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 شكر وتقدير

ملممند   امنك ان ،ني لجندا بجنه بعلنا  ينن  كنه  بملغند  بمليند  ع نى يناد مل  نل بملمرين ا  مممنند 
    ع د م  بع ى م  ،  ه  إميك  إلى اب  ملدا   ب  د.

أ  أ،قد    نكل  ملشنار بمالم،ننك  ل ندا،بر ملفكضنا ممين  عندس ملنذم ،فضنا  ك شنرمف ع نى ايرني 
ريكل،ي بجكد  ،بجا ك،ه ب،بغاك،ه بل  ا  ا    كئنه ابمنك رقند انك  م،ك  نك مثاثنك  جنرمءمت ملدرمينة مننذ 

 مل  ب  مفبلى إلى أ  بغ ت إلى مك هي ع اه.

ملدا،بر ع د م  زمكعر  مم،منك  كرجاك  بملدا،بر  نكاشةملم لجنة امك بأ،قد   كلشار ملجزاا إلى عضبم
ل،فضنن  مك  كلمبمرقننة ع ننى منكاشنة ريننكل،ي بع ننى منك انندمكس منن  ،بجا ننكت  إ نرمها  عرمننك  مم،منننك دم  انك 

 ب، دادت اكنت ل ك  غمة بمضمة ري إ رمج ملدرمية ع ى أاما بجه.

 ننن   كلنننذار ملننندا،بر ع ننني أ نننب رمس ع نننى بأ،قننند  انننذلي  كلشنننار لكينننك،ذ  ممامننني ملمنننكد  مل  مانننة بأ
،بجا ك،ه مليداد  مل،ي اك  ل ك علا  مفثر ري إنجكز دلاا م،ق   امك بأشار ملم  م،نا  ين ك  ،دممنة 
بأيمكء اكير ملمغرم ع ى ملمدملكت ملقامة مل،ي دعمت دلاا ملم     بملشار ملبمرر لجمانع ممامني 

 زمدت م  جبد، مك. أدم،ي ملدرمية لمك بض بس م  مدملكت ماامة

بال أنيننى ملجنننبد ملمج بلننة م  نن  ملننذابر مفينن،كذ نمننر  ماننز  بم  مننة م نننكي منني عمننرب بأرننرمد مل انننة 
ملذا    قت ع ا   ملدرمية ع ى إ دغ   ب، كبن   ب،نفاذه  ل ،  امكت ب،بمغ    ملمي،مر مع مل كمثة 

 ممك ج ا مل،  ال نكجمك بمايرم. 

 

 مل كمثة: آاكت ،دممه
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 الممخص

رنني ،نماننة مالينن،ا كا ملقرمئنني بملا،ك ننة  POSSE هنندرت هننذس ملدرميننة إلننى ،قغنني أثننر مينن،رم،اجاة 
 م  دمعاة لدى    ة ملغف مليك ع مفيكيي.

بل،مقانننل هنننذس ملدرمينننة  أعننندت مل كمثنننة ملمنننكد  مل،  امانننة  بم ، نننكر ماليننن،ا كا ملقرمئننني بم ، نننكر ملا،ك نننة 
( 0.83 ، نكر مالين،ا كا ملقرمئني ماي   ن  م كمنا ث نكت م غدا مك بث ك، مكم  دمعاة  ب،  مل،مقل م  

  ب  قننت ملدرميننة ع ننى عانننة اغننداة ،ابنننت منن  (0.72م ، ننكر ملا،ك ننة م  دمعاننة ب  نن  م كمننا ث ننكت 
 (  كل ك ب كل ة  ،  ، اان   عشبمئاك إلى مجمبع،ا  ضك  ،ا  بمجمبع،ا  ،جرا ا،ا .132 

بم  ننت مل اكنننكت  ( 2019-2018ملدرمينني ملثننكني منن  مل ننك  مفاننكدامي  ب  قننت ملدرميننة رنني ملفغننا 
 بأل رت ملدرمية ملن،كئج مآل،اة: ANCOVA 2-way كي، دم  ،م اا مل،،كار ملثنكئي ملمغكما 

ماليننن،ا كا ملقرمئننني ، نننزى ل راقنننة مل،ننندراس بلغنننكل  ملمجمبعنننة ،نمانننة بجنننبد رنننربل دملنننة إمغنننكئاك رننني 
عد   جنس بلغكل  م نكي  ب مالي،ا كا ملقرمئي ، زى ل،نماة بجبد رربل دملة إمغكئاك ري ب مل،جرا اة  

 مالي،ا كا ملقرمئي ، زى ل ،فكعا  ا  مل راقة بملجنس.  ،نماة بجبد رربل ري

بأل ننرت ن،ننكئج ملدرميننة بجننبد رننربل دملننة إمغننكئاك رنني ملا،ك ننة م  دمعاننة ، ننزى ل راقننة مل،نندراس  كامنن
، نزى ل جننس بلغنكل  م ننكي ببجنبد رنربل  دملنة إمغنكئاك مل،جرا اة  ببجنبد رنربل بلغكل  ملمجمبعة

 دملة إمغكئاك ، زى ل ،فكعا  ا  مل راقة بملجنس بلغكل  إنكي ملمجمبعة مل،جرا اة.

ل،نماة مالي،ا كا  POSSEبري ضبء ن،كئج ملدرمية أبغت مل كمثة ملم  ما   ،بلاف مي،رم،اجاة 
ملقرمئي ب،ميا  ملا،ك ة مال دمعاة لمك ل مك م  أثر إاجك ي ري ر   ملمقربء ب،ميا  م كرمت ملا،ك ة 

 .م  دمعاة

 

  



 د

The Effectiveness of POSSE Strategy on Improving Reading 

Comprehension and Creative Writing for 7th Grade Students 

Prepared by: Ayat Mohammed Ibrahim Talahmeh 

Supervisor by: Dr.Mohsen Mahmoud Adas 

Abstract 

This study aimed at investigating the Effectiveness of POSSE Strategy on Improving the 

Reading Comprehension and creative writing for 7
th

 grade students. To achieve this study,

the researcher had prepared the study material, testing the reading comprehension and 

creative writing, and verifying the study validity and reliability. The study conducted on 

targeted sample of 132 male and female students, distributed randomly to two controlled 

groups and other two experimental groups. The study was implemented during the 2nd 

semester of (2019-2018), and the data was collected and analyzed by two way 

(ANCOVA), the study revealed that: 

There are statistically significant differences in the comprehension reading due to method 

in favor of POSSE strategy, and there are statistically significant differences in the 

comprehension reading due to gender in favor of female. And there is no statistically 

significant differences due to interaction between the method and the gender. 

Also the study showed  there  are statistically significant differences  in the creative writing 

due to method in favor of POSSE strategy ,and there are statistically significant differences  

in creative writing due to  gender in favor of female ,and there is statistically significant 

differences due to interaction between the method and the gender in favor of females on 

experimental group  

In the light of the results the researcher recommended the teachers to implement of the 

POSSE strategy to improve reading comprehension and creative writing.  
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ؿ  األًؿ الفص
________________________________________________________________ 

 خلفية الدراسة وأىميتيا 

 المقدمة1.1 

في ذلؾ إشارة واضحة كاف ف ،تي نزؿ بيا الكتاب األكمؿة بأصالتيا وقدميا، فيي المغة الّ ز المغة العربيّ تتميّ 
وىي المغة ذات األلفاظ الجزلة والمعاني الجمّية الفضفاضة  ،أجمعمف بيف لغات العالـ أىميتيا  لىإ
 اً متطمب دراستياتعتبر و كما ارعو الحثيث، متطمبات العصر وتطوراتو وتس القادرة عمى مواكبةواسعة، ال

عبير عف نفسؾ وعف قضاياؾ وقضايا ميما كاف تخصصؾ، فيي تنمي ذوقؾ الرفيع في التّ  اً وميم اً ضروري
 العناية واالىتماـ،مف  ظًا وفيراً في فيمؾ لمعموـ األخرى، وليذا يجب أف تناؿ حكذلؾ تساىـ و ، أمتؾ

لنا مف  ولموقوؼ عمى فنونيا المختمفة ال بدّ  في شعرىا ونثرىا ونحوىا وصرفيا، ويظير جماؿ لغتنا العربّية
 ؿ في كؿ مف القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع.تي تتمثّ والّ   ـ مياراتياتعمّ 

       أنيا أوؿ كممة نزلت عمى سيدنا محمد شرفاتتبّوأ القراءة بوصفيا ميارة لغوية مكانة كبيرة، فيكفييا و 
حّقا لقد كاف أمر الخالؽ )اقرأ( ،  حيث حممت نصًا واضحًا يحثُّ عمى القراءة -صمى اهلل عميو وسمـ -

فالفيـ ىو ، والغاية مف القراءة الفيـ (2009، )العذيقي، تغيير العقيدة، تغيير اإلنسافسرُّ تغيير العالـ
ابقة امت والجيري، والفيـ بمعناه الشامؿ يعني اإلفادة مف الخبرات السّ ا الصّ بشقيي لياالركف األساسي 

عرؼ عمى الحرؼ والنطؽ بو، بؿ ىي عممية فكرّية لمقارىء، فالقراءة ليست عممية ميكانيكية تيدؼ إلى التّ 
يف قارىء وتستدعي عممية الفيـ القرائي ترابطا ب (2007 عقمّية معقدة تصؿ بنا إلى الفيـ )أبو الضبعات،

إيجابي نشط يعمؿ عمى ضبط وتوجيو آدائو القرائي وبيف نص ممتع يستيدؼ ىذا القارىء ليوائـ بيف 
عممية نشطة يسيـ  تعتبر القراءة بذلؾو  (2016 نص بيدؼ استيعابو )العربي،خبراتو السابقة ومضاميف ال
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حميؿ والنقد فسير والتّ تو عمى التّ وتقييميا، فييّذب انفعاالتو وتنمو قدر  معانيفييا القارىء في صياغة ال
 .(2002 )عمار،

أوليا ات: ات فيـ المقروء إلى أربعة مستويميار   (Catts & Kamhi, 1999كما و صنؼ كاتس وكاميي  )
بشكؿ     صالنّ ، والمستوى المسحي أي قراءة ة لمكممات والجمؿي المعرفة الحرفيّ المستوى الحرفي ويعن

قدي المقارف ص، والمستوى النّ ة لمنّ حميمي ويعني فيـ المعاني الضمنيّ مستوى التّ ، والسريع والخروج بفيـ عاـ
 قده ومقارنتو بنصوص أخرى مماثمة.ويعني تقييـ النص ون

، طالبأضحى اتقاف القراءة مطمبًا ممّحًا، حيث يرتبط اإللماـ بميارات القراءة ارتباطًا وثيقًا بحياة الذلؾ وب 
ياضيات والعمـو حصيؿ فييا وىي تساىـ في فيـ الرّ اسية جميعيا وتحسيف التّ فيي سبيؿ لفيـ المواد الدر 

 .(2008 ،عطيةة أيضًا )والمواد االجتماعيّ 

يبدأ المعمـ بإخراج  ، حيثبأسموب ممّؿ، وفؽ نمط ال يتغّيرألنيا تدّرس  ويعود الضعؼ في ميارات القراءة
راب حو واإلعمبة جيودىـ عمى النّ ـ والطّ رؼ المعمّ ، ويصصمبة لقراءة النّ األدوار بيف الطّ  وتبادؿالكتب 

ة ال يستخدموف استراتيجيات مي المغة العربيّ أف معمّ كما و  (1996، شحاتو )متجاىميف القراءة ومياراتيا 
ة والتي بدورىا ة واإلدراكيّ فّعالة لتعميـ القراءة، وىذا ال يتيح لمطمبة الفرصة ليتدربوا عمى العمميات العقميّ 

خفاقيـ مبةى إلى معاناة الطّ وذلؾ بدوره أدّ  مبة ميارت الفيـ القرائي.ساب الطّ إك تسيـ في بسبب ضعفيـ  وا 
ب عمى ذلؾ تسّرب الطمبة في المرحمة أخر عف أقرانيـ، حيث ترتّ بالتّ  د لدييـ إحساساً القرائي والذي يولّ 

ي ىي ميارات الفيـ القرائي أىـ ما ينمّ  ونجد مف ذلؾ أفّ  (2000، )عبد الحميدة مف المدارساألساسيّ 
ـ يوصمنا إلى اليدؼ، بحيث يكوف فاعتماد استراتيجية محددة وخط سير منظّ ، ةدريس المتبعاستراتيجية التّ 

دراكو وتطبيقو في مواقؼ أخرى جديدة )الحميد   .(2010، باستطاعة الطمبة فيـ المحتوى وا 

ضعؼ  الكتابة أيضًا، حيث أصبحبضعؼ في ميارات  اويرتبط ضعؼ الطمبة في القراءة وفيميكما 
في  مبةيشكو أساتذة الجامعات مف ضعؼ الطّ و  كماظاىرة يشكو منيا الميتميف بالمغة مرَّ الشكوى، الكتابة 

المرحمتيف  ويتذّمر معممو ذلؾة أسطر، كـ في عدّ عبير عف أنفسياإلمبلء، وعدـ قدرة الطمبة عمى التّ 
إلى  عبير في مدارسنايشير التّ ( و 2014 ،المعايطةعبير )حصة التّ  مبة مفة مف نفور الطّ اإلعدادية والثانويّ 
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مبة. نظرًا لكـّ األىداؼ ة لدى الطّ حالة مف العجز بسبب عدـ ارتقاء المعمميف بميارات الكتابة اإلبداعيّ 
 .(2008، موزيالقطامي و ) والتطبيقات والمعمومات التي تنادي بيا الوحدات األخرى

مف  اً أساسي اً ىدف ياتعميميعتبر و  ميارات المغة وىي ميارة أساسّية وضرورّيةوتعّد الكتابة مف أصعب 
     ز ثروتو المغوّية ة وتعزّ الب اكتساب الميارات النحويّ لدى الطّ  ربية والتعميـ، ألنيا تعززّ أىداؼ التّ 

    خارجّية ة دوف ضغوطاتعبير عف مشاعرىـ داخؿ الغرفة الصفيّ مبة قدرة عمى التّ إضافة أنيا تكسب الطّ 
Parilasanti&et al, 2014)).  بحث الكاتب عف التفاصيؿ الصغيرة في  اإلبداع إذا الكتابة لمستوىوتسمو

، المغة، وكاف قادرا عمى توظيؼ الكممات والتعابير و الجمؿ واستخداميا استخدامًا جزاًل إليجاد نص جديد
وأحاسيس النفس، ولذلؾ عمى المعمـ  ـ الفكركما وأف الكتابة اإلبداعية تعمؿ عمى إنتاج نص منظـ يترج

 .(2017، أبو سيؼ ومقابمة)  داؼ السامية التي يسعى لتحقيقياعمى رأس األى ياأف يضع

ة، وبناء برامج تعميمية دت نتائج بعض الدراسات إلى ضرورة تدريب الطمبة عمى الكتابة اإلبداعيّ أكّ كما و 
ـ وممارسة مبة بفرص لتعمّ واستراتيجيات حديثة، مما يزود الطّ تسيـ في تنميتيا، والتنويع باستخداـ أنشطة 

مف  ةمواقفنا التعميميّ الكتابة في و  وتتداخؿ ميارتي القراءة )2014 ة بشكؿ جيد )خصاونة،الكتابة اإلبداعيّ 
كثر كفاءة عند استخداـ القارىء الب لممادة المقروءة تكوف أح أف استجابة الطّ ، توضّ خبلؿ أمثمة كثيرة

ىناؾ دالالت تشير إلى أف استخداـ الكتابة في  كما أفّ ، صنيفاتة، كالممخصات والتّ اطات الكتابيّ نشلم
 تدريس المناىج يساعد الطمبة عمى االستيعاب، ويجعميـ أكثر تفاعبًل مع محتويات النص المقروء)نصر،

2003.) 

َـّ  ي لغة يف آساسيتيف مف ميارات أعمماء المغة بشكؿ عاـ بربط الفيـ القرائي بالكتابة كميارت لذلؾ اىت
 ،يير البنية المعرفية عند المتعمـى فيجوتسكي دور القراءة والكتابة في تغولقد تحرّ  (2014، )خصاونة

وبذلؾ كانت  (Weisberg ,1994)واقترح قائبل أف الكتابة المبكرة لمطفؿ ىي بالحقيقة محادثة داخمية مدّونة
ؿ عمى تنمية القراءة والكتابة عمى درجة كبيرة مف الفاعمّية، ألنيا عممية استخداـ استراتيجبات حديثة تعم

فسي  داخؿ الغرؼ صوص وتقمؿ الفجوة بيف البعد االجتماعي والنّ مبة والنّ تخمؽ أجواًء مف االنسجاـ بيف الطّ 
اء قراءتيـ أثن إعماؿ العقؿالصفّية، وىذه العبلقة توثقيا القراءة والكتابة كثنائي، أي أف الكتابة تسمح ليـ ب

 . (Zamel, 1992) مما يجعؿ عممية الفيـ أقرب إلى أذىانيـ
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لتحسيف االستيعاب استراتيجية  ( Englert &Mariage, 1991) وبناء عمى ما سبؽ اقترح انجمرت ومارياج
(   ويعبر عنيا (Predict - Organize - Search – Summarize - Estimate القرائي وىي استراتيجية 

 .(POSSEمف كؿ كممة ) وؿبالحرؼ األ

يعمؿ عمى توليد األفكار  ارىا نموذجاً حديثة باعتببخطواتيا المنظمة تعد استراتيجية  وىذه االستراتيجية 
حيث تساىـ  ىذه االستراتيجية  في االستيعاب  (2015، الصيداوي)واستخراج األفكار الرئيسة والفرعية

شكؿ خاص والقّراء بشكؿ عاـ،  وتساعد في تحسيف وعي معنى لدى الطمبة ب اتالقرائي وجعؿ القراءة ذ
 (.2012، الطمبة بمياراتيـ وعممياتيـ المعرفية قبؿ القراءة، وأثناءىا، و بعدىا )األحمدي

وتراعي الفروؽ الفردية بينيـ، ميف بمختمؼ أنماطيـ، مميزات ىذه االستراتيجية أنيا تعّمـ كافة المتعمّ  ومف
  )2018 وصوؿ إلى المعمومة بجيده وذاتو )أبو السعود،عمى اتخاذ قراراتو والالب قادرًا كما تجعؿ الطّ 

المخزومي  ؛2010 ،والساعدي؛ 2015 ،؛ الصيداوي2016 ،)العيد راسات مثؿت العديد مف الدّ ودلّ 
ي يساىـ في توليد األفكار لدى المتعمميف مما ينمّ  ىذه االستراتيجية عمى أف توظيؼ (2012، والبطاينة
ثباتيا بعد القراءةكو  ،يا القراءة والكتابةمفة ومف أىمّ ميارات المغة المختعندىـ   ذلؾو  .ذلؾ توليد التّنبؤات وا 

مبة في سياؽ اجتماعي نحو الّنص وىذا بدوره يؤثر في تسييؿ االستيعاب القرائي، يعمؿ عمى دمج الطّ 
 .(2014، صومافمحتوى عممي جيد )كذلؾ ويكسب الطمبة 

التي ة بخطواتيا الخمس ) تنّبأ، نّظـ، ابحث، لّخص، قّيـ ( تعّد مف االستراتيجيات وىذه االستراتيجي 
ميارات ما وراء المعرفة والتي تيدؼ إلى جعؿ المتعمـ قادرًا عمى التخطيط مبة تستخدـ إلكساب الطّ 

وتسمح لو  والسيطرة والمراقبة وتقويـ الذات، و تعمؿ كذلؾ عمى تحسيف قدرة المتعّمـ عمى اكتساب المعرفة
 .(2011)الحارثي،  ـ في عممياتو المرتبطة بالتعّمـبتحّمؿ المسؤولية والتحكّ 
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  مشكلة الّدراسة 2.1

، المقروء والكتابة اإلبداعية استيعابفي ميارتي  تبيف ليا وجود ضعؼ مف خبلؿ عمؿ الباحثة كمعممة
يبحثوف عف و خباياه  يحمموف رائي،ص القوف عمى النّ الطبلب ينكبّ مف إيجاد فئة  حيث كاف مف الضروري

 ،اًء لمنصوص وينظروف لما بيف إيدييـ بتمعف وتأمؿ وحياديةبنّ  ويقدموف نقداً  الغامضة معاني المفردات
 حيث لوحظ مف. طبيؽيأخذوف منو ما يفيد ويقّوموف ما ال يفيد، ويطبقوف ما كاف باعتقادىـ يستحؽ التّ 

افتقار الطمبة لميارات القراءة واستيعابيـ لما يقرؤوف   (2018عود،مثؿ ) أبو الس ابقةالدراسات السّ  نتائج
طحية لمحتويات يكتفي بالمعرفة السّ  ، وأكثرىـة المتضمنة في كتب المغة العربيةرىـ بنصوص القراءوتفكّ 
 ة مف ميارات المغةأساسيّ  القراءة باعتبارىا ميارةميارة  الي حرصت الباحثة أف يتقف الطمبةص، وبالتّ النّ 

ة والتي تعتبر مفتاحًا  لكافة العموـ األخرى، فإذا استقامت القراءة وحسف فيـ الطالب لما يقرأ، أبدع العربيّ 
، وانعكس كذلؾ فيمو وحسف قراءتو عمى ع وغيرىا مف ميارات المغة األخرىفي الكتابة والتعبير واالستما

 في كذلؾ نقده لما يقرأ يساعدو بتو بمغة سميمة و كتا راسي كذلؾ،يمو الدّ ة وزاد مف تحصراسية كافّ المواد الدّ 
عدادىا وصقميا في مواجية ما يعتريو مف تحديات  . تنمية شخصيتو وا 

 ييمموف الجوانبعمى المستوى الحرفي لمقراءة و  يركزوف المغة العربية يأف معمم (2016(العربي دكذلؾ أكّ 
ف في إيصاؿ مة النشاطات التي يتبعيا المعممو قكذلؾ صوص، و في معالجة النّ  ةوالتأممي ةوالنقدي ةاإلبداعي

ص مف جميع جوانبو وخباياه، وقد يعود ذلؾ إيضا إلى المقروء واعتمادىـ لطرؽ تقميدية ال تأتي عمى النّ 
 .الستراتيجيات الفيـ، كاستراتيجيات ما قبؿ القراءة وأثناءىا وبعدىا مبةعدـ معرفة معظـ الطّ 

حصة لمتفريغ النفسي دوف أدنى ىدؼ أو  ىي معمميف أف حصة التعبيركما ويعتقد العديد مف الطمبة وال
 يميا لنصؿ بيا إلى مستوى اإلبداعتوجيو أو إرشادات حوؿ الكتابة وطبيعتيا وأسسيا وطريقة تنظ

اؾ معطيات سابقة طرحت لـ تكف ىذه المشكمة وليدة المحظة فينكما أشرت سابقا و ( 2008، )خصاونة
 ت أفّ ـ بالقراءة حيث أقرّ ة لمتقدّ راسات الدوليّ شارت لممشكمة بذاتيا، كاف منيا الدّ مؤتمرات دولية عدة أفي 

االىتماـ بيذه  إلى ضرورة أفضتو  ،ةالمرحمة األساسيّ  ًا في القراءة ومياراتيا لدى طمبة عام ىناؾ ضعفاً 
 (.2016)العربي،  الميارة المغوّية
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يثة تساعد في ( إلى ضرورة استخداـ استراتيجيات حد2008كما وأوصت وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية )
( عمى 2005) ارة التربية والتعميـ الفمسطينيةأوصت وز كذلؾ و . ئيواستيعابيـ القرا تنمية ميارات الطمبة

عطاءىـ الفرص مبةلدى الطّ  ةضرورة أف يعمؿ المعمموف مف أجؿ تطوير ميارات الكتابة اإلبداعيّ  ، وا 
 . (2015، )الصيداوي رات لما في ذلؾ مف دور ميـ في صقؿ شخصيتيـ وتنميتيالمتعبير عف ىذه الميا

بة لدى طمة في ميارات المغة العربيّ راسات والبحوث في ىذا المجاؿ إلى وجود ضعؼ وقد أكدت الدّ 
كما  (.2002 ،الياشمي% )73 -% 37ف مستوى ىذه الميارات ما بيفة، حيث أالمرحمة األساسيّ 

ة في ميارات الكتابة ىناؾ ضعفًا واضحا لدى طمبة المرحمة األساسيّ  أفّ  (2008، )خصاونةوأضاؼ
  الميارة. ىذه يعمى ضروروة استحداث استراتيجيات حديثة تنمّ د ة وأكّ اإلبداعيّ 

  POSSEوبناء عمى ما سبؽ استشعرت الباحثة مشكمة الدراسة والتي تمثمت في تقصي أثر استراتيجية 
 ئي والكتابة اإلبداعية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي.في تنمية االستيعاب القرا

 

 وأسئلتيا راسةؼ الدّ اأىد   3.1

 عاب القرائي و الكتابة اإلبداعّيةتنمية االستي في POSSE بياف أثر استراتيجيةىذه الدراسة إلى  ىدفت
 :خبلؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية مفابع األساسي لدى طمبة الصؼ السّ 

 

  :راسةأسئلة الدّ    

ابع تنمية االستيعاب القرائي لدى طمبة الصؼ السّ  في POSSE : ما أثر استراتيجيةالسؤاؿ األوؿ
 والتفاعؿ بينيما ؟ريقة والجنس ذا األثر باختبلؼ الطّ ؟ وىؿ يختمؼ ىاألساسي

ابع ؼ السّ لدى طمبة الصّ  ةالكتابة اإلبداعيّ تنمية في  POSSE : ما أثر استراتيجيةالسؤاؿ الثاني
 ؟فاعؿ بينيماوالتّ  ريقة والجنسالطّ ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ األساسي
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 ةراسات الدّ رضيّ ف  4.1

 :اآلتية ةصفريّ الات فرضيّ الإلى بتحويميا الباحثة  قامتراسة لئلجابة عف أسئمة الدّ 

بيف  (α≤0.05) ة عند مستوى الداللة"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيّ  :األولىالصفرية  ةالفرضيّ 
لمتغير  عزىابع األساسي تؼ السّ الستيعاب القرائي لدى طمبة الصّ اتنمية ختبار المتوسطات الحسابية  ال

 ".فاعؿ بينيماوالجنس والتّ  ريقةطّ ال

بيف ( α≤0.05)   ة عند مستوى الداللة"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيّ  :انيةثّ ال الصفرية  ةالفرضيّ 
ريقة الطّ لمتغير  عزىابع األساسي تؼ السّ لدى طمبة الصّ  ةلكتابة اإلبداعيّ ا ختبارالة المتوسطات الحسابيّ 

 ."فاعؿ بينيماوالجنس والتّ 

 

راسةأىمية الدّ   5.1  

تعمؿ عمى خمؽ دافعية لدى الطالب  حيث مف األدب التربوي المعاصر POSSE تنبثؽ استراتيجية
بتفاعؿ الطالب مع خبراتو السابقة ودمجيا  ذلؾويكمف  ،استيعاب المقروءالستدراجو رويدًا رويدًا نحو 

يقيا عمى الواقع بالبلحقة وربطيا مع بيئتو وقدراتو ومياراتو مف أجؿ وصوؿ المعرفة لمطالب ومف ثـ تطب
كما وتنبع أىميتيا مف ندرة الدراسات السابقة التي قاست أثر ىذه ، ت رتيبة منظمةبشكؿ سميـ وبخطوا

 الكتابة اإلبداعية .ميارات  في تحسيفاالستراتيجية 

راسات األخرى المحدودة عالميا ومحميا والتي تناولت المتوقع أف تسيـ ىذه الدراسة إلى جانب الدّ  ومف
في ضوء متغيرات الدراسة والتي كانت في واقع البحث التربوي الفمسطيني وذلؾ   POSSEاستراتيجية 

وعمى حد عمـ الباحثة ال يوجد ، بة اإلبداعية  (القرائي ، الكتا، االستيعاب  POSSEكالتالي )استراتيجية 
تنمية االستيعاب القرائي والكتابة اإلبداعية في  POSSEدراسات محمية قامت بالكشؼ عف أثر استراتيجة 

 وبالتالي تتوقع الباحثة بأف ىذه الدراسة ستعطي نموذجا لمدراسات البلحقة في ىذا المجاؿ .
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الجيد لدرسو وتقديمو ضمف  ئلعدادمساعدة معمـ المغة العربية ل في  POSSEتساىـ استراتيجية كذلؾ و 
 هأفكار جذب عممية التعميمية، وتساعده عمى خطوات محددة متسمسمة تجذب انتباه الطالب وتجعمو محورا لم

 . نحو تحقيؽ أىداؼ الدرس المنشودة لمطروح مما يساىـ في توجييووما يجوؿ بخاطره نحو الموضوع ا

مطوري المناىج والمشرفيف باالستفادة مف خطوات االستراتيجية في  ةاعدالحالية في مس وتساىـ الدراسة
! عمؿ عمى تعميـ الطالب  كيؼ يتعمـة وحداثة تتطوير كتب المطالعة والنصوص وتقديميا بطريقة أكثر جدّ 

عف السرد وكيؼ يربط خبراتو السابقة بالبلحقة،  والعمؿ عمى تطبيقيا في مواقؼ أخرى جديدة، والبعد 
 . المباشر الممؿ في المقررات الدراسية

 

 راسةالدّ  حدود 6.1

 . : طمبة الصؼ السابع األساسي في مديرية جنوب الخميؿ الحدود البشرية

ومدرسة ذكور معاذ بف جبؿ األساسية  في مديرية  األقصى األساسية: مدرسة بنات  الحدود المكانية
 .جنوب الخميؿ

 . ـ 2019-2018الدراسي الثاني مف العاـ : الفصؿ  الحدود الزمنية

  . نتائج الدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا تحدد : الحدود المفاىيمية

الثاني مف دروس المطالعة والنصوص لمصؼ السابع األساسي الجزء عدد مف :  الحدود الموضوعية
حي، شرطي المرور، عبد اهلل بف حذافة ) مف ذاكرة التاريخ، فمسطيف رو يث وىي المنياج الفمسطيني الحد

 السيمي، االبتسامة لغة القموب(.
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راسةمصطلحات الدّ   7.1  

 : POSSE  ةاستراتيجي  .1.7.1 

Predict - Organize - Search - Summarize- Estimate)) 

    شمؿمجموعة متنوعة مف العمميات التي ت": بأنيا( Boyel & David,2010,p210) وديفيد, يعرفيا بويؿ
لنص عمى فيـ المكونات الرئيسة مف ابة التقييـ( والتي تساعد الطمو التمخيص، و البحث، و التنظيـ، و )التنبؤ، 
 ."التفسيري

  ةمحددات التي يتبعيا المعمـ ضمف خطوات مجموعة مف اإلجراء: ا( بأني2015وعّرفيا الصيداوي )
( ىدفيا استيعاب  الموجو، التدريب المستقؿ تدريبّيـ( ومراحميا )التقديـ، ال)تنبأ، نّظـ، ابحث، لّخص، ق
 النص وتمخيصو واسترجاعو.

جرائيا تـ تصميـ و    بالتفصيؿ خصيصا ليذه الّدراسة. POSSEدليؿ تعميمي يتضمف خطوات استراتيجية ا 

  

 : الستيعاب القرائيا .2.7.1

ة مف عدد مف العمميات عممية مركب يالحصوؿ عمى المعنى واكتسابو، وى إلى يدؼة تعممية عقميّ  يى
ة التي يقوـ بيا القارئ الستنباط المعنى، حيث يقـو القارئ بتفسير المادة المقروءة بناًء عمى خمفيتو الفرعيّ 

 .عممية تفاعؿ بيف القارئ والكاتبالمعرفية وخبراتو الّسابقة، فاالستيعاب 

اإلدراؾ الحسي؛ لذا يتطمب الّتركيز  عممية معّقدة تعتمد عمى اإلدراؾ العقمي أكثر مف اعتمادىا عمى يوى
  .Chebaani &Tomas, 201 )1) صدار األحكاـواالنتباه والّتحميؿ واالستنتاج والّربط والّنقد وا  

عممية نقتبس مف خبلليا المعنى الّصريح أو الضمني لممادة :و بأنّ  (Goodman, 1994) ويعرفو جودماف
عمى تقميؿ الفجوة بيف المعرفة الّسابقة وبيف معمومات لقارىء حيث ينصبُّ اىتماـ االمكتوبة أو المنطوقة، 

 الّنص الجديدة.
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عممية عقمية ذىنية نشطة، تتداخؿ مف خبلليا العوامؿ المغوّية ،  :( بأّنو2009الّسرطاوي وزيتوف ) ويعرفو 
 .الكاتب ىاواإلدراكية ، والمعرفّية، والتي تيدؼ إلى فيـ المعنى أو المفيوـ أو الّرسالة الّتي يقصد

إجرائيًا: متوسط استجابات طمبة الصؼ السابع األساسي عمى فقرات اختبار االستيعاب وتعرفو الباحثة 
 الذي أّعدتو الباحثة ألغراض الدراسة الحالية. القرائي 

 

  :ةكتابة اإلبداعيّ ال3.7.1. 

المفردات إلى ما وراء حدودىا البحث عف المعاني الفرعّية لمغة وأخذ  :يابأنّ ( Meleau,1986)ميو يعرفيا مي
        وتوظيفيا إلنتاج نص جيد. يا، وذلؾ الكتشاؼ ما يمكف مف معاف جديدةوالسيطرة عمي

 اعممية تسمح بإنتاج نص كامؿ مف خبلؿ توليد أفكار مف فكرة رئيسة ومراجعتيا وتطويرى: وىي 
Allan,2003)). 

مف حيث التعبير عف ذاتو، والبحث عف متعتو  إشباع حاجات الكاتبا: بأني (2008خصاونة )ويعرفيا 
العقمّية، وىي استجابة إبداعية لمثقافة، والتي تعتبر جزءا مف الكفاءة المغوية ، فالكاتب المبدع يكتب كؿ 

 االستجابات التي تحدث نتيجة لنص مقروء أو مسموع، ويوجو كتاباتو مف أجؿ القراءة.

ات طمبة الصؼ السابع األساسي عمى فقرات اختبار الكتابة إجرائيًا: متوسط استجاب الباحثة اوتعرفي
 الذي أّعدتو الباحثة ألغراض الدراسة الحالية. اإلبداعية
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: اإلطار النظري والدراسات السابقة  لثانيالفصؿ ا
________________________________________________________ 

 المقدمة.  1.2

 اإلطار الّنظري. 2.2 

 مف المحاور اآلتية: ويتض 

 النظرية البنائية.1.2.2

 االستيعاب القرائي. 2.2.2

 الكتابة اإلبداعّية. 3.2.2

 الدراسات الّسابقة وتتضمف: 3.2 

 .POSSEالمحور األوؿ: بالدراسات المتعمقة  1.3.2

 المحور الثاني: االستيعاب القرائي.بالدراسات المتعمقة  2.3.2

 لمحور الثالث: الكتابة اإلبداعية.ابالدراسات المتعمقة  3.3.2

    التعقيب على الّدراسات الّسابقة. 4.2
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 الفصؿ الثّاني 

_________________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ةالمقدم 1.2

ى قسميف، تناوؿ القسـ األوؿ اإلطار الّنظري بناًء عمى موضوع الّدراسة قّسمت الباحثة الفصؿ الثّاني إل
حيث سمطت الباحثة الضوء عمى  ثبلثة محاور، تحّدث المحور األوؿ عف الفمسفة البنائية انطبلقا منيا 

، والمحور الثاني تضّمف االستيعاب القرائي وفي المحور األخير تطّرقت الباحثة  POSSE إلى استراتيجية
تيـ تحت إطار الدراسات اسا في القسـ الثاني تـ توثيؽ مواقؼ الباحثيف ونتائج دراإلى الكتابة اإلبداعّية، أم

 الّسابقة.

 

 اإلطار الّنظري  2.2

 المحور األوؿ: الفلسفة البنائية .1.2.2

 نشأة الفلسفة البنائّية:1.1.2.2. 

مجاؿ المعرفة  لـ تنشأ الفمسفة البنائّية مف عبث، بؿ ليا جذور عميقة، حيث بدأت كنظرة فمسفّية في
وتوّسعت إلى أف وصمت مجاالت التعّمـ والتعميـ، وأصبحت مف أكثر النظرّيات رواجًا في ىذا المجاؿ، 

بناء المعرفة وتنظيميا.  وَأضحت السموكّيات التي تعتمد الفمسفة البنائّية سموكيات صادقة وفّعالة في
 (2003، )النجدي

بنائّية تعود إلى الفيمسوؼ اإليطالي "جيمباتستافيكي"، وكاف ذلؾ ( أّف الفكرة األولى لم2008ويذكر )زيتوف، 
في بداية القرف الثامف عشر، حيث أّكد أّف األفراد يقوموف ببناء المعارؼ بأنفسيـ، وأّف لكؿ فرد بناًء معرفّيًا 

 خاّصًا فيو.
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 تعريؼ النظرّية البنائّية:2.1.2.2. 

ولكف حاوؿ البعض تعريفيا عمى أّنيا عممية استقباؿ معارؼ ال يوجد تعريفات محددة لمنظرّية البنائّية، 
جديدة يقوـ المتعّمـ بإعادة بنائيا ضمف سياؽ معرفتو اآلتية وربطيا بالخبرات السابقة وبيئة التعّمـ. )زيتوف، 

2002 ) 

شكؿ فردي ( بأّنيا: نظرية تربوّية يقوـ مف خبلليا المتعّمـ بتكويف معرفتو بنفسو ب2006وعّرفيا أبو عودة )
أو جماعي بناًء عمى خبراتو السابقة ودمجيا بالخبرات الحالّية، حيث ينتقي المتعّمـ المعمومات ويكّوف 
الخبرات والفرضّيات ويبحث عف حموؿ لممشكبلت معتمدًا عمى بنيتو المفاىيمّية مع وجود ميّسر ومنّظـ 

 لذلؾ وىو المعّمـ.

بأّنيا: عممّية تفاعؿ نشط بيف ثبلثة عناصر في الموقؼ ( فقد عّرفاىا 2006) عفانة وأبو مموحّما أ
التعميمي وىي: البيئة التعميمية التي يحدث فييا التعّمـ، والمواقؼ التعميمية التي يتعّرض ليا المتعّمـ مف 
أجؿ بناء تراكيب معرفّية جديدة تتصؼ بالعمومّية والشمولّية، والقدرة عمى استخداـ ىذه المعارؼ في 

 ة وتعميمّية جديدة.مواقؼ بيئيّ 

 أسس النظرّية البنائّية: 3.1.2.2.

فيي تشّجع  (2006( وأبو عودة )2014)الكبيسي وحسوفالّنظرّية البنائّية تقوـ عمى عدد أسس كما ذكرىا 
 ترّكزاستقبللّية المتعّمـ وتبنى عمى التعّمـ وليس التعميـ، كذلؾ وتحّفز إبداع المتعّمـ وتشّجع عمى البحث،و 

ماط التعّمـ المختمفة تأخذ باالعتبار أنى التعّمـ التعاوني وتضع المتعمميف في مواقؼ حقيقّية كما و عم أيضاً 
أىمية قصوى اتجاىات المتعمميف  تخداـ التنّبؤ والتفسير والتحميؿ وتوليى اسلدى الطمبة، وتشجع كذلؾ عم

 عمى محتوى التعّمـ.أيضًا تؤكد كما و 

 ند علييا النظرّية البنائّية:النظرّيات التي تست4.1.2.2. 

 نظرّية بياجيو: في النمو والتعّمـ المعرفي. .1

 النظرّية المعرفّية: في معالجة المتعّمـ لممعرفة . .2
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 النظرّية االجتماعّية: في التفاعؿ االجتماعي داخؿ بيئة التعّمـ. .3

 النظرّية اإلنسانّية: مف خبلؿ إبراز دور المتعّمـ في بناء المعرفة.  .4

 المفاىيـ األساسّية في نظرّية التعّلـ البنائي: 5.1.2.2 

 تتكّوف النظرّية البنائّية مف المفاىيـ األساسّية اآلتية: .1

 التكّيؼ: وىي قدرة الفرد عمى العيش مع ظروؼ بيئتو. .2

 التبلؤـ: وىي القدرة عمى تغيير االستجابات وفقًا لمموقؼ الذي يتعّرض لو الفرد. .3

 ى دمج المعمومات الجديدة مع بنيتو المعرفّية الّسابقة. االستيعاب: وىو قدرة الفرد عم .4

 استراتيجيات قائمة على النظرّية البنائّية:6.1.2.2. 

 االستقصاء. .1

 لعب األدوار. .2

 حؿ المشكبلت. .3

 دورة التعّمـ. .4

 تعميـ األقراف. .5

6. POSSE ىي محور الحديث في ىذه الدراسة (.) و. 
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 : POSSEاستراتيجية  7.1.2.2.

ارع في مجاؿ التعميـ حّث الباحثيف عمى إيجاد استراتيجيات تجعؿ المتعمـ محورًا لمعممية التطور المتس
التعميمية ومنتجًا فييا وقادرًا عمى اكتساب المعمومة بطريقتو وبمفرده، دوف أف يقتصر دوره عمى أخذ 

ديثة استراتيجية المعمومة مف معممو كما ىي واسترجاعيا في ورقة االختبار، ومف ىذه االستراتيجيات الح
POSSE  والتي ستكوف محور حديثنا مف حيث )مفيوميا، خطواتيا، مميزاتيا،إجراءات تقديميا، دور ،

 المتعّمـ ، دور المعّمـ(.

والتي تساعد المتعّمـ عمى  ((POSSE Englert & Mariage, 1991اقترح انجمرت ومارياج استراتيجية 
عو أو يقرأه،  فيي تعّمـ الطالب كيفية االستفادة مف الّنص الذي إيجاد األفكار الرئيسة في النص الذي يسم
فتصبح عادة لدى المتعّمـ و يستخدميا  -التي سنتطرؽ إلييا  -بيف يديو، وتكرار خطوات االستراتيجية 

مّرات عدة في حياتو داخؿ المدرسة وخارجيا وبالتالي يصبح لدينا متعّمما مستقبل بذاتو باحثًا عف المعرفة 
 سو، وتّنمي كفاءتو وتزيد ثقتو بنفسو .بنف

 مشتؽ مف األحرؼ األولى لخطواتيا :   POSSEواسـ ىذه االستراتيجية 

P:Predict   ، وتعني تنّبأO:Orgnize  ، وتعني نّظـS:Search  ، وتعني ابحثS:Summarize  وتعني
 وتعني قّيـ. E:Estimateلّخص ، 

وتـ  )2004(عربية اسـ )تناؿ القمر( في مدارس الظيراف عاـ وقد أطمؽ ناقمو ىذه االستراتيجية إلى ال
        صياغة ىذا االسـ مف الحروؼ األولى، ت: تنبأ ، ف: نّظـ ، ا:ابحث ،ؿ: لّخص ، ؽ: قّيـ

وقد استخدـ الكثير مف الباحثيف ىذا المصطمح "تناؿ القمر" في دراستيـ، وسيرد ذلؾ  (2015، )الصيداوي
ولكف آثرت الباحثة في دراستيا ىذه استخداـ ، يا الباحثةب استعانتابقة التي في بند الدراسات السّ 

( رغبة منيا في نسب الفضؿ إلى أصحاب (P-O-S-S-Eالمصطمح المختصر لبلستراتيجية وىو  
 )إنجمرت ومارياج(. االستراتيجية األوائؿ العالمْيف 
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سات التي يتبعيا المعمـ في صفو الدراسي وىذه االستراتيجية عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات والممار 
وىي تتكوف مف عدة خطوات )تنبأ، نظـ، ابحث، لخص، قيـ( ومراحميا )التقديـ، التدريب الموجو، التدريب 
المستقؿ( وىدفيا استيعاب مضموف النص واسترجاعو وتمخيصو وجاءت تسميتيا مف الحروؼ األولى 

 لخطواتيا.

 : POSSE تيجيةجراءات تقديـ استراإ .7.1.2.2.1

  تقوـ ىذه اإلجرات عمى ثبلث مراحؿ:

 المرحلة األولى: ما قبؿ القراءة:

يعرض المعمـ مثيرًا أماـ الطمبة قد يكوف فيديو أو صورًا أو قصة يروييا تعمؿ عمى جذب  أواًل: تنّبأ:
اليوـ بناء  الطبلب وتييئة جو الّدرس، ومف ثـ يطمب مف الطمبة وضع تنبؤاتيـ وافتراضاتيـ حوؿ موضوع

عمى ما تـ مشاىدتو أو سماعو وذلؾ بسؤاليـ، ماذا تتوقع محور حديثنا اليوـ؟ ما رأيؾ بػ...؟ وىذا ينّشط 
 الخبرات الّسابقة لدى التبلميذ ويسترجعيا.

( التنبؤ عمى أنو: مجموعة فروض يضعيا القارئ في البداية معتقدا صحتيا 2010بدوي ) ويعّرؼ
 حث في أجزاء الّنص عما يدحض ىذه الفروض أو يدعميا، فالصورة أو العنوافوتواجدىا في الّنص، فيب

أّف ىذه التنبؤات تجعؿ القارئ عمى  (,2002Christie)ويضيؼ كريست ، يوحياف بتوقعات معينة لمقارىء
 دراية بيدفو مف القراءة وبالتالي يعّدؿ استيعابو إذا خالفت توقعاتو جوىر الّنص. 

لتوقع ىو نوع مف الحدس يسقطو القارىء عمى ما قد يرد في الّنص موظفًا في ذلؾ ومف ىنا نستنتج أف ا
 .(2016خبراتو السابقة، فيو كالجسر الذي يربط بيف الخبرات السابقة والمعمومات الجديدة )العربي، 

 معينات لعملية التنبؤ: 

ور لمسة جمالية فيي يذه الصّ لالصور الموضحة وقد تكوف صور حقيقية أو رسومات أو كاريكاتير: و  .1
 . ممة االتصاؿ بيف الكاتب والقارىءتغذي الذكاء البصري لدى القارىء وتعمؿ عمى تك
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الجمؿ مف الفقرة األولى في الّنص: وتشّكؿ بداية السرد وبداية الّربط بيف ما لدى القارىء وما سيتمقاه  .2
 مف معمومات جديدة.

يستفّزه ويفتح لو آفاقًا مف التخيبلت والتوقعات وىو عنواف الّنص: حيث يغري العنواف القارئ ويجذبو و  .3
 بداية التواصؿ بيف القارئ والّنص.

 األسئمة التي تكوف في متف الّنص والتي تقود القارىء إلى التخميف ماذا سيحصؿ بعد..؟. .4

 جداوؿ أو تواريخ أو أرقاـ أو أسماء شخصيات ترد في بداية الّنص أو في متنو. .5

 ( 2016في الّنص. )العربي،قراءة آخر جممة وردت  .6

 قوانيف ممارسة عملية التنّبؤ: 

 استثماراستراتيجية التساؤؿ الذاتي بيف الطبلب أنفسيـ وبيف الطبلب ومعمميـ. .1

 ضروروة كتابة التوقعات وتدوينيا. .2

 احتراـ تنبؤات الطبلب وعدـ السخرية منيا. .3

 .ضرورة كتابة كممات مفتاحية بمساعدة المجموعة ومساعدة المعمـ .4

يضع المعمـ أفكار التبلميذ ضمف خريطة معرفية، ويستعيف ىنا المعمـ بالكممات المفتاحية التي  ثانيًا: نّظـ:
وضعيا الطمبة في المرحمة األولى " التنّبؤ" ويمكف لممعمـ ىنا االستعانة بخرائط المفاىيـ بأشكاليا، وتنظيـ 

بط بينيا بطريقة أولية، مثبل في درس النكبة قد يضع معارؼ الطمبة السابقة والكممات المفتاحية الجديدة وير 
المعمـ خريطة معرفية تتكوف مف كممة النكبة بشكؿ رئيسي يتفرع منيا ) تاريخيا، أحداثيا، أضرارىا، 

 مسبباتيا(.

 معينات عملية التنظيـ:

 معرفة المعمـ بخرائط المفاىيـ. .1
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 مشاركة الطمبة معمميـ في رسـ خريطة المفاىيـ. .2

 لربط بيف الكممات المفتاحية بصورة صحيحة ومف األكثر عمومية إلى األقؿ. محاولة ا .3

 قوانيف عملية التنظيـ:

 محاولة إدخاؿ جميع الكممات المفتاحية التي وضعيا الطمبة داخؿ الخريطة. .1

 اختيار األفضؿ منيا بعد اتفاقيـ.يمكف رسـ أكثر مف خريطة مفاىيمية بناء عمى توقعات التبلميذ ثـ  .2

 لة الثانية: أثناء القراءة:المرح

يطمب المعمـ مف الطمبة قراءة الّنص فقرة فقرة  بتمعف ودقة والبحث عف األفكار الرئيسة ومعاني  ابحث:
 الكممات الغامضة، ويتناقش الطمبة مع معمميـ في مضموف الّنص والصور الفنّية والعبر المستفادة كذلؾ.

كثر دقة، ففي عممية البحث يتعرؼ الطمبة عمى المفردات التي وتعد ىذه الخطوة ىي الخطوة األساسية واأل
وردت في الّنص مف حيث داللتيا وكيفية صياغتيا وعبلقاتيا بالكممات األخرى واستخداماتيا والترادؼ 
والمضاد، وفي ىذه المرحمة تتحسف المفردات المفظية لدى الطمبة ليتمكنوا مف حؿ مشكبلت التواصؿ التي 

 .(2016)العربي،  الجديدة أو الصعبة أو الغامضة اتتسببيا الكمم

( في متف الّنص 2016وقد يستخدـ المعمـ عدة طرؽ في توضيح وتبصير الطبلب كما ذكرىا )العربي،
 المقروء، منيا:

 الّربط بيف الّنص الحالي وخبرات حياتية مّر بيا الطالب. .1

 استخداـ السياؽ في توضيح بعض المفردات الصعبة. .2

 توقعات السابقة.استخداـ ال .3

 سؤاليـ عف الكممة)اسـ/فعؿ( )جمعيا/ مفردىا(. .4

 الّربط بيف الّنص الحالي ونص سابؽ درسو الطمبة. .5
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 وتضيؼ الباحثة:

 استخداـ المعاجـ المغوية بأنواعيا. .1

 سؤاؿ ذوي الخبرة واالختصاص في بعض المواضيع إف لـز األمر. .2

 استخداـ الخرائط واألشكاؿ والجداوؿ واإلحصائيات. .3

 االستعانة ببعض مقاطع الفيديو والصور. .4

 وضع الكممات الجديدة في جمؿ مفيدة. .5

 استخداـ أسموب القصة في إيضاح جزئيات معينة. .6

 إمكانية تمثيؿ الدرس أو الموقؼ. .7

 أىمية عملية البحث والتوضيح:

 تتوقؼ عممية التواصؿ المغوي إذا انعدمت معرفة الطمبة بالمفردات الجديدة. .1

 المعمـ مع الطالب، والطمبة مع زمبلئيـ مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ.يتفاعؿ فييا  .2

فييا يراقب المعمـ تطور تبلميذه ويذلؿ الصعوبات وينظر بمستوى أداء االستراتيجيات المستخدمة وقد  .3
 يعمؿ عمى تبديميا.

 المرحلة الثالثة: بعد القراءة :

ه مف معمومات ومفردات جديدة وما استنتجوه في عممية التمخيص يوّظؼ الطمبة ما استفادو  أواًل: لّخص:
 مف أفكار رئيسة.

عادة كتابتو بصورة جديدة  ولقد تعددت تعريفات التمخيص ولكنيا اتفقت عمى أنو: اختصار الشكؿ لمقروء وا 
 .(2012)محمود،  مع الحفاظ عمى أساسيات النص وجوىره واستبعاد ما يؤثر عمى المعنى العاـ لو
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 أىمية التلخيص:

 ( أىمية التمخيص قائبًل:2016ص )العربي، لخّ  

 صّنؼ مارزانوا استراتيجية التمخيص مف أىـ تسع استراتيجيات في تاريخ التربية. .1

 يساعد التمخيص الطمبة في تنمية قدرتيـ عمى الكتابة. .2

 يمارس المتعمـ توظيؼ عبلمات الترقيـ بما يراه مناسبا. .3

 غوية.في عممية التمخيص يكتشؼ المتعمـ أخطاءه الم .4

يراقب الطالب استيعابو في عممية التمخيص فيستبدؿ كممة بأخرى وجممة بأخرى وفقا لفيمو، وبالتالي  .5
 فالتمخيص يعّد مؤشرا جيدا عمى فيـ المقروء.

 يجعؿ المتعمـ يركز عمى جوىر الّنص. .6

 يعالج فيو الطالب معموماتو ويحتفظ بيا لوقت أطوؿ.  .7

ة البحث في الّنص وتمخيصو تأتي خطوة التقييـ، حيث يقوـ المعمـ بتقييـ بعد االنتياء مف عممي ثانيًا. قّيـ:
المراحؿ السابقة بداية مف التنّبؤ ووصوال إلى خطوة التمخيص، وقد يقّيـ المعمـ بمفرده عمؿ المجموعات 

 ويمكف لمطمبة تقييـ زمبلئيـ في المجموعات األخرى مف خبلؿ :

  ا في كؿ مجموعة؟يحة وما نسبة صحتيىؿ كانت التوقعات صح .1

 ىؿ توقعاتيـ واضحة ومقنعة؟ .2

 صحيح المبنى والمعنى؟ىؿ التوقع  .3

 في عممية بناء الخريطة المعرفية؟ ىؿ شاركت المجموعة .4

 المجموعة ووردت في الّنص بالفعؿ؟ نسبة الكممات المفتاحية التي وضعتيا .5
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 في عممية البحث عف مفردات الّنص؟ ىؿ شاركت المجموعة .6

 الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية؟قدرة عمى استنتاج  ىؿ كاف لممجموعة .7

 مجموعة مفيدة وتصب في جوىر الّنص؟ىؿ كانت األسئمة التي تطرحيا ال .8

 ىؿ قامت المجموعة بتمخيص الّنص؟ .9

 ى أىـ األمور التي وردت في الّنص؟ىؿ اشتمؿ التمخيص عم .10

 كس التمخيص فيـ الطالب واستيعابو؟ىؿ يع .11

 خطاء المغوية؟التمخيص خاؿ مف األ ىؿ .12

 يـ المناسبة؟ىؿ استخدـ الطالب في تمخيصو عمميات الترق .13

 لصياغة المغوية والنحوية الصحيحة؟ىؿ اتسـ التمخيص با .14

 : POSSEمميزات استراتيجية 2.7.1.2.2. 

 تنّظـ عممية التعّمـ لدى المتعّمـ ضمف خطوات محددة لموصوؿ إلى أفكار الدرس وتمخيصيا وتقويميا. .1

 .(2012)دايرسوف،  ب كيفية استخراج األفكار الرئيسة وكيفية التفاعؿ معياتعّمـ الطال .2

استخداـ ىذه االستراتيجية بشكؿ مستمر تجعميا عادة عند الطالب مما ينمي لديو االستقبلؿ الّذاتي  .3
 وتجعمو يقرأ ليتعّمـ.

 تزيد ثقة الّطالب بنفسو وخاّصة عندما تصدؽ تنبؤاتو في بداية الّدرس. .4

ف خطوات ىذه االستراتيجية تنّشط التفكير لدى الّطالب وتنّظـ معارفو السابقة وتييئو كؿ خطوة م .5
 لمخطوة التّالية وبيذا تجعؿ لمقراءة ىدفًا واضحًا غير مشتت.
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يكوف فييا المتعّمـ نشطًا واعيًا ومتفاعبًل مع الّنص فيو مف يتنّبأ ومف يمّخص ومف يقّوـ، وىو الباحث  .6
 (.2009 عاني المفردات الميّمة )عطية،عف األفكار الرئيسة وم

 :POSSEدور المعلـ أثناء توظيؼ استراتيجية 3.7.1.2.2.  

 التخطيط الجيد لمدرس. .1

 البحث عف الوسائؿ والصور التي تثير انتباه الطمبة وتشجعيـ عمى التنبؤ. .2

 توقع المشكبلت التي قد تواجو الطمبة أثناء تنفيذ االستراتيجية. .3

 ات االستراتيجية الخمس.توعية الطمبة بخطو  .4

 وعي المتعمـ بطمبتو وتنوعيـ واختبلؼ خصائصيـ النمائية والثقافية. .5

 قدرة المعمـ عمى تنظيـ الطمبة في مجموعات. .6

 قيادة المعمـ لمحوار وتوجيو بيف المجموعات. .7

 تشجيع خياؿ المتعمميف وجذب أفكارىـ في مرحمة التوقعات، وىذا يعّودىـ عمى التأمؿ في كؿ خطوة .8
 مف خطوات الدرس.

 يدّرب المتعمميف عمى وضع األسئمة وصياغتيا مما يثير دافعيتيـ ويشوقيـ لموضوع الّنص. .9

 يتقّبؿ أفكار التبلميذ ويشجعيا، وال ينتقد ذلؾ سمبًا. .10

 يعمؿ عمى تنظيـ الحصة الدراسّية وتحديد وقت كؿ خطوة مف خطوات االستراتيجية. .11

خداـ المعاجـ المغوية ومصادر البحث األخرى اثناء التعّرؼ يشجع الطمبة عمى البحث العممي واست .12
 عمى خبايا الّنص.

 تدريب الطمبة عمى ميارة التمخيص لما ليا مف أىمية في حياتيـ العممية والعممية. .13
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 يتيح أماـ الطمبة فرصة تقويـ أنفسيـ وزمبلئيـ وتقديـ الّنصح واإلرشادات ليـ. .14

 في انتظار الخطوة التالية.يجعؿ انتباه الطالب مشدودًا دائمًا  .15

 توجيو الطمبة غير النشيطيف إلى ضرورة التفاعؿ مع زمبلئيـ. .16

 تقديـ التغذية الراجعة لمطمبة. .17

 : POSSEدور المتعلـ في استراتيجية 4.7.1.2.2. 

 تقديـ توقعاتو والبعد عف الخجؿ في طرحيا. .1

 توقعاتو.قد يساىـ في إحضار صور أو فيديوىات أو أرقاـ وشواىد تدعـ صحة  .2

 ال يسخر مف زمبلئو وتوقعاتيـ. .3

 باحث عف المعمومة ومنّظـ ليا. .4

 يمتـز بوقت كؿ خطوة مف خطوات االستراتيجية كما حددىا المعّمـ. .5

 اجتماعي ومتعاوف مع زمبلئو وأفراد مجموعتو. .6

 يمتـز بآداب الحوار والمناقشة أثناء عممية البحث. .7

 يستمع إلى توجييات معممو ويحترميا. .8

 توقعاتو ويساىـ في تقويميا وتقويـ توقعات زمبلئو. يقّيـ .9

 يتعود الترتيب والّنظاـ والّدقة في الحؿ. .10

 يحدد ما يناسبو مف مكونات االستراتيجية ويتفاعؿ معيا. .11

 مبادر إلى طرح األسئمة واإلجابة عنيا فيما يتعمؽ بموضوع الّنص. .12
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 يمّخص محتوى الدرس تمخيصًا سميمًا. .13

 ية والنحوية التي تعمميا أثناء التمخيص.يمتـز بالقواعد المغو  .14

 يوّظؼ عمميات الترقيـ المناسبو في كتابتو. .15

 يطمب مف معممو المساعدة إذا لـز االمر دوف تردد. .16

 

والتي تجعؿ المتعّمـ عمى دراية  POSSEيتضح مما سبؽ الخطوات المنّظمة التي تتمّيز بيا استراتيجة 
وف الطالب أساس العممّية التعميمّية، والمعّمـ ييسر ويوجو ويساىـ في تاّمة بما يجب عميو فعمو، وبالتالي يك

حؿ المشكبلت التي قد تواجو الطمبة في بعض المواقؼ، وألّف المتعّمـ ىنا ىو الباحث والمنّفذ والقائـ عمى 
لبيئة تقييـ عممو فإف المادة التعميمية ستبقى راسخة منظمة ومتصمة مع خبرات المتعّمـ السابقة في ضوء ا

 التي يعيشيا الطالب. 

 

 لمحور الثاني: االستيعاب القرائيا  .2.2.2

 مفيـو القراءة: 1.2.2.2. 

القراءة لغة: مف قرأ الكتاب قراءة وقرءانًا، وقرىء الشيء أي جمعو وضمو، ومنو سمي القرآف ألنو يجمع 
 ويضـ بيف السور.

ممّية عقمّية دافعّية انفعالّية تقوـ عمى تحويؿ بأنيا ع (2009) وآخروف شريؼالقراءة اصطبلحا: يعّرفيا 
الّرموز المكتوبة والّرسوـ التي يتمقاىا القارىء باستخداـ عينيو إلى كممات منطوقة ومعاف مفيومة، والّربط 

 بيف ىذه المعاني والخبرات السابقة ثـ اّلنقد والتّذوؽ وحؿ المشكبلت.

عمى ترجمة الرموز المكتوبة إلى معاف مفيومة وتوظيفيا لقدرة :" ا بأّنيا  (p1632006,ويعرفيا الفي )
 . "توظيفًا سميمًا في مراحؿ حياتو المختمفة
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وىناؾ أيضًا تعريفات عديدة لمقراءة مف وجيات نظر متعددة، وقد جاء تعريؼ القراءة في "القاموس العاـ 
ـ أرقامًا أـ رسومًا، وقراءة الحروؼ ال لمعموـ اإلنسانية" أّنيا: فّؾ الّترميز لنظاـ معّيف سواًء كاف حروفًا أ

تشّكؿ إال نظامًا واحدًا مف أنظمة القراءة وفي ىذا الّنظاـ تيتـ القراءة بفّؾ الّرموز المكتوبة ومطابقتيا مع 
الّرموز الصائتة في المغة الشفوّية، ولكي يكوف ذلؾ فّعااًل يجب توجيو ىذه الّرموز نحو معاٍف مفيدٍة تجعؿ 

 .(Thines, 1975)  ًا عمى مناقشة األفكار التي جاء بيا اآلخروف القارىء قادر 

عممّية يتـّ مف خبلليا إيجاد الّصمة بيف الرموز المكتوبة ولغة "(  يعرفيا بأّنيا: p1392012,أما عوف )
 ."الكبلـ مف المعاني واأللفاظ التي تؤدييا، فيي عممّية نفسّية فكرّية عضوّية وعقمّية 

 : العامة لتعليـ القراءة األىداؼ2.2.2.2 

 : ( أفَّ لمقراءة أىدافًا عاّمة في كّؿ المراحؿ الدراسّية منيا2011يرى السفاسفة )

 .أف يجيد الطالب الّنطؽ .1

 . أف يكتسب الطالب ميارات القراءة كالطبلقة والّسرعة وتمثيؿ المعنى ومراعاة عبلمات الترقيـ .2

 . أف يميؿ الطالب إلى القراءة .3

 . وة المغوّية ومحّصمة الكممات لدى الطالبأف تزيد الثر  .4

 أف يكوف ىدؼ القراءة الفيـ واالنتفاع بيا في الحياة. .5

 أىمّية القراءة:3.2.2.2. 

( عمى مجموعة مف النقاط التي تدّؿ عمى أىمية القراءة 2009) وآخروف شريؼ( و 2007اتفؽ أبو الييجا)
 وىي:

 عديدة.مف خبلؿ القراءة يكتسب الطمبة خبرات ومعارؼ  .1

 يتصؿ الفرد بغيره مف الثقافات واألفكار ميما باعدت المسافات بينيما. .2
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 القراءة تيّذب الّنفوس واألخبلؽ وتغرس الخصاؿ الحميدة. .3

 تعّد القراءة أىـّ مادة دراسّية ألّنيا األساس لبقية المواد الدراسّية. .4

 القراءة ىي األساس لتعّمـ المغات األخرى. .5

 ة :وظائؼ القراء4.2.2.2. 

مف خبلؿ القراءة يتعّرؼ الفرد عمى مظاىر الحضارة عند األمـ األخرى، وتساعد القراءة  الوظيفة المعرفّية:
كذلؾ في زيادة الّتحصيؿ المدرسي فالقراءة تنّمي ميارة البحث العممي ونجد مف خبلىا إجابات ألسئمة 

 .(2010)طاىر، ةمعرفة وثقافمتعددة، وتسيـ القراءة في نمو الفرد العقمّي بما تقّدمو لو مف 

حيث تشبع القراءة حاجات الفرد النفسّية، مف خبلؿ حاجتو باالتصاؿ باآلخريف  الوظيفة النفسّية:
ومشاركتيـ في مشاعرىـ واحتياجاتيـ وأفكارىـ، وتجعؿ الفرد متكّيفًا نفسّيًا في حاالت اإلعاقة أو عدـ قدرتو 

 د وتجعؿ أوقات الفراغ ذات معنى وفائدة.عمى تحقيؽ األىداؼ، كما وتنّمي ميوؿ الفر 

ُتِعدُّ القراءة الفرد لحياتو االجتماعّية والمينّية، وتعمؿ كذلؾ عمى نقؿ التراث مف جيؿ  الوظيفة االجتماعّية:
إلى جيؿ، كما وتؤدي القراءة دورًا كبيرًا في تقارب األفكار داخؿ الجماعة الواحدة وىي كذلؾ وسيمة 

 .(2012)صوماف،  ثقافي واالجتماعي بيف شعوب العالـ المختمفةلبلتصاؿ والتبادؿ ال

 : مراحؿ اكتساب القراءة5.2.2.2. 

تقترح النماذج التطويرية أف قراءة المبتدئيف تمّر بعدة مراحؿ، حيث أف كؿ مرحمة تعالج الحروؼ بطريقة 
 خاصة .

 حيث قّسمت ىذه المراحؿ إلى :

الطفؿ بحؿ الرموز الكتابية أو ما يعرؼ بػ "فؾ الشيفرة" في ىذه المرحمة يقوـ  المرحلة الخطية: .1
ويستخدـ الطفؿ دالئؿ موجودة في محيطو تسمى بالدالئؿ البصرية تساعده عمى فؾ الرموز، فمثبًل 

 .الميموف أصفر حتى يكوف ليموناً  نفترض أفّ 
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ويعتمد ىنا الفرد   (2016العربي،)رمز الّداؿ عمى كممة ليموففمشاىدة الموف األصفر تساعده عمى فؾ ال 
عمى قدرتو البصرّية في تمييز الّرموز مثؿ األلواف أو األشكاؿ المصاحبة،  أما صوت الكممة في ىذه 

وتعّد ىذه المرحمة ميمة لمطفؿ قبؿ المدرسة ، ى والذي يعرؼ بالوعي الفونولوجيالمرحمة ال يشّكؿ لو معن
صرّية يستمدىا مف المحيط دوف الحاجة إلى حيث تساعده في معرفة الكممات انطبلقًا مف مؤشرات ب

 الوسائط الفونولوجية.

يقوـ الطفؿ ىنا بعممية ميمة تسمى التحميؿ و التركيب الصوتي حيث يقوـ أواًل  المرحلة األبجدية: .2
ادة تجميع ىذه األجزاء لمنطؽ بتحميؿ الكممة إلى أجزاء صوتّية، ثـ يقوـ بعمؿ عكسي مف خبلؿ إع

نا إلى تجزئة الكممة إلى أصواتيا لمنطؽ بيا تكوف كبيرة عندما يكوف ىناؾ تشابو وحاجة الطفؿ ى، بيا
كبير بيف الكممات مثؿ: )بطة،قطة( فينا أوجو الشبو بيف الكممات كبيرة واتباع النموذج الكّمي لمقراءة 

ذلؾ نطقًا والنطؽ بيا بعد قد ال يكوف مفيدًا لمطفؿ لذلؾ يمجأ إلى تجزئتيا لتمييز األصوات المختمفة 
وتتميز ىذه المرحمة بدخوؿ العامؿ الفونولوجي، ويقوـ ىنا الطفؿ بدوره بالّربط بيف الرموز ، صحيحاً 

 .(2009الفونولوجية المجردة وىي الكتابة )طيبي ، البصرّية والوحدات 

عب يتـ في ىذه المرحمة الّتعرؼ عمى الكممة مف خبلؿ المقاطع المكونة ليا ويم المرحلة اإلمالئية: .3
ويكوف تحميؿ الكممة ىنا عمى أساس إمبلئي دوف التدخؿ ، ًا في النطؽ بياشكؿ الكممة دورًا ميم

الفونولوجي، وتعتبر الوحدات اإلمبلئية سبلسؿ حرفّية مجّردة، واليدؼ مف القراءة ىنا ليس تعّمـ القراءة 
مثؿ االستنتاج  فقط بؿ تحميؿ لغة النص وتفسيرىا، ويستعمؿ الطالب ىنا مرحمة ذىنّية أعمى

تقاف المغة الفصحى وربط الجمؿ الواردة في  واالستدالؿ والذي يساعده في تكويف الثروة المغوّية وا 
لغاية العظمى النصوص مع بعضيا البعض وبالتّالي الّتوصؿ إلى االستيعاب والفيـ القرائي وىو ا

 .(2009، )طيبيالمرجوة مف القراءة

ثة إال أنيا مكّممة لبعضيا البعض ومتتابعة وال يمكف فصميا،  فيي ورغـ االختبلؼ بيف المراحؿ الثبل
نطؽ بيا تشّكؿ وحدة واحدة مف بداية إدراؾ الرموز بشكؿ بصري وربطيا بالرمز الفونولوجي إلى ال

 .واستيعابيا وفيـ المقروء
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سة أـ في وفيـ المقروء ىو اليدؼ اّلذي يسعى لو كؿ قارىء في كؿ ميداف، سواء أكاف ذلؾ في المدر  
البيت أـ في العمؿ وحتى في مطالعة خارجية لمكتاب الذي يفضمو،  فما ىو االستيعاب القرائي وماىيتو 

 ومراحمو،  ىذا ما سنوضحو في الصفحات القميمة القادمة.

 مفيـو االستيعاب القرائي:6.2.2.2. 

واستحضار خبراتو السابقة في يرتكز مفيوـ االستيعاب القرائي عمى تفاعؿ القارىء مع الّنص الذي أمامو 
 سبيؿ فيـ الموضوع وخباياه .

( أف االستيعاب القرائي عممّية معقدة، تعتمد عمى إدراؾ الفرد العقمّي أكثر مف 1992وفي ىذا تقوؿ التؿ )
إدراكو الحسّي، حيث يتطّمب ذلؾ االنتباه والّتركيز وتحميؿ المفردات والكممات والترابطات الداخمّية بينيا، 

ذلؾ يدرؾ القارىء المعاني الصريحة والضمنّية. ومف وجية نظر بوماف وجونسوف وب
(Baumann&Johnson,1984 )  فإف اىتماـ القارىء في عممية االستيعاب القرائي ينصّب عمى مدى

 تضييؽ الفجوة بيف معارفو السابقة والمعمومات الجديدة التي أضافيا الّنص.

ستيعاب القرائي تتكوف مف ثبلثة أمور رئيسة وىي: استيعاب المفردات، وبناء عمى ما سبؽ فإف عممّية اال
ففي استيعاب المفردات يقوـ القارىء ىنا باستخبلص معاني الكممات ، ؿ، واستيعاب الفقرةواستيعاب الجم

يـ وربطيا في بنيتو المعرفّية، وفي استيعاب الجمؿ يقوـ القارىء بفيـ الجممة مستندًا إلى قواعد الّنحو، وف
الفقرة يربط القارىء كؿ جممة مع سابقتيا والجممة التي تمييا في كؿ متكامؿ ووحدة واحدة حتى يتمّكف 

 .(Durkin,1995)القارىء مف استيعاب الّنص

 نماذج االستيعاب القرائي :7.2.2.2. 

:  أي أف القارىء يصؿ إلى (The Bottom-Up Model)نموذج االستيعاب مف أسفؿ إلى أعمى  .1
 المعنى مف خبلؿ الّنص.

: وىنا يعتمد القارىء في فيمو (The Top-Down Model)نموذج االستيعاب مف أعمى إلى أسفؿ  .2
 قة.لمنص عمى خبرتو الّساب
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(: أي أّف المعنى يكمف في عقؿ القارىء وفي الّنص المكتوب Interactive Modeالنموذج التفاعمي) .3
 .Mercer, 1997 )) ويتـ الفيـ نتيجة تفاعؿ القارىء مع الّنص

 بعاد االستيعاب القرائي :أ8.2.2.2. 

 ( أبعادًا سبعة لبلستيعاب القرائي وىي: Moore&et al, 1997) وآخروف مورحدد  

 القمؽ: تقدير مشاعر الطالب وانفعاالتو أثناء قراءتو. .1

 التنظيـ: الطرؽ التي يستخدميا الطالب لحؿ مشاكؿ االستيعاب القرائي كإعادة قراءة النص مرة أخرى. .2

 الميمة: درجة معرفة القارىء بعمميات االستيعاب األساسية. .3

 .ستوى االستيعابالتقنية: االستراتيجيات والطرؽ التي يتبعيا الباحث لتحسيف م .4

 الضبط: درجة تحكـ القارىء بمياراتو القرائية والعمؿ عمى تطويرىا. .5

 القدرة: فيـ أغمب الوارد في النص المقروء. .6

 اإلنجاز: األداء الجيد لميارات االستيعاب القرائي.  .7

 مستويات االستيعاب القرائي:9.2.2.2. 

 ومياراتو إلى: ( مستويات االستيعاب القرائي2002) الناقة وحافظصّنؼ 

 أواًل: مستوى الفيـ الحرفي )المباشر(، ويضُـّ الميارات اآلتية:

 تحديد معنى الكممة مف السياؽ. .1

 تحديد مرادؼ الكممة أو عدة مرادفات. .2

 تحديد مضاد الكممة. .3

 تصنيؼ الكممات المتشابيو في المعنى. .4



31 
 

 تحديد الفكرة الرئيسة في الّنص. .5

 ي في الّنص.ترتيب األحداث حسب تسمسميا الزمن .6

 ثانيًا: مستوى الفيـ االستنتاجي، ومف مياراتو: 

 استنتاج أوجو الشبو واالختبلؼ. .1

 استنتاج دوافع الكاتب وغرضو مف الّنص.  .2

 استنتاج المعاني الضمنّية. .3

 استنتاج العبلقة بيف السبب والنتيجة. .4

 استنباط القيـ الواردة في الّنص. .5

 الميارات اآلتية:  ثالثًا: مستوى الفيـ الّنقدي، ويتضّمف

 التمييز بيف الفكرة األساسية والثانوية. .1

 التمييز بيف الرأي والحقيقة. .2

 التفريؽ بيف ما يتصؿ بموضوع الّنص وما ال يتصؿ بو. .3

 التمييز بيف الفكرة اإلبداعية الجديدة والفكرة الشائعة. .4

 الحكـ عمى مدى أصالة المادة المعروضة. .5

 ميا.الحكـ عمى منطقية األفكار وتسمس .6

 رابعًا: مستوى الفيـ الّتذوقي، ويشتمؿ على الميارات اآلتية:

 تحديد العواطؼ الّسائدة في الّنص. .1

 ترتيب األفكار الواردة في الّنص وفقًا ألىميتيا. .2
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 تحديد األلفاظ واإليماءات الجميمة في الّنص. .3

 التحّدث عف الحالة الشعورّية التي طغت عمى الّنص. .4

 بداعي، ويتضّمف الميارات اآلتية: خامسًا: مستوى الفيـ اإل

 اقتراح حموؿ جديدة لمشكبلت وردت في الّنص. .1

 التنبؤ بالحبكة والنياية لمقصة قبؿ البدء بيا. .2

 كتابة نياية ما لموضوع لـ يحدد الكاتب نيايتو. .3

 اقتراح عنواف جديد لمّنص. .4

 تمخيص الّنص تمخيصًا سميمًا. .5

 تقديـ أدلة وشواىد تدعـ فكرة معينة. .6

 القرائي : في االستيعابالعوامؿ التي تؤثر 10.2.2.2. 

ليذه ( 2003الحيمواني)أشار يعاب وفيـ المقروء، ولقد ىناؾ عوامؿ عّدة تؤثر في قدرة القارىء عمى است
 العوامؿ وفي جممتيا:

 المعرفة المسبقة بالموضوع المطروح. .1

 ترابط األفكار مع بعضيا داخؿ الّنص الواحد. .2

 ص الذي بيف يديو.دافعية القارىء لمن .3

 تحديد ىدؼ القراءة مف قبؿ القارىء. .4

 استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي قبؿ القراءة وأثناءىا وبعدىا. .5

 صعوبة المادة المقروءة. .6
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 طوؿ المادة المقروءة. .7

 قدرة القارىء عمى االستيعاب وتوظيفو لميارات الفيـ القرائي. .8

 فيـ المقروء. االستراتيجية التي يوظفيا القارىء في سبيؿ .9

 طرؽ لتنمية ميارات االستيعاب القرائي: 11.2.2.2. 

 ( عف بعض الطرؽ التي يمكف استخداميا لتنمية االستيعاب القرائي ومنيا:2005تحدثت عبد الحميد )

 تنظيـ األفكار أثناء القراءة. .1

 تدريب الطمبة عمى القراءة جممة جممة بشكؿ مترابط، ال كممة كممة بشكؿ جزئي. .2

 ب الطمبة عمى تذوؽ جمالية الّنصوص، والتفاعؿ واالنفعاؿ مع معانييا.تدري .3

 تدريب الطمبة عمى تمخيص كؿ ما يقرأه. .4

 تشجيع الطمبة عمى القراءة وبياف أىميتيا. .5

 وترى الباحثة أنو مف الممكف تنمية ميارات االستيعاب القرائي عف طريؽ:

 ره مف حيث األىمية والميوؿ.تدريب الطمبة عمى كيفية اختيار الكتاب المناسب لعم .1

 توضيح معاني المفردات الصعبة التي تمرُّ مع الّطمبة أثناء القراءة. .2

 تدريب الطمبة عمى استخراج الفكرة الرئيسة مف الّنص. .3

 توضيح الّصور الفنّية أثناء القراءة. .4

 إمكانية تمثيؿ الّنصوص إذا سمح األمر. .5
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االستيعاب القرائي ومياراتو وكيفّية تنميتيا، عظـ الفائدة التي  تبّيف لمباحثة مف خبلؿ اطبلعيا عمى أىمّية
يجنييا الطالب إذا تكونت لديو ميارة تنمية استيعابو القرائي،  واألثر الجمّي ليذه الميارة عمى حياتو العممّية 

في حياتو والعممّية وما تقدمو أيضًا مف فوائد عمى فيمو لممواد الدراسّية كافة وبالتالي زيادة تحصيمو 
 المدرسّية والجامعّية كذلؾ.

 

 لمحور الثالث: الكتابة اإلبداعّيةا. 3.2.2

  :مفيـو الكتابة1.3.2.2. 

ىي وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ اإلنسانّي، نعّبر مف خبلليا عّما لدينا مف أفكار ومشاعر وقيـ، وتسجيؿ  
مف ميارات المغة بؿ ىي مفخرة اإلنتاج  ما نريد تسجيمو مف وقائع وأحداث، وتعدُّ الكتابة ميارة أساسية

و الكتابة وسيمة منّظمة ومحكمة يعّبر فييا الفرد عف آرائو ويعرض فييا وجيات .(1981)يونس، ياإلنسان
 .(2002)فضؿ اهلل،  نظره ومعموماتو وكؿ ما في مكنوناتو، وتكوف الكتابة دليبًل عمى أفكاره ورؤيتو

أّف الكتابة ىي نمط مف أنماط حؿ  (Alberston&Billingsley,2001)ويرى ألبرستوف وبيمينجسمي 
المشكبلت، ألف الكاتب يختار مجموعة مف األفكار والكممات وينّظميا عمى الورؽ بما يتبلءـ مع حاجات 
القارىء ومعارفو مف جية، ومع قيود الكتابة مف جية أخرى، لذلؾ تعّد الكتابة ميارة معّقدة ال يمكف إتقانيا 

 ي تحتاج لمعمؿ الدؤوب وتطوير لمميارات، وسنوات عديدة مف الممارسة.بسيولة، في

 أىمّية الكتابة:2.3.2.2. 

نساني، فيي التي خّمدت الحضارات، والتي باختراعيا بدأ التّاريخ، ولكي تكوف اإلالكتابة ىي ثمرة العقؿ 
السيد، ) د السميمة في كتابتياالكتابة ذات ىدؼ وتؤدي ميمتيا المرجوة يجب مراعاة الّدقة والوضوح والقواع

وىي نشاط إنساني يتطمب اّتخاذ قرارات، وممارسة ميارات، ننقؿ بيا أفكارنا بشكؿ رمزي ( 1996
  (Flower & et al, 1986) . لآلخريف، وبيا يكوف التفكير نشطًا طبيعيًا منطمقاً 
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ة بيف اإلنساف ومواقؼ حياتية تتطمب منو ويعّد تعّمـ الكتابة الغاية النيائية مف تعّمـ المغة، فيي تسّد الفجو 
 .(2014)خصاونة، مف األفراد والتعبير عف مكنوناتوالتواصؿ مع غيره 

وتعتبر الكتابة ميارة ميّمة تحّد مف الّضعؼ المغوي المتفشي بيف الطمبة، فأّي تطوير في الكتابة يؤدي إلى 
  ، والتحصيؿ في المغة بشكؿ خاص.ثورة في مجاالت جّمة، وزيادة في التحصيؿ الدراسي بشكؿ عاـ

 :الكتابة اتعملي3.3.2.2. 

ـّ إجراء التعديبلت  الكتابة عممّية منظمة تستدعي خطوات محددة تبدأ بمدخبلتيا الحروؼ والكممات، ومف ث
مشاعرنا وأفكارنا وىدفنا والربط بينيا، لنصؿ في النياية إلى فقرات متكاممة وموضوع شامؿ نعّبر فيو عف 

مف ضرورة الّنظر إلى الكتابة بوصفيا مشكمة   (Flower, 1989)ويتفؽ ذلؾ مع ما قالتو فمور ، المنشود
 يقـو الكاتب بالتخطيط ليا ولكيفية التعامؿ معيا، ومف ثـ ترجمة ىذه الخطط إلى أفكار وجمؿ وتراكيب.

المراجعة( باعتبارىا أكثر  وتشير الّدراسات اّلتي وصفت الكتابة بأّنيا عممّية تضـّ )الّتخطيط و التّأليؼ و
 وتقوـ ىذه العمميات الثبلث عمى: العمميات التي يوّظفيا الكاتب أثناء ممارسة اإلنشاء التعبيري

 عملية التخطيط:

 ىي مرحمة ما قبؿ الكتابة، يكتشؼ الكاتب مف خبلليا اليدؼ مف الكتابة وكيفية الكتابة.

، حيث يسأؿ نفسو ما اليدؼ مف الكتابة؟ ولمف أكتب؟ ىؿ ففي ىذه العممّية يمارس الكاتب مساءلًة ذاتّية
العناصر التي بحوزتي شاممة لكافة جوانب الموضوع؟ ما الّطريقة التي سأتناوؿ بيا الموضوع؟ ما األسموب 

ولئلجابة عف ىذه التساؤالت يستخدـ الكاتب أساليب الحوار  عتمده ألقنع القارىء بوجية نظري؟الذي سأ
مورة خططو العقمّية واستدعاء أفكاره، وتوفير مادة لغوية يستطيع مف خبلليا التأثير عمى والعصؼ الذىني لب

 (.1999)نصر،  ء، وجذب اىتمامو لمموضوع المكتوبالقارى

 وعندما يبدأ الكاتب بعممّية الّتخطيط فإّنو يستدعي عدة أمور منيا:

 تجميع الحقائؽ المتصمة بالموضوع. .1
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 ف العناصر.الكشؼ عف طبيعة العبلقات بي .2

 وضع تحميبلت وتبريرات وتفسيرات تبلئـ طبيعة المشكمة. .3

 اقتراح حموؿ لممشكمة أو استدعاء البحث عف حموؿ. .4

 .(Van-Geledreon, 1997)مراجعة االفتراضات والنتائج المترتبة عمى ىذه الحموؿ  .5

الفرد مف بمورة المشكمة  ويؤّكد الخبراء فاعمّية عممّية الّتخطيط فيي أساس نجاح عممّية اإلنشاء وتمّكف
 يخمؽ اإلبداع في الّنص المكتوب. واإلحساس بيا، وذلؾ

 عملية التأليؼ:

يجمع الكاتب ىنا أفكاره في تصّور ذىني ويوّزعيا داخؿ متف الموضوع بطريقة منطقّية، والبداية ىنا تحتاج 
ـّ المساءلة الذاتّية ح إنشاء الموضوع بصورتو تى إلى تكنيؾ ينطمؽ مف خبلؿ التّفكير بالموضوع ومف ث

ومنيـ مف يرى التأليؼ بأنو محاوالت تنظيمية يقوـ بيا الكاتب قابمة لمتعديؿ والتبديؿ تقوده إلى ، النيائّية
الصورة النيائّية، والكتابة الناجحة توّلد إحساسًا عاليًا باليدؼ مف الكتابة، وتطوير الّنص، وتنظيـ أجزائو 

 .(Collins & Cross, 1993)فكاره عبر كممات وتراكيب وجمؿ المبعثرة ويطّور مف خبلليا أ

أّف عممّية التّأليؼ ليا عدة خطوات تمّر بيا لتصؿ إلى مادة منظمة،  (Albrecht, 1981)  ويرى ألبرتش
 وىي : 

 وضع خطوط عريضة لمموضوع. .1

 يكتب الكاتب كؿ ما يعتبره ىاّمًا وجدّيًا. .2

 تقسيـ المعمومات إلى أفكار رئيسة. .3

 ميـ شجرة تضـّ كؿ األفكار.تصا .4

 األخذ بآراء اآلخريف. .5
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ونرى ىنا أف الكاتب يقوـ بجمع األفكار الرئيسة والمعمومات والمصادر التي تدعـ وجية نظره وتقنع القّراء 
ـّ ينّظـ أفكاره ويختار األفضؿ منيا، ويأخذ آراء اآلخريف بما يدعـ بو كتابتو وفكر  تو حتى يصؿ كذلؾ، ث

 .نيائي إلى الموضوع ال

 عملية المراجعة: 

تيدؼ عممية المراجعة إلى تقميؿ التعقيد والغموض، فمف خبلليا يستطيع الكاتب أف يحكـ عمى كتابتو 
وبما يتفؽ مع ىدفو باعتباره القارئ األوؿ ليا، فإما أف يبّدؿ أو يغّير أو يضيؼ أو يحذؼ بما يراه مناسبًا 

لقراءة لنّصو المكتوب مف وجية نظر القارىء، ويبحث عف وبالمراجعة يعيد المؤلؼ اومشاعره وقيمو، 
مواطف الضعؼ ويقوـ بتدعيميا، ويحدد مدى مناسبة األفكار ومنطقيتيا وشموليا ووضوحيا وانسجاميا مف 

 .( 2014)خصاونة،  اج النص بصورتو الّنيائية المثمىناحية لغوية، إلخر 

في الكتابة، بؿ ىي قمب الكتابة، حيث تقّدـ لمكاتب  وتعتبر المراجعة ميّمة ضرورّية، وليا دور مركزي  
نتاج موضوعات تّتسـ باإلبداع و   ,Matsuhashi)الّدقةحرّية التجّوؿ في الّنص، وبدونيا يصعب تحقيؽ وا 

1987) . 

 : اإلبداع4.3.2.2. 

ي يأتي و الذيعّرؼ اإلبداع لغة : مشتؽ مف الفعؿ بدع ، وأبدع الشيء أي اخترعو واستحدثو، والمبتدع ى
 .(1993)ابف منظور،  بأمر عمى شيء لـ يكف

يرى اإلبداع عمى أنو الحساسية لممشكبلت والتنّبؤ بحموؿ ليا  وتحديد نقاط   (Torrance, 1988)أما تورنس 
عادة صياغتيا مرة أخرى أو تعديميا وفقًا لممعطيات  القوة والضعؼ، وصياغة فرضيات جديدة واختبارىا وا 

 لى حموؿ ونقميا لآلخريف.المطروحة حتى نصؿ إ

( أّنو إنتاج شيء جديد، أو إعادة صياغة أشياء موجودة، ويضـ األصالة 2003ويعرفو الصوص )
 واإلسياب والمرونة والطبلقة وحؿ المشكبلت.
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 ميارات اإلبداع :5.3.2.2. 

   (Husen, 1999) .وىي القدرة عمى إنتاج عدد كبير مف األفكار خبلؿ فترة زمنية قصيرة :لّطالقة. ا1

 وللطالقة أنواع عّدة منيا:

يعطى المفحوص مجموعة دوائر ويطمب منو تكويف أكبر عدد ممكف مف األشكاؿ  طالقة األشكاؿ:
 .(2002)جرواف،  باستخداـ ىذه الدوائر

)خصاونة،  وضع مجموعة كبيرة مف األفكار، مثبًل: اذكر جميع استخدامات المياه الّطالقة الفكرّية:
2008). 

مثبل اكتب أكبر عدد ممكف مف الكممات التي تبدأ بحرؼ ميـ، أو اكتب أكبر  قة الكلمات أو األلفاظ:طال
 عدد ممكف مف الكممات التي يمكف تكوينيا مف ىذه الحروؼ ) ؿ  ، ف ، و  ، ي (.

 (Torrance, 1988)قدرة الفرد عمى االنتقاؿ بيف مستويات التفكير مف خبلؿ إنتاجو لؤلفكار  :المرونة. 2

 :ولممرونة شكبلف

 وىي إنتاج أكبر عدد مف األفكار تخص موقؼ معّيف، مثبًل مجموعة الّطرؽ التي يمكف المرونة التلقائية:
 .(2002)جرواف، مف خبلليا وزف األشياء الخفيفة 

كتب أي تغيير وجية الفرد الذىنّية والتي يقوـ مف خبلليا بحؿ المشكمة المحددة، مثبل ا المرونة التكيفية:
 .(2008)خصاونة، مقااًل خاٍؿ مف األفعاؿ الماضية

ولؤلصالة خصائص عدة وال سابقة لو، ويّتصؼ بالتمّيز،  وىي إنتاج شيء غير مألوؼ، األصالة :.3
منيا، القدرة عمى التعامؿ مع األمور الغامضة وغير الواضحة، و أف يكوف ىناؾ وقتًا كافيًا إلنتاج األفكار 

 .(1994)خّطاب،  ت، وجعؿ التفكير منطقيًا أصيبلً سية اتجاه المشكبلالغير مألوفة، الحسا
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ضافة تفاصيؿ ليا، وتقديـ زيادات جديدة تؤدي  اإلسياب: .4 وىو القدرة عمى تدعيـ الفكرة الرئيسة، وا 
ويتضّمف ذلؾ توسيع أفكار ممخصة، توضيح استراتيجيات  (Torrance,1979)أيضًا إلى زيادات أخرى

قطامي (غة وفصاحة نص معّيف مف خبلؿ إدخاؿ بعض الصور الفنّية والببلغية عميومعينة، زيادة ببل
 .(1995وآخروف، 

 

 الكتابة اإلبداعّية6.3.2.2. 

 يـو الكتابة اإلبداعّية:مف1.6.3.2.2. 

بأّنيا الّسيطرة عمى الكممات والمفردات وأخذىا إلى ما وراء الحدود، والبحث   ((Meleau, 1986يويعرفيا ميم
والكتابة اإلبداعّية عممية معاف أخرى وتوظيفيا في نّص جديد،  المعاني الفرعّية لمغة، بقصد اكتشاؼعف 

تحتاج إلى طمبة مبدعيف يستخدموف خياليـ، ويمتمكوف ميارات في الّسرد، والحوار وكتابة 
   .  (Joel,1996)القصص

قضية إليضاحيا، ولكف تكوف مستندة عمى وقد حدد قاموس اكسفورد الكتابة اإلبداعّية، بأّنيا كتابة تثير 
أرضية ذات شكؿ جميؿ ولدييا تأثير انفعالي وعاطفي، ويعّبر فييا الفرد عّما يجوؿ بخاطره بأسموب مثير 

 .(2000)مجاور،  وشّيؽ

 سمات الكتابة اإلبداعّية:2.6.3.2.2. 

 األصالة. .1

 المرونة. .2

 الطبلقة. .3

 اإلسياب. .4

 تتخطى حدود المألوؼ. .5
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 جازي.فييا تفكير م .6

  (Chaffee, 1999)تتسـ بالتحميؿ والتركيب والتقييـ.  .7

 ومف سماتيا أيضا :

 الواقعية. .1

 الّدقة. .2

 الخياؿ. .3

 الوصؼ. .4

 (Christopher, 1996) ومراعاة عبلمات الترقيـ. التنظيـ .5

 :ىمّية الكتابة اإلبداعّيةأ 3.6.3.2.2. 

اعّية شكؿ مف أشكاؿ حؿ المشكبلت، ألف أّف الكتابة اإلبد  (Flower & et al , 1986) فمور وآخروفيرى 
الكاتب يختار مجموعة مف المفاىيـ مف خبلؿ معرفتو الواسعة وينظميا ويرتبيا في مجموعة مف األفكار 

ويتفؽ المختصوف عمى أّف الكتابة قارىء، ويخضع كذلؾ لقيود الكتابة، بما يتناسب مع احتياجات ال
ثارة حماسيـ وكشؼ الطمبة الموىوبيف اإلبداعّية تتيح لمطمبة مجااًل لمتعبير ع ف مشاعرىـ وخياالتيـ وا 

رشادىـ إلى ألواف األدب الجيد، الذي ينّمي ىذه المواىب ويصقميا وتستند أىمّية   (1991)مدكور، منيـ، وا 
الكتابة اإلبداعّية عمى بعديف أساسييف وىما مبلحظة الطمبة الموىوبيف وصقؿ مواىبيـ وتنميتيا، وكذلؾ 

 .(2008)خصاونة،  صة لمطمبة اآلخريف بالتعبير عّما يجوؿ في خواطرىـ ويمس احتياجاتيـإعطاء فر 
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 :ميارات الكتابة اإلبداعّية4.6.3.2.2. 

اختمؼ المختصوف في تحديد ميارات الكتابة اإلبداعّية، بسبب التنوع في ىذه الميارات، وقد عمدت الباحثة 
ثر المختصيف وىي ) القدرة عمى توليد األفكار، الخياؿ الواسع، عمى اختيار الميارات التي اتفؽ حوليا أك

القدرة عمى إقناع  كار تربط االستنتاجات مع المقدمةالقدرة عمى التنظيـ، استدعاء المقدمات، كتابة أف
القارىء، تقديـ األمثمة المناسبة، ابتكار تعابير جديدة، القدرة عمى التعميؿ والتفسير، عمؿ روابط غير 

البراعة في ة بيف األفكار والمفاىيـ، التعبير بطبلقة عف المشاعر والعواطؼ، نقد األفكار بموضوعية، مألوف
 .(Lavonne &Jerry,1990; John,1999)استخداـ قواعد المغة

 : ات الالزمة للكتابة اإلبداعّية ومف أىـ الميار 

 :(originality)أوال: األصالة  

اج، وحداثتو، وىؿ متوقع مف شخص في مثؿ ىذا العمر مثؿ ىذا تشير األصالة إلى مدى غرابة اإلنت
ومف السموكيات الّدالة عمى ميارة األصالة في الكتابة ، (1999)عقيمي،  اإلنتاج في ىذه الظروؼ

اإلبداعّية : تقديـ حموؿ غير اعتيادّية لمشكمة ما، إعطاء أفكار غير مألوفة، إعادة صياغة الّنص بقوالب 
 قع لنتائج بعض المشكبلت.نّبا وتو أخرى، ت

 (:Fluencyثانيًا: الّطالقة )

ىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار التي تنتمي إلى نوع معّيف، ويستمـز ذلؾ توافر األجواء 
ومف الّسموكيات الّدالة عمى ميارة   ( 1992)صبحي وقطامي ، اسبة ووفرة المعمومات لدى الكاتبالمن

ابة اإلبداعّية : تحديد جوانب الضعؼ والقوة مف حيث الشكؿ والمضموف، إبداء الرأي حوؿ الّطبلقة في الكت
 أفكار معّينة، تدعيـ الفكرة بالشاىد المغوي المناسب، توظيؼ الصور الفنّية في المكتوب .

 : (Flexibility)ثالثًا: المرونة 

  .(1999نتاج أفكار متعددة )عقيمي، القدرة عمى التغيير في االتجاىات وتوليد وجيات متعددة وكذلؾ إ
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والمؤشرات التي تدّؿ عمى المرونة في الكتابة اإلبداعّية : ترتيب أفكار الّنص بطرؽ غير مألوفة، إعطاء 
 عناويف مفيدة، تقديـ حموؿ مقترحة، عرض محتوى الكتابة بأسموب جديد.

 ( :Elaborationرابعًا: التوّسع )

مة نحو اتجاىات عديدة، والقدرة عمى إنتاج تضمينات ووتنظيمات وأفكار وىو االمتداد في األفكار المقدّ 
ضافة شيء غير مألوؼ  دخاليا في عبلقات جديدة وا  والسموكيات التي تدّؿ عمى   ( Caroline, 1998)وا 

ميارة التوّسع في الكتابة اإلبداعّية ىي : تقديـ بدائؿ مقترحة حوؿ القضية المعروضة، توليد أفكار جديدة 
 حديثة ذات صمة بالفكرة المعروضة.و 

ومف قراءتنا لمفيوـ الكتابة اإلبداعّية وأىميتيا ومياراتيا يتبّيف لنا ضروروة العمؿ عمى تعزيز ىذه الميارة 
عند طمبتنا، وجعميا ميارة منظمة ليا خطوات متسمسمة، تسير بيـ نحو اليدؼ المرجو، فيي تنمي ثقتيـ 

مى التعبير عف مشاعرىـ ومشكبلتيـ، مما يساىـ في إنتاج جيؿ راقي بأنفسيـ وتجعؿ الطمبة قادريف ع
 الفكر، وصاحب طموح وىّمة عالية. 
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 الّدراسات الّسابقة  3.2

 POSSE استراتيجية  محورب الدراسات السابقة المتعلقة .1.3.2

تنمية  فيالقمر" "تناؿ   POSSEإلى الكشؼ عف أثر استراتيجية   ) 2018بو السعود )أدراسة ىدفت   
ميارات التفكير التأممي في مادة العموـ والحياة لدى طالبات الصؼ الّرابع في غزة، ولتحقيؽ اليدؼ اتخذ 

( طالبة ، تـ 76الباحث المنيج التجريبي لذلؾ، حيث تـ اختيار عينة الدراسة والتي كانت عبارة عف  )
( طالبة في المجموعة الضابطة، وتمثمت أدوات 38( طالبة في المجموعة التجريبية و)38تقسيميّف إلى )

اّلدراسة في اختبار لقياس ميارات التفكير التأممي وقد قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار، 
وأشارت نتائج الّدراسة  إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعة 

اختبار ميارات التفكير  فيفي المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية التجريبية مقارنة بالطالبات 
 التأممي تعزى الستراتيجية التدريس المقترحة.

فيـ في   POSSEر استراتيجية إلى البحث عف أث  (Anderiani,2018)ندرياني أ كذلؾ وىدفت دراسة
لبلىتماـ في مجاؿ القراءة وما تعممو النصوص اإلنجميزية والتي تعتبر أحد االستراتيجيات المثيرة 

مف تنشيط المعارؼ السابقة وتوصيمو بالمعمومات الواردة ، استخدمت ىذه الدراسة   POSSEاستراتيجية 
المنيج التحميمي الوصفي، وتـ تطبيقيا عمى طمبة الفصؿ الثاني في قسـ المغة االنجميزية والبالغ عددىـ 

د تـ جمع البيانات باستخداـ استبانة واختبار لقياس فيميـ القرائي وقد ( طالبا في جامعة باموالنج ، وق60)
تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداتيف، و كشفت الدراسة أف االستراتيجة أعطت تأثيًرا كبيًرا عمى ميارات 

وأوصى الباحث إلى ضرورة  تدريس ، استيعاب القراءة لدى الطبلب الذيف تـ تطبيؽ التجربة عمييـ
يات القراءة المختمفة لطبلب المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لمتشجيع الطبلب عمى قراءة وفيـ استراتيج

 نصوص القراءة.

تناؿ القمر والتساؤؿ  تيىدفت إلى الكشؼ عف أثر استراتيجيفقد  )2017) اليياجنة والتؿأما دراسة 
ناء اختبار االستيعاب القرائي وتطوير الذاتي في تنمية االستيعاب القرائي وما وراء االستيعاب القرائي وتـ ب

 .كد مف صدؽ وثبات االختباريف تأمقياس زابروكي لبلستيعاب ما وراء القرائي ، وقد تـ ال
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وبمغ ردف في مدرسة رقية بنت الرسوؿ في األ لذلؾ عينة مف طالبات الصؼ العاشر ار الباحثواخت
يتيف أحدىما درست بطريقة استراتيجية مجموعات مجموعتيف تجريب ثبلثطالبة، توزعت في  90 عددىف

تناؿ القمر واألخرى باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي أما الضابطة فقد درست بالطريقة االعتيادية ، 
وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعتيف الضابطتيف في اختبار االستيعاب القرائي ومقياس االستيعاب ما وراء 

وؽ دالة احصائية بيف المجموعتيف التجريبتيف لصالح المجموعة التي القرائي ،كما وأظيرت النتائج فر 
 درست بواسطة استراتيجية تناؿ القمر .

إلى تحسيف االستيعاب القرائي لدى  (Darmayentid&Kustati, 2017) دارمينتد وكوستاتي وىدفت دراسة
واستخدـ  )  التمخيص، التقييـ) التنبؤ، التنظيـ، البحث،   POSSE الطمبة المسمميف مف خبلؿ استراتيجية

الباحثاف المنيج التجريبي لتحقيؽ اليدؼ حيث تـ اختيار عينة بطريقة العينة العشوائية العنقوية مف طمبة 
كمية اآلداب في معيد الدراسات اإلسبلمية في جامعة اإلماـ بونجوؿ بادانج في غرب سومطرة أندونيسيا، 

والتاريخ تـ تقسيميـ إلى السنة األولى تخصص المغة العربية  ( طالبا مف طبلب 60وتكونت العينة مف )
يـ ( طالبا تـ تدريس 30(و POSSE طالبا درسوا بناء عمى االستراتيجية المقترحة ((30   فمجموعتي

تـ التحقؽ مف صدقو واستخدـ الباحث اختبار القراءة لجمع البيانات وقد بالطريقة االعتيادية التقميدية، 
رت النتائج وجود فرؽ بالغ األىمية مف ناحية نتائج التعمـ لمطمبة الذيف درسوا وفؽ استراتيجية أظيوثباتو ، و 
POSSE   وتبيف األثر الميـ في قدرة تنبؤ الطبلب لمقراءة وتمكنت االستراتيجية كذلؾ مف تطوير ميارات

اب القرائي لصالح الطمبة القراءة واستخراج األفكار الرئيسة ، ويمكف تمخيص النتيجة بأنيا طورت االستيع
 .POSSEالذيف درسوا بناء عمى استراتيجية 

في تنمية ميارات  POSSEفقد ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية  (2016العيد )أما  دراسة 
االستيعاب القرائي لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مدينة حائؿ في المممكة العربّية السعودية، وقد 

ة المنيج شبو الّتجريبي، وكانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار لقياس ميارات االستيعاب استخدمت الباحث
( طالبة مف 60القرائي وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار، واختارت لدراستيا عينة مكونة مف )

 .أحدىما ضابطة واألخرى تجريبّية طالبات األوؿ المتوسط تـ تقسيميف إلى مجموعتيف
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عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في ائج الدراسة ودّلت نت
 .POSSEاختبار االستيعاب القرائي ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية 

لقمر إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية تناؿ اىدفت دراسة  )2015الصيداوي)ومف جية أخرى أجرى 
POSSE  في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في غزة، واستخدـ الباحث

عد ذلؾ تحديد  مجموعة ( طالبة وتـ ب80لذلؾ المنيج التجريبي حيث تـ اختيار عينة قصدية تكونت مف )
( 40مف ) كونتطة ت( طالبة درسف وفؽ االستراتيجية المقترحة و مجموعة ضاب40مف ) تونتجريبية تك

طالبة درسف وفؽ الطريقة التقميدية ، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف قائمة الفيـ القرائي واختبار ميارات 
 دالة إحصائياً النتائج إلى وجود فروؽ  ظيرتالفيـ القرائي وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداتيف ، وأ

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طالبات   POSSEلصالح المجموعة التجريبية تعزى الستراتيجية 
 الصؼ الرابع األساسي.

في تنمية االستيعاب القرائي   POSSEإلى تقصي أثر استراتيجية  (Aprilla,2015) أبريال وىدفت دراسة
لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي  في مدينة جاكرتا،  واستخدمت لذلؾ المنيج التجريبي وكانت عينة 

( طالبة تـ تقسيميف إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ، وكانت البيانات 34(بارة عف الدراسة ع
عبارة عف بيانات كمية مف خبلؿ اختبار االستيعاب القرائي الذي تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو ، وبيانات 

جريبية التي نوعية مف خبلؿ المبلحظة وعمؿ المقاببلت مع الطمبة ، وكانت النتائج لصالح المجموعة الت
مف خبلؿ التحسف الذي لوحظ في تطبيؽ االختبار البعدي الذي طبؽ عمى  POSSEدرست باستراتيجية 

عينة الطمبة الذيف درسوا باستخداـ االستراتيجية المقترحة مقارنة مع المجموعة األخرى التي درست 
 بالطريقة االعتيادية.

في تدريس  POSSEأثر استخداـ استراتيجية ىدفت إلى البحث عف دراسة   (2014البنياف ) وأجرى
النصوص األدبية عمى تحسيف الكتابة الوصفية ورسـ الخرائط المفاىيمّية لدى طمبة المرحمة األساسّية في 
األردف، واستخدـ الباحث المنيج شبو الّتجريبي في دراستو، حيث اختار الباحث أفراد الّدراسة بطريقة 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الّصؼ التاسع األساسي في مدرستي الوليد بف 130قصدية وتكّونت العينة مف )
 .ف، وحي اإلسكاف الثانوّية لمبناتعبد الممؾ الثانوّية لمبني
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وكاف ذلؾ باختيار أربعة شعب اثنتيف منيا تجريبّية واثنتيف ضابطة، وتكّونت أدوات الدراسة مف اختباريف  
ر لرسـ الخرائط المفاىيمية لممقروء، وأظيرت الدراسة كذلؾ وجود أحدىما لقياس الكتابة الوصفّية واآلخ

في تحسيف الكتابة الوصفّية ورسـ الخرائط المفاىيمية لصالح المجموعة التجريبية  الة إحصائياً فروؽ ذات د
وال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائّية في الكتابة الوصفّية  POSSEالتي درست بناء عمى استراتيجية 

 .المفاىيمية تبعا لمتغير الجنسئط والخرا

 إلى البحث في أثر تطبيؽ استراتيجيةأجريا دراسة ىدفت (Maha&Sibarani, 2013)  ميا وسيبرانيأما 
POSSE في تحسيف االستيعاب القرائي واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ، أما مجتمع الدراسة ىـ

تقسيميـ إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية تـ تدريسيا  ( طالبا تـ 60طمبة ميدياف في نيجيريا وتـ اختيار )
واسطة البيانات ب وجمعت واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،  POSSEباستخداـ استراتيجية 

 ؽ وثبات االختبار، وكشفت النتائج، وقد تحقؽ الباحثاف مف صدنقطة 40ر مف متعدد مكوف مف اختبا
تحسيف االستيعاب القرائي لدى الطمبة في المجموعة في  POSSEتيجيةعف األثر االيجابي لتطبيؽ استرا

 التجريبية مقارنة بزمبلئيـ في المجموعة الضابطة .

في  POSSEتقصي أثر استراتيجية تناؿ القمرإلى  (2012) المخزومي والبطاينةدراسة  وكذلؾ ىدفت
 افاألساسية في األردف، واستخدـ الباحثتحسيف االستيعاب القرائي والكتابة اإلبداعّية لدى طمبة المرحمة 

( طالبا وطالبة مف طبلب 69عينة تكونت مف) افالمنيج التجريبي لتحقيؽ ىذا اليدؼ، حيث اختار الباحث
( طالبة 18الصؼ السابع األساسي، وتتكوف العينة مف شعبتيف لئلناث األولى مجموعة ضابطة وعددىـ )

ف مدرسة أخرى تـ تحديد شعبتيف لمذكور أحدىما ضابطة وعددىـ ( طالبة، وم14والثانية تجريبية وعددىـ)
بحيث درست الشعبتاف التجريبيتاف مف الذكور واإلناث  طالب،(20( طالب والثانية تجريبية وعددىـ )17)

 افوفؽ استراتيجية تناؿ القمر وأما المجموعتيف الضابطتيف درستا وفؽ الطريقة التقميدية، كما وصمـ الباحث
دراسة والتي كانت عبارة عف اختبار لبلستيعاب القرائي واختبار لمتعبير الكتابي وقد تـ التحقؽ مف أدوات ال

: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح ، وكانت النتائج عمى النحو اآلتيصدؽ وثبات األداتيف
استراتيجية تناؿ  المجموعة التجريبية التي درست باالستراتيجية المقترحة، وكذلؾ وجود أثر لمتفاعؿ بيف

 القمر والجنس لصالح اإلناث في المجموعة التجريبة، والذكور في المجموعة الضابطة.
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في تنمية االستيعاب  POSSEمعرفة أثر استراتيجية تناؿ القمر  إلى (2011العليمات) وىدفت دراسة 
يج التجريبي في ذلؾ، القرائي والتفكير االستداللي لدى طمبة الصؼ السادس في األردف، وقد اتبع المن

طالب وطالبة موزعيف في أربع شعب، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ) 100)حيث تكونت عينة الدراسة مف 
دوات الدراسة عبارة عف اختبار لبلستيعاب القرائي واختبار ضابطتيف ومجموعتيف تجريبيتيف، و كانت أ

لصالح المجموعة التجريبية عمى المجموعة ًا دالة إحصائيلمتفكير االستداللي وأظيرت النتائج وجود فروؽ 
 الضابطة في اختبار االستيعاب القرائي.

 POSSEإلى الّتعرؼ عمى أثر استراتيجية تناؿ القمر فقد أجرى دراسة ىدفت  (2010الساعدي ) أما
في تنمية ميارات القراءة  لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي، وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي، 

أجريت الدراسة في مدرسة  )سمماف المحمدّي( األساسية لمذكور التابعة لمديرية الرصافة بغداد، اختير و 
طالبا،  (30)مف  تكونتمنيا شعبتاف بطريقة السحب العشوائّي، كانت أحدىما: المجموعة التجريبية، و 

درسوا  اطالب (31)مف  كونتدرسوا باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر، واألخرى: المجموعة الضابطة، وت
وفؽ الطريقة التقميدية.وقد تـ إعداد اختبار لقياس ميارات القراءة وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار، 

لصالح المجموعة التي تـ تدريسيا وفقا الستراتيجية تناؿ  وأظيرت النتائج  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
 القمر.

    إلى تقصي أثر استراتيجية  دراستيـ  ىدفتفقد Englert & Marriage, 199) 1(انجليرت ومارياج أما 
  POSSEوتـ تنفيذ  نفسيـ في فيـ النصوص القرائية،ى أفي جعؿ الطمبة قادريف عمى االعتماد عم

( طالبا  28، وقد تكونت العينة مف )مستخدميف المنيج التجريبي الدراسة في والية متشغف االمريكية
عمى استحضار المعرفة السابقة واستنتاج األفكار الرئيسة وزيادة قدرات احثاف حيث ركز الب وطالبة ،

واستخدـ اختبار الفيـ القرائي لجمع البيانات فيما دلت النتائج بعد  الطمبة عمى تطوير استراتيجيات الفيـ،
التي بيف  ذلؾ عمى أنو كمما طور المعمـ مف استراتيجيات الفيـ زادت قدرة الطمبة عمى استيعاب النصوص

 في تنمية فيـ الطبلب القرائي.  POSSEأيدييـ وأظيرت النتائج كذلؾ األثر الفعاؿ الستراتيجية 
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 االستيعاب القرائي محوربالدراسات السابقة المتعلقة  .2.3.2

إلى الكشؼ عف فعالية االستراتيجية متعددة  ,Bilgi&Ozmen)8112) بيلجي وأوزمفىدفت دراسة 
في استيعاب النصوص القرائية لدى الطبلب ذوي اإلعاقة الخفيفة ، وقد  (MMCSI) المكونات المعدلة

ـ الباحثاف أداتيف استخدو  تمت الدراسة عمى ثبلثة طبلب تـ اختيارىـ مف المدارس الثانوية في تركيا،
واجد لمدراسة أحدىما اختبارا لمفيـ القرائي وأيضا كتابة ممخص ومف ثـ تقييمو مف خبلؿ طوؿ التمخيص وت

األفكار الرئيسة والجودة ، وقد أشارت النتائج إلى تحسف ممحوظ في تحسيف فيـ الطبلب لمنصوص وفي 
 تنمية ميارات الفيـ ونقميا إلى فيـ نصوص بمختمؼ المجاالت األخرى.

في تحسيف  SQ3Rإلى البحث عف أثر استراتيجية  ىدفت دراسة ,Pribadi) 8112) بريباديكذلؾ أجرى 
( طالبا وطالبة ، 38وكانت العينة عبارة عف)في نيجيريا، لقرائي لدى طمبة الصؼ العاشر االستيعاب ا

مف اإلناث واستخدـ الباحث  طريقة البحث التجريبي في الصفوؼ الدراسية (  21)الذكور و مف  )17(
قراءة وتـ معالجة الطمبة باستخداـ  خطوات االستراتيجية الخمس وىي عبارة عف ) المسح والتساؤؿ وال

واإلجابة عف االسئمة والمراجعة( وقد تـ جمع البيانات باستخداـ اختبار قبمي وبعدي تـ التحقؽ مف صدقو 
مقارنة  وثباتو،و كشفت النتائج عف تحسف استيعاب الطمبة وفيميـ لما يقرأوف في نتائج الختبار البعدي

 بنتائج االختبار القبمي.

ىدفت الدراسة إلى استخداـ استراتيجية تعمؿ عمى تسييؿ فيـ قد ف (Ryandani,2017)ريانداني أما دراسة 
، واستيدفت الدراسة طمبة الصؼ الثاني   SQ4Rالمقروء وجعؿ القراءة أكثر فعالية أال وىي استراتيجية 

طالبا مف  (34)وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي لذلؾ، اختار الباحث عينة مكونة مف أندونيسيا  في 
طالبا، اشتمؿ ىذا البحث عمى أربعة أمور كانت عبارة عف اختبارا أوليا ومف ثـ عبلجا أوال  (385)أصؿ 

مف أجؿ جمع البيانات، وبعد تحميؿ البحث التجريبي وعبلجا ثانيا واختبارا بعديا وقد استخدـ الباحث 
لى حافز القرادالبيانات تبيف التحسف عمى الطمبة حيث كانوا يفتقروف الى المفر  ءة قبؿ التجربة، أما ات وا 

 جابية لدييـ فيما يخص القراءة .اد فيميـ لممقروء وبنت اتجاىات إيبعد التجربة فقد ز 
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ى الكشؼ عف قدرة مجموعة مف الطمبة  تـ إل (Fitriani&et al,2017) وآخروف فيتريانيوىدفت دراسة 
ة استيعابيـ القرائي بواسطة اختيارىـ  مف جامعة سيا كواال في مدينة باندا آتشيو اندونيسا ، لزياد

تـ  لباً طا )30)استراتيجية خريطة المفاىيـ وتـ استخداـ المنيج التجريبي لتحقيؽ اليدؼ،تكونت العينة مف 
 طالباً  (15مكونة مف )تـ تقسيميـ الى مجموعة تجريبية قد و  طالباً  )118(اختيارىـ بشكؿ عشوائي مف 

ث درست المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية خريطة ، حي طالباً  (15مكونة مف )ومجموعة ضابطة 
، ولجمع البيانات تـ استخداـ أداتيف أحدىما  عتياديةالمفاىيـ والمجموعة الضابطة باستخدـ الطريقة اال

اختبارا لقياس االستيعاب القرائي واألخرى استبيانا وتـ ايجاد نتائجو بواسطة مقياس ليكرت، وكذلؾ تـ 
وثبات األداتيف ، أما النتائج فقد أظيرت التقدـ الممحوظ  في االختبار لبعدي لصالح  التحقؽ مف صدؽ

  الضابطة. المجموعة التجريبية في فيـ النصوص القرائية بواسطة االستراتيجية المقترحة مقارنة بالمجموعة 

ة ميارات ىدفت إلى الكشؼ عف أثر توظيؼ القصص الرقمية في تنميفقد  )2016التتري )أما دراسة 
 تحقيؽ اليدؼالفيـ القرائي لدى طبلب الصؼ الثالث األساسي في غزة ، واتبع الباحث المنيج التجريبي ل

طالبًا مف مدرسة ذكور بيت الىيا لبلجئيف ، وتـ تقسيـ  ) 74حيث قاـ باختيار عينة عشوائية تكونت مف )
 ( طالبا37وعة ضابطة تكونت مف )( طالبا ومجم37الطمبة إلى مجموعتيف أحدىا تجريبية تكونت مف )

مف صدؽ وثبات تحقؽ الباحث قد رائي، و قتمثمت أداة الدراسة في  اختبار ميارات الفيـ ال،كذلؾ و 
بيف متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبة  حصائياً ظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إاالختبار وأ

ياتو )الحرفي واالستنتاجي والنقدي ( لصالح والضابطة الختبار ميارات الفيـ القرائي بجميع مستو 
 ة التي درست باستخداـ االستراتيجية المقترحة.يالمجموعة التجريب

بياف أثر استراتيجية القراءة الموجية في تحسيف بعض  ىدفيا دراسة (2016) الحوامدة والبلييد وقد أجرى
ة في منطقة الجوؼ في المممكة ميارات فيـ المقروء لدى طبلب الصؼ السادس األساسي وتمت الدراس

العربية السعودية وفقا لممنيج التجريبي  حيث تـ اختيار المجموعة التجريبية مف مدرسة صقر قريش 
( طالبا، 43طالبا والمجموعة الضابطة مف مدرسة األمير ناصر بف عبد العزيز وعددىـ ) )41(وعددىـ 

 .التحقؽ مف صدؽ وثبات االختبار  ة وتـفقر  30واستخدـ لذلؾ اختبار فيـ المقروء المكوف مف 
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وقد أظيرت النتائج عف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المتوسطات الحسابية لممجموعتيف الضابطة 
والتجريبية  ولصالح المجموعة التجريبية في ميارات القراءة وىي )استخراج الفكرة الرئيسة والجزئية، اختيار 

ىداؼ النص( تبعا لطريقة التدريس المفردات ،التعرؼ عمى أاـ، تفسير عنواف لمنص،اصدار االحك
 المستخدمة.

دراسة ىدفت إلى إيجاد فعالية استراتيجية التقطيع في زيادة  ((Anggraeni,2015نجرينيأوأجرى 
االستيعاب القرائي وتوجيات الطمبة نحو القراءة  لدى مجموعة مف طمبة السنة الثانية في نيجيريا، واستخدـ 

المنيج التجريبي لتحقيؽ اليدؼ وقد تـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف، مجموعة تجريبية درست الباحث 
بواسطة استراتيجية التقطيع، أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة االعتيادية، واستخدـ الباحث لذلؾ 

يادة االستيعاب أداة قراءة النص وورقة المبلحظة واالستبياف، وكشفت النتائج عف تحسف ممحوظ في ز 
القرائي لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ االستراتيجية المقترحة، مقارنة بالمجموعة 

 الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

عف أثر استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ  لمكشؼ أجرى دراسة  (2014الغلباف )أما 
( 103الصؼ الرابع بغزة ، وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، وتكونت العينة مف) القرائي لدى طالبات

( طالبة درسف وفؽ استراتيجية التعمـ 32مجموعات المجموعة األولى ) 3تـ تقسيميف الى  طالبات
عة ( طالبة، درسف وفؽ استراتيجية لعب األدوار،  والمجمو 36التعاوني، والمجموعة التجريبية الثانية  )

الثالثة درسف وفؽ الطريقة التقميدية ، أما أدوات الدراسة فكانت عبارة عف )اختبار ميارات الفيـ القرائي،و 
قائمة الفيـ القرائي ( وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداتيف، وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة 

استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني وكذلؾ ىما بادرست أحد يتال إحصائية لصالح المجموعتيف التجريبيتيف
 المجموعة التجريبية الثانية والتي درست باستخداـ استراتيجية لعب األدوار .

فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في استيعاب إلى الكشؼ عف   (Rouse,2014)روس وىدفت دراسة كما
( 554األمريكية، وقد تكونت العينة مف ) النصوص التفسيرية لدى طمبة الصؼ الرابع في والية أوىايو

( طالبة، تـ توزيعيـ بشكؿ عشوائي في مجموعتيف ضابطة 233( طالب و )321طالب وطالبة ، )
 .ارة عف اختبار لبلستيعاب القرائيوتجريبية ، وكانت أداة الدراسة عب



51 
 

تراتيجية التساؤؿ الذاتي االختبار، وأظيرت النتائج األثر الذي تركتو اسوثبات  وتـ التحقؽ مف صدؽكما 
 في تنمية استيعاب المجموعة التجريبة لمنصوص بوقت وجيد أقؿ مقارنة بالمجموعة الضابطة.

إلى البحث عف أثر عبلقات األقراف والنشاط التراكمي في (Johnson,2014) نسوفجو وىدفت دراسة 
( 129)ي، أما العينة فقد تكونت مف تحسيف ميارات الفيـ القرائي ،واستخدـ الباحث لمدراسة المنيج التجريب

مدرسة حي الحضرية، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة ،ولجمع  طالبا مف
مية البيانات استخدـ الباحث اختبار الفيـ القرائي وتـ التحقؽ مف صدقو وثباتو،وأظيرت نتائج الدراسة أى

دة النشاطات االجتماعية بيف الطمبة حيث ظير التحسف الممحوظ قراف في تحسيف الفيـ القرائي وزيادور األ
في تحسيف ميارات الفيـ القرائي لدى طمبة المجموعة التجريبية مقارنة بطمبة المجموعة الضابطة التي 

 درست بالطريقة التقميدية.

تراتيجية ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ اسفقد  (Nayak & Sylva, 2013)  نايؾ وسيلفا أما دراسة
القراءة الموجية في تحسيف استيعاب المقروء لدى الطمبة الذيف يتعمموف المغة االنجميزية كمغة ثانية 

وطالبة مف مدينة ىونغ كونغ  طالباً  (205)المنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف  اف،واستخدـ الباحث
ة،ومجموعةالقراءة الموجية ومجموعة ،تـ توزيع الطمبة إلى ثبلث مجموعات:مجموعة الكتب االلكتروني

ضابطة، واستخدـ لجمع البيانات اختبار ميارات الفيـ القرائي ، وكشفت النتائج أف طمبة مجموعة القراءة 
 االلكترونية والمجموعة الضابطة. الموجية أحرزوا تقدما عمى مجموعة الكتب

التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض  ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية (2013نيابة ) كذلؾ دراسة
ميارات الفيـ القرائي لدى طبلب الصؼ الثاني المتوسط، في تربية بابؿ في العراؽ، واستعاف الباحث في 

( طالبا تـ  60المنيج التجريبي لتحقيؽ اليدؼ ، وقاـ باختيار عينة قصدية حيث تكونت العينة مف )
( 30( طالبا ومجموعة ضابطة مكونة مف)30مف )تقسيميـ إلى مجموعتيف:مجموعة  تجريبية مكونة 

طالبا، وقد استخدـ الباحث اختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي وقد تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو، وأشارت 
النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية 

 ميارات الفيـ القرائي )الحرفي، االستنتاجي،النقدي، التذوقي، االبداعي(.التساؤؿ الذاتي في تنمية 



52 
 

أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في  تقصي ىدفت إلىفقد أجريا دراسة  (2011الحسف والغامدي ) أما
تنمية ميارات االستيعاب القرائي  لدى طمبة المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية، واستخدـ 

(طالبة ، تـ توزعييف في  58عينة الدرسة مف )إجراء الدراسة، وتكونت المنيج التجريبي في  افاحثالب
( طالبة،  27( طالبة واألخرى مجموعة ضابطة تكونت مف  )31مجموعتيف أحدىما تجريبية تكونت مف  )

و وثباتو، وأظيرت لجمع البيانات اختبار االستيعاب القرائي ، وقد تـ التحقؽ مف صدق افواستخدـ الباحث
 االستيعاب القرائي لصالح المجموعة التجريبية والتي درست تنمية في دالة إحصائياً النتائج وجود فروؽ 

 وفؽ استراتيجية التساؤؿ الذاتي.

الفيـ  أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض مياراتإليجاد  دراسة (2009العذيقي )وأجرى   
األوؿ الثانوي في محافظة القنفذه في السعودية، واستخدـ الباحث في دراستو  القرائي لدى طبلب الصؼ

( طالبا تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية 50المنيج التجريبي ، واختار لذلؾ عينة تكونت مف )
مف واألخرى ضابطة، أما أداة الدراسة فتمثمت في اختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي  وقد تـ التحقؽ 

صدقو وثباتو، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيؿ لميارات الفيـ 
 لمجموعة التجريبية التي درست وفقاً الحرفي واالستنتاجي والنقدي والتذوقي واالبداعي ( لصالح ا)القرائي 

 الستراتيجية التساؤؿ الذاتي.
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 بداعيةالكتابة اإل محوربالدراسات السابقة المتعلقة  .4.3.2

إلى الكشؼ عف فعالية استخداـ استراتيجية فقرة اليامبورجر في  ىدفت دراسة (2018الشاعر ) أجرى 
تطوير ميارات الكتابة اإلبداعية لدى طمبة الصؼ الثاني عشر الفمسطينييف واتجاىاتيـ نحو الكتابة، 

( طالبة مف معيد الزىار في 52ختيار )ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج التجريبي وذلؾ با
( طالبة، 26وتـ تقسيميف الى مجموعتيف أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية وكؿ منيما تحتوي عؿ )، غزة

حيث تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية فقرة اليامبورجر وأما المجموعة الضابطة فتـ 
دمت الباحثة اختبار الكتابة اإلبداعية ومقياس اتجاه لمكشؼ عف تدريسيا بالطريقة االعتيادية، وقد استخ

اتجاىات الطمبة نحو الكتابة، وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداتيف ، وكشفت النتائج عف فعالية 
 استراتيجية فقرة اليامبورجر في تطوير ميارات الكتابة اإلبداعية واتجاىاتيـ اإليجابية نحو الكتابة.

إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية التعبير الموجو في تنمية ميارات الكتابة  (2018مكطوؼ )دراسة وىدفت 
اإلبداعية لدى طمبة الصؼ الثاني المتوسط ، واستخدـ الباحث لذلؾ المنيج التجريبي وقد تكونت عينة 

ة بميارات ( طالبا في ثانوية النخيؿ المختمطة في بابؿ العراؽ، وقد أعّد الباحث قائم86(الدراسة مف 
الكتابة اإلبداعية واختبارا تحصيميا لقياس ميارات الكتابة اإلبداعية وقد تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات 
األداتيف، و كشفت النتائج عف وجود فروؽ دالة احصائية بيف المتوسطات الحسابية لممجموعتيف الضابطة 

راتيجية المقترحة في اختبار الكتابة والتجريبة ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ االست
 اإلبداعية وكذلؾ في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.

إلى البحث عف أثر استراتيجية قبعات التفكير الست  دراستيماىدفت فقد  (2018أبو جراد وصوالحو ) أما
استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي، و  سع في األردف،في تنمية الكتابة اإلبداعية لدى طمبة الصؼ التا
، وقد استخدـ طالبا )35(طالبا ومجموعة ضابطة) 38وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية عددىـ )
لنتائج عف كشفت او  ، حقؽ مف صدؽ وثبات المقياسالباحثاف لذلؾ مقياسًا لمكتابة اإلبداعية وقد تـ الت

بيف المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ برنامج قبعات التفكير الست  وجود فروؽ دالة احصائياً 
والمجموعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة االعتيادية وكانت النتيجة لصالح المجموعة التجريبية 

 بداعية.وتنمية العديد مف الميارات اإل
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ستخداـ استراتيجية مخطط الحكاية في لى اإ(Komariah & et al,2017) وآخروف كوماري  وىدفت دراسة
( 25)تحسيف قدرة طمبة الصؼ الثاني عمى الكتابة في مدرسة داروؿ ايماره في اندونيسيا، و تـ اختيار 

بطريقة العينة العشوائية قاموا بتقديـ اختبار قبمي وبعدي مف أجؿ جمع البيانات وتفسيرىا،  وبناء  طالباً 
فرية التي تنص عمى عدـ وجود فروؽ دالة احصائية تعزى لطريقة عمى النتائج تـ رفض الفرضية الص

التدريس وبالتالي القبوؿ بالفرضية البديمة التي تنص عمى وجود فروؽ دالة احصائية لصالح طريقة 
 التدريس المتبعة .

في تحسيف الكتابة   RAFTsإلى البحث عف أثر استراتيجية دراسة ىدفت  )2017الصوراني ) وأجرى
نجميزية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي في غزة، واستخدـ الباحث لتحقيؽ اليدؼ المنيج اإلبالمغة 

التجريبي حيث تـ اختيار شعبتيف مف طالبات مدرسة حسف سبلمو األساسية، أحدىما تجريبية وعدد 
لتقميدية ( طالبة ، واستخدـ الباحث الطريقة ا34( طالبة واألخرى ضابطة وعددىف )34طالبات المجموعة )

في تدريس المجموعة التجريبية، ومف أجؿ جمع   RAFTsفي تدريس المجموعة الضابطة واستراتيجية 
أسئمة وتـ التحقؽ مف صدقو وثباتو، واستخدـ كذلؾ  6مكوف مف  البيانات قاـ الباحث بتصميـ اختبار

كشفت النتائج عف وجود  بطاقة تحميؿ المحتوى وقائمة معايير لتقييـ مستوى الطالبات في الكتابة، وقد
فروؽ دالة احصائيا في تعمـ ميارة الكتابة بالمغة االنجميزية لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

 .RAFTsبواسطة استراتيجية 

إلى معرفة أثر استراتيجية توليد األفكار )سكامبر( في دراسة ىدفت  (2017أبو سيؼ ومقابلة ) وأجرى
داعية لدى طالبات الصؼ العاشر في األردف، واستخدـ لذلؾ اختبار الكتابة تحسيف ميارات الكتابة اإلب

(  47)عده الباحثاف وقد تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو وطبقت الدراسة  عمى عينة مف بداعية الذي أاإل
( طالبة 22 (( طالبة ومجموعة تجريبة25طالبة في مأدبا وتـ تقسيميـ إلى مجموعتبف مجموعة ضابطة)

فراد المجموعتيف لصالح طالبات داء أبيف متوسطات أ ت النتائج وجود فروؽ دالة احصائياً وقد أظير 
المجموعة التجريبية حيث عممت استراتيجية سكامبر عمى تنمية الميارات المغوية بشكؿ عاـ وميارات 

كيف الطمبة الكتابة اإلبداعية بشكؿ خاص وتـ التركيز عمى ميارات التوسع وربطيا بالتفكير اإلبداعي لتم
 مف ممارسة الكتابة اإلبداعية وتنميتيا .
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إلى الكشؼ عف فعالية كتابة القصة  (Tajadini & Poor, 2017)تاجاديني وبور كذلؾ وىدفت دراسة 
يراف، وتـ اختيار مجموعتيف إيرانية  لدى متعممي معيد زاىيداف في صيرة في تطوير الكتابة بالمغة اإلالق

ىما مجموعة تجريبية درست بواسطة استراتيجية احدإ، طالباً  (18)مف  ونتتكمف الطمبة كؿ مجموعة 
كتابة القصة القصيرة واألخرى مجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية ،واستخدـ الباحثاف اختبار 

التحسف الممحوظ لدى طمبة  عف اكسفورد لجمع البيانات وقد تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو ، وكشفت النتائج
 مقارنة بطمبة المجموعة الضابطة. عة التجريبية في الكتابة المجمو 

إلى الكشؼ عف أثر استخداـ مدخؿ عمميات الكتابة في تحسيف ميارات  (2016خضير) وىدفت دراسة
كتابة المقالة والخاطرة لدى طالبات معمـ الصؼ في جامعة اليرموؾ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي 

( طالبة في تخصص معمـ الّصؼ مسجبلت في مساؽ " تطبيقات 56عبارة عف )لذلؾ ، أما العينة فكانت 
تعبيرية لمصفوؼ األولى " خضعت الطالبات الختبار قبمي في ميارات كتابة المقاؿ والخاطرة وبعد ذلؾ تـ 
استخداـ استراتيجية عمميات الكتابة والتي تتضمف خمس عمميات : مرحمة ما قبؿ الكتابة وكتابة المسودة 

مجموعة متنوعة مف الموضوعات ولى والمراجعة والتحرير والنشر ، وقد تـ تدريب الطالبات عمى األ
اسابيع بواقع جمستيف في كؿ أسبوع  8: الرسالة الشخصية والقصة القصيرة والمقاؿ والخاطرة لمدة شممت

في مستوى  حاً ومدة الجمسة ال تقؿ عف ساعة واحدة وبعد ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار بعدي أظير تحسنا واض
 نوع الكتابة ولصالح فف الخاطرة .الكتابة شكبل ومضمونا إضافة إلى وجود فروؽ دالة احصائية تعزى ل

في   STORYBIRDأثر استخداـ لمبحث في  (,Thonghattha&et al (2016وآخروف  نغاتاثو وفي دراسة 
طالبا  ((25كونت عينة الدراسة مف ت حيث  ،نجميزيةإلتحسيف قدرة الطمبة عمى الكتابة اإلبداعية بالمغة ا

مف طمبة الصؼ الثالث مف مدرسة باكبيناج في تايمند، واستخدـ الباحث اختبار كتابة بالمغة االنجميزية 
وبعد ذلؾ تـ تطبيقو قبؿ وبعد التجربة عمى مجموعة ، تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو ، وقدلجمع البيانات

وتـ تحكيـ  ،ت الطمبة نحو الطريقة المستخدمة معرفة اتجاىاالطمبة، وكذلؾ استخدـ الباحث استبانة ل
مراعاة قواعد الكتابة واستخداـ األفكار كذلؾ و  كتابتيـ بناء عمى الشخصيات المستخدمة وتنظيميـ لؤلفكار

وكذلؾ اتجاىاتيـ   STORYBIRDاإلبداعية، وأظيرت النتائج تحسف الطمبة الممحوظ بعد استخداـ 
 يجابية نحوىا.اإل
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ىدفت إلى بياف أثر استراتيجية حؿ المشكبلت في تحسيف دراسة  (2015)عاشور والشوابكة جرى أو 
ميارات القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف ، وتـ استخداـ 

الكتابة اإلبداعية ، وتكونت أداتيف واحدة اختبار لقياس ميارات القراءة اإلبداعية واالخرى اختبارًا لقياس 
( 35( طالبة مف مدرسة القادسية األساسية وتـ تقسيميف إلى مجموعة تجريبة مكونة مف)69العينة مف )

عند  ا( طالبة، حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائي34طالبة ومجموعة ضابطة مكونة مف )
بداعية لصالح المجموعة التجريبية التي درست مستوى بيف متوسطات أداء الطالبات في اختبار الكتابة اإل

باستخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت وكذلؾ حققف نتائج أفضؿ في االختبار البعدي المتحاف ميارات 
 اعية مقارنة بالمجموعة التجريبية .القراءة اإلبد

ي تحسيف ميارة ف RAFTمعرفة أثر استراتيجية أديانتي لدراسة  (,Idayanti 8112)ديانتي أ كذلؾ أجرى 
الكتابة لدى مجموعة مف طمبة الصؼ الثامف في منغوي في اندونيسيا ، حيث الحظ الباحث بعد تنفيذه 
لبلختبار القبمي أف معظـ الطمبة في المدارس اإلعدادية واجيوا مشاكؿ في بناء الفقرة بشكؿ جيد وفي 

وتـ  RAFTلذلؾ استعاف الباحث باستراتيجية  تنظيـ أفكارىـ وكتابة الجممة الرئيسة واألفكار الداعمة كذلؾ ،
تطبيقيا عمى الطمبة واستخدـ في جمع البيانات اختبارا واستبانة تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات األداتيف، 
وكشفت النتائج البعدية لبلختبار عف تحسف ممحوظ في كتابة الطمبة وكذلؾ عف االتجاىات اإليجابية التي 

 الستبانة.لدييـ بعد فرز نتائج ا تكونت

إلى البحث في أثر تطبيؽ استراتيجية  ((Radjab&Suharni,2012 يرجب وسيارن وىدفت دراسة
في تحسيف قدرة الطمبة عمى كتابة الفقرات وتـ تطبيؽ التجربة ) RAFT )الدور،الجميور،الشكؿ،الموضوع

اسة فكاف عبارة عف في غرب سومطرة، أما مجتمع الدر  عمى طمبة السنة األولى في كمية تدريب المعمميف
شعبة متشابييف في معارفيـ السابقة في الكتابة، تـ وضع االثنتي عشرة شعبة في أوراؽ صغيرة  12

 .تجريبية واألخرى كمجموعة ضابطة وسحب ورقتيف الشعبة األولى عينت كمجموعة

ظيرت النتائج حصوؿ واسُتخدـ اختبار كتابة الفقرة  لجمع البيانات وتـ تطبيقو قبؿ وبعد التجربة ، وقد أ 
المجموعة التجريبية عمى عبلمات أفضؿ في اختبار الكتابة البعدي مقارنة بالمجموعة الضابطة وىذا يشير 

 تحسيف قدرة الطمبة عمى الكتابة. في   RAFT إلى فعالية استراتيجية
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يقة إلى النظر في كفاءة الطر  دراستيماىدفت افقد  (Duran&Sahbaz,2011)دوراف وساىباز أما 
، في تركيا عبلالعنقودية في تحسيف الكتابة اإلبداعية لدى طمبة طمبة الصؼ السادس األساسي في مدرسة 

اختبار قبمي تـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة ولجمع البيانات اسُتخدـ 
ازي لمكممات واألمثمة وعبلقات وتـ التصحيح بناء عمى عدد الكممات المستخدمة و االستخداـ المج وبعدي

الكممات في السياؽ، وفي النياية كانت المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الطريقة العنقودية أكثر 
 .ةنجاحا وحصمت عمى نتائج أفضؿ في االختبار البعدي مقارنة بالمجموعة الضابط
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 التعقيب على الّدراسات الّسابقة 4.2

 (  POSSE)استراتيجية  عقيب على دراسات المحور األوؿالت .1.4.2

  POSSEوالتي اىتمت بدراسة أثر استراتيجية لممحور األوؿ مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة  
 خمصت الباحثة إلى: 

 :ىداؼ األ

تيعاب في تنمية االس POSSEإلى دراسة أثر استراتيجية ليذا المحور ىدفت أغمبية الدراسات السابقة 
 القرائي مثؿ:

( 2015(  وكذلؾ الصيداوي )2017( ودارمينتد وكوستاتي )2017) اليياجنة والتؿ(، 2018أندرياني)
( 2012) المخزومي والبطاينة( 2013( وميا وسيبراني )2015( وابريبل )2016والعيد )
 (.1991( وكذلؾ انجميرت ومارياج )2010والساعدي )( 2011)والعميمات

، مثؿ دراسة أبو السعود في تنمية بعض أنواع التفكيرسات إلى دراسة أثر االستراتيجية ار ىدفت بعض الد
 ( في تنمية التفكير االستداللي.2011( في تنمية التفكير التأممي، ودراسة العميمات)2018)

في تنمية بعض أنواع الكتابة ،  POSSEىدفت دراسات أخرى إلى معرفة أثر االستراتيجية المقترحة 
( في تحسيف الكتابة 2014( في تنمية الكتابة اإلبداعية ودراسة البنياف )2010ؿ: دراسة الساعدي )مث

 .الوصفية

 في تنمية خرائط المفاىيـ. POSSE( إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية 2014ىدفت أيضا دراسة البنياف) 

 العينة:

( ودارمينتد وكوستاتي 2018ياني )اختارت بعض الدراسات عينتيا مف طمبة الجامعات، مثؿ دراسة أندر 
(2017. ) 
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( 2018اختارت مجموعة مف الدراسات عينتيا مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا، مثؿ دراسة أبو السعود )
 (.2012) المخزومي والبطاينة( 2014( والبنياف )2015والصيداوي )

( وأبريبل 2017) اليياجنة والتؿة اختارت بعض الدراسات عينتيا مف المرحمة األساسية العميا مثؿ دراس
 (.2010( والساعدي )2011( والعميمات )2016( والعيد )2015)

 :دوات األ

استخدمت االختبار كوسيمة لجمع البيانات كدراسة أبو السعود  لممحور األوؿ أغمبية الدراسات السابقة
( والعيد 2015وأبريبل )( 2015( والصيداوي )2017( ودارمينتد وكوستاتي )2018( وأندرياني)2018)
( 2011( والعميمات )2012) المخزومي والبطاينة( 2013( وميا وسيبراني )2014( والبنياف )2016)

 (.2010والساعدي )

يعاب ما وراء ( بجانب االختبار مقياس زابروكي لبلست2017) اليياجنة والتؿكذلؾ واستخدمت دراسة 
 تو استبانة التجاىات الطبلب نحو القراءة.( في دراس2018ندرياني )القرائي ، واستخدـ أ

 المنيج:

 استخدمت المنيج التجريبي.لممحور األوؿ جميع الدراسات السابقة 

 النتائج: 

لصالح المجموعة التجريبية   POSSEأثرا الستراتيجية  ليذا المحور أظيرت جميع نتائج الّدراسات السابقة
القرائي في كؿ مف الدراسات اآلتية:  مقارنة بالمجموعة الضابطة وذلؾ في االستيعاب

( 2015(  وكذلؾ الصيداوي )2017( ودارمينتد وكوستاتي )2017) اليياجنة والتؿ(،2018أندرياني)
( والعميمات 2012) المخزومي والبطاينة( 2013( وميا وسيبراني )2015( وابريبل )2016والعيد )

 (1991( وكذلؾ انجميرت ومارياج )2010( والساعدي )2010)

( والتي أظيرت تقدما واضحا في ميارات القراءة 2017كما وفي نتيجة دراسة دارمينتد وكوستاتي )
 واستخراج األفكار الرئيسة لصالح المجموعة التجريبية.
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في رسـ الخرائط المفاىيمية وتحسيف   POSSE( عف أثر استراتيجية 2014وبينت نتيجة دراسة البنياف )
 الكتابة الوصفية . 

  )االستيعاب القرائي( التعقيب على دراسات المحور الثاني .2.4.2

 يمكننا إجماليا فيما يأتي : لممحور الثاني مف خبلؿ االطبلع عمى الّدراسات الّسابقة 

 ؼ:اىداأل

جميعيا إلى تنمية ميارات الفيـ القرائي باختبلؼ االستراتيجيات ليذا المحور السابقة الدراسات ىدفت 
( و استراتيجية 2018)بيمجي وأوزمف( في دراسة MMCSIاستخدمت استراتيجية )المستخدمة ، حيث 

( ، والعديد منيا استخدـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي مثؿ : دراسة روس 2015التقطيع في دراسة أنجريني )
 (.2009( وكذلؾ العذيقي )2011( والحسف والغامدي )2013( و نيابة )2014)

 ( فقد استخدمتا استراتيجية القراءة الموجية.2013) نايؾ وسيمفا( 2016) مييدالحوامدة والبأما دراستي  

( استراتيجية 2017، ودراسة ريانداي ) SQ3R( استخدمت استراتيجية 2017وفي دراسة بريبادي )
SQ4R. 

 العينة : 

( والتتري 2017اختارت بعض الّدراسات عينتيا مف طمبة المرحمة األساسية الّدنيا مثؿ دراسة: ريانداني )
 (.2014( وكذلؾ روس)2014( والغمباف )2016)

( ونيابة 2016) الحوامدة والبمييدبعض الّدراسات كانت عينتيا مف المرحمة األساسية العميا مثؿ دراسة:  
(2013.) 

( والحسف 2017أما البعض اآلخر فقد كانت العينة مف طمبة المرحمة الثانوية مثؿ دراسة : بريبادي)
 (.2009( والعذيقي )2011)والغامدي 

 ( مف طمبة الجامعات.2015كانت عينة دراسة انجريني )
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 ( تكونت عينتيـ مف ذوي اإلعاقة الخفيفة.2018) بيمجي وأوزمفأما دراسة 

 األدوات :  

استخدمت اختبار لقياس ميارات االستيعاب القرائي، بينما دراسة لممحور الثاني أغمبية الدراسات السابقة 
( فقد كانت األدوات عبارة عف ورقة المبلحظة واستبياف لميارات فيـ المقروء ، وكذلؾ 2015) انجريني
( التي استخدمت كتابة الممخص كأداة لجمع البيانات بجانب اختبار فيـ 2018) بيمجي واوزمفدراسة 

 المقروء. 

 المنيج:

 المنيج التجريبي.لممحور الثاني استخدمت جميع الّدراسات الّسابقة 

 لنتائج:ا

لى تحسف ممحوظ في ميارات فيـ المقروء لصالح ليذا المحور إبّينت نتائج جميع الدراسات السابقة 
 المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

( عف تقدـ في كؿ مف ميارة ) اختيار عنواف الّنص، 2016) الحوامدة والبمييدكما وأظيرت نتائج دراسة 
صدار األحكاـ(واستخراج الفكرة الرئي لصالح المجموعة  سة وتفسير المفردات والتعرؼ عمى أىداؼ الّنص وا 

( عف زيادة حافز القراءة لدى أفراد المجموعة 2017) يالتجريبية، كذلؾ وكشفت نتائج دراسة رياندان
 التجريبية. 
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 لتعقيب على دراسات المحور الثالث )الكتابة اإلبداعية(ا3.4.2. 

السابؽ لدراسات المحور الثالث التي تناولت الكتابة اإلبداعية يمكف لمباحثة أف تمخصيا مف خبلؿ العرض 
 فيما يأتي : 

 األىداؼ : 

ىدفت جميع الّدراسات السابقة لممحور الثالث إلى تحسيف ميارات الكتابة اإلبداعية بشكؿ عاـ باختبلؼ 
( في دراسة كؿ مف : الصوراني RAFTsاستراتيجيات التدريس المستخدمة، حيث كاف منيا استراتيجية )

( فقد استعاف باستراتيجية فقرة اليامبورجر ، وأبو جراد 2018( ، أما الشاعر )2014( و أديانتي )2017)
( استراتيجية القبعات الست ... وغيرىا مف االستراتيجيات ، كما وأضافت دراسة الشاعر 2018وصوالحة )

بور  و تاجدينينحو الكتابة اإلبداعية ، بينما ركزت دراسة ( ىدفا آخر وىو اتجاىات الطمبة 2018)
( كاف ىدفيا 2016( عمى ميارة كتابة القصة القصيرة  بالمغة اإليرانية، كذلؾ ودراسة خضير )2017)

( فكاف ىدفيا 2015) عاشور والشوابكة، أما دراسة تحسيف الكتابة في ميارتي كتابة المقاؿ والخاطرة
 عية إلى جانب الكتابة اإلبداعية.تحسيف القراءة اإلبدا

 العينة: 

 (.2016اختارت بعض الدراسات عينتيا مف طمبة المرحمة األساسية الدنيا مثؿ دراسة : ثونغاتا )

، مثؿ دراسة: الشاعر  10-5بعض الدراسات تكونت عينتيا مف طمبة المرحمة األساسية العميا مف 
( وأبو سيؼ ومقابمة 2017( والصوراني )2018( وأبو جراد وصوالحة )2018( ومكطوؼ )2018)
 (.2011( ودوراف وساىباز)2014( كذلؾ أديانتي )2015) عاشور والشوابكة( 2017)

 (.2016تكونت عينة بعض الدراسات مف طمبة الجامعات مثؿ دراسة خضير )
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 األدوات : 

( 2018ية وأضاؼ الشاعر )غالبية دراسات ىذا المحور استخدمت اختبارا لقياس ميارات الكتابة اإلبداع
( بطاقة تحميؿ محتوى وقائمة 2017مقياسا التجاىات الطمبة نحو الكتابة ، وكذلؾ أضاؼ الصوراني )

 ( استبياف لميارات الكتابة اإلبداعية.2014معايير لقياس مستوى الطالبات في الكتابة و أضاؼ أديانتي )

اة الدراسة عبارة عف مقياس لميارات الكتابة ( فقد كانت أد2018أما في دراسة أبو جراد وصوالحو )
 اإلبداعية.

 المنيج:

 المحور استخدمت المنيج التجريبي.جميع دراسات ىذا 

 النتائج:

أظيرت نتائج دراسات ىذا المحور تحسنا ممحوظا في ميارات الكتابة اإلبداعية لصالح طمبة المجموعة 
عف االتجاىات اإليجابية التي ( 2018راسة الشاعر )، كما وبينت دالتجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

 .أفراد المجموعة التجريبية  لدى تكونت نحو الكتابة

في كتابة أفراد المجموعة التجريبية وذلؾ مف خبلؿ تنظيميـ  ( تحسناً 2016وأظيرت نتائج دراسة ثونغاتا )
( 2015) عاشور والشوابكةدراسة  وكذلؾ في .لؤلفكار وبناء الشخصيات المستخدمة ومراعاة قواعد الكتابة

 بينت النتائج تحسف في القراءة اإلبداعية لصالح المجموعة التجريبية.
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 قيب العاـ على الّدراسات السابقةالّتع4.4.2. 

يتبيف مف الّدراسات السابقة استخداميا العديد مف االستراتيجيات الحديثة في تنمية االستيعاب القرائي 
ة ولـ تقتصر عمى استراتيجية واحدة، كذلؾ تنوعت العينة حيث شممت جميع المراحؿ والكتابة اإلبداعي

واستخدمت جميع الّدراسات السابقة المنيج التجريبي ، أما أدوات الدراسة فقد كانت في  كماالعمرية ، 
، وكانت بداعيةغالبيتيا االختبار مع وجود االستبياف وقائمة معايير لفيـ المقروء وقائمة ميارات لمكتابة اإل

في تنمية  POSSEنتائج الّدراسات السابقة مشابية لنتائج ىذه الّدراسة مف حيث فاعمية استراتيجية 
 االستيعاب القرائي والكتابة اإلبداعية.

 

 ؟سة الحالية عف الّدراسات السابقةالّدرا تميزتبماذا 5.4.2. 

في تنمية كؿ مف االستيعاب القرائي والكتابة   POSSEاختمفت الّدراسة الحالية في قياس أثر استراتيجية 
ولى التي استخدمت ىذه اإلبداعية عمى حد سواء، وحسب متغيرات الّدراسة فيي الدراسة المحمية األ

  المتغيرات.

 

 ؟ماذا استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة  6.4.2.

االستيعاب القرائي التي تناسب  استعانت بمستويات مياراتبعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة 
مستوى الصؼ السابع األساسي وكذلؾ ميارات الكتابة اإلبداعية المبلئمة ليـ، وأيضا في كيفية توظيؼ 

عداد األسئمة المتنوعة المتضمنة في كبل األداتيف.  ىذه الميارات في بناء أدوات الدراسة وا 
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 الطريقة واإلجراءاتالفصؿ الثالث: 
________________________________________________________ 

 مقدمة.  1.3

 منيج الّدراسة. 2.3

 مجتمع الّدراسة. 3.3

 عينة الّدراسة. 4.3

 دوات الّدراسة.أ 5.3

 دليؿ المعّلـ. 6.3

 إجراءات الّدراسة. 7.3

 تصميـ الّدراسة. 8.3

 متغيرات الّدراسة. 9.3

 التحليالت اإلحصائّية. 10.3
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   لثالفصؿ الثا
________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة 1.3

يتناوؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينتيا، وكذلؾ األدوات المستخدمة في تطبيؽ الدراسة  
 أعدت يفية التي مف خبللياوكيفية بنائيا والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا، ومف جانب آخر تـ الحديث عف الك

المادة التعميمية حسب استراتيجية التدريس المتبعة، و اشتمؿ الفصؿ أيضا عمى التصميـ المتبع في 
 الدراسة واألساليب والتحميبلت اإلحصائية المستخدمة في إيجاد النتائج.

 

 منيج الّدراسة 2.3

تنمية  في POSSEتقصي أثر استراتيجية   المنيج التجريبي والتصميـ شبو التجريبي فيعتمدت الباحثة ا
 األساسي. سابعاالستيعاب القرائي والكتابة اإلبداعية لدى طمبة الصؼ ال

 

 مجتمع الّدراسة 3.3

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السابع األساسي والممتحقيف في المدارس الحكومية التابعة 
 ( طالبا وطالبة.4208عددىـ )، حيث بمغ  2019-2018لمديرية جنوب الخميؿ في العاـ الدراسي 

( شعبة 62( شعبة ذكور فقط و )66( ، موزعيف عمى )2079( و عدد اإلناث )2129بمغ عدد الذكور)
ناثا. 17إناث فقط و )  ( شعبة ذكورا وا 
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 عينة الّدراسة 4.3

موزعيف عمى أربعة  البة،( طالبا وط132العينة )اختيرت عينة الّدراسة بطريقة قصدية حيث بمغ عدد أفراد 
في كؿ مدرسة لتكوف تجريبية وشعبة شعبة  تعييف مف اإلناث ، وقد تـ شعبتافمف الذكور و  شعبتاف ،شعب

أما ( طالبا، 24)طالبا والمجموعة الضابطة ( 25مف) لمذكور المجموعة التجريبية تكونت، أخرى ضابطة 
 طالبة. (42)والمجموعة الضابطة مف طالبة (41)فقد تكونت المجموعة التجريبية مف اإلناث 

 : قة قصدية وذلؾ لالعتبارات اآلتيةوقد تـ اختيار ىاتيف المدرستيف بطري

ا معمـ واحد ومعممة واحدة ، ماحتواء المدرستيف عمى شعبتيف وأكثر مف الذكور واإلناث يقـو بتدريسي .1
 وىذه ميزة متوفرة في عدد محدود مف المدارس . 

 در البلزمة في ىاتيف المدرستيف كاأللواح الذكية وشاشات العرض.توفر الوسائؿ والمصا .2

تعاوف واستعداد معمـ مدرسة ذكور معاذ بف جبؿ ومعممة مدرسة بنات األقصى األساسية لتنفيذ  .3
 االستراتيجية المقترحة وذلؾ بعد اطبلعيـ عمى ىدؼ و إجراءات الدراسة .

 دراسة في مدارسيـ.يري المدرستيف مشكوريف بتسييؿ تطبيؽ التعاوف مد .4

 قرب المدرستيف مف مكاف سكف الباحثة وسيولة التواصؿ والتنقؿ لمتابعة تطبيؽ الدراسة.  .5

 

 أدوات الدراسة :  5.3

 استخدمت الباحثة لتطبيؽ الدراسة كؿ مف األدوات اآلتية:

 لدى طمبة الصؼ السابع األساسي.االستيعاب القرائي اختبار االستيعاب القرائي : لقياس  -

 اختبار الكتابة اإلبداعية: لقياس تطور طمبة الصؼ السابع األساسي في ميارة الكتابة اإبداعية. -
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اختبار االستيعاب القرائي:  .1.5.3 

 : بناء االختبار في صورتو األولية .1

لقياس استيعاب الطمبة القرائي في نصيف تـ ( 1ممحؽ )قامت الباحثة بإعداد اختبار االستيعاب القرائي 
يارىما مف خارج المادة التعميمية المطروحة في كتاب المغة العربية لمصؼ السابع األساسي بما يناسب اخت

الطمبة في محتويات ومفردات الّنصيف بعد التشاور مع عدد مف معممي المغة العربية ذوي الخبرة في 
ة ولنقؿ أثر ىذه تدريس الصؼ السابع األساسي ، وكانت النصوص خارجية لتكوف الّدراسة أكثر حيادي

االستراتيجية إلى خارج محيط المدرسة والمادة التعميمية ولتشجيع المطالعة الخارجية، وتـ ذلؾ وفؽ 
 الخطوات اآلتية :

بما  (2كما وردت في ممحؽ ) اإلطبلع عمى الدراسات السابقة لتحديد قائمة بميارات االستيعاب القرائي .1
 يتناسب مع طمبة الصؼ السابع األساسي.

 طمبة الصؼ السابع األساسي .مستوى تيار نصيف مناسبيف في المحتوى والمفردات مع اخ .2

 قرة ميارة مف ميارات فيـ المقروء . كؿ ف قيسبناء فقرات االختبار حيث ت .3

 :صدؽ االختبار .2

تحققت الباحثة مف صدؽ اختبار االستيعاب القرائي بعرضو  ، وقدأف يقيس االختبار ما أعد لقياسووىو 
، وبعد مراجعة المبلحظات التي وعة مف المحكميف ) أساتذة جامعات ، مشرفيف، معمميف ( عمى مجم

ا وصعوبتيا عمى موضوحي ـفقرتيف مف فقرات النص األوؿ لعد إعادة صياغةتـ أدلى المحكموف بيا 
ى لؾ إلمستوى طمبة الصؼ السابع، وكذلؾ تـ إضافة السؤاؿ الثاني في اختبار الّنص األوؿ والوصوؿ بذ

الصورة النيائية لبلختبار، كما وتـ حذؼ فقرتيف مف فقرات االختيار مف متعدد والتابعة لمنص الثاني لعدـ 
 مناسبتيما لمصؼ السابع األساسي .

 



69 
 

 :ة االستطالعيةالعين .3

قامت الباحثة بتطبيؽ الّدراسة عمى عينة استطبلعية مف نفس مجتمع الدراسة ومف خارج العينة ، حيث تـ 
طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي وذلؾ  (20)ي مدرسة بنات إشبيمية الثانوية باختيار تطبيقيا ف

 بيدؼ تحديد زمف االختبار الذي تستغرقو العينة في اإلجابة وكذلؾ لمتحقؽ مف ثبات االختبار .

 تحديد زمف االختبار: .4

وؿ والطالب األخير ، وتـ تقدير لتحديد زمف االختبار تـ حساب المتوسط الحسابي لزمف إجابة الطالب األ
 ( دقيقة.60الزمف بػ )

 :العينة االستطالعية ختبارتصحيح ا .5

بعد إجراء االختبار عمى العينة االستطبلعية تـ توزيع العبلمات عمى فقرات االختبار حيث تـ إعطاء 
 لكؿ فقرة مف فقرات االختيار مف متعدد ، وخمس عبلمات عمى السؤاؿ الثاني . ةعبلم

 :االختبار ثبات .6

ر في النتائج، أي إذا تـ إعادة االختبار عدة مرات عمى نفس الفئة تحت نفس الظروؼ بو االستقراويقصد 
مف ثبات االختبار استخدمت حقؽ لمتو  والشروط فإف الطالب سيحصؿ عمى نفس الدرجة أو قريبا منيا.

عادة االختبار الباحثة عمى العينة االستطبلعية بفارؽ  تيف، وذلؾ بتطبيؽ االختبار مر طريقة االختبار وا 
( 830.بمغ )، وتـ تصحيح االختبار  ورصد النتائج وحساب معامؿ الثبات حيث بيف المرتيف ايوم (25)

 مما يدؿ عمى درجة ثبات مقبولة لبلختبار.( 0.7وىو أعمى مف )

 صورتو النيائية:االختبار في  .7

وؿ ، النص األوى عمى نصيف، حيث احتلنيائيةصورتو افي أكد مف صدؽ وثبات االختبار، جاء عد التب
( فقرة اختيار مف متعدد وسؤاال آخر يتضمف ترتيبا لؤلفكار الفرعية، كما وأف النص الثاني 15مكوف مف )
( فقرة مف فقرات االختيار مف متعدد، وسؤاال آخر يتضمف إكماؿ الفراغات بما يناسبيا، 13تكوف مف )

 .يعاب القرائي ارات محددة تخص االستحيث قاست كؿ مف أسئمة النصيف مي
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 اختبار الكتابة اإلبداعية :  .2.5.3

 : بناء االختبار في صورتو األولية  .1

الصؼ السابع األساسي في طمبة  رلقياس تطو ( 3الكتابة اإلبداعية ممحؽ )قامت الباحثة بإعداد اختبار 
 الكتابة اإلبداعية وتـ ذلؾ وفؽ الخطوات اآلتية : ميارات

الدراسات السابقة لتحديد قائمة بميارات الكتابة اإلبداعية  بما يتناسب مع طمبة الصؼ اإلطبلع عمى  .1
 السابع األساسي.

بناء أسئمة تقيس كؿ ميارة مف ميارات الكتابة اإلبداعية وذلؾ عمى غرار بعض األسئمة التي وردت  .2
 اإلبداعية في الدراسات السابقة. في اختبارات الكتابة

 صدؽ االختبار : .2

ت الباحثة مف صدؽ اختبار الكتابة اإلبداعية وذلؾ بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف ) أساتذة تحقق
جامعات ، مشرفيف، معمميف ( ، وبعد مراجعة مبلحظات المحكميف تبيف أف التعديبلت كانت طفيفة وكاف 

 أكثر التغيير في شكؿ االختبار مف ناحية فنية .

 العينة االستطالعية : .3

تطبيؽ الّدراسة عمى عينة استطبلعية مف نفس مجتمع الدراسة ومف خارج العينة ، حيث تـ قامت الباحثة ب
طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي وذلؾ  (20)تطبيقيا في مدرسة بنات إشبيمية الثانوية باختيار 

 .روكذلؾ لمتحقؽ مف ثبات االختبا بيدؼ تحديد زمف االختبار الذي تستغرقو العينة في اإلجابة

 تحديد زمف االختبار: .4

لتحديد زمف االختبار تـ حساب المتوسط الحسابي لزمف إجابة الطالب األوؿ والطالب األخير ، وتـ تقدير 
 ( دقيقة.90الزمف بػ )
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 :العينة االستطالعية ختبارتصحيح ا .5

تـ تحديد بعد إجراء االختبار عمى العينة االستطبلعية تـ توزيع العبلمات عمى فقرات االختبار حيث 
كؿ سؤاؿ وفؽ الميارة التي يقيسيا، وتـ استخداـ سبللـ التقدير المفظي في وضع تقدير معيار لتصحيح 

 لكؿ ميارة.

 :ثبات االختبار .6

عادة االختبار ، وذلؾ بتطبيؽ االختبار  حقؽلمت مف ثبات االختبار استخدمت الباحثة طريقة االختبار وا 
يوـ بيف المرتيف ، وتـ تصحيح االختبار  ورصد النتائج  25مرتيف عمى العينة االستطبلعية بفارؽ 

مما يدؿ عمى درجة ثبات مقبولة ( 0.7وىو أىمى مف ) ( 0.72)وحساب معامؿ الثبات حيث بمغ 
 لبلختبار.

 صورتو النيائية:في االختبار  .7

مقالية خمسة أسئمة ، حيث احتوى عمى ائيةصورتو النيفي ، جاء عد التأكد مف صدؽ وثبات االختبارب
 (.4يتضمف كؿ سؤاؿ عدد مف ميارات الكتابة اإلبداعية كما ىو موضح في ممحؽ)

 

 دليؿ المعلـ 6.3

متضمنا ستة دروس مف كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ السابع ( 5)ممحؽ أعدت الباحثة دليؿ المعمـ 
عبد  ة لغة القموب،االبتسام شرطي المرور، فمسطيف روحي، ،مف ذاكرة التاريخ األساسي وىي عبارة عف )

 اهلل بف حذافة السيمي(.

 وكاف ذلؾ وفؽ الخطوات اآلتية :

االطبلع عمى منياج المغة العربية لمصؼ السابع األساسي الختيار الدروس التي تساعد في تطبيؽ  .1
 POSSEاستراتيجية 
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 . االطبلع عمى دراسات سابقة لبلستفادة مف كيفية بناء الدروس وفؽ االستراتيجية المقترحة .2

 تحميؿ محتوى كؿ درس وتحديد األىداؼ البلزمة لو. .3

 اختيار الصور التي تساعد في التنبؤات لكؿ درس بعناية. .4

 إعادة بناء الدرس بخطوات محددة متوافقة مع خطوات االستراتيجية الخمس . .5

 توضيح كؿ خطوة مف خطوات الدرس بشكؿ مفصؿ وذلؾ لمتسييؿ عمى المعمـ المتعاوف في التطبيؽ. .6

 وسائؿ التقويـ البلزمة لكؿ درس. وضع .7

 إضافة أنشطة وتدريبات صفية تتبع كؿ درس. .8

لتقديـ مبلحظاتيـ حوؿ وضوح المادة  ( 6عمى عدد مف المحكميف )ممحؽ قامت الباحثة بعرض الدليؿ 
ي التعميمية وصحة الخطوات المتبعة في بنائيا ، وكذلؾ مدى مناسبة األنشطة والتقويـ وميارات الفيـ القرائ

 والكتابة اإلبداعية وكيفية توزيع الحصص عمى المادة التعميمية المطروحة.

والتي احتوت ة وبعد اإلطبلع عمى مبلحظات المحكميف تـ تعديؿ المادة التعميمية لمخروج بالصورة النيائي
 عمى :

 األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا. .1

 توزيع الحصص عمى الدروس والمدة الزمنية البلزمة. .2

 المعمـ في الحصة. دور .3

 دور المتعمـ في الحصة. .4

 الوسائؿ واألدوات البلزمة لتنفيذ. .5

 التقويـ التكويني. .6
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 التقويـ الختامي . .7

 تدريبات صفية إضافية . .8

 

 إجراءات الّدراسة 7.3 

 لتحقيؽ ىدؼ الّدراسة تـ اتباع اإلجراءات اآلتية :

 إعداد دليؿ المعمـ بصورتو األولية . .1

 عدد مف المحكميف . عرض دليؿ المعمـ عمى .2

 الخروج بدليؿ المعمـ بصورتو النيائية. .3

 إعداد أدوات الدراسة. .4

 التحقؽ مف صدؽ األدوات وذلؾ بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف . .5

عادة االختبار . .6  التحقؽ مف ثبات األدوات بعد تطبيقيا عمى عينة استطبلعية باستخداـ االختبار وا 

 تحديد عينة الدراسة . .7

 ى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس موجو إلى تربية جنوب الخميؿ.الحصوؿ عم .8

الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف تربية جنوب الخميؿ موجو إلى مدير مدرسة معاذ بف جبؿ  .9
 ومديرة مدرسة بنات األقصى األساسية .

 تحديد كؿ مف المجموعتيف التجريبتيف والمجموعتيف الضابطتيف . .10

 ضور بعض الحصص.فية تنفيذ االستراتيجية مف خبلؿ المقاببلت وحتدريب المعمميف عمى كي .11

 تطبيؽ االختباريف القبمييف عمى عينة الدراسة قبؿ تطبيؽ المادة التعميمية ورصد النتائج. .12
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 تطبيؽ الدراسة تجريبيا عمى المجموعتيف التجريبيتيف . .13

 تطبيؽ االختباريف البعدييف عمى عينة الدراسة ورصد النتائج. .14

 التحميبلت اإلحصائية المناسبة ورصد النتائج وتفسيرىا .  إجراء  .15

 

 لّدراسةتصميـ ا 8.3

E: O1O2        ×           O3O4      

                   C: O1O2                     O3O4 

Eالمجموعة التجريبية : 

Cالمجموعة الضابطة : 

O1اختبار االستيعاب القرائي القبمي : 

:O2اإلبداعية القبميتبار الكتابة اخ 

O3اختبار االستيعاب القرائي البعدي : 

O4اختبار الكتابة اإلبداعية البعدي : 

 (POSSEالمعالجة )استراتيجية ×: 
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 متغيرات الّدراسة 9.3

 :المتغيرات المستقلة

 ، الطريقة االعتيادية . POSSEطريقة التدريس وليا مستوياف : استراتيجية  .1

 ذكر ، أنثى . جنس الطالب ولو مستوياف: .2

 المتغيرات التّابعة:

 لدى طمبة الصؼ السابع األساسي. االستيعاب القرائي .1

 لدى طمبة الصؼ السابع األساسي. تابة اإلبداعيةالك .2

 

 المعالجة اإلحصائية 10.3

        الثبات باستخداـ( ، حيث تـ إيجاد SPSSقامت الباحثة بتحميؿ النتائج مستخدمة برنامج )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واستخدمت عادة االختبار ( وكذلؾ إيجاد إ –)االختبار 
في حساب أثر المتغير المستقؿ )طريقة   ANCOVA الثنائي تحميؿ التغاير المصاحب أيضاالباحثة 

تابة ب القرائي والكالتدريس والجنس والتفاعؿ بينيما( في كؿ مف المتغيرات التابعة  )اختبار االستيعا
 .(اإلبداعية
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نتائج الدراسة :   رابعالفصؿ ال
________________________________________________________ 

 مقدمة.  1.4

 نتائج الّدراسة.  2.4

 .ألوؿ السؤاؿ ابالنتائج المتعمقة  1.2.4

 السؤاؿ الثاني.بالنتائج المتعمقة  2.2.4

 ملخص نتائج الّدراسة. 3.4
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 صؿ الرابعفال

________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 

  مقدمة 1.4

الّدراسة )االختباريف القبمييف( عمى  ات الّدراسة ، حيث تـ تطبيؽ أداتيقامت الباحثة بتنفيذ إجراء
يجاد النتائج، ثـ إعادة تطبيؽ )االختباريف البعدييف(  المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعتيف الضابطتيف وا 

ـ، 5/4/2019ـ وحتى تاريخ 5/2/2019بعد انتياء فترة التجربة التي استمرت لمدة شيريف مف تاريخ 
 :  النحو التالي عمى وكانت النتائج 

 

 نتائج اّلدراسة 2.4

ة الصؼ في تنمية االستيعاب القرائي والكتابة اإلبداعية لدى طمب  POSSEلمكشؼ عف أثر استراتيجية 
 السابع األساسي ، قامت الباحثة باإلجابة عف السؤاليف المتعمقيف بالّدراسة وكانت النتائج كاآلتي :

 لسؤاؿ األوؿ :باالنتائج المتعلقة  1.2.4

في تنمية االستيعاب القرائي لدى طمبة الصؼ   POSSE: ما أثر استراتيجية األوؿ عمى ينص السؤاؿ
 ذا األثر باختبلؼ الجنس والطريقة والتفاعؿ بينيما؟السابع األساسي ، وىؿ يختمؼ ى

"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية التي تنص عمى:  الصفرية األولى وقد تـ تحويؿ السؤاؿ إلى الفرضية
االستيعاب القرائي لدى طمبة تنمية الختبار  بيف المتوسطات الحسابية (α≤0.05) عند مستوى الداللة

 تعزى لمتغير الّطريقة والجنس والتّفاعؿ بينيما".الّصؼ الّسابع األساسي 
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استخراج المتوسطات الحسابية كما وتـ  ANCOVAتـ استخداـ التحميؿ اإلحصائي الختبار ىذه الفرضية 
في المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعتيف الضابطتيف في اختبار  طمبةواالنحرافات المعيارية لعبلمات ال

  ( :1.4كما يظير في الجدوؿ ) ،يوالبعد االستيعاب القرائي القبمي

االستيعاب  تنمية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في اختبار1.4جدوؿ )
 طريقة التدريس والجنس. يالقرائي القبلي والبعدي تبعا لمتغير 

 

 الجنس

 

 المجموعة

 

 العدد

 االختبار البعدي       االختبار القبمي

لمتوسط ا
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعياري 

 7.582 13.640 7.535 13.240 24 ضابطة ذكور

 7.847 19.692 7.559 13.500 25 تجريبية

 7.773 21.767 6.969 21.255 42 ضابطة  إناث

 6.843 27.238  9.622 18.833 41 تجريبية

 

ف ىناؾ فروقا ظاىرية في المتوسطات الحسابية الستجابات طمبة الصؼ السابع ( أ1.4جدوؿ )يتبيف مف 
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة الفروؽ ىذه ىؿ  معرفةاالستيعاب القرائي، ولتنمية األساسي في اختبار 

، وكانت النتائج  ( (ANCOVAصاحب الثنائيالم تحميؿ التغاير( ، تـ استخداـ α≤ 0.05اإلحصائية )
 .(2.4جدوؿ )موضح في  ىو كما
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لدى  االستيعاب القرائي تنمية في  ( (ANCOVAالثنائي المصاحب( : نتائج تحليؿ التغاير 2.4جدوؿ)
 تبعا للطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما: طلبة الصؼ السابع األساسي

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ

 المحسوبة

مستوى 
لداللة ا

 المحسوبة

مربع 
حجـ 
 األثر

 0.671 0000. 170.358 3793.995 1 3793.995 القبمي  

 0.447 *0000. 62.470 1391.250 1 1391.250 طريقة التدريس

 0.095 *0010. 10.705 238.408 1 238.408 الجنس

 0090. 4520. 0.569 12.670 1 12.670 الطريقة*الجنس

    22.271 127 2828.385 الخطأ

     132 68999.000 المجموع

 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 النتائج المتعلقة بمتغير طريقة التدريس:1.1.2.4

مستوى أقؿ مف    (0.00)أف مستوى الداللة المحسوبة لمتغير طريقة التدريس( 2.4جدوؿ ) مفتبيف ي 
، POSSEتعزى لطريقة التدريس صائيا ، أي أف ىناؾ فروؽ دالة إح(α≤ 0.05)الداللة اإلحصائية 

جدوؿ تظير في كما  المعدلة  تـ استخراج المتوسطات الحسابية ولمعرفة لصالح مف كانت ىذه الفروؽ
(3.4: ) 
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االستيعاب  تنمية ( : المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير3.4جدوؿ)
 القرائي تبعا للطريقة .

 الخطأ المعياري  وسطات الحسابية المعدلةالمت المجموعة

 6040. 17.466 ضابطة

 6040. 24.204 تجريبية

 

وىو أقؿ مف  (17.466)( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ لممجموعة الضابطة ىو 3.4جدوؿ )يبلحظ مف 
نت لصالح ف الفروؽ كا، وعميو يتبيف أ (24.204)وعة التجريبية والبالغ مجممالمتوسط الحسابي المعّدؿ ل

 . POSSEطريقة المجموعة التجريبية التي درست ب

( وحسب المحؾ المرجعي لحجـ 0.447( أف حجـ األثر لطريقة التدريس بمغ )2.4كما ويتبيف مف جدوؿ )
ليا تأثير كبير  POSSEفإف استراتيجية ( 2010ع عمى دراسة ديب واألشقر )( وبعد االطبل0.14األثر )

 ائي.في تنمية االستيعاب القر 

 الجنس :بالنتائج المتعلقة 2.1.2.4 

مستوى  أقؿ مفوىي  ( 0.001) متغير الجنسمستوى الداللة المحسوبة ل( أف 2.4جدوؿ )يتبيف مف 
لصالح فروؽ دالة إحصائيا تعزى لجنس الطمبة ولمعرفة أي أف ىناؾ  (α≤ 0.05) الداللة اإلحصائية 

 (: 4.4جدوؿ )سابية المعدلة كما تظير في الح مف كانت ىذه الفروؽ تـ استخراج المتوسطات
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الستيعاب تنمية ا عدية واألخطاء المعيارية لمتغير( : المتوسطات الحسابية المعدلة الب4.4جدوؿ )
 القرائي تبعا للجنس.

 األخطاء المعيارية المتوسطات الحسابية المعّدلة الجنس 

 7120. 19.323 ذكور

 5350. 22.347 إناث 

 

مف المتوسط  أعمى (22.347)( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ لئلناث والبالغ 4.4دوؿ )جيبلحظ مف 
 اإلناث.لصالح كانت الفروقات وعميو فإف  (19.323)الحسابي المعّدؿ لمذكور والبالغ 

 النتائج المتعلقة بالتفاعؿ بيف الطريقة والجنس : 3.1.2.4 

( في α≤ 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ( أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا2.4جدوؿ ) يشير
، حيث بمغت مستوى والجنساستيعاب طمبة الصؼ السابع القرائي تبعا لمتغير التفاعؿ بيف الطريقة 

 .تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس. أي أنو ال توجد فروؽ  (0.05وىي أعمى مف )  (0.452)الداللة

 

 السؤاؿ الثاني : بالنتائج المتعلقة  2.2.4

في تنمية الكتابة اإلبداعية لدى طمبة الصؼ   POSSE: ما أثر استراتيجية ينص السؤاؿ الثاني عمى
 السابع األساسي، وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ الجنس والطريقة والتفاعؿ بينيما؟

إحصائّية عند مستوى الثّانية: "ال توجد فروؽ ذات داللة  الصفريةوقد تـ تحويؿ السؤاؿ إلى الفرضية 
بيف المتوسطات الحسابّية الختبار الكتابة اإلبداعّية لدى طمبة الّصؼ الّسابع ( α≤0.05) الداللة 

 األساسي تعزى لمتغير الّطريقة والجنس والتّفاعؿ بينيما".
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ة إيجاد المتوسطات الحسابيوتـ  ANCOVAاستخداـ التحميؿ اإلحصائي  لفحص الفرضية الصفرية تـ
في المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعتيف الضابطتيف في اختبار حرافات المعيارية لدرجات الطمبة واالن

 .(5.4جدوؿ )كما تظير في  ديالكتابة اإلبداعية القبمي والبع

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في اختبار الكتابة اإلبداعية 5.4جدوؿ)
 بعا لمتغيري طريقة التدريس والجنس.القبلي والبعدي ت

 

 الجنس

 

 المجموعة

 

 العدد

 االختبار البعدي االختبار القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 6.943 9.720 6.595 9.000 24 ضابطة ذكور

 6.351 9.577 7.563 6.885 25 تجريبية

 7.410 11.116 7.563 12.442 42 ضابطة إناث

 9.919 20.596 6.589 12.048 41 تجريبية

 

( أف ىناؾ فروقا ظاىرية في المتوسطات الحسابية الستجابات طمبة الصؼ السابع 5.4جدوؿ )يتضح مف 
األساسي في اختبار الكتابة اإلبداعية ، ولمعرفة ىؿ ىذه الفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

ائج ( ، وكانت النت (ANCOVA الثنائي ر المصاحبتحميؿ التغاي تـ استخداـ( ، α≤ 0.05اإلحصائية )
 (.6.4كما ىو موضح في الجدوؿ )
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للطريقة  لكتابة اإلبداعية تبعال( (ANCOVA الثنائي المصاحب ( : نتائج تحليؿ التغاير6.4جدوؿ)
 .والجنس والتفاعؿ بينيما

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 حريةال

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ

 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 المحسوبة

مربع 
حجـ 
 األثر

 0.674 0000. 135.001 3422.987 1 3422.987 القبمي

 0.440 *0000. 43.697 1107.958 1 1107.958 التدريس  طريقة

 0.110 *0370. 4.460 113.092 1 113.092 الجنس

 0.278 *0000. 19.887 504.227 1 504.227 الطريقة*الجنس

    25.355 127 3220.113 الخطأ

     132 31735.000 المجموع

 0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 متغير طريقة التدريس:بالنتائج المتعلقة 1.2.2.4 

وىو أقؿ مف مستوى  (0.00)أف مستوى الداللة المحسوبة لمتغير الطريقة ( 6.4جدوؿ )نتائج بيف ت 
ولمعرفة لصالح  ،التدريس لطريقة فروؽ دالة إحصائيا تعزى أي اف ىناؾ ( α≤ 0.05)اإلحصائية  الداللة

 :(7.4جدوؿ )لبعدية كما تظير في تـ استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة امف كانت ىذه الفروؽ 
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ة اإلبداعية تبعا ( : المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير الكتاب7.4جدوؿ)
 للطريقة .

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة

 0.644 9.647 ضابطة

 0.647 15.687 تجريبية

 

وىو أعمى  مف (15.687) ىو  ( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ لممجموعة التجريبية7.4جدوؿ )يتبيف مف 
، وبناء عمى ذلؾ فإف الفروؽ كانت (9.647)بالغ المتوسط الحسابي المعّدؿ لممجموعة الضابطة وال

 . POSSEبطريقة لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

( وحسب المحؾ المرجعي لحجـ 0.44( أف حجـ األثر لطريقة التدريس بمغ )6.4كما ويتبيف مف جدوؿ )
ليا تأثير  POSSEفإف استراتيجية  (،2010( وبعد االطبلع عمى دراسة ديب واألشقر )0.14األثر )

 كبير في الكتابة اإلبداعية.

 لجنس :باالنتائج المتعلقة 2.2.2.4 

وىو أقؿ مف مستوى  (0.037)أف مستوى الداللة المحسوبة لمتغير الجنس ( 6.4جدوؿ )يبلحظ مف 
، ولمعرفة لصالح سجنال لمتغير تعزىفروؽ دالة إحصائيا  أي أف ىناؾ ( α≤ 0.05) الداللة اإلحصائية 

 (:8.4ت الفروؽ تـ استخراج المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة كما تظير في الجدوؿ )مف كان
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 تبعا للجنس. كتابة اإلبداعيةلبعدية واألخطاء المعيارية ل( : المتوسطات الحسابية المعدلة ال8.4جدوؿ )

 األخطاء المعيارية المتوسطات الحسابية المعّدلة الجنس 

 0.753 11.638 ذكور

 0.568 13.696 اثإن

 

أقؿ مف المتوسط  (11.638)( أف المتوسط الحسابي المعّدؿ لمذكور والبالغ 8.4جدوؿ )بلحظ مف ي
 . اإلناثانت لصالح وىذا يدؿ أف الفروؽ ك (13.696)الحسابي المعّدؿ لئلناث والبالغ 

 التفاعؿ بيف الطريقة والجنس : بالنتائج المتعلقة 3.2.2.4 

  ( وىو أقؿ مف 0.00ف مستوى الداللة المحسوبة لمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس )أ (6.4جدوؿ ) يبيف
ولمعرفة لصالح مف كانت أي أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا،  (α≤ 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

 (9.4جدوؿ )ال تـ استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية كما تظير في  الفروؽ

لمتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واالخطاء المعيارية لمتغير الكتابة اإلبداعية تبعا ا (:9.4جدوؿ)
 للتفاعؿ بيف الطريقة والجنس.

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة الجنس

 ذكور تجريبية

 إناث

12.628 

18.747 

1.055 

0.795 

 ذكور ضابطة

 إناث

10.648 

8.646 

1.036 

0.791 
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 قؿ( وىو أ12.628ذكور المجموعة التجريبية )ل أف المتوسط الحسابي المعدؿ (  9.4جدوؿ )مف  يتبيف
المتوسط الحسابي المعدؿ و ، (18.747)ناث المجموعة التجريبية والبالغ مف المتوسط الحسابي المعدؿ إل

المجموعة ناث أعمى مف المتوسط الحسابي المعدؿ إلوىو ( 10.648) ضابطةالمجموعة ال لذكور
 (.8.646والبالغ ) الضابطة

المجموعة  ذكوروتفوؽ ، في نفس المجموعة الذكورعمى  تجريبيةالمجموعة ال وتظير النتائج تفوؽ إناث
  في نفس المجموعة . اإلناثعمى  ضابطةال

 

 ملخص نتائج الدراسة 3.4

في اختبار االستيعاب . وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة الصؼ السابع األساسي 1
 القرائي  تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية .

. وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة الصؼ السابع األساسي في اختبار االستيعاب 2
 . اإلناثالقرائي  تعزى لمجنس ولصالح 

لصؼ السابع األساسي في اختبار . عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة ا3
 االستيعاب القرائي تبعا لمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس.

. وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة الصؼ السابع األساسي في اختبار الكتابة 4
 اإلبداعية تبعا لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية.

ا بيف متوسطات درجات طمبة الصؼ السابع األساسي في اختبار الكتابة . وجود فروؽ دالة إحصائي5 
  .اإلناثاإلبداعية تبعا  لمجنس ولصالح 

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات طمبة الصؼ السابع األساسي في اختبار الكتابة . 6
 .ة التجريبيةولصالح إناث المجموع اإلبداعية تبعا لمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس
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 والتوصيات مناقشة النتائج الفصؿ الخامس:

________________________________________________________ 

 مقدمة.   1.5

 السؤاؿ األوؿ.بالنتائج المتعلقة مناقشة   2.5

 السؤاؿ الثاني.بنتائج المتعلقة مناقشة ال 3.5 
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 الفصؿ الخامس

 ياتمناقشة النتائج والتوص

  مقدمة 1.5

في تنمية االستيعاب القرائي والكتابة اإلبداعية لدى  POSSEأثر استراتيجية  تقصيىدفت الدراسة إلى 
اختبار االستيعاب القرائي واختبار )طمبة الصؼ السابع األساسي، ولتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة أداتيف 

االختباريف البعدييف تـ إيجاد المتوسطات الحسابية ، وبعد إجراء االختباريف القبمييف و  (الكتابة اإلبداعية
واالنحرافات المعيارية لدرجات الطمبة في كؿ منيما، ثـ قامت الباحثة باإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار 
الفرضيات الصفرية كما تـ ذكره في الفصؿ الرابع ، في ىذا الفصؿ ستتناوؿ الباحثة مناقشة نتائج أسئمة 

 النتائج. الدراسة وتبرير

 

 السؤاؿ األوؿبالنتائج المتعلقة مناقشة  2.5

في تنمية االستيعاب القرائي لدى طمبة الصؼ  POSSEينص السؤاؿ األوؿ عمى : ما أثر استراتيجية 
 السابع األساسي، وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما؟

"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند  رية التي تنص عمى :وتـ تحويؿ السؤاؿ إلى الفرضية الصف
االستيعاب القرائي لدى طمبة الّصؼ تنمية بيف المتوسطات الحسابية  الختبار  (α≤0.05) مستوى الداللة

 الّسابع األساسي تعزى لمتغير الّطريقة والجنس والتّفاعؿ بينيما".

 :التدريس متغير طريقةبمناقشة النتائج المتعلقة . 1.2.5

تعزى لمتغير طريقة  االستيعاب القرائي اختبار بيف متوسطات وجود فروؽ دالة إحصائيا أظيرت النتائج
ىذا يدؿ عمى وجود و ،  POSSEالتدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بناء عمى استراتيجية 

 .ليذه االستراتيجية في تنمية االستيعاب القرائي ومياراتو أثر إيجابي
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خطوات االستراتيجية المنظمة والمتسمسمة والتي تعتمد بشكؿ  كوفوترى الباحثة أف ىذه النتيجة جاءت 
يجابية ،ومساىما في الدرس مباشر عمى المتعمـ وتجعؿ منو محورا لمعممية التعميمية ،  مشاركا فيو بفعالية وا 

مجيا بالخبرات الحالية، حيث تبدأ وتعمؿ ىذه االستراتيجية عمى استدعاء خبرات الطمبة السابقة لد كما
االستراتيجية بخطوة التنبؤ وىنا بداية التواصؿ بيف الطالب والّنص المقروء وبداية التشويؽ والجذب 

 واالىتماـ، ففي مرحمة التنبؤات يحاوؿ الطالب البحث والتنقيب عف المحتوى القادـ بنفسو .

يجابيا نحو كذلؾ و تثير االستراتيجية في أولى خطواتيا  بصر ا لطالب وذىنو ووجدانو فتجعمو متفاعبل وا 
ف إيراد صور ومؤثرات سمعية وبصرية تخرج الّنص عف رتابتو المعيودة،  النص الذي بيف يديو، كما وا 

عمى زيادة قدرة المعمـ في تحديد بعض المشكبلت التي قد تعتريو أثناء قراءة  كذلؾ وتعمؿ خطوة التنبؤ
التنبؤات مف تنظيـ ليا في خريطة  ىذه عمو قادرا عمى تجنبيا الحقا ،وما يتبعالنصوص واستيعابيا مما يج

معرفية  حيث يمكف لمطالب والمعمـ ىنا االستعانة بالخرائط المفاىيمية والتي تعمؿ عمى تنظيـ المفاىيـ مف 
عتبر مرحمة العاـ إلى األقؿ عمومية، أما المرحمة الثالثة والتي تعتمد عمى عمميات البحث واالستيضاح ت

جوىرية لفيـ أي نص قرائي، حيث تعمؿ عمى تطوير قدرة الطالب القرائية واستيعابو لممفردات  الغامضة 
وزيادة حصيمتو المغوية ، كما وفي معرفة معاني المفردات وضدىا معرفة لداللتيا وكيفية صياغتيا 

التي  لب حؿ بعض مشكبلت التواصؿواستخداماتيا وعبلقاتيا مع الكممات المجاورة وبالتالي يستطيع الطا
 قد تسببيا الكممات الصعبة.

وفي مرحمة أخرى يأتي دور التمخيص حيث يحتاج إلى إعماؿ لمفكر واستحضار لمثروات المغوية ويحتاج 
إلى ميارات تنظيمية  وارتكاز عمى الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية التي قاـ الطالب باستخبلصيا في 

كما ويعمؿ التمخيص عمى معالجة معمومات الطالب واالحتفاظ بيا لفترة أطوؿ وينظـ فيو الخطوة السابقة، 
 الطالب عممية االستيعاب التي قاـ بيا منذ بداية الخطوة األولى . 

وفي خطوة أخيرة ىامة يأتي التقويـ والذي يعتبر خطوة أساسية في تنفيذ استراتيجيات التدريس أجمع، ومف 
و يشارؾ المتعمـ في تقييـ نفسو والوقوؼ ة لمطمبة ومف الجدير باالىتماـ أنتغذية الراجعخبللو يتـ تقديـ ال

 عمى نقاط ضعفو، وبذلؾ تتكامؿ الخطوات الخمس مف أجؿ تنمية استيعاب الطمبة لمنص القرائي.
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مع جميع نتائج الّدراسات السابقة التي اطمعت عمييا الباحثة مثؿ : وقد اتفقت ىذه النتيجة 
( 2015( والصيداوي )2017( ودارمينتد وكوستاتي)2017( و اليياجنة والتؿ)2018اني)أندري

 (.2016والعيد)

 متغير الجنس: بمناقشة النتائج المتعلقة  .2.2.5

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا في اختبار االستيعاب القرائي تبعا لمتغير الجنس ولصالح 
ناث بتقديـ اإلكما والتزمت  تعميمات بشكؿ دقيؽ،اللى التزاـ اإلناث باحثة سبب ذلؾ إالب ، وتعزواإلناث 

تمخيصات دورية لمدروس التي قمف بدراستيا خبلؿ الفصؿ واىتماميف بالمبلحظات أوال بأوؿ في محاولة 
والحظت الباحثة اىتماـ المعممة والتواصؿ  تعديؿ في التمخيصات القادمة ، كذلؾمنيف لمتجديد والتغيير وال

والسؤاؿ بشكؿ دوري عف تفاصيؿ االستراتيجية رغبة منيا في تطبيقيا كوسيمة لعبلج مستمر مف قبميا ال
 ضعؼ المقروء لدى طالباتيا.

شعرف بحافز وتشجيع عند اخبارىف أف نتائج  نيفتفوؽ اإلناث عمى الذكور بأ كذلؾ لباحثةوتعزو ا
 انشغاؿ الطمبة ببس، وقد يكوف االجتيادا دفعيف إلى االىتماـ و ماالختبارات ستعرض في بحث عممي م

مما جعؿ  مؤثرا عمى آدائيـ عامبلً تنفيذ االستراتيجية  فترة في اختبارات النصؼ فصمية خبلؿ الذكور
 .النتيجة لصالح اإلناث

( حيث أشارت نتائج 2012بطاينة )ال( ودراسة المخزومي و 2014وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة البنياف )
 عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس. الدراستيف إلى

 التفاعؿ بيف الطريقة والجنس:بمتغير مناقشة النتائج المتعلقة 3.2.5. 

أظيرت نتائج الّدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصػائيا لمتفاعػؿ بػيف الطريقػة والجػنس فػي اختبػار االسػتيعاب 
ناثػػػًا، وأنيػػػاتصػػػمح لكػػػبل الجنسػػػيف ذ POSSEذلػػػؾ عمػػػى أف اسػػػتراتيجية القرائػػػي، ويػػػدؿ  رفعػػػت مػػػف  كػػػورًا وا 

 .ء وبدرجات متقاربةمستوى االستيعاب القرائي لمذكور واإلناث عمى حد سوا
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وأنيا راعت ميوؿ وحاجات الطمبة مف  في مستوى التحصيؿ ،وربما يعود ذلؾ إلى تجانس الذكور واإلناث  
ثبػات  شػراؾ الحػواس مػف حيث قدرتيـ عمػى التنظػيـ والترتيػب والمسػاىمة الفاعمػة فػي الحصػة وا  الشخصػية وا 

بصر وسمع ونطؽ مما ساىـ في مراعاة الفروؽ الفردية أيضا ، كما وأعطت المعمـ والمعممػة نموذجػًا جيػدا 
 مف نماذج االستراتيجيات التي تعنى بفيـ المقروء.

تغير ( التي بينت نتائجيا وجود فروؽ تعزى لم2012) المخزومي والبطاينةواختمفت ىذه النتيجة مع دراسة 
 .لصالح إناث المجموعة التجريبية التفاعؿ بيف الطريقة والجنس

 

 السؤاؿ الثاني مناقشة النتائج المتعلقة ب3.5 

في تنمية الكتابة اإلبداعية لدى طمبة الصؼ  POSSEينص السؤاؿ الثاني عمى : ما أثر استراتيجية 
 والتفاعؿ بينيما؟السابع األساسي؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ الطريقة والجنس 

      "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة  :اآلتيةالصفرية  قد تـ تحويمو إلى الفرضيةو 
 (α≤0.05) بيف المتوسطات الحسابّية الختبار الكتابة اإلبداعّية لدى طمبة الّصؼ الّسابع األساسي تعزى

 ".فاعؿ بينيمالمتغير الّطريقة والجنس والتّ 

 ة بطريقة التدريس: قلمناقشة النتائج المتع 1.3.5

وترى وجود فروؽ دالة إحصائيا في اختبار الكتابة اإلبداعية ولصالح المجموعة التجريبية،  أظيرت النتائج 
ذلؾ في كتابتو، كما وأف  توظيؼتعمؿ عمى تنظيـ أفكار الطالب و  POSSEأف استراتيجية  الباحثة 

كذلؾ في إجراءات يا الطالب أثناء دراستو قاـ بتوظيفيا في كتابتو توظيفا مميزا، المفردات المغوية التي تعمم
تمخيص الدرس وكيفية وضع األفكار الرئيسة والتوسع بيا حينا أو االقتصاد بيا حينا آخر كاف لو عظيـ 

المعمماف األثر في تييئة الطمبة لكيفية التوسع في األفكار أو تضييقيا إذا تطمب الموقؼ ذلؾ، وقد قاـ 
المتعاوناف في تنفيذ االستراتيجية عمى تدريب الطمبة عمى كيفية وضع عناويف مميزة لكتاباتيـ وكيفية تنظيـ 

 .المقاؿ في فقرات تتضمف)مقدمة وعرض وخاتمة(
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كذلؾ وتـ التأكيد مف قبمي كباحثة أثناء مراجعة تمخيصات الطمبة عمى وضع عبلمات الترقيـ في مكانيا  
ا لذلؾ مف ضرورة في بياف المعنى وتوضيح المغزى الذي يريده الكاتب، إضافة الى دراسة المناسب ولم

والصور الفنية وكيفية  ،الطمبة في المنياج خبلؿ فترة تطبيؽ الدراسة لموضوع التشبييات واستخداماتيا
 توظيفيا ساىـ ذلؾ في تطبيؽ ما تعمموه في كتاباتيـ.

ي الكتابة اإلبداعية بأنيـ لـ يكونوا عمى وعي مسبؽ بأىمية ترتيب ف الطمبة أسباب تحسفحثة وتعزو البا
أف عبلمات الترقيـ المستخدمة ال تؤثر كثيرا في المعنى، كما وأف المحتوى اعتقادىـ الموضوع في فقرات و 

الذي تـ عرضو والنصوص التي قاموا بدراستيا أثناء فترة التجربة منحتيـ الكثير مف المفردات الجديدة 
في درس )االبتسامة لغة القموب( حيث احتوى اختبار الكتابة اإلبداعية عمى تفسير ليذه العبارة ،  خاصة

 فجادت قريحتيـ بما تعمموه مف ىذا الّنص.

، ولكف االستراتيجية ألزمت كؿ مف معمـ حصة التعبير  ضغط المنياج كاف سببا في إىماؿ وأف كما 
شراؾ الطمبة بيا م حقيا إعطاء حصة التعبيرالذكور ومعممة اإلناث   ا رفع مف نتيجيتيـ الحقا. موا 

 (.2012)المخزومي والبطاينة( ودراسة 2014دراسة البنياف)وانسجمت ىذه النتيجة مع 

 مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير الجنس:2.3.5 

الجنس  داعية تعزى لمتغيرتبيف مف نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا في اختبار الكتابة اإلب
وتعزو الباحثة سبب النتيجة إلى أف اإلناث أكثر تنظيما وترتيبا أثناء الكتابة، كما وأف  ،ناثولصالح اإل

اإلناث يعبرف عف أنفسيف كتابيا بشكؿ أفضؿ وقد تتخذ الطالبة الكتابة كوسيمة لمتعبير عف مشاعر دفينة 
كما وأف  الفتيات تطمؽ عنانيا في  نفسي ،ال تستطيع البوح بيا ارتجاليا وذلؾ لطبيعة تكويف الفتاة ال

يراد األفكار الجديدة ربما أكثر مف فئة الذكور. دافعية واستعدادا أكثر مف  اإلناث أظيرت كذلؾ و التخيؿ وا 
الحظت الباحثة مف خبلؿ متابعتيا ما و الذكور في محاولة تحسيف أنفسيف وتطوير مستوى الكتابة لدييف، ك

 مما ساىـ في تعبيرىف بشكؿ أفضؿ أماميا واالنطبلؽ بالكتابة دوف حواجز. قرب المعممة مف طالباتيا
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 :لجنسالتفاعؿ بيف الطريقة وامناقشة النتائج المتعلقة ب3.3.5 

يبلحظ مف نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس لصالح اإلناث في 
في نفس المجموعة،  وتفوؽ ذكور المجموعة الضابطة مقارنة باإلناث المجموعة التجريبية مقارنة بالذكور 

 في نفس المجموعة.

 تفوؽ إناث المجموعة التجريبية عمى ذكور المجموعة التجريبية في اختبار الكتابة اإلبداعيةوتعزو الباحثة 
تيرب بعض في حيف  أوال بأوؿ كما طمب منيف بتمخيص الدروس إناث المجموعة التجريبيةالتزاـ  إلى

إناث الذكور مف ذلؾ باعتباره عبئا إضافيا تـ الزاميـ بو إلى جانب دراستيـ، ومف ناحية أخرى الكثير مف 
طمبف ممخصات في كيفية وضع عبلمات الترقيـ لبلستزادة وتحقيؽ الفائدة بشكؿ أكبر  المجموعة التجريبية

بشكؿ عاـ بجودة الخط  المجموعة التجريبيةإناث مما انعكس ذلؾ عمى أدائيف الكتابي، إضافة إلى اىتماـ 
 .فيما بينيف تنافسيفالنظاـ والترتيب و  التزاميفوالكتابة و 

التعبير كتابيا ويميموف إلى  التعبير  فضموفي المجموعة التجريبية الذكور أف الكثير مف  وترى الباحثة 
 االختبار. وكاف سوء الخط عند بعد الطمبة عامبل مؤثرا في عممية تصحيح الشفيي  

استعدادا أكثر وتفاعبل أفضؿ في محاولة تحسيف كتابتيـ  أظيرف المجموعة التجريبية ناثكما وأف إ
مف خبلؿ النشاطات التي تنفذىا االستراتيجية مما رفع لدييف مستوى الطموح واإلنجاز وتحقيؽ  اإلبداعية

 األىداؼ المطموبة.

اث في نفس المجموعة قد يعود إلى الطريقة التقميدية ب تفوؽ ذكور المجموعة الضابطة عمى اإلنبأما س
 المستخدمة لدى المعمميف كمييما.

( والتي بينت نتائجيا وجود تفاعؿ بيف 2012)المخزومي والبطاينةوانسجمت ىذه النتيجة مع دراسة 
 .ولصالح إناث المجموعة التجريبية متغيري الطريقة والجنس
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 التوصيات  4.5

 حث فإف الباحثة توصي بما يأتي :بناء عمى نتائج الب

 في تعميـ نصوص المغة العربية في مناىجنا الفمسطينية الحديثة .  POSSEتوظيؼ استراتيجية  .1

عقد ندوات ودورات تخص المشرفيف لمحديث حوؿ أىمية استخداـ استراتيجيات االستيعاب القرائي مثؿ  .2
 .POSSEاستراتيجية 

داـ االستراتيجية المقترحة ،والحديث حوؿ مزاياىا وأىمية تدريب معممي المغة العربية عمى استخ .3
 استخداميا.

غة العربية ، والعمؿ عمى مإجراء دراسة التجاىات الطمبة نحو القراءة كميارة أساسية مف ميارات ال .4
 تطويرىا.

 في تطوير الكتابة وتحسينيا لدى الطمبة. POSSEتبني استخداـ استراتيجية  .5

تعتني بالشكؿ العاـ لمنص وكيفية  جية تتكامؿ مع االستراتيجية المقترحةحوؿ استراتيإجراء دراسة  .6
 مف أجؿ الرقي بمستوى الكتابة لدى طمبتنا.تنظيـ كتابتو وتوظيؼ عبلمات الترقيـ المناسبة 

ضرورة إجراء دراسات تتناوؿ استراتيجيات لفيـ المقروء غير التي استخدمتيا الباحثة تساىـ في تنمية  .7
 بة لمنصوص.استيعاب الطم

عطائيا وقتا كافي الكتابي بحصة التعبيرضرورة اىتماـ المعمميف  .8 ا وعدـ إىماليا في مناىجنا وا 
 المدرسية.

ة والوصوؿ بيا إلى مرحمة ضرورة إجراء المزيد مف الّدراسات التي تيدؼ إلى تحسيف كتابة الطمب .9
 .اإلبداع
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المجلة الدولية لألبحاث  رفي لدى طالبات المرحمة المتوسطة.وأثره عمى التفكير فوؽ المع

 (.152 -122ص)(، 32) 10مجمد  السعودية،،التربوية
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أثر استخداـ مدخؿ" كؿ اللغة" في تنمية عمليات تلقي اللغة (: 2010). ياسر محمد عمي محمد ،بدوي 
ن جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،. عداديلصؼ الثاني اإلتاجيا لدى تالميذ اوا 
 مصر. ،سكندريةاإل

دبية باستراتيجية تناؿ القمر في تحسيف الكتابة أثر تدريس النصوص األ (:2014).لبنياف، محمد ا
اجستير رسالة م. ردفلمقروء لدى طلبة المرحلة األساسية في األ الوصفية ورسـ الخرائط المفاىيمية ل

 ، األردف.سبلمية العالمية، عماف، جامعة العمـو اإلغير منشورة

أثر توظيؼ القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى  (:2016) .التتري، محمد عمي سميـ
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  .طالب الصؼ الثالث األساسي

 فمسطيف.

أثر الصورة القرائية ومستوى المقروئية والجنس في االستيعاب القرائي لدى طمبة (: 1992) .شادية ،تؿال 
 .)44-9ص ) (،4)8مجمد األردف، ، مجلة أبحاث اليرموؾ .الصؼ الثامف

 ،دار الفكر لمطباعة والنشر. تعليـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(: 2002)فتحي عبد الرحمف.  ،جرواف
 .، األردفعماف

أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيؿ الدراسي في مقرر (: 2011الحارثي، حصة. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العلـو لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مدينة مكة المكرمة

 التربية جامعة أـ القرى، مكة المكرمة ،السعودية.

فعالية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي  : (2011) .الحسف،حسف؛ الغامدي،بثينة
ص  (،6)4مجمد السعودية، ،مجلة كلية التربيةانوية بالمممكة العربية السعودية. لدى طالبات المرحمة الث

(10-45.) 
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ميارات في تنمية بعض  فاعلية برنامج قائـ على القصة (:2010). حسف بف أحمد بف عمي ،الحميد
جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية،. لدى تالميذ الصؼ الثالث المتوسط بداعيةالقراءة اإل

 .أـ القرى، السعودية

(: فاعمية استراتيجية القراءة الموجية في تحسيف 2016الحوامدة، محمد فؤاد؛ البمييد، فيصؿ حمود. )
مجلة دراسات العلـو دس االبتدائي. بعض ميارات فيـ المقروء لدى طبلب الصؼ السا

 .)192– 175(، ص )1)43مجمد  السعودية،،التربوية

 ، الكويت.مكتبة الفبلح .تدريس وتقييـ ميارات القراءة (:2003) .ياسر ،الحيمواني

 ر الكتاب العالي لمنشر والتوزيع،جدا. بداعيةأسس تعليـ الكتابة اإل: (2014)، رعد مصطفى. خصاونة
 ف.األرد عماف،

أثر برنامج تعليمي مقترح قائـ على عمليات اإلنشاء في تنمية  :(2008). خصاونة ، رعد مصطفى
 ،رسالة دكتوراة غير منشورة.الكتابة اإلبداعية لدى طلبة المرحلة األساسية في األردف واتجاىاتيـ نحوىا

 .جامعة عماف العربية، األردف

عمميات الكتابة في تحسيف ميارات كتابة المقالة (: أثر استخداـ مدخؿ 2016). خضير، رائد محمود
األردف ، ، ردنية في العلـو التربويةالمجلة األ  لبات معمـ الصؼ في جامعة اليرموؾ.والخاطرة لدى طا

 .)58-45ص ) (،1)12مجمد

بداعي عند علـو على تنمية قدرات التفكير اإلفاعلية برنامج تعليمي في ال : 1994)) .، ناصرخطاب 
 عماف، األردف. ،ردنيةالجامعة األ ،منشورةرسالة ماجستير غير . ادس في عمافلصؼ السطلبة ا

 ،دار الكتب لمنشر والتوزيع،3ط. استراتيجيات تدريس القراءة: (2012).مارغريت ،دايرسوف
 الدماـ، السعودية. ترجمة:مدارس الظيراف،
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ء واالحتماالت المحوسبة عمى تحصيؿ (: أثر فعالية وحدة اإلحصا2010الديب، ماجد ؛ األشقر، ماجد .)
طالبات الصؼ العاشر األساسي بمحافظة غزة واتجاىاتيف نحوىا، مجمة الجامعة اإلسبلمية، غزة، 

 (.143-97(، ص)2)18فمسطيف، مجمد 

مكتبة عالـ . استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعليـ والتعلـ :(2002) .حسف حسيف زيتوف، 
 مصر. ،الكتب، القاىرة

 .، مصردار الشروؽ لمنشر والتوزيع، القاىرة .أساليب تدريس العلـو : (2008)، حسف عايش. زيتوف

أثر استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات القراءة الجيرية :  201)0). أحمد جاسب يوسؼالساعدي، 
  .،العراؽجامعة بغداد ،يةكمية الترب، رسالة ماجستير غير منشورة. بتدائيالخامس االعند تالميذ الصؼ 

 عالـ الكتب،. التعلـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية(: 2009، حسف. )السرطاوي، زيداف؛ زيتوف
 .القاىرة، مصر

مكتبة الفبلح لمنشر دار الصفاة،  .طرائؽ تدريس اللغة العربية(: 2011)براىيـ. عبد الرحمف إ السفاسفو،
 ، الكويت.والتوزيع

 .سوريا ،ؽجامعة دمش كمية التربية، . في طرائؽ تدريس اللغة العربية(: 1996)د أحمد. محمو  السيد،

رجر على تطوير ميارات فاعلية استخداـ استراتيجية فقرة اليامبو  :2018)). باسمة رمضافالشاعر، 
ستير رسالة ماج. لسطينييف واتجاىاتيـ نحو الكتابةبداعية لدى طلبة الصؼ الثاني عشر الفالكتابة اإل

 ، فمسطيف.غزةكمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية، ، غير منشورة

 الدار المصرّية المبنانّية، ،3ط. تعليـ اللغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ :(1996)، حسف. شحاتو
 ، مصر.القاىرة

. دار ةتعّلـ القرءاة السريع(: 2009شريؼ، سميـ محمد؛ أبو رياش، حسيف محمد؛ الصافي ،عبد الحميـ. )
 الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.
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المؤسسة العربية لمدراسات . بداعمقدمة في الموىبة واإل: 1992))صبحي، تيسير؛ قطامي، يوسؼ. 
 لبناف. ،بيروتوالنشر، 

تحسيف ميارات الكتابة  في RAFTsفاعلية استخداـ استراتيجية  ( : 2017) .حمد اسعيفافالصوراني، أ
، لتربيةكمية ا رسالة ماجستير غير منشورة، .ة لدى طالبات الصؼ العاشر في غزةيزينجلباللغة اإل 
   ، غزة، فمسطيف.سبلميةالجامعة اإل

في  بداعيةحاسوب في تطوير ميارة الكتابة اإلأثر برنامج تعليمي مدار بال(: 2003). سمير الصوص،
، جامعة عماف العربية ،غير منشورة رسالة دكتوراه .اللغة العربية لدى طلبة الصؼ التاسع األساسي

 .ردفاأل

، دار زىراف لمنشر والتوزيع، عماف .ساليب تدريس اللغة العربيةأ(: 2012)براىيـ. صوماف، أحمد إ
 األردف.

أثر استراتيجية ما وراء المعرفة في تحسيف ميارات االستيعاب القرائي  :(2014)عبد الحؽ.  صوماف،
، جامعة عماف . رسالة ماجستير غير منشورةصؼ العاشر في عماففي اللغة العربية لدى طلبة ال

 العربية، األردف.

رائي لدى أثر استخداـ استراتيجية تناؿ القمر على تنمية ميارات الفيـ الق :(2015). الصيداوي، خالد
  .فمسطيف، الجامعة اإلسبلمية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة. ساسيتلميذات الصؼ الرابع األ

دار المسيرة لمنشر  .حدث الطرائؽ التربويةتدريس اللغة العربية وفقا أل(: 2010)ىر،عموي عبد اهلل. طا
 ، األردف.عمافوالتوزيع والطباعة، 

 .ردف، األدار وائؿ لمنشر. مقدمة في صعوبات القراءة: ((2009.سناءطيبي، 

كبلت في تحسيف ميارات (: أثر استراتيجية حؿ المش2015عاشور، راتب ؛الشوابكة، عروب خمؼ.)
مجلة جامعة القدس القراءة اإلبداعية والكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصؼ السابع األساسي في األردف. 

 (. 186-153(، ص )1) 3مجمد  فمسطيف،، المفتوحة
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فعالية استراتيجيات معرفية معينة في تنمية بعض الميارات العميا  (:2005). عبد الحميد، أماني حممي
جامعة عيف كمية التربية،  ،مجلة القراءة والمعرفة. فيـ في القراءة لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانويلم

 (.231-192)،ص (1القاىرة، ع) شمس،

فعالية استراتيجيات معرفية معينة في تنمية بعض الميارات  :(2000) .عبد اهلل عبد الحميد عبد الحميد،
، جامعة عيف كمية التربية، مجلة القراءة والمعرفة، األوؿ الثانويفيـ في القراءة لدى طبلب الصؼ العميا لم
 .(231-192 (ص(، 3ع ) مصر،،شمس

فعالية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض ميارات الفيـ  (:2009). ، ياسيف محمد عبدهالعذيقي
ربية، جامعة أـ القرى، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الت. القرائي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي

  .السعودية

 مكتبة التربية العربية لدوؿ الخميج،. ستراتيجيات التدريس التبادليا(: 2016) .، أسامة زكيالعربي
 .الرياض، المممكة العربية السعودية

: الصور التعميمية في كتاب التربية االسبلمية لمصؼ الرابع االساسي في األردف،  2008)خالد .) ،عطية
 .(42 -37)ص ، مصر،جامعة القاىرة –راسات التربوية ،معيد الد . مجلة العلـو التربويةسة تحميميةدرا

دار المناىج لمنشر  .ما وراء المعرفة في فيـ المقروءاستراتيجيات : 2009)) .محسف عميعطية، 
 .ردف، األعمافوالتوزيع، 

اتيجيات النظرية البنائية في تنمية أثر استخداـ بعض استر  (:2006عفانة، عزو ؛أبو مموح، محمد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة

 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

 فوقيفوؿ الثانوي المتراءة االبداعية لدى طلبة الصؼ األ مستوى األداء في الق(: 1999)، محمد. عقيمي
 ، جامعة اليرموؾ، األردف.رسالة ماجستير غير منشورة. في اللغة العربية في محافظة جرش
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ستداللي أثر استراتيجية تناؿ القمر في تنمية االستيعاب القرائي والتفكير اال (: 2011)حمود.  العميمات،
ص  (،33) 3جمدم ف،األرد ،مجلة الدراسات االجتماعيةلدى طمبة الصؼ السادس األساسي في األدرف. 

(15-40.) 

مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  .اتجاىات حديثة في تدريس اللغة العربية:  2002))، ساـ. عمار
 ، لبناف.، بيروتوالتوزيع

 ،دار صفا لمنشر والتوزيع .طرائؽ تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسيا(: 2012).اضؿ ناىيف عوف، 
 ، األردف.عماف

يعاب القرائي لدى طالبات ( : أثر استراتيجية تناؿ القمر في تنمية ميارات االست2016)خامسة.  العيد،
مجلة دراسات عربية في التربية ائؿ في المممكة العربية السعودية. وؿ المتوسط في مدينة حالصؼ األ

  .( 310-289)ص ،78)ع)السعودية،  ،وعلـ النفس

يـ القارئي راتيجيتيف للتعلـ النشط في تنمية مياارت الفر توظيؼ استثأ : 2014))الغمباف، حاتـ خالد. 
 .الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشورة. لدى تلميذات الصؼ الرابع األساسي

 القاىرة. عالـ الكتب،. عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتيا: (2002فضؿ اهلل، محمد رجب. )

التفكير (: 1995) .يوسؼ ،؛ قطامينزيو حمدي، تيسير؛ ؛ صبحي،رصاب، أبو طالب ؛نايفو ،قطامي
 .األردف عماف، ،جامعة القدس المفتوحة. اإلبداعي

دار وائؿ . طبيؽتبداعية للموىوبيف النموذج والالكتابة اإل(:2008) .الموزي، مريـ ؛قطامي ، يوسؼ
 لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، األردف.

تدريس الرياضيات وفؽ استراتيجيات النظرية البنائية.  (:2014ف، حجيؿ. )الكبيسي، عبد الواحد ؛حسو 
 ، عماف، األردف.دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع

 القاىرة.عالـ الكتب، . لتفكيرالقراءة وتنمية ا: 2006))الفي، سعيد. 
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أسسو وتطبيقاتو  تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية: 2000)) .محمد صبلح الديف عمي، مجاور
 .مصر القاىرة، دار المعارؼ،. التربوية

فاعمية استراتيجيتي النمذجة والتمخيص في عبلج صعوبات فيـ  (:2012) .محمود، عبد الرزاؽ مختار
المجلة الدولية للبحوث دراسات المدارس الصديقة لمفتيات. المقروء وخفض قمؽ القراءة لدى 

 (.258-220)ص ،(32ع )اإلمارات العربية المتحدة، المتحدة، مارات العربيةاإل  ،جامعةالتربوية

: أثر استخداـ تناؿ القمر في تحسيف االستيعاب القرائي  )2012(المخزومي، ناصر ؛البطاينة، زياد. 
،  مجلة دراسات عربية في التربية وعلـ النفسوالتعبير الكتابي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف. 

 (.55-10(، ص )26)2 ،األردف،مجمد

 الكويت. ،لمنشر والتوزيع مكتبة الفبلح ،2ط  .تدريس فنوف اللغة العربية(: 1991).عمي أحمد ،مدكور

، عماف، دار الفرقاف لمنشر والتوزيع .علـ النفس االجتماعي: (2014)خميؿ عبد الرحمف.  المعايطة،
 األردف.

لموجو في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى أثر استراتيجية التعبير ا (:2018).مكطوؼ، جياد عمار
  ،مجلة كلية التربية األساسية للعلـو التربوية واإلنسانية / جامعة بابؿ .توسططمبة الصؼ الثاني الم

   (. 902-885ص)، (3) ع، العراؽ

عيف  جامعة تعليـ اللغة العربية: مداخلو وفنياتو.(. 2002الناقة، محمود؛ كامؿ حافظ، وحيد السيد.)
  شمس، القاىرة، مصر.     

 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر. .ساليب واستراتيجيات تدريس العلـوطرؽ وأ(: 2003).، أحمدالنجدي

اتجاىات معممي المغة العربية في سمطنة عماف نحو استخداـ المنحى  :(2003) .، حمداف عمينصر
، سيوط ، جامعة أمجلة كلية التربية .ذات الصمةذلؾ بعدد مف المتغيرات التكاممي في التدريس وعبلقة 

 .)110-71ص ) (،1)19جمدممصر، 
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اء طمبة الصؼ الثاني ثانوي في األردف حوؿ مدى توظيؼ عمميات ر آ : 1999)). حمداف عمي ،نصر 
 .)277-223ص) (،3)15جمد سوريا، م،ة دمشؽمجلة جامع نشاء في مواقؼ الكتابة التعبيرية.اإل

بة نمية ميارات الفيـ القرائي لدى طمأثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في ت (:2013). أحمد صالحنيابة، 
 (.125 -101ص) ،)14ع) العراؽ، ،جامعة بابؿ ،ساسيةمجلة كلية التربية األالصؼ الثاني المتوسط. 

نة الضعؼ القرائي في الحلقة األولى مف التعليـ األساسي بسلط: (2002)اهلل بف السمـ عبدالياشمي، 
 .سمطنة عماف ، المطابع العالمية، مسقط،اف ،مظاىره،أسبابو،مقترحات عالجوعم

فاعلية استراتيجية التساؤؿ الذاتي وتناؿ القمر  (:2017اليياجنة، صوفيا فيصؿ؛ الّتؿ، شادية أحمد. )
النفس  . رسالة ماجستير غير منشورة، قسـ عمـفي تنمية االستيعاب القرائي وما وراء االستيعاب القرائي

 واإلرشاد التربوي، كمية التربية جامعة اليرموؾ، األردف.

 ، مصر.القاىرة، دار الثقافة. أساسيات تعليـ اللغة العربية(: 1981) .فتحي عمي يونس،
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 ( 1ممحؽ )

  انرحيم انرحمه هللا ثسم

 

 : األسئهخ عه اإلجبثخ قجم جيدا   اآلتيخ انتعهيمبد اقرأ  ح انطبنت عزيزي

 

 وصيّه مه االختجبر يتكّون . 

 انىّصيه تهي انتي خاألسئه جميع عه اجت . 

  سبعخ نالختجبر انمحدد انّزمه . 

 (.انثبوي انىّص عالمخ 04 ، األول انىّص عالمخ 04) عالمخ 04 االختجبر عالمبد مجموع 

 

 عزيزي امطامب/ة تعاوهك ابلإجابة عىل هذا الاختبار هقّدره وهقابهل ابلحرتام

 وامنجاحشاكرين ممك وملعلميمك حسن امتعاون ونمتىن ممك امتفوق 

                                                                                            

 

  تالحمهإثراهيم محمد آيبد:  انجبحثخ                                                                                           

 انقدس جبمعخ – انعهيب اندراسبد كهيخ
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 )عالمة 44)                 :           تليهمب التي األسئلة  عن أجب ثم اآلتيين النصْين اقرأ لبالطب عزيزي

 :  األول انىَّص

 عبقرية خالد

حفؿ التّاريُخ اإلنسانيُّ بكثيٍر مف الّشخصيات، اّلتي سّطرت بحروٍؼ مف نوٍر قصصًا لمُبطوَلِة والّشجاعِة 

يا خالدًة عمى صفحاِت الّزمِف الُمْشرؽ. وَلعؿَّ ِمف أْلَمعيا قائدًا َسَطَع َنْجُمُو في واْلعبقريَِّة الفّذة، فظمَّت سيرت

َدِة الَحكيمِة، سماِء الفروسيَِّة واْلعبقريَّة العسكريَّة، امتاَز بالرَّأي السَّديِد، والِحْنَكِة النَّادرِة، َوالِخْبَرِة الَفريَدِة، والقيا

والِت والَجوالِت في إّنو القائُد اإلسبلميُّ الَبطَ  المحافظِة عمى َىْيَبِة اإلسبلـ ُؿ خالُد بُف الوليِد، صاحُب الصَّ

، مف صناديِد  ومقارعة الُكفِر َوأىِمو، َفَدؾَّ ُحصوَنُيـ، َوَقوََّض أركاَنيـ. ُىَو ابُف الَوليِد بِف الُمغيَرِة الَمخزوميُّ

ا، ُعِرَؼ بالنُّبوغ الَعسكرّي والّدىاِء في الجاىميَّة، ويؤكد ذلؾ قريٍش وُشجعاِنيا، َوِمف قاَدتيا العسكرييف وأشرافي

 . ـْ  ما َحَدَث َيوـَ ُأحٍد مف َقمِبِو َسْيَر المْعركة، َوتََّربُِّصو بالرُّماِة، وُمباَغتتِو المسمميف ِمْف َخْمِفِي

وَلِة، َوظَّؿَّ ِمثااًل لمقاِئِد العْبَقريِّ َتخطيطًا ما َأعظـَ خاِلدًا، َأْنَجَز ما عمْيِو مف ُفتوحاٍت، َوَتَصّدَر مبلحـَ الُبط  

ـْ يْتُرْؾ َخْمَفُو إالَّ َسْيَفُو َوَفَرَسُو المَّذْيف رافقاُه في ُبطوالِتِو،َفَعاَش ُشجاعًا  ، ومات وتَنفيذًا، َوُحْسَف شماِئؿ. َول

 ُشجاعًا.

 انرحيم انرحمه هللا ثسم

                                                انقرائي االستيعبة اختجبر  

 

 دقيقخ 04:  انزمه 

 :...................................            انتبريخ                       :..........................ح/انطبنت اسم
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، لمذكورة بعد كؿ سؤاؿ فيما يػأتيائؿ االسؤاؿ األوؿ :اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البد السؤاؿ األوؿ :

 عالمة( 15وؿ الملحؽ آخر الّنص ) ثـ قـ بنقؿ رمز اإلجابة إلى الجد

 "مقارعة الكفر " كلمة "مقارعة" تشبو في المعنى كؿ الكلمات اآلتية ما عدا : -1

 د.مساندة ج.مضاربة                  ب.مصارعة              أ.محاربة        

    از بالرأي الّسديد" المقصود بكلمة "الّسديد" : "امت -2

 د.العنيد ج.الشديد                   ب.السريع               أ.الصائب           

 "مف صناديد قريش "  كلمة  "صناديد" : -3

 د.مصدر ج.مثنى                     ب.جمع                     أ.مفرد                 

 قوَّض أركانيـ " مضاد كلمة "قّوض" :"-4

 د.زلزؿ ج.بنى                         ب. فرَّؽ                      أ.ىدـ                      

 يتحدث النص السابؽ عف شخصية إسالمّية تاريخية وىي شخصية :  -5

 د.خالد بف سعيد بف العاص ج.خالد بف الوليد                                      نصاري  ب. خالد بف زيد األ                         ملسو هيلع هللا ىلصأ.النبي األعظـ محمد   

  صفة لـ ترد في الّنص لشخصية الّنص : -6

 د.الظمـ     ج.الحنكة في الحرب         ب.الرأي السديد     أ.الشجاعة
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 عنواف مف العناويف اآلتية ال يناسب الّنص :  -7

 د.شجاعة خالد ج.وفاة خالد          ب. خالد بف الوليد            أ.حنكة خالد   

 انتصرت قريش على المسلميف في معركة أحد نتيجة ؿ:   -8

  قريشد.كثرة عتاد  ج.حنكة قائد قريش                                       ب.قوة جيش قريش   أ.تفكؾ المسمميف                                       

 : تميز النص السابؽ بػ -9

 د.عدـ تسمسؿ األفكار ج.جزالة األلفاظ وقوتيا      ب.ركاكة ألفاظو    .تعبيراتو المباشرة    أ

 اليدؼ العاـ للكاتب مف ىذا الّنص ىو: -10

 ب.بياف مكانة خالد بف الوليد في قريش أ.تسميط الضوء عمى شجاعة صحابي وقائد مسمـ وحنكتو .

 د.بياف مكانة اإلسبلـ والمسمميف في كؿ وقت وحيف . .ملسو هيلع هللا ىلصح كيؼ انتشر اإلسبلـ بعد مجيء سيدنا محمدج.توضي

  : اشتمؿ الموضوع على األفكار الفرعية اآلتية ما عدا -11

 ب.أمثمة عمى دىاء خالد وذكائو .  أ.صفات الصحابي خالد بف الوليد وحنكتو .

 خاؿ بف الوليد في قريش .د.مكانة   ج.قصة إسبلـ خالد بف الوليد .

 

 

 



112 
 

 العاطفة التي سيطرت على النص السابؽ : -12

 ب.االعتزاز والفخر بالقائد المسمـ خالد بف الوليد أ.الحزف عمى وفاة خالد بف الوليد      

 د.االعتزاز بالديف اإلسبلمي   ج.بغض قريش وأفعاليا                   

 نظرؾ والتي تصؼ شجاعة القائد خالد بف الوليد : أي التعبيرات اآلتية أجمؿ في -13

ب.امتاز بالقيادة  أ. امتاز بالبطولة والشجاعة               

 الحكيمة

 د.قائد إسبلمي بطؿ ج.تصدَّر مبلحـ البطولة                   

 تدؿ عبارة "لـ يترؾ خلفو إال سيفو وفرسو "على : -14

ب.تضحية خالد بف الوليد بكؿ ما يممؾ في سبيؿ                     .فقر الصحابي خالد بف الوليد    أ

 اهلل

 د. حرصو الشديد عمى فرسو ج.مصادرة قريش لممتمكات خالد بف الوليد      

 أحد القيـ اآلتية تضمنيا النص :-15

 االلتزاـ بالديف اإلسبلمي واتخاذه نيج حياة ب. أ.تعزيز االلتزاـ بالصفات الحسنة.     

 .تقدير دور الصحابة المسمميف وتضحياتيـ في سبيؿ الديف اإلسبلمي.د الزىد في الحياة. ج.
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 جدوؿ اإلجابة 

                                                                                                   عالمات 5                                                                    السؤاؿ الثاني :

 5-1رّتب العبارات المبعثرة اآلتية بحسب ورودىا في النص مف 

                   )  (                                       دَّر مبلحـ البطولة .     نجز ما عميو مف فتوحات وتصأ -

 )  (         لـ يترؾ خمفو إال سيفو وفرسو فعاش شجاعًا ومات شجاعًا .                            -

 )  (        حفؿ التاريخ اإلنساني بكثير مف الشخصيات التي سّطرت قصصًا لمبطولة والشجاعة .    -

            )  (                   ىو مف صناديد قريش وشجعانيا ومف قادتيا العسكرييف وأشرافيا .            -

                               )  (                         امتاز بالرأي الّسديد والحنكة النادرة والخبرة الفريدة .                    -

  

 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 لنَّص الثاني : ا

-...............................- 

ـْ َتُكف في واَل َأْذُكُر َجدَّتي إاّل َوى    ادة الصَّبلة الَمْصنوعِة ِمف جْمِد الَغنـِ وَفْرَوِتِو، فإْف َل َي جاِلَسٌة عمى ِسجَّ

ُـّ عف َسكيَنٍة داخميٍِّة َعميقٍة، فيَي  صبلٍة، فيَي في ِذكِر الّمو َبيف الصَّبلِة والّصبلة. وكاَنْت َمبلِمُح َوْجييا تَِن

، ومَع النَّاِس.  فُكْنُت إذا ُقمُت ليا: " الّمو يخّميِؾ يا سّتي"، انتَفَضت كأفَّ في سبلـٍ دائـٍ َمَع ربِّيا، َوَمع نفسيا

أفعى قْد َلَدَغْتيا، وتقوُؿ: "ال َتْدُع َعَميَّ يا حبيبي". فأقوُؿ:"إنَّما أدعو َلِؾ يا ِسّتي" ، فَتقوُؿ:"َبْؿ ىَي َدْعَوةٌ 

ُؿ لق ، ما حاجتي بطوِؿ اْلُعْمِر، وأنا أتعجَّ بًل لمْوٍت َعَميَّ ـْ َتُكْف تَقوُؿ ذلؾ تََبّرمًا بالحياِة، وال تَعجُّ اَء َرّبي"؟ َل

 أصاَبْت َحظَّيا منيا ِبُحمِوهُيريُح ِمْف َشقاِء الد نيا.ولكّنيا النَّْفُس الُمطَمئنَُّة الَّتي اْستوَفْت َمَيمَّتيا في الَحياِة، وَ 

 َومرِّىا . 

أْف َتصَحَب َمَعيا ُمجمَّداِت الِفقِو والتَّفسيِر َوالَحديِث، َحْسُبيا ِمْف ِدينيا  عاشت جدَّتي دينيا في ُدنياىا دوفَ    

ًا َوزكاًة، وزادت عمى ذلَؾ ِمَف النَّوافِ  ِؿ أنَّيا َشِيَدْت الشَّيادتْيف، َواْسَتوَفْت َأْركاَف اإلسبلـِ َصبلًة َوِصيامًا َوَحجَّ

بًا واحِتسابًا، َوأمسَ  َكْت ِلساَنيا عِف الخْوِض في الّناس، فمـ أْسَمعيا َقطُّ َتذُكُر أحدًا بسوٍء، ما استطاَعْت تََقرُّ

وكانت ِمْف أحفِّ الّناس عمى الفقير والضَّعيؼ والَيتيـ واألْرممِة. فإذا ُعِصَر َزْيتوُف َأْرِضنا في القْرَيِة، َوجيَء 

ـْ نأُكْؿ منُو حّتى ُتْخرَج منُو  ، ل  حؽَّ العاِئِؿ والَفقير.ِبِو إلى بْيتنا في طولَكـر

ولكـْ ُكنُت ُأحبُّ َأْف َأْسَتمقَي عْندىا، َفأسِنُد رأسي ِإلى ُرْكَبِتيا، َويحمو ليا أْف ُتَمسَِّد َشعرَي الَخِشَف،    

العبارة، َوَتْرقيني بالّدعاِء َوالّذكِر.  لقد ىزَّني نَبُأ وفاِة جّدتي، وحاولُت أْف أكتَب ُحزني، ولِكنَُّو كاَف  أكبَر مف 

 .تي الَّتي تحتضُف إرثيا الّدائـ وليَس َيَسُع تمَؾ السِّنديانة العظيمة إال قمبي ووجداني َوذاكر 
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، ثػـ قػـ بنقػؿ لسؤاؿ األوؿ :اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المػذكورة بعػد كػؿ سػؤاؿ فيمػا يػأتي ا

 عالمة ( 13:  )رمز اإلجابة إلى الجدوؿ الملحؽ آخر الّنص

 

 تكف تقوؿ ذلؾ تبّرما" كؿ الكلمات اآلتية تشابو في المعنى  كلمة )تبّرما ( ما عدا : "لـ  -1

 د.ضجراً  ج.راحًة                    ب.سأماً  أ.ضيقًا                

ُـّ عف  -2  داخلية "  ىي : سكينةضّد كلمة  "َسِكيَنة" في عبارة "مالمح وجييا تن

 د.قمؽ ج.وقار                   رار              ب.استق أ.طمأنينة               

":كانت ردة فعؿ الجدة عندما يدعو ليا حفيدىا "اهلل يخليؾ يا ستي -3  

ةأ.تشعر بالسعاد     ب.تغضب وتنتفض         ج.تبادلو الدعاء بالمثؿ د.ال شيء مما ذكر    

:الصفة التي لـ تتصؼ بيا الجّدة  4-  

 د.مطمئنة النفس مسالمة ج.كريمة وحنونة      ب.دائمة الصبلة       أ.تخاؼ مف لقاء اهلل   

:وليس يسع تلؾ السنديانة العظيمة " تشير عبارة "السنديانة العظيمة " إلى  5-  

 د.قصة الكاتب ج.جدة الكاتب         ب.شجرة الزيتوف      .شجرة السندياف      أ
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ُـّ  -6 ُـّ عف سكينة داخلية  كؿ الكلمات اآلتية مرادفة لكلمة ) تن ( في قوؿ الكاتب "كانت مالمح وجييا تن

:عميقة " ما عدا  

أ.ُتظِير                            ب.تعّبر                   ج.تخفي د.ُتعِمف

  

(:كلمة ) الشيادتْيف  7-     

د.مصدر  جمعب. ج.مفرد             مثنىأ.              

 ص:ا النّ العاطفة التي يخلو مني -8

.الفخر بجدتو د       أ.حب الكاتب لجدتو ب.حزنو عمى وفاة جدتو ج.خوفو مف فقد جدتو 

 الترتيب الصحيح لبعض األفكار التي وردت في النص : -9

أ. وفػػػاة جػػػدة الكاتػػػب، محافظػػػة الجػػػدة عمػػػى الصػػػبلة 

 والذكر، الجدة ترقي حفيدىا بالدعاء والذكر      

ة والػذكر، وفػاة جػدة ب.  محافظة الجدة عمػى الصػبل

 الكاتب، الجدة ترقي حفيدىا بالدعاء والذكر

ج.  الجػػػدة ترقػػػي حفيػػػدىا بالػػػدعاء والػػػذكر، محافظػػػة 

 الجدة عمى الصبلة والذكر، وفاة جدة الكاتب

د.  محافظة الجدة عمى الصبلة والذكر، الجدة ترقػي 

 حفيدىا بالدعاء والذكر، وفاة جدة الكاتب
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 سكت لسانيا عف الخوض في أعراض الناس"تعني عبارة " أم  -10

أ.امتنعػػػػػػػت عػػػػػػػف الكػػػػػػػبلـ 

 الفاحش عمى الناس       

ج.دعػػػت النػػػاس إلػػػى      ب.نصحت الناس   

 األخبلؽ الحميدة            

د.تحػػػػػػػدثت عػػػػػػػف النػػػػػػػاس 

 بالسوء

 الفكرة التي لـ يشتمؿ علييا الّنص : -11

أ. تعػػيش الجػػدة فػػي سػػبلـ دائػػـ مػػع نفسػػيا وربيػػا    

 اس مف حولياوالن

 ب. كيؼ نحتـر كبار السف ونساعدىـ  

ج. تحػػف الجػػدة عمػػػى اليتػػيـ والفقيػػػر وتعطػػييـ مػػػف   

 الصدقات

 د. تعّجؿ الّجدة لمقاء اهلل سبحانو وتعالى  

 أجمؿ عبارة في التعبير عف حزف الكاتب لوفاة جدتو : -12

 ب.ىزني نبأ وفاة جدتي حزنت عمى وفاة جدتي         أ.

 د.أوجعني رحيؿ جدتي مت عمى فقد جدتي            ج.تأل  

 الفكرة التي ال تتصؿ بالّنص ىي :  -13

عطائيـ مف  أ.تقدير دور األـ الفمسطينية في تربية األبناء .   ب.ضرورة االىتماـ باليتيـ والفقير وا 

 الصدقات .

 د.عصر الزيتوف في فمسطيف . ج.الكؼ عف الخوض بأعراض الناس .
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 جابة :جدوؿ اإل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

 

 عالمات( 7السؤاؿ الثاني : أكمؿ الفراغ فيما ياتي   )

 ...................................................... :اقترح عنوانًا مناسبًا للنص السابؽ  -1

ـ تسمح الجّدة ألحفادىا باألكؿ مف زيت الزيتوف قبؿ ل -2

 .............................................أف.......

كاف الكاتب يحبُّ أف يجلس على ركبة جدتو ألنيا كانت .........................................و  -3

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

كانت الجّدة تتعجؿ الموت ولقاء اهلل ألنيا  -4

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

 

 >انتيت األسئلة<
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 قائمة ميارات االستيعاب القرائي                            (2ممحؽ)

 

 المهارات

مدى مناسبة 
المهارات لطالب 
الصف السابع 

 األساسً

مدى انتماء 
المهارة لمستوى 
الفهم الذي صنفت 

 فٌه

وضوح الصٌاغة 
 اللغوٌة

 

التعدٌل 
 المقترح

غٌر  ناسبةم
 مناسبة

غٌر  منتمٌة
 منتمٌة

غٌر  واضحة
 واضحة

 أوالً : مهارات الفهم الحرفً :

تحدٌد المعنى  1
المناسب للكلمة 

 من السٌاق

       

تحدٌد مضاد  2
 الكلمة

       

ترتٌب األحداث  3
حسب تسلسلها 
 الزمنً فً النص

       

تصنٌف الكلمات  4
المتشابهه فً 
المعنى فً 

 تمجموعا

       

تحدٌد أسماء  5
الشخصٌات 

 الواردة فً النص

       

تحدٌد الفكرة  6
الرئٌسٌة فً 

 النص

       

 مهارات أخرى:
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 المهارات

مدى مناسبة 
المهارات لطالب 
الصف السابع 

 األساسً

مدى انتماء 
المهارة لمستوى 
الفهم الذي صنفت 

 فٌه

وضوح الصٌاغة 
 اللغوٌة

 

التعدٌل 
 المقترح

غٌر  مناسبة
 مناسبة

غٌر  منتمٌة
 منتمٌة

غٌر  واضحة
 واضحة

 ثانٌاً : مهارات الفهم االستنتاجً:

التنبؤ بغرض  1
 الكاتب من النص

       

استنتاج األفكار  2
 الرئٌسٌة من النص

       

الربط بٌن السبب  3
 والنتٌجة فً النص

       

استنباط المعانً  4
الضمنٌة التً لم 

 لكاتبٌصرح بها ا

       

استنباط القٌم  5
 الواردة فً النص

       

مهارات أخرى ترون 
 إضافتها :
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 المهارات

مدى مناسبة 
المهارات لطالب 
الصف السابع 

 األساسً

مدى انتماء المهارة 
لمستوى الفهم الذي 

 صنفت فٌه

وضوح الصٌاغة 
 اللغوٌة

التعدٌل  
 المقترح

غٌر  مناسبة
 مناسبة

غٌر  منتمٌة
 منتمٌة

غٌر  واضحة 
 واضحة

 ثالثاً: مهارات الفهم النقدي:
التمٌٌز بٌن الحقٌقة  1

والرأي فً النص 
 المقروء 

       

التمٌٌز بٌن ما له  2
صلة وما لٌس له 

 صلة فً الموضوع

       

الحكم على منطقٌة  3
  األفكار وتسلسلها

       

الحكم على المقروء  4
فً ضوء الخبرات 

 ابقة الس

       

تحدٌد األفكار الجدٌدة  5
 فً المقروء 

       

إصدار حكم على  6
بعض الشخصٌات 

 الواردة فً النصوص 

       

مهارات أخرى ترون 
 إضافتها :
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 المهارات

مدى مناسبة 
المهارات لطالب 
الصف السابع 

 األساسً

مدى انتماء المهارة 
لمستوى الفهم الذي 

 صنفت فٌه

ح الصٌاغة وضو
 اللغوٌة 

 
التعدٌل 
 المقترح 

غٌر  مناسبة
 مناسبة

غٌر  منتمٌة
 منتمٌة

غٌر  واضحة 
 واضحة

 رابعاً : مهارات الفهم التذوقً :

تحدٌد العاطفة السائدة  1
 فً النص 

       

توضٌح الصور الفنٌة  2
 الواردة فً النص 

       

تحدٌد األلفاظ  3
واإلٌماءات الجمٌلة 

  فً النص

       

تحدٌد مواطن الجمال  4
 فً النص 

       

ترتٌب األفكار فً  5
 النص وفقا ألهمٌتها 

       

مهارات أخرى ترون 
 إضافتها :
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 المهارات

مدى مناسبة 

المهارات لطالب 

الصف السابع 

 األساسً

مدى انتماء المهارة 

لمستوى الفهم الذي 

 صنفت فٌه

وضوح الصٌاغة 

 غوٌة الل

 

التعدٌل 

 المقترح 

غٌر  مناسبة

 مناسبة

غٌر  منتمٌة

 منتمٌة

غٌر  واضحة 

 واضحة

 خامساً : مهارات الفهم اإلبداعً :

اقتراح عنوان جدٌد  1

 للنص 

       

اقتراح حلول جدٌدة  2

للمشكالت التً 

 وردت فً النص 

       

اختٌار أكثر من  3

مرادف للكلمة 

 الواحدة 

       

دٌم أدلة وشواهد تق 4

 تدعم فكرة معٌنة

       

تلخٌص النص  5

 بصورة سلٌمة 

       

مهارات أخرى ترون 

 إضافتها :
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بًتصنٌف فقرات االختبار تبعا للمستوى الذي تقٌسه الفقرة من مستوٌات الفهم االستٌعا  

ص األول : عبقرٌة خالدالن    

ستوى الفهم النقديم مستوى الفهم التذوقً مستوى الفهم اإلبداعً  رقم السؤال مستوى الفهم الحرفً مستوى الفهم االستنتاجً 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     14 

     11 

     12 

     13 

     14 

     15 

 السؤال الثانً     
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 الن ص الثانً :

داعًمستوى الفهم اإلب مستوى الفهم  مستوى الفهم االستنتاجً مستوى الفهم النقدي مستوى الفهم التذوقً 

 الحرفً

 رقم السؤال

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     14 

     11 

     12 

     13 

(1)2س       

(2)2س       

(3)2س       

(4)2س       
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 ( 3ممحؽ)

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 : عزيزي الطالب /ة  اقرأ التعليمات اآلتية جيدًا قبؿ اإلجابة عف األسئلة

  يتكّوف االختبار مف خمس أسئلة. 

 اجب عف األسئلة جميعيا . 

  ونصؼ .  الّزمف المحدد لالختبار ساعة 

  عالمة .  50مجموع عالمات االختبار 

 

 لإجابة عىل هذا الاختبار هقّدره وهقابهل ابلحرتامعزيزي امطامب/ة تعاوهك اب

 شاكرين ممك وملعلميمك حسن امتعاون ونمتىن ممك امتفوق وامنجاح

                                                                                        

 الباحثة: آيات محمد إبراىيـ تالحمو

 جامعة القدس  –كلية الدراسات العليا                                                                
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  اختبار الكتابة اإلبداعية                                               

 

 دقيقة 90الزمف :  

 التاريخ :...................................             اسـ الطالب/ة:..........................                     

 عزيزي الطالب اقرأ األسئمة اآلتية، ثـ أجب عنيا .

 عالمات ( 10السؤاؿ األوؿ :    )

كاف يومًا طويبًل جدًا، حاجٌز تمو حاجز، والكؿُّ يرنو نحو القبة الذىبية بشوؽ، ينتظر مف بضع جنود أف   

عد ساعات مف االنتظار ُفِتح باب العمود، فتدفؽ المصّموف فرحيف نحو باحات يسمحوا لو بالعبور، وب

 المسجد األقصى، فقد مرَّ عاـ كامؿ عمى زيارتيـ األخيرة.

بعػػد قراءتػػؾ الػػّنص السػػابؽ، تخيَّػػؿ نفسػػؾ بػػيف جمػػوع المصػػليف الػػذيف سػػمح ليػػـ بػػالعبور إلػػى 

ا للقػدس وتبػررُّ ليػا سػبب غيابػؾ الطويػؿ المسجد األقصى، اكتب بحدود خمسة أسطر كلماٍت تعتػذر فييػ

 عنيا، وضع عنوانًا مناسبًا لموضوعؾ.

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

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

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

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

_________________________________________________________________ 

                                                                                 (عالمات 10السؤاؿ الثاني :     )

جرة مباركة وكميا منافع،  ذكرىا اهلل تعالى في محكـ كتابو،قاؿ تعالى: "المَُّو ُنوُر شجرة الزيتوف، ش

الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرِّي   ۚ  اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة  ۚ  َمَثُؿ ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح  ۚ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

َبارَ  ـْ َتْمَسْسُو َناُيوَقُد ِمف َشَجَرٍة مُّ  .ر"َكٍة َزْيُتوَنٍة الَّ َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَيا ُيِضيُء َوَلْو َل

 صؼ شجرة الزيتوف ومنافعيا وخيراتيا.

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

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

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

_________________________________________________________________ 

 

 عالمات(  10: )السؤاؿ الثالث 

  :وضح المقصود بكؿ مف العبارات اآلتية

 " لساف العاقؿ وراء عقمو، ولساف الجاىؿ وراء قمبو  ". –رضي اهلل عنو  –قاؿ اإلماـ عمي  -
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......................................................................................................

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

 االبتسامة لغة القموب. -

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

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

_________________________________________________________________ 

 عالمات ( 10)            : السؤاؿ الرابع

وبيف يديو رواية مطبوعة  أحمد وعمي صديقاف يحّباف القراءة، اجتمعا ذات يوـ في حديقة، كاف أحمد جالساً 

  يقّمب صفحاتيا ويتمّعف حروفيا، أّما عمي فقد كاف يقرأ رواية أخرى عمى جيازه المحموؿ

أحمد: يعجبني يا عمي أنؾ تحبُّ القراءة مثمػي، ولكػف لمػاذا ال تقػرأ مػف الكتػب، ففػي الكتػاب حيػاة ومتعػة ال 

 .تجدىا في القراءة مف الحاسوب

 .ب مممة وقديمة ونحف اآلف في عصر التكنولوجيا والعالـ يتسارع مف حولناعمي: ولكف يا أحمد الكت

عزيزي الطالب تبنَّى وجية نظر أحد الصديقْيف وحاوؿ إقناع الصديؽ اآلخر بيا مستعينًا باألدلة والحجج 

 . المنطقية المقنعة

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

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

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

_________________________________________________________________ 

 عالمات ( 10)  : السؤاؿ الخامس

 : اذكر ثبلثة استخدامات غير مألوفة لكؿ مف

 قمـ الرصاص:

1- ................................................................................................ 

2- ................................................................................................ 

3- ................................................................................................ 

   أوراؽ  الّصحؼ القديمة )الجرائد( :  

1- ................................................................................................ 

2- ................................................................................................. 

3- ................................................................................................. 

 >انتيت األسئمة<

 



131 
 

 ( 4ممحؽ )

 ميارات الكتابة اإلبداعية للصؼ السابع األساسي وتوزيعيا على أسئلة االمتحاف.

 

ئمة المهاراتقا السؤال األول السؤال الثانً السؤال الثالث السؤال الرابع السؤال الخامس  

 كتابة نهاٌة مشوقة     

 كتابة عنوان لموضوع ما     

 تسلسل األفكار     

 استخدام األدلة والشواهد     

 التوسع     

 تولٌد األفكار     

 إبداء الرأي     

 التعبٌرعن العواطف     

 استخدام أسلوب الوصف     

 الطالقة     

 المرونة     

 

 إضافة إلى:

 وضع عالمات الترقٌم فً المكان المناسب. -

 تنظٌم الموضوع فً مقدمة وعرض وخاتمة. -

 جودة الخط. -
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 (5ممحؽ ) 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 

 POSSEاستراتٌجٌة  للتدرٌس باستخدامدلٌل المعلّم 

 

 : الباحثة إعداد

 آٌات محمد إبراهٌم تالحمه

 :الدكتور إشراف

 عدسمحسن محمود 

 ً الّثانًالفصل الّدراس

2419 
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 تمييد : 

 ."  قاؿ تعالى : " اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذي َخَمؽَ 

ماء عمػى سػيد الخمػؽ، تحمػؿ فػي طياتيػا إشػارة واضػحة إلػى أىميتيػا، كيػؼ ال أوؿ كممة نزلت مػف الّسػ اقرأ 

ـ األولػػى وىػػي مفتػػاح العمػػـو وأسػػاس التقػػدـ والتطػػور، وقػػد حظيػػت القػػراءة عمػػى مػػر العصػػور عمػػى االىتمػػا

واألجدر مف عمماء يوناف و مسمميف و عرب وغيرىـ، لذلؾ كاف لزامًا عمى المعمـ تنمية القػراءة لػدى طمبتػو 

 بمختمؼ المراحؿ الدراسية، ويخّص بالذكر معمـ المغة العربية .

يػة وال تكفي ىنا القراءة بمجرد مفيوميا السطحي، ولكف الفيػـ والتفاعػؿ مػع مػا أمامنػا مػف نصػوص ىػو الغا

ومقػاالت األساساية لمقراءة، ومف يقرأ جيدًا ويفيـ بعمؽ، يستطيع كػذلؾ أف يوظّػؼ ذلػؾ فػي كتابػة نصػوص 

قػد يكػوف ليػا دورًا فػي  POSSEومػف ىػذا المنطمػؽ تػرى الباحثػة أف اسػتراتيجية ، إبداعية مف وحي إنشائو 

 .تنمية ميارة الفيـ القرائي لدى الطمبة وميارة الكتابة اإلبداعية كذلؾ 

 عزيزي المعلـ:

بيف يديؾ دليؿ المعمـ الذي قامت الباحثة بإعػداده والػذي يتكػوف مػف خمسػة دروس مػف كتػاب لغتنػا الجميمػة 

مػػف ذاكػػرة التػػاريخ، فلسػػطيف روحػػي، شػػرطي  )لمصػػؼ السػػابع األساسػػي الجػػزء الثػػاني، وىػػي عبػػارة عػػف 

ة ىػػذه الػػدروس وفػػؽ الباحثػػة ىيكمػػ أعػػادت(.المػػرور، عبػػد اهلل بػػف حذافػػة السػػيمي، االبتسػػامة لغػػة القلػػوب

 وكتابتيـ. بةليتبيف لنا بعد ذلؾ أثر ىذه االستراتيجية عمى استيعاب الطم POSSEخطوات استراتيجية 

 

 وامباحثة تشكر ممك اهامتممك ، وتمتىن أ ن تتحقق امفائدة املرجوة من هذا ادلميل ، وهللا ويل امتوفيق .
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 منطلقات الدراسة :

 ي: وى POSSE عدد مف العوامؿ في صياغة ىذا الدليؿ الذي ينطمؽ مف استراتيجية احتكمت الباحثة إلى

االعتماد عمى قائمة االستيعاب القرائي والتي تـ االستعانة بيا مف دراسات سابقة وقامت الباحثة  .1

 بتعديميا بما يتناسب وطمبة الصؼ السابع األساسي.

  . رات القراءة لدى الطمبة وميارات الكتابة كذلؾتوجو السياسة التربوية الفمسطينية نحو تنمية ميا .2

راعت الباحثة األىداؼ التعميمية العامة واألىداؼ المرحمية الخاصة بالصؼ السابع األساسي وكذلؾ  .3

  . أىداؼ مادة المغة العربية

ة راعت الباحثة في إعداد الدليؿ لغة الخطاب العممية تبعا لممرحمة العمرية والجنس وكانت كذلؾ ميسر  .4

 . لممعمـ وواضحة

راعت الباحثة خصوصية المجتمع الفمسطيني وطبيعة المتعمـ وخصائص نموه وحاجاتو النفسية  .5

 واالجتماعية.

 : POSSEتعريؼ استراتيجية 

ىي مجموعة مف اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ في حصتو تتكوف مف عدة خطوات وىي : )تنبأ، نظـ، 

لمضموف واسترجاعو وتمخيصو، وجاءت تسميتيا مف الحروؼ األولى ابحث، لخص، قّيـ( ىدفيا استيعاب ا

 لخطواتيا 

Predict: وضع التبلميذ جؿ أفكارىـ عف الموضوع الذي بيف أيدييـ، مف خبلؿ مثيرات يقدميا  :تنبأ

 المعمـ مثؿ الصور أو مقاطع الفيديو أو قصة قصيرة أو مشيد تمثيمي .
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Organize: مى شكؿ خريطة معرفية .وضع تنبؤات التبلميذ ع :نظـ 

Search: األفكار الرئيسة ومعاني استخراج ات و لدرس لفحص صحة التنبؤ اقراءة التبلميذ  :ابحث

 .الكممات

Summarize: يكتب الطالب تمخيصًا لما قرأه وتعممو . :لخص 

Estimate: مقارنو التنبؤات مع الّنص الموجود ومعرفة أوجو الشبو واالختبلؼ بينيما . :قّيـ 

 POSSEعليو استراتيجية:  خصائص النص الذي سيطبؽ

 نص يحتمؿ التفسير ويحتمؿ معمومات جديدة تثير الطالب . .1

 التأكد مف أّف الطالب لديو معرفة سابقة عف الموضوع الذي تـ اختياره . .2

 عدـ صعوبة المفردات المستخدمة . .3

 .يحتمؿ تطبيؽ العمؿ ضمف مجموعات إذا لـز االمر .4

 : POSSE فوائد استراتيجية

 . يتعمـ الطالب كيفية قراءة الّنص ضمف ىدؼ محدد .1

 . ينمي الطالب مفيومًا اقوى عف ذاتو وقدراتو .2

 . يتعمـ الطالب إيجاد األفكار الرئيسة في الّنص .3

 . يتعمـ الطالب إيجاد معاني المفردات الّصعبة .4

 . تساعد الطالب في التعبير عف نفسو .5
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  . تنمي لدى الطالب ميارة التمخيص .6

 . كوف فييا المتعمـ إيجابيا نشطا فعاالي .7

 تنمية ميارة الكتابة لدى التبلميذ. .8

 :  POSSEإجراءات تقديـ استراتيجية 

تنبأ : يعرض المعمـ أماـ التبلميذ صورة أو موقفا او فيمما يعمؿ كمثير وجاذب لعنواف النص ثـ يطمب  .1

 .يـمف الطبلب وضع تنبؤات وافتراضات حوؿ الموضوع الذي سيطرح عمي

نظـ: يضع المعمـ أفكار التبلميذ ضمف خريطة معرفية ويستدرج فييا خبرات الطمبة السابقة وينظميا  .2

  . مستدرجا بيا توقعاتيـ وأفكارىـ الجديدة التي طرأت والتي تخص الموضوع المطروح بيف أيدييـ

ة ومعاني يطمب المعمـ مف الطبلب قراءة النص بتمعف ودقة والبحث عف األفكار الرئيس ابحث: .3

 . الكممات الغامضة، وبعد ذلؾ يوجو المعمـ نقاشاتو نحو الطبلب وتنبؤاتيـ وما توصموا اليو

فكار الرئيسة لمنص وما تعمموه ومعاني الكممات الصعبة مف الطبلب كتابة األالمعمـ لخص: يطمب  .4

 . التي واجيتيـ بعد أف تـ استخراجيا مف المعجـ في العممية السابقة

التبلميذ خرائطيـ المعرفية السابقة وما لدييـ مف خبرات مع تنبؤاتيـ وما توصولوا إليو بعد  ـ: يقارفقيّ  .5

 . دراستيـ لمنص ويصححوف أو يؤيدوف أفكارىـ وتوقعاتيـ

 : POSSE دور المعلـ في استراتيجية

 الطمبة.استثارة اىتماـ  .1

 . عمى استخداـ الخياؿ طمبةشجيع الت .2
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 . عمى العمؿ التعاوني مةث الطمح .3

 . عمى التفكير والتأمؿ واثارة التساؤالت بةتدريب الطم .4

 . وتنبؤاتيـ طمبةيستجيب ألفكار ال .5

 . عمى أخبلقيات البحث العممي في بحثيـ واستقصائيـ لممعمومة والمعاني الواردة مبةتدريب الط .6

 . خبلؿ خطوات االستراتيجية الخمس بةتنظيـ وقت الطم .7

 . و تقييـ تنبؤات بعضيـ البعضأأفكارىـ بأنفسيـ لتقييـ طمبة ماـ الإتاحة الفرصة أ .8

  .عمى أسس التمخيص وعناصره وأىميتو بةتدريب الطم .9

 :POSSE دور المتعلـ في استراتيجية

 . يشحذ أفكاره ويستجيب لتوجييات معممو .1

 . يبحث عف المعمومة وعف المعاني الجديدة بدقة .2

 . يتعاوف مع زمبلئو إذا طمب منيـ العمؿ في مجموعات .3

 . يمتـز بالوقت المعطى لو مف قبؿ المعمـ .4

 . يتعود الدقة والنظاـ في الحؿ .5
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 مستويات الفيـ القرائي : 

أي فيػػػـ الكممػػػات والجمػػػؿ واألفكػػػار فيمػػػًا مباشػػػرًا كمػػػا ذكػػػرت بشػػػكؿ صػػػريح، وتيػػػدؼ  المسػػػتوى الحرفػػػي :

النص وضدىا واستنتاج األفكار االستراتيجية إلى تنمية قدرة الطالب عمى معرفة معاني الكممات الواردة في 

 الرئيسية وتسمسؿ األحداث وكذلؾ استنتاج األفكار الفرعية .

ويقصد بو قدرة الطالب عمػى معرفػة المعػاني الضػمنية التػي قصػدىا الكاتػب والػربط  المستوى االستنتاجي :

كاتػب مػف بيف األفكار واستنتاج عبلقات السبب والنتيجة في الػنص وسػمات شخصػية الػنص أو شخصػية ال

 خبلؿ األسموب الذي اتبعو والتنبؤ بخاتمة لمنص .

قدرة الطالب عمى إصدار حكـ عمى الموضػوع المقػروء لغويػا ووظيفيػا ومػدى تػأثيره  مستوى الفيـ النقدي :

التمييػز بػػيف الحقيقػػة  وكػػذلؾ.التمييػػز بػػيف عػالـ الواقػػع وعػػالـ الخيػاؿ عمػى القػػارىء وجػودة أفكػػار الكاتػػب و

 .والرأي الشخصي

ويقصػػد بػػو قػػدرة الطالػػب عمػػى معرفػػة األسػػاليب والتعػػابير التػػي اسػػتخدميا الكاتػػب  مسػػتوى الفيػػـ التػػذوقي :

األلفػػػاظ والعبػػػارات  إلثػػػارة انفعػػػاالت الجميػػػور وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد العاطفػػػة السػػػائدة فػػػي الػػػنص وتحديػػػد

 وداللتيا في الّنص.

آفػاؽ أوسػع لمػنص وابتكػار أفكػار جديػدة وايجػاد  ويقصد بو قدرة الطالػب عمػى فػتح مستوى الفيـ اإلبداعي:

 .وتقّمص األدوارحموؿ مختمفة لمحبكة وكذلؾ اقتراح عنواف آخر لمنص 
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اؿ فييػا والمعمػـ فيػو محورىػا وىػو الفّعػ ،ترى الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ الدور اإليجػابي لممػتعمـ فػي النظريػة

تضػح ىنػا عمميػة الػربط بػيف المعمومػات تؼ، و يمـ وباحث عف مصادر القػوة والضػعر وشاحذ لمـ وميسّ منظّ 

ـ وال سػيما اليػدؼ يىػداؼ التعمػأومػا لػذلؾ مػف أثػر فػي تحقيػؽ  ،والمعمومػات المسػتجدة عميػومطالب ابقة لالسّ 

ؿ مسػتوى ص المقػروء ومسػاعدة الطالػب فػي تنميػة كتابتػو لتصػوىو الوصػوؿ إلػى اسػتيعاب جيػد لمػنّ  الرئيس

 .اإلبداع 

 مخرجات التعلـ :

 :أف يكونوا قادريف عمىPOSSE مف الطمبة بعد تطبيؽ استراتيجية  يتوقع

 ص .الكممات مف سياؽ النّ  رادؼتحديد م .1

 تصنيؼ الكممات المتشابية في المعنى ضمف مجموعات . .2

 معرفة مضاد الكممات . .3

 ص .لمنّ  فكرة الرئيسةاستخراج ال .4

 ص . ة مف النّ استخراج األفكار الفرعيّ  .5

 ص .ي النّ ترتيب األحداث الواردة ف .6

 ص . الربط بيف األفكار الواردة في النّ  .7

 ص .التنبؤ بغرض الكاتب مف النّ  .8

 بط بيف السبب والنتيجة .الرّ  .9

 ص .تمييز األمور الواقعية والخيالية الواردة في النّ  .10
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 ص .النّ  كاتب معرفة العاطفة التي سيطرت عمى .11

 ص.اقتراح حموؿ لممشكبلت التي وردت في النّ  .12

 خرى لمحبكة .التنبؤ بنيايات أ .13

 ص .اقتراح عناويف أخرى لمنّ  .14

 ص .تحقيؽ المتعة واالنسجاـ في النّ  .15

 الرقي بمستوى كتابتيـ ليصؿ إلى اإلبداع . محاولة  .16

 .  ـاالنطبلؽ بالقراءة واتخاذىا نيج حياة لي .17

 توضيح جماؿ الّتصوير في بعض العبارات. .18
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 الجدوؿ الزمني لتنفيذ خطة البرنامج : 

 

 رقم الصفحة الموضوع عدد الحصص عاألسبو

  االمتحان القبلً  ساعتان األول 

 59 من ذاكرة التارٌخ 8 الثانً

 51 قصٌدة فلسطٌن روحً 8 الثالث

 :6 شرطً المرور 8 الرابع

 ;7 عبد هللا بن حذافة السهمً 8 الخامس

 81 االبتسامة لغة القلوب 8 السادس

  االمتحاف البعدي ساعتاف السابع

 

 األدوات والوسائؿ: 

 السبورة الذكٌة . .1

 قصص وكتب مدرسٌة ورواٌات . .2

 أفالم تعلٌمٌة . .3

 جهاز عرض الشفافٌات . .4

 صور تخص مواضٌع الدروس . .5

 المعاجم اللغوٌة . .6

 خرٌطة فلسطٌن . .7

 خرٌطة الوطن العربً. .8

 معجم أعالم الشعراء . .9
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 من ذاكرة التارٌخ  الّدرس األول:

 

 المخرجات:

 أف يكوف قادرًا عمى:  مف ذاكرة التاريخلب بعد االنتياء مف درس يتوقع مف الطا

 .كبة الفمسطينيةلنّ ا تعريؼ مفيوـ .1

 كسة.كبة والنّ بيف مصطمحي النّ  التمييز .2

 .التيجير القسري تعريؼ مفيوـ .3

 .باغبالكاتب مصطفى الدّ  التعريؼ .4

 . التنبؤ بغرض الكاتب مف النص .5

 .قراءة الدرس قراءة جيرية سميمة .6

 .الفكرة الرئيسة مف النص استنتاج .7

 . فكار الفرعية مف النصاأل استنتاج .8

 توضيح داللة الصور الفنية الواردة في الدرس. .9

 .توضيح معاني الكممات الواردة في النص .10

 .واتجاىات مرغوب فييا قيـ اكتساب .11

 . ة سميمةالدرس بمغتمخيص  .12

 . عناويف أخرى مناسبة لمنصاقتراح  .13
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 األدوات والوسائؿ:

ئح، خريطة نكبة، السبورة، الطباشير، الكتاب المدرسي، المعجـ الوسيط، جياز عرض الشراصور عف ال

 فمسطيف، أقبلـ، أوراؽ.

 اإلجراءات: المرحلة األولى: 

  

 

 

 1948وعن القرى المهجرة فً سنة  ٌتم توزٌع الطالب فً مجموعات ومن ثم عرض صور عن النكبة

 .1967وكذلك سنة 

  :لصور التً أمامهمٌسأل المعلم طالبه عن ا

     

 

 تنبأ
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 ما الذي تراه في الصورة ؟ 

 ما الذي حدث برأيؾ مع ىؤالء األشخاص ؟ 

 ر عف مشاعرىـ في تمؾ المحظة ؟ أف تعبّ بإمكانؾ ىؿ 

 ىؿ سمعت عف النكبة مف قبؿ ؟

 في أي سنة حدثت النكبة ؟

 ىؿ تعرؼ ما ىي النكسة ؟

 في أي سنة حدثت النكسة ؟

 جّدؾ يومًا عف قريتو التي خرج منيا ؟ىؿ حدثؾ 

 ماذا نعني بالتيجير ؟
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 ىؿ تعرؼ أسماء قرى ميجرة ؟

 عف ماذا تتوقع محور حديثنا ىذا اليـو ؟

 المرحلة الثانية :

 

 

يطمب المعمـ مف طبلبو أف يضعوا في نقاط رئيسة أىـ األفكار التي يتوقع مّنا دراستيا ليذا اليوـ وتنظيميا 

 ة متكاممة وذلؾ بمساعدة مجموعتو .في خريطة معرفي

مثاؿ : سنتعرؼ عمى أحداث النكبة ، سنتعرؼ إلى بعض القرى الميجرة ، نبذ االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 وعنجييتو، حب األرض والدفاع عنيا .. وىكذا .

 وكذلؾ كممات مفتاحية مثؿ : نكبة، نكسة، تيجير، احتبلؿ، قرى ميجرة.... وىكذا .

 رض توقعاتيا أماـ المعمـ وأماـ المجموعات األخرى .تقـو كؿ مجموعة بع

يدّوف المعمـ عمى السبورة أىـ األفكار التي وردت وأىـ الكممات المفتاحية التي تحّدث عنيا الّطمبة وينّظميا 

 في خرائط معرفية.

 الثة :المرحلة الث

 

 نظم

 ابحث
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ـ مف بعض الطبلب المجيديف بعد ذلؾ يقرأ المعمـ الدرس أماـ الطبلب قراءة جيرية سميمة، يطمب المعم

 لمقراءة قراءة الدرس أماـ زمبلئيـ.

يعرض المعمـ خريطة فمسطيف التّاريخية ويطمب مف الطبلب مساعدتو في تحديد موقع منطقة المطروف 

 عمى الخريطة والتي تقع فييا قرى )عمواس ويالو وبيت نوبا (.

 يسأؿ المعمـ طبلبو ما الفكرة الرئيسة في الّنص؟ 

 زع المعمـ الدرس إلى فقرات ويتـ مناقشة كؿ فقرة بمفردىا ثـ يو 

" يعاني الشعب الفمسطيني .........................................لطمس ىويتيا  الفقرة األولى :

 الفمسطينية ". يسأؿ المعمـ طبلبو :

 ماذا فعؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي بالفمسطينييف في النكبة ؟

 ؟1948في عاـ  كـ قرية ىدـ االحتبلؿ

 ماذا فعؿ االحتبلؿ بيذه القرى؟

 لماذا يغّير الييود أسماء القرى العربية إلى أسماء عبرية ؟

 ما الفكرة الفرعية في ىذه الفقرة ؟

 بمساعدة المعجـ الوسيط تتعاوف كؿ مجموعة في إيجاد كؿ مما يمي : 

 معنى كؿ مف : ويبلت، الجىء، مجازر، معالـ، طمس، األصيمة .
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 : ىدـ، طمس، أصيمة. ضد 

 يدّوف المعمـ بمساعدة الطبلب الفكرة الجزئية لمفقرة ومعاني الكممات التي وردت في الفقرة عمى السبورة .

 "ىدؼ ىجـو العصابات .........ال يسمح ألىؿ ىذه القرية بالعودة إلييا أو زيارتيا " . الفقرة الثانية :

 بات الصييوينة ؟يسأؿ المعمـ طبلبو : إلى ماذا ىدفت العصا

 ؟1967أذكر أسماء قرى ىجرت عاـ 

 ماذا حدث في ىذه القرى ؟

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة ؟

 وضح الصورة الفنية في "زرعت بالمستوطنات الصييونية "؟

، الذعر، شاىدة، استولى؟  ما معنى : العصابات، إبادتيا، دبَّ

 ما ضد:الذعر، تسييؿ، دمَّر، الجميمة ؟

 "إف قرية عمواس ........................................ إلى القدس ". الثالثة : الفقرة

 يسأؿ المعمـ طبلبو :ما اسـ القرية التي ذكرت في ىذه الفقرة ؟

 أيف تقع ىذه القرية ؟

 ما أىمية قرية عمواس الجغرافية ؟
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 ىؿ لقرية عمواس أىمية دينية ؟ ولماذا ؟ 

 س؟بماذا ارتبط اسـ قرية عموا

 أذكر أسماء الصحابة الذيف ماتوا في عمواس؟

 ما الفكرة الجزئية ؟

 ما معنى : تتمتع، حاجزًا دفاعيًا، محطة، قاصديف، حطَّ، طاعوف؟

 ما ضد : تدمير، دفاعي، استقباؿ؟

 وضح الصورة الفنية في "لعبت قرية عمواس دورًا كبيرًا في الحروب عمى مدار التاريخ "؟ 

 إف ىدـ ..................................... إلى أىميا " ."  الفقرة الرابعة :

يسأؿ المعمـ طبلبو: ما ىي الخطوات العممّية التي يجب عمينا القياـ بيا كفمسطينييف مف أجؿ القرى 

 الميجرة؟

 ما معنى:يحتـّ عمينا، مقاومة، محافؿ دولية، ترسيخ ؟

 ما ضد : نسياف،ترسيخ؟

 ما الفكرة الجزئية ؟

 مف ىو كاتب الّنص؟ ماذا تعرؼ عنو؟ : أخيرا

 عف العاطفة التي سيطرت عمى الّنص واألساليب التي اتبعيا الكاتب في كتابتو. ث حدّ ت
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 المرحلة الرّابعة: 

 

 

 

يطمب المعمـ مف طبلبو بتمخيص النص بمغة سميمة وذلؾ بكتابة األفكار الرئيسة في النص والفرعية 

 عّبروف عف عاطفتيـ أثناء قراءتيـابة ما اكتسبوه مف اتجاىات وقيـ ويبصورة منظمة متسمسمة  وكذلؾ كت

 لنص " مف ذاكرة التاريخ " .

 أخيرا يقترح الطبلب عنوانا آخر لمدرس .

 

 المرحلة الخامسة: 

 

 

 

 ياية وبيف التنبؤات التي اقترحوىا في البداية.بلب بيف النتائج التي توصموا إلييا في النّ يقارف الطّ 

 . لؾ بمساعدة المعمـبلب بتقييـ مبلحظاتيـ وتنبؤاتيـ ويصححوف معموماتيـ وذطّ يقـو ال

 لخص

 قّيـ
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 التقويـ:

 .في الكتاب المقرر رسحؿ أسئمة الدّ  .1

 .ةالمرفقتدريبات الحؿ  .2

 سبللـ التقدير المفظي لرصد مشاركة المجموعات وتفاعميـ ودقة توقعاتيـ.  .3

ليوـ  وؽ لبياراتيا ويحفُّ مف قريتو ويراوده الشّ  ر قسراجّ و  ىُ كتابة قصة قصيرة يتخيؿ فييا الطالب أنّ  .4

 .لقصتو مناسباً  ، ويقترح عنواناً يرجع فيو إلييا
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 :تدرٌبات

 : يأتيكؿ سؤاؿ فيما  بعدالصحيحة مف البدائؿ الموجودة  اختر اإلجابةالسؤاؿ األوؿ :

 :تدّؿ علىجالت( ىذه الكلمات )األراضي، العصابات، السّ  .1

 جمعد.                         مثنىج.              فردب. م           صادرم . أ

 إلى الرحيؿ. حمليـىدفت العصابات الصييونية إلى دّب الذعر بيف سكاف المناطؽ المجاورة، و  .2

 الكلمة التي تحتيا خط تعني :        

 منعيـ دعوتيـ           ب. نقميـ                 ج. إجبارىـ                     د.  . أ

 : ية ما عداتمؿ النص على األفكار الفرعية اآلاشت .3

 .بلت االحتبلؿ االسرائيمي وجرائموأ.وي       

 .الصييونية عمى القرى الفمسطينية ب.ىدؼ ىجـو العصابات       

 .خ أسماء القرى اليجرة في ذاكرتناج.خطوات عممية لترسي        

 . د.إعبلف استقبلؿ فمسطيف         

 قرية عمواس في عاـ: رتدمّ  .4

 1948د.                     1976ج.               1988ب.             1967أ.         
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 عر" :مضاد كلمة "الذّ   .5

 أ.الخوؼ          ب. الفزع                  ج. القمؽ                     د.األماف           

 مرادؼ كلمة " تدمير" : .6

 ب. ىدـ                    ج. إنشاء                       د.تشييد  أ.بناء          

 

 واحدة مف ىذه القرى لـ تذكر في النص : .7

 دوايمو                   د.بيت نوبا العمواس         ب. يالو                  ج.  . أ

 :كلمة "الجئيف "  .8

 د. جمع تكسير            مفرد        ب. جمع مذكر سالـ      ج. جمع مؤنث سالـ   . أ

 

 السؤاؿ الثاني : 

كتب بحدود سطريف حكمؾ عمى العصابات الصييونية ووصفًا موجزًا ليا حسب ما قرأت في درس مف ا

 ذاكرة التاريخ . 

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

...................................................................................................... 
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 الّدرس الثّاني: فلسطيف روحي 

 

 مخرجات التعّلـ:

 أف يكوف قادرًا عمى:( فلسطيف روحي)يتوقع مف الطالب بعد دراسة قصيدة 

 بالشاعر عبد الرحيـ القمودي . الّتعريؼ .1

 مضاميف اّلتي يريد الّشاعر إيصاليا لنا.تنّبؤ بالال  .2

 .مف القصيدةفكرة الرئيسة الاستنتاج  .3

 استنتاج األفكار الفرعّية مف القصيدة. .4

 .رةالقصيدة قراءة جيرية معبّ  قراءة .5

 .توضيح معاني المفردات الجديدة في القصيدة .6

 تسمسؿ األفكار حسب ورودىا في القصيدة . ترتيب .7

 عمى القصيدة .ة التي سيطرت تحديد العواطف .8

 عرية في القصيدة .ور الشّ الصّ  توضيح .9

 دة.أسموب الشاعر الوارد في القصي بياف .10

 آخر لمقصيدة .ف عنوا اقتراح .11

 .بيات شعرية مف قصيدة فمسطيف روحيحفظ خمسة أ .12
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 األدوات والوسائؿ:

ورة ، ، صور لببلد المغرب العربي ، السبلفمسطيف لخريطة صورصور لمشاعر عبد الرحيـ القمودي، 

خريطة  يـ القمودي،ؼ بالشاعر عبد الرحكتاب يعرّ  المعجـ الوسيط ، جياز عرض الشرائح ،الطباشير، 

 ،الكتاب المقرر.ربيالوطف الع

 اإلجراءات:المرحلة األولى:

 

 

 

           

 تنبأ
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صور انتياكات بلب في مجموعات ومف ثـ عرض صور عف الشاعر عبد الرحيـ القمودي و يتـ توزيع الطّ 

ور التي لبلحتبلؿ اإلسرائيمي وخريطة فمسطيف وخريطة الوطف العربي، ثـ يسأؿ المعمـ طبلبو عف الصّ 

  أماميـ

  ما الذي تراه في الصورة ؟

 ىؿ تعرؼ مف ىو الشخص في الصورة األولى ؟

 بماذا توحي لؾ الصورة الثانية ؟

 كـ عدد الدوؿ العربية الشقيقة ؟ اذكرىا ؟

 المغرب العربي عمى الخريطة ؟ حدد موقع

 عف ماذا تتوقع محور حديثنا ىذا اليـو ؟
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 المرحلة الثّانية:

 

 

ا دراستيا ليذا اليوـ وتنظيميا ة أىـ األفكار التي يتوقع منّ مف طبلبو أف يضعوا في نقاط رئيس يطمب المعمـ

 في خريطة معرفية متكاممة وذلؾ بمساعدة مجموعتو .

ث عف االحتبلؿ عف حبو لفمسطيف ، التعرؼ عمى ببلد المغرب العربي ، التحدّ مثبل : تعبير الشاعر 

 اإلسرائيمي وانتياكاتو  وىكذا ... 

وكذلؾ وضع كممات مفتاحية مثؿ : الوطف العربي، المغرب العربي ، فمسطيف، احتبلؿ، تحرير، حب 

 الوطف.

 ت المفتاحية التي جالت بخاطرىـ .الكممايدّوف المعمـ عمى السبورة األفكار التي تنبأ بيا الطبلب وكذلؾ 

 المرحلة الثالثة:

 

 

وبعد ذلؾ يطمب مف بعض الطبلب المجيديف لمقراءة  يقرأ المعّمـ القصيدة أماـ الطبلب قراءة جيرية معّبرة،

 قراءة القصيدة أماـ زمبلئيـ.

 نظم

 ابحث
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 يسأؿ المعمـ طبلبو حوؿ القصيدة مف خبلؿ طرحو ليذه األسئمة .

 دة ؟ما عنواف القصي

 مف ىو شاعرنا ليذا اليـو ؟

 ما جنسية الشاعر ؟

 مف يتحدث عف شاعرنا ؟ 

 ة في القصيدة ؟ما الفكرة الرئيس

تفصيؿ وذلؾ ـ كؿ مجموعة أبيات تحمؿ فكرة مع بعضيا البعض بشكؿ مجموعات ودراستيا باليوزع المعمّ 

 :يةتمف خبلؿ الخطوات اآل

 4-1األبيات مف 

 :ـمعمّ بعد قراءة األبيات يسأؿ ال

 بماذا وصؼ الشاعر فمسطيف ؟

 ماذا قصد الشاعر بالظمـ في البيت الثاني ؟

 ماذا تمنى الشاعر في البيت الثالث؟

 ما نوع االستفياـ في البيت الرابع ؟

 باستخداـ المعجـ الوسيط يستخرج الطبلب ما يمي : 
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 معنى : ريحانة، آف، ينجمي، يجمو، منارًا، أنجـ، الّدنا، نّوـ ؟

 : ظمـ، ظبلـ، نحيا، عز، نبني، تشرؽ ؟ ما ضد

 نجـ ؟  أف ينجمي ، ونبني منارًا إلى األ ف لمظمـآفمسطيف روحي وريحانتي ، أما وضح جماؿ التصوير في 

 بيات ؟الفكرة الجزئية التي وردت في األ ما

 ما أكثر بيت أعجبؾ في ىذه المجموعة ؟ ولماذا ؟ 

  7-5األبيات مف 

 أؿ المعمـ طبلبو:بعد قراءة األبيات، يس

 بماذا تعمؽ قمب الشاعر ؟

 ح الوصؼ الذي أطمقو الشاعر عمى تراب فمسطيف ومائيا ؟وضّ 

 ؽ، أطبلؿ، مبسـ، تبر، زمـز ؟ما معنى : تعمّ 

 ، أزىر في القمب كالبرعـ، ترابؾ كالتبر ؟ي صارت نشيدًا عمى مبسـة فورة الفنيّ ف الصّ بيّ 

 يات؟ما الفكرة الجزئية التي وردت في األب

 أي األبيات كاف األجمؿ برأيؾ ؟ ولماذا ؟ 
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  10-8األبيات مف 

 يقرأ أحد الطبلب األبيات ، ثـ يسأؿ المعمـ طبلبو :

 إلى ماذا يتوؽ الشاعر في فمسطيف ؟

 أذكر أسماء مدف فمسطينية ذكرت في القصيدة ؟

 طيف ؟ مف يحدد لي موقع كؿ مف بيساف، المد، عكا، حيفا، يافا، غزة عمى خريطة فمس

 اعر في البيت العاشر ؟مف ماذا يشكو الشّ 

 ما معنى : مرجيا، مسرى، خافقي ؟

نّ   ي ألشكو إليؾ اليوى ؟وضح جماؿ التصوير في وا 

 ما الفكرة الجزئية الواردة في األبيات ؟

 أي األبيات كاف األجمؿ برأيؾ؟ ولماذا ؟

 12-11األبيات مف 

 يسأؿ المعمـ طبلبو :، ثـ أحد الطبلب األبيات قراءة معبرة يقرأ

 ما نوع األسموب في البيت الحادي عشر ؟

 بماذا وصؼ الشاعر أطفاؿ فمسطيف ؟
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 الشاعر فمسطيف بالرغـ مف الخطوب التي أحمت بيا ؟ ىؿ أحبّ 

 ما معنى : يثور، الفطيـ، خطوب ؟

 ما الفكرة الجزئية في األبيات ؟

 بعد االنتياء مف شرح األبيات: 

 التي سيطرت عمى مجموعة األبيات .بلب العاطفة طّ ليوضح ا

 بلب األسموب الذي اتبعو الشاعر .يبيف  الطّ 

 التبرير.األجمؿ مف وجية نظره ، مع  ، ويحدد أي بيت كافبيات الشعريةيحكـ الطبلب عمى جودة األ

 المرحلة الرّابعة:

 

 

 

مسة ، يتحدث الطبلب عف بلب بتمخيص األفكار الواردة في القصيدة بمغة سميمة،  وبطريقة متسيقوـ الطّ 

 القيـ والعواطؼ التي أثارتيا القصيدة فييـ ، وأىـ األمور التي حصموا عمييا وأضافوىا إلى جعبتيـ . 

 وفي الختاـ يقترح الطبلب عنوانا آخر لمقصيدة .

 

 لخص
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 المرحلة الخامسة:

 

 

، و يقارنوا في البداية تي اقترحوىاياية وبيف التنبؤات البلب بيف النتائج التي توصموا إلييا في النّ يقارف الطّ 

 .وأخيرا تقييـ المجموعة األفضؿ ذلؾ باألفكار التي وردت بالفعؿ، ويقّوموف تنبؤاتيـ ويصححوف معموماتيـ.

 التقويـ:

 .في الكتاب المقررحؿ أسئمة الدرس  .1

 .تدريبات المرفقةحؿ ال .2

 . عاتيـلمجموعات وتفاعميـ ودقة توقسبللـ التقدير المفظي لرصد مشاركة ا .3

خوة العرب مع القضية عف الوحدة العربية وتعاطؼ األ في حدود صفحة كتابة موضوع .4

 . الفمسطينية

 حفظ خمسة أبيات مف القصيدة. .5

 

 

 

 قّيـ
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 تدريبات:

 : يأتيكؿ سؤاؿ فيما بعد الصحيحة مف البدائؿ الموجودة ر اإلجابة اختالسؤاؿ األوؿ : 

 كلمة " األنجـ" : .1

 د.فعؿ            ج.جمع                   نى        ب. مث             مفرد     . أ

 مضاد كلمة " ينجلي " : .2

 د. يزوؿ                ج.يبقى              ب. يظير                   يسطع      . أ

 واحدة مف المدف الفلسطينية التالية ذكرت في القصيدة ىي : .3

 د. أريحا                 الناصرة  ج.          ب. بيت لحـ              المد         . أ

 : ما عداة تيفرعية اآلاشتملت القصيدة على األفكار ال  .4

 أ. سينجمي الظمـ يوما عف فمسطيف       ب. شوؽ الشاعر لفمسطيف 

 ج. ضرورة الوحدة العربية                د. المكانة الدينية لفمسطيف 

 معنى كلمة "مرجيا " :  .5

 د. مدنيا              ج. مجدىا         ب. سيميا                   جبميا       . أ

 نوع األسلوب في قوؿ الشاعر "سقى اهلل " :   .6

 د. نفي             ج. تعجب                ب. استفياـ                 دعاء    . أ

 كلمة "أطالؿ" جمع : .7

 د.صيغة منتيى الجموع      ج.مذكر سالـ              ب. تكسير           مؤنث سالـ   . أ
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 الفعؿ " يجلو " :  .8

 ميموزد.فعؿ      ج. فعؿ أمر              ب.فعؿ مضارع         فعؿ ماض  . أ

 

 السؤاؿ الثاني : 

 ـ عف البيت الذي أعجبؾ في القصيدة ولماذا؟ في حدود سطريف تكمّ 
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 الّدرس الثّالث: شرطي المرور 

 

 مخرجات التعّلـ:

 : عمى  أف يكوف قادراً  (شرطي المرور)الب بعد دراسة نص يتوقع مف الطّ 

 .ؼ الفنوف النثريةتعري .1

 ة القصيرة .تعريؼ فف القصّ  .2

 ة القصيرة .تحديد عناصر القصّ  .3

 .ؼ بالكاتب محمود تيمورالتعري .4

 التنبؤ بغرض الكاتب مف القصة. .5

 .سميمةجيرّية ة قراءة القصّ  قراءة .6

 .ةالقصّ  الواردة في مفرداتعف معاني ال البحث .7

 .ةالفكرة الرئيسة مف القصّ  استنتاح .8

 .ةاألفكار الفرعية مف القصّ  استنتاج .9

 .ةة التي وردت في القصّ ور الفنيّ الصّ  توضيح .10

 .ائدة في القصةحدث عف العاطفة السّ الت .11

 .مف إنشائوآخر لمقصة  عنوافوضع  .12

 .تي وضعيا الكاتبة غير الّ نياية أخرى لمقصّ  كتابة .13
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 .ة في المجتمعياجات الخاصّ قيمة ذوي االحت تقدير .14

 .وطبقاتوجميع فئات المجتمع احتراـ  .15

 األدوات والوسائؿ:

جياز  ، الطباشير،رد قصة نجاح لشخص مف ذوي اإلعاقة،السبورة، سشخاص مف ذوي اإلعاقةصور أل

 .ؼ بالكاتب محمود تيمور، المعجـكتاب يعرّ  ،عرض الشرائح

 

 اإلجراءات: المرحلة األولى:

 

 

 

             

 

 

 تنبأ
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 ور السابقة، ثـ يسأؿ المعمـ طبلبو .بلب في مجموعات ويعرض المعمـ  أماميـ الصّ يتـ توزيع الطّ 

 ورة األولى ؟ما ذا ترى في الصّ 

 ماذا نسمي ىذه الفئة ؟

 كيؼ يجب أف نتعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة ؟

 ورة الثانية ؟ماذا ترى في الصّ 

 كـ أف يصبح شرطي مرور ؟مف يحب من ما ىو عمؿ شرطي المرور ؟

 مف يذكر لي قصة لشخص مف ذوي اإلحتياجات الخاصة تولى عمبًل معينًا وأبدع فيو ؟

 ورتيف ؟ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الصّ 

 المرحلة الثّانية: 

 

 

دراستيا ليذا اليوـ  يـتي يتوقع منة أىـ األفكار الّ مف طبلبو أف يضعوا في نقاط رئيس يطمب المعمـ

 يطة معرفية متكاممة وذلؾ بمساعدة مجموعتو .وتنظيميا في خر 

 وكذلؾ يقـو الطبلب ىنا بوضع كممات مفتاحية مثؿ : قصة ، إعاقة ، مينة ... وىكذا 

 يدّوف المعمـ عمى السبورة أىـ االفكار التي تنبأ بيا الطبلب وكذلؾ أىـ الكممات المفتاحية . 

 

 نظم
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 المرحلة الثّالثة:

 

 

 .القصة مف خبلؿ طرحو ليذه األسئمةب يسأؿ المعمـ  الطبلب حوؿ كات

 ة ؟مف مؤلؼ القصّ 

 مف ىو محمود تيمور ؟

 إلى أي فف تنتمي القصص القصيرة ؟

 ما ىي الفنوف النثرية ؟

 ة القصيرة ؟ماذا نعني بفف القصّ 

 ة القصيرة ؟ف تتكوف منيا القصّ أما العناصر التي يجب 

بلب المجيديف جيرية سميمة ،ويطمب مف بعض الطّ  قراءة لفقرة األولى مف القصة أماـ الطمبةيقرأ المعمـ ا 

 لمقراءة قراءة القصة أماـ زمبلئيـ.

 " كنت أراه دائما .................................شرطي مرور " . الفقرة األولى :

 يسأؿ المعمـ طبلبو بعد قراءة ىذه الفقرة :

 ما اسـ الشخص الذي ورد معنا ؟

 

 ابحث
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 أيف كاف يجمس حموده ؟

 ا الذي أصاب حموده ؟م

 ما ىي أمنية حموده؟

 وباستخداـ المعجـ الوسيط يتعاوف الطبلب الستخراج ما يمي :

 معنى : جوار، نخرتاف، حداثة سنو، أقعده، أمنية؟

 ضد: نخرة، إبطاء ؟

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة ؟

 فيما بعد ؟ يسأؿ المعمـ قبؿ قراءة الفقرة الثّانية ماذا تتوقعوف مجرى األحداث

ويدع المجاؿ أماـ الطمبة لمتنبؤ باالحداث القادمة ووضع توقعاتيـ، ويتبع ذلؾ في نياية كؿ فقرة لمتنبؤ 

 بالحدث القادـ.

 ثـ يقرأ عمى مسامعيـ الفقرة الثّانية

 " وما يروقؾ ..................ىنا وىناؾ " . الفقرة الثانية :

 ما الذي يروؽ حموده في شرطي المرور ؟

 ما صفات شرطي المرور كما تحدث عنيا حموده ؟

 مف الذي اجتمع حوؿ حموده أثناء حديثو ؟
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 ماذا كانت ردة فعؿ ىؤالء المارة ؟

 ماذا نسمي ىذا الجزء مف القصة ؟

 ماذا نعني بالحبكة ؟

 برأيؾ كيؼ يمكف حؿ ىذه العقدة ؟

 ابمة، سخرية، عبل، تجاوبت؟افذ، السّ النّ  از،قبضة، المطمؽ، القامة، شامخ، اليامة، القفّ  ما معنى : يروؽ،

 ما ضد : يروؽ، معتدؿ، ساكف، اجتمع؟

 مف ىي الشخصية التي برزت ىنا ؟

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة ؟

 " فصرخ حمودة .................. مجالدة واحتماؿ "  الفقرة الثالثة :

 ماذا كانت ردة فعؿ حمودة بعد كبلـ الغبلـ ؟

 الغبلـ مف حمودة ؟ لماذا سخر

 كيؼ تصرؼ حمودة بعد استيزاء الغبلـ بو ؟

 ىؿ طرأ تغيرا عمى حركات حموده بعد موقفو مف الغبلـ ؟

 ما الذي كاف يفعمو حمودة في االوقات التي كانت تيدأفييا حركة السير ؟
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قبو، ما معنى كؿ مف : تضاعفت، وثب، السميـ، خارت، تياوى، متقمص، تحّوؿ، بشاشة، جيامة، أر 

 ألفيتو، يندر، تقويـ، تحامؿ، مجالدة؟

 ما ضد: أوقفتو، سرعاف، بشاشة، عناد؟

 ورة الفنية في : لو نطقت نظراتو لعبرت عف صبلبة وعناد ؟وضح الصّ 

 ارة " ؟جبّ  تما ذا نسمي ىذا االسموب " يا ليا مف محاوال

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة؟

 ........................................ شرطي المرور " ." وتابع حمودة  الفقرة الرابعة :

 ىؿ يأس حموده مف محاوالتو ؟

 ىؿ نجحت محاوالت حمودة؟

 بماذا وصؼ الكاتب حمودة في نياية القصة ؟

 ىؿ توقعت ىذه النياية لمقصة ؟

 ىؿ تحقؽ حمـ حمودة ؟

 أف تصبح عندما تكبر ؟ ماذا تودّ 

 ارع، حّمة، مؤل؟ما معنى كؿ مف : بادي، أصاب، ف

 ما ضد : أقبؿ، تقدـ، فارع، ساكف؟
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 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة ؟

 ما العاطفة التي طغت عمى القصة ؟

 ما األساليب التي اتبعيا الكاتب في قصتو ؟

 المرحلة الرّابعة:

 

 

 

كتابة  طمب المعمـ مف طبلبو تمخيص األحداث التي وردت في القصة بشكؿ متسمسؿ ومتتابع وكذلؾي

 القيمة والفائدة التي استخمصوىا مف قصتنا . 

ؿ غير متسمسؿ ثـ يطمب مف طبلبو ة بشكحداث القصّ أف يقوـ بوضع أوفي ىذه الخطوة يمكف لممعمـ 

 بشكؿ متتابع كما وردت في القصة .حداث ب األعادة ترتيإ

 المرحلة الخامسة:

 

 

 

 

خصل  

 

 

 

 قّيـ
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حداث التي جاءت بالفعؿ ة واألت في مخيمتيـ قبؿ القصّ بلب بيف األفكار واألحداث التي كانيقارف ىنا الطّ 

 .ـ صحة توقعاتوويصحح ويقيّ  ،ةالقصّ في 

 ـ المعمـ المجموعة األفضؿ .وأيضا يقيّ 

 الّتقويـ:

 .المقرر حؿ أسئمة الكتاب .1

 .تدريبات المرفقةحؿ ال .2

 سبللـ التقدير المفظي لرصد مشاركة المجموعات وتفاعميـ ودقة توقعاتيـ . .3

، أعد بناء القصة بنياية أخرى ية أخرى غير التي اقترحيا الكاتبزي الطالب أف لمقصة نياتخيؿ عزي .4

 مف مخيمتؾ وضع عنوانا لقصتؾ الجديدة .
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  تدرٌبات:

 أتً: كل سؤال فٌما ٌ بعدمن البدائل الموجودة اختر اإلجابة الصحٌحة السؤال األول :

 ٌنتمً درس شرطً المرور إلى فن : -1

 د.الشعر الحر          ج.الرواٌة                  ب. القصة القصٌرة       لمسرحٌة      اأ.       

 ٌعالج درس شرطً المرور قضٌة :  -0

 د.الّصداقة   ج.احترام المهن             أ.إرادة ذوي االحتٌاجات الخاّصة     ب. الحرٌة الشخصٌة      

 معنى كلمة )ٌروقك( : -3     

 جك            ب.ٌؤذٌك                      ج.ٌتعبك                    د.ٌعجبك أ.ٌزع        

 ضد كلمة )نخرة( : -0    

 أ.جدٌدة                 ب.بالٌة                       ج.قدٌمة                    د.جمٌلة        

 جمع كلمة )قامة( : -5     

 ب.قامات                         ج.قمم                    د.إقامات   أ.قٌم                         

 مجموعة الكلمات )انطالق، تصمٌم، ترحٌب ( عبارة عن : -0     

 أ.أفعال             ب.جموع تكسٌر                   ج.مصادر                   د.مذكر سالم       

 قمرٌة : ة المهااحدى الكلمات اآلتٌ -7     

 أ.الّدنٌا              ب.الّطوٌل                           ج.الّنافذ                      د.الجلوس      

 واحدة من هذه الشخصٌات لم تظهر فً القصة : -8     

 الكاتب أ.الغالم               ب.حمودة                            ج.الطبٌب                     د.    
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 السؤال الثانً :

عزٌزي الطالب عبر عن رأٌك بحدود خمسة أسطر بتصرف الغالم وسخرٌته من حموده، ولو شهدت هذا 

 الموقف ماذا ستكون ردة فعلك ؟
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 الّدرس الرّابع:عبد اهلل بف حذافة السيمي 

 

 مخرجات التعّلـ:

 أف يكوف قادرًا عمى: (ذافة السيميعبد اهلل بف ح)يتوقع مف الطالب بعد دراسة نص 

 فف السيرة . مفيوـ ؼيعر ت .1

 أنواع فف السيرة . ذكر .2

 رس.ة مف الدّ الفكرة الرئيساستخراج  .3

 رس .ستخرج األفكار الفرعية مف الدّ ا .4

 رس .الواردة في الدّ  مفرداتح معاني اليوضت .5

 رس .ة الواردة في الدّ ور الفنيّ ح الصّ يضتو  .6

 .بالكات أسموب بياف .7

 .يميحابي عبد اهلل بف حذافة السّ الصّ  عمى التعّرؼ .8

 يمي مع الروـ.حدث عف قصة عبد اهلل بف حذافة السّ التّ  .9

 .عف األسرى الفمسطينييف ومعاناتيـث تحدّ ال .10

 ث إلى أىمو حوؿ معاناتو وتضحياتو.بزيارة بيت أسير فمسطيني والتحدّ  القياـ .11

 .فاع عف أوطانناجؿ الدّ التضحيات التي يقـو بيا األسرى الفمسطينييف مف أ تقدير .12

 



176 
 

 األدوات والوسائؿ:

، بورةالسّ ، زيارة لبيت أحد األسرى الفمسطينيف، ، قصص مف واقع األسرى ومعاناتيـصور ألسرى فمسطينيف

 ، الكتاب المدرسي المقرر.المعجـ الوسيط، الطباشير

 اإلجراءات: المرحلة األولى:

 

 

 

                  

                       

 

نبأت  
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ابقة ور السّ بلب إلى مجموعات وسرد قصص حوؿ أسرى فمسطينيف وتضحياتيـ وعرض الصّ يتـ توزيع الطّ 

 بلب .أماـ الطّ 

 :ـ طبلبوثـ يسأؿ المعمّ 

 ماذا تشاىد في ىذه الصور ؟

 ىؿ لديؾ معمومات عف المعاناة اليومية ليؤالء األسرى ؟

 مف لديو قريب في األسر ؟

 لنا عف الزيارة ؟  ىؿ زرتو؟ تحدث

 ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الصورتيف األولى والثانية والصورتيف الثالثة والرابعة ؟

 ما ىي أكبر قوتيف حاربيما المسمميف في زمف الرسوؿ عميو السبلـ والخمفاء الراشديف ؟
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 صؼ لنا رباطة جأش المسمميف في قتاليـ لؤلعداء ؟

 ىؿ كاف ىناؾ أسرى آنذاؾ ؟

 ماء أسرى فمسطينيف؟مف يذكر لنا أس

 سماء سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي ؟مف يذكر لنا أ

 ما وجو الشبو بيف أسرانا في الزمف الحاضر وأسرى المسمميف في الفتوحات اإلسبلمية ؟

 ما ىي أنواع الفنوف النثرية ؟

 ماذا نسمي ىذا النوع مف الفنوف النثرية ؟

 يقسـ فف السيرة إلى نوعيف ، أذكرىما ؟

 الثّانية: المرحلة

 

 

دراستيا ليذا اليوـ يـ مف طبلبو أف يضعوا في نقاط رئيسة أىـ األفكار التي يتوقع من يطمب المعمـ

 وتنظيميا في خريطة معرفية متكاممة وذلؾ بمساعدة مجموعتو .

 وكذلؾ وضع كممات مفتاحية يتوقع منيـ دراستيا مثؿ : أسرى، سجف،معاناة ... 

 وكذلؾ مجموعة الكممات المفتاحية. بورةبلب عمى السّ أ بيا الطّ ي تنبّ يدّوف المعمـ األفكار الت

 

 نظم
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 المرحلة الثّالثة:

 

 

 

يديف لمقراءة قراءة جيرية معبرة ، بعد ذلؾ يطمب مف أحد الطبلب المجالفقرة األولى مف الّدرس يقرأ المعمـ  

 فقط لتبدأمرحمة البحث خطوة خطوة . إعادة قراءة الفقرة

 ................ فأتيناؾ بو " ." في خبلفة عمر ......................... الفقرة األولى :

 يسأؿ المعمـ : في أي سنة بعث الخميفة عمر بف الخطاب جيشا لحرب الروـ ؟  

 ما الفكرة التي كانت قد تشكمت عند قيصر الروـ عف المسمميف ؟

 بماذا أمر قيصر الروـ جنوده ؟

 ميف ؟ىؿ ظفر الرـو فعبل بأسرى مسم

 باستخداـ المعجـ الوسيط : 

 ما معنى : قيصر، تناىت، يتحّموف، رسوخ، ظفروا، أتيناؾ ؟

 ما ضد : حرب، حّيًا، السابقيف ؟

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة ؟

 

بحثا  
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 يطمب المعمـ مف الطبلب بوضع توقعاتيـ حوؿ األحداث القادمة وىكذا بعد نياية شرح كؿ فقرة.

 ر ممؾ الروـ................................... ما فعمت " ."نظ الفقرة الثانية :

 مف ىو األسير الذي وقع في أيدي جنود القيصر ؟ 

 ماذا عرض قيصر الروـ عمى عبد اهلل بف حذافة السيمي ؟

 كيؼ كاف رد عبد اهلل بف حذافة السيمي عمى قيصر الروـ ؟

 باستخداـ المعجـ الوسيط جد ما يمي :

، أنفة، ىييات، شيمًا، المكّبؿ؟ معنى : بادره،  خّميت، مثواؾ، حـز

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة؟

 "فقاؿ القيصر ............................فما الذي أبكاؾ إذف " الفقرة الثالثة :

 ماذا قرر القيصر بعد رفض عبد اهلل بف حذافة التراجع واالستسبلـ ؟

 ا فعمو القيصر بأسيريف مسمميف ؟ىؿ تراجع عبد اهلل عف موقفو بعد م

 ىؿ تـ إلقاء عبد اهلل بف حذافة السيمي في قدر الزيت المغمي ؟

 برأيؾ لماذا تراجع القيصر عف إلقاء عبد اهلل بف حذافة في القدر ؟

 ما معنى : قيد أنممة، التفت، إباء، يئس، جزع، ويحؾ؟
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 ما ضد : يتراجع، أشّد، ظّف، خاؼ؟

 ىذه الفقرة ؟فكرة الجزئية في ما ال

 "قاؿ: أبكاني أني ......................................نياية النص " . الفقرة الرابعة :

 ما الذي أبكى عبد اهلل بف حذافة السيمي ؟

 ما األمر الذي طمبو القيصر مف عبد اهلل ؟

 ماذا اشترط عبد اهلل بف حذافة عمى القيصر لتنفيذ أمره؟

 ىؿ أجاب لو القيصر شرطو؟

 ما موقؼ عمر بف الخطاب مف الصحابي عبد اهلل بف حذافة السيمي ؟

 ما معنى : تذىب نفسؾ، الطاغية، أخّمي عنؾ، دنا منو، سّر، الفاروؽ؟

 ما ضد: أبكاني، دنا منو، سّر؟

 ما الفكرة الجزئية في ىذه الفقرة؟

 ة في الدرس ؟ما الفكرة الرئيس

 ص ؟النّ  تي سادتما العاطفة الّ 
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 لرّابعة:المرحلة ا

 

 

 

ص والفرعية وكذلؾ كتابة ما ة في النّ ميمة وذلؾ بكتابة األفكار الرئيسيقـو الطبلب بتمخيص النص بمغة س

 نا آخر لمدرس .عنوايقترح  ، واتجاىات وقيـ اكتسبوه مف

 المرحلة الخامسة:

 

 

 

حيا في البداية ، ااقتر ـ تيقارف الطبلب بيف النتائج التي توصموا إلييا في النياية وبيف التنبؤات التي 

 حوف معموماتيـ .وأخيرا تقييـ المجموعة األفضؿ .موف  مبلحظاتيـ ويصحّ ويقيّ 

 التقويـ:

 .المقررحؿ أسئمة الكتاب  .1

 . تدريبات المرفقةالحؿ  .2

 

 لخص

 

 

 

 

 

 قّيـ
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 سبللـ التقدير المفظي لرصد مشاركة المجموعات وتفاعميـ ودقة توقعاتيـ . .3

ألسرى الفمسطينيف أكتب أىـ األمور التي دار حوليا عزيزي الطالب بعد زيارتؾ ألحد عائبلت ا .4

 الحوار بينؾ وبينيـ موضحا اسـ األسير ومدة حكمو وسببو األسر ومعاناتو مع األسر . 
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 تدريبات:

 :يأتيسؤاؿ فيما  بعد كؿصحيحة مف البدائؿ الموجودة اختر اإلجابة ال: السؤاؿ األوؿ

 السيمي حدثت في زمف الخليفة:أحداث نص عبد اهلل بف حذافة  -1

 أ.عثماف بف عفاف      ب.أبو بكر الصديؽ      ج.عمر بف الخطاب       د.عمي بف أبي طالب  

 وقع عبد اهلل بف حذافة السيمي أسيرًا عند : -2

 أ.الرـو                   ب.الفرس                ج.قريش                  د.االحتبلؿ اإلسرائيمي  

 :لـ ترد في النص تيةأحد األفكار اآل -3

 أ.رفض االستسبلـ لمعدو ميما كانت النتيجة .

 ب.تقدير األسير الذي قدـ تضحياتو في سبيؿ اهلل تعالى.

 ج.نبذ االحتبلؿ اإلسرائيمي وممارساتو ضد األسرى الفمسطينييف.

 د.الحقد الدفيف الذي يحممو القيصر عمى المسمميف واإلسبلـ .

 الكلمات التالية )أخبار، جند، أسرى، قيود( جمع : مجموعة -4

 تكسير         ب.مذكر سالـ            ج.مؤنث سالـ                 د.ال شيء مما ذكر  . أ
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 األسلوب المتبع في كلمة )ويحؾ( : -5

 دعاء             ب.تمني                  ج.زجر                           د.نيي  . أ

 أنو خاؼ وجزع ، مضاد كلمة جزع :فظّف  -6

 د.غضب                          أ.فرح                  ب.قمؽ                    ج.بكى 

 الترتيب الزمني المناسب ألحداث النص ىو : -7

 أ.خّمى القيصر سبيؿ عبد اهلل، سّر عمر بف الخطاب مف عبد اهلل ، وقوع عبد اهلل بف حذافة في األسر .

 . سّر عمر بف الخطاب مف عبد اهلل، خّمى القيصر سبيؿ عبد اهلل، وقوع عبد اهلل بف حذافة في األسر.ب

 ج. وقوع عبد اهلل بف حذافة في األسر، سّر عمر بف الخطاب مف عبد اهلل، خّمى القيصر سبيؿ عبد اهلل.

 ر بف الخطاب مف عبد اهلل.د. وقوع عبد اهلل بف حذافة في األسر، خّمى القيصر سبيؿ عبد اهلل، سّر عم

 القيمة المستفادة مف النص السابؽ ىي : -8

 أ.العفو عند المقدرة عاقبتو عظيمة .

 ب.رباطة جأش األسرى المسمميف وتمسكيـ بالديف اإلسبلمي ودفاعيـ عنو .

 ج.االستسبلـ لمعدو إذا لـز االمر .

 د.كؿ ما سبؽ صحيح . 
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 السؤاؿ الثاني :

خمسة أسطر عبر عف شخصية الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف حذافة السيمي  عزيزي الطالب في حدود

 ورأيؾ بموقفو أماـ قيصر الروـ . 

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

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

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

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

...................................................................................................... 
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 الّدرس الخامس: االبتسامة لغة القلوب

 

 مخرجات التعّلـ:

 أف يكوف قادرًا عمى: (االبتسامة لغة القلوب)يتوقع مف الطالب بعد دراسة نص 

 .فف المقالة تعريؼ .1

 عف عناصر المقالة .الّتحدث  .2

 . تأنواع المقاال تحديد .3

 بكاتب النص . التعريؼ .4

 .مف الّدرسة ج الفكرة الرئيساستنتا .5

 رس.لدّ مف استخرج األفعاؿ الفرعية ا .6

 رس .الواردة في الدّ مفردات ستخرج معاني الا .7

 عمى االبتسامة . يف اإلسبلمي تحثُّ ذكر أدلة مف الدّ  .8

 .والعقمية واالجتماعية ث عف فوائد االبتسامة الصحيةتحدّ ال .9

 ف أثر االبتسامة عمى الفرد والمجتمع .ابي .10

 األدوات والوسائؿ:

ف أحدىما يقابؿ الموقؼ بصدر رحب وابتسامة وآخر يقابمو مشيد مسرحي يؤديو طالبيف عبر موقؼ معيّ 

 المعجـ الوسيط . الطباشير،،الّسبورة، جيـ ويتـ عرض الموقؼ أماـ الطبلببعبوس وت



188 
 

 المرحلة األولى:اإلجراءات:

 

 

 

في مشيد مسرحي ال يتجاوز العشر دقائؽ يتفؽ المعمـ مع طالبيف بدوف عمـ بقية الطبلب بأداء موقؼ 

احة مثبل فيقابؿ أحدىما طمب المعمـ برحابة بتنظيؼ السّ  يقوما معيف حيث يطمب المعمـ مف طالبيف أف

 النقاش بينو وبيف اآلخر . وؿ ويحتدّ فيكافىء المعمـ الطالب األ صدر ويقابمو اآلخر بجفاء ورفض،

 وبإمكاف المعمـ ىنا اختيار أي موقؼ يراه مناسبا لتنفيذ اليدؼ المنشود .

ثـ يسأؿ طبلبو عف تنبؤاتيـ لدرس ىذا اليـو ، وكذلؾ عرض وجيات نظرىـ عف الموقؼ الذي حدث 

 أماميـ.

 المرحلة الثّانية:

 

 

دراستيا ليذا اليوـ  يـرئيسة أىـ األفكار التي يتوقع منمف طبلبو أف يضعوا في نقاط  يطمب المعمـ

 وتنظيميا في خريطة معرفية متكاممة وذلؾ بمساعدة مجموعتو .

 

 تنبأ

 

 نظم
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 بلب وكذلؾ بعض الكممات المفتاحية لمدرس .أ بيا الطّ بورة األفكار التي تنبّ يدوف المعمـ عمى السّ 

 المرحلة الثّالثة: 

 

 

 

 يسأؿ المعمـ الّطبلب :

 نص االبتسامة لغة القموب ؟ مف ىو كاتب

 مف ىو عائض القرني ؟

 ما اسـ الكتاب الذي أخذ منو ىذا النص ؟

 ماذا نعني بفف المقالة ؟

 ة التي تحتوييا المقالة ؟ما العناصر الرئيس

بلب قراءة جيرية سميمة ، يطمب المعمـ مف أحد الطبلب المجيديف لمقراءة رس أماـ الطّ ثـ يقرأ المعمـ الدّ 

 لفقرة األولى مف الدرس لتبدأ مرحمة البحث .قراءة ا

 .....  تبسمؾ في وجو أخيؾ صدقة "" االبتسامة لغة ................................... الفقرة األولى :

 كيؼ عبر الكاتب عف االبتسامة ؟ وبماذا عرفيا ؟

 

بحثا  
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 ىؿ االبتسامة مجرد حركة عضوية ؟

 كيؼ تكوف االبتسامة رسواًل؟

 تسامة الجانب السيء مف الحياة ؟ىؿ تغير االب

 ماذا اعتبر رسولنا الكريـ االبتسامة؟ اذكر دليبل مف السنة النبوية عمى ذلؾ ؟

 ما معنى: طرفة عيف، مدلوالت، تختزؿ، أثر، بّث، تبّسمؾ؟

 ما ضد: معّبرة، عميقة، السيء؟

 ما الفكرة الجزئية في الفقرة ؟

ذا عرفنا أف ....... الفقرة الثانية :  ..................................)النفضوا مف حولؾ (" ."وا 

 ىؿ االبتسامة خاصة باإلنساف وحده؟

 ىؿ لبلبتسامة فوائد وآثار؟

 ما ىي آثار االبتسامة عمى المجتمع ؟

 اذكر دليبل مف القرآف الكريـ عمى آثار االبتسامة ؟

 ما معنى: حرّي، شّتى، تأثير، يصبوف، البشوش، ينفروف، فّظ؟

 ا ضد: شّتى، الحزف، الرضا، يكسب، الميؿ؟م
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 ما الفكرة الجزئية في الفقرة؟ 

شراقة ". الفقرة الثالثة:  " ولبلبتسامة فوائد طبية............................... وا 

 ىؿ لبلبتسامة فوائد طبية ؟

 كـ عدد العضبلت التي يستخدميا اإلنساف عند التبّسـ ؟

 اإلنساف عند العبوس؟ كـ عدد العضبلت التي يستخدميا

 ما ىي فوائد االبتسامة الطبية ؟

 ما اآلثار التي تتركيا االبتسامة عمى الوجو؟

 ما معنى: العبوس، الصحة النفسية، الجمطة القمبية، مناعة الجسـ، الغدد الصماء، نضارة ؟

 ما ضد: تبّسـ، تخفؼ، تقمؿ؟

 وضح الصورة الفنية : فإنو سبلح فّعاؿ ضد التجاعيد ؟

 الفكرة الجزئية ؟ ما

 " ليا فوائد عقمية .......... وساوس الشحناء ". الفقرة الرابعة:

 ما ىي فوائد االبتسامة العقمية ؟

 ما ىي فوائد االبتسامة االجتماعية ؟
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ما معنى : التركيز الذىني، تصفي، العقؿ الباطف، الروابط االجتماعية، التناحر، أدراف ، الضغينة، 

 وساوس، الشحناء؟

 ا ضد:تقّوي، تطرد ؟م

 ما مفرد : فوائد، روابط، األحقاد، أدراف،وساوس؟

 ما الفكرة الجزئية ؟

 "لعمؾ تبتسـ .................................................طوؿ ابتساـ ". الفقرة الخامسة :

 ىؿ نبتسـ رغـ األلـ ؟ ولماذا؟

 ما النصائح التي قدميا الكاتب لنا كقّراء ؟

 ؾ الخاصة عف ىذه الجممة " ما أطالت الكآبة عمرًا، وما قّصر األعمار طوؿ ابتساـ" .عبر بمغت

 ما معنى: يقير، جديرة، صدًى، الكآبة؟

 وضح الصورة الفنية في " لعمؾ تمقى صدى جميبل " .

 ما الفكرة الجزئية في الفقرة ؟

 ما الفكرة الرئيسية في النص ؟

 كيؼ كاف أسموب الكاتب ؟

 لتي سيطرت عمى النص ؟ما العاطفة ا
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 المرحلة الرّابعة:

 

 

بلب بتمخيص األفكار التي وردت في المقاؿ بمغة سميمة وبصورة متسمسمة، وكتابة ما اكتسبوه مف يقوـ الطّ 

 .قيـ، ويقترحوف عنوانا آخر لمدرساتجاىات و 

 المرحلة الخامسة:

 

 

 

، ويقيموف ا في البدايةبيف التنبؤات التي اقترحوىبلب بيف النتائج التي توصموا إلييا في النياية و يقارف الطّ 

 مبلحظاتيـ ويصححوف معموماتيـ. وأخيرا تقييـ المجموعة األفضؿ .

 الّتقويـ:

 .المقرر حؿ أسئمة الكتاب .1

 .التدريبات المرفقةحؿ  .2

 سبللـ التقدير المفظي لرصد مشاركة المجموعات وتفاعميـ ودقة توقعاتيـ. .3

 .زميميؾ مع المعمـ في بداية الدرسد فقرة الموقؼ الذي أداه عزيزي الطالب صؼ لنا في حدو  .4

 

خصل  

 

 

 

ّيـق  
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 تدريبات:

 :أتيكؿ سؤاؿ فيما ي بعدالصحيحة مف البدائؿ الموجودة  اختر اإلجابة: السؤاؿ األوؿ

 ص الذي بيف أيدينا ىو :عنواف النّ -1

 البتسامة لغة القموب أ.الصحة النفسية             ب.فوائد االبتسامة        ج.كيؼ نبتسـ          د.ا

 ص فف:الفف الذي ينتمي لو النّ  -2

 أ.القصة القصيرة             ب.المقالة                  ج.المسرحية           د.الشعر الحر 

 ى:، معنى كلمة شتّ ى تعود على الفردبتسامة فوائد شتّ لال -3

 ج.مختمفة               د.سيئة أ.قميمة                        ب.جيدة                    

 إف لالبتسامة تأثيرًا على اآلخريف ، كلمة تأثيرًا: -4

 أ.مصدر                 ب.فعؿ ماض                ج.فعؿ مضارع           د.اسـ منقوص 

 مجموعة الكلمة التالية )التنافر ، القتاؿ ، التخاصـ ( عبارة عف : -5

 ب.مرادفات                   ج.مضاد                  د.مصادر أ.جموع                  
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 : تيئية الواردة في النص كانت كاآلترتيب األفكار الجز  -6

 أ.فوائد االبتسامة العقمية ،فوائد االبتسامة االجتماعية ،تأثير االبتسامة عمى اآلخريف .

 ة، تأثير االبتسامة عمى اآلخريف.ب. فوائد االبتسامة االجتماعية، فوائد االبتسامة العقمي

 ج. تأثير االبتسامة عمى اآلخريف، فوائد االبتسامة العقمية، فوائد االبتسامة االجتماعية.

 يف، فوائد االبتسامة االجتماعية.د. فوائد االبتسامة العقمية، تأثير االبتسامة عمى اآلخر 

 : الية مرادفة لكلمة )تزيؿ( ما عداكؿ الكلمات الت -7

.تمسح                    ب.تضع                      ج.تغسؿ                               أ  

 د.تطرد

 :صية لـ تبرز في النّ تواحدة مف األفكار اآل -8

 أ.فوائد االبتسامة الصحية .

 ب.حث الديف اإلسبلمي عمى االبتسامة .

 ج.اإلنساف ىو الكائف الوحيد الذي يبتسـ .

 لتبسـ في أوقات الغضب.ال ينصح باد.
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 السؤاؿ الثاني : 

ص الذي درستو بمغتؾ الخاصة وأضؼ عميو لمستؾ اإلبداعية واصنع مف ذلؾ ص النّ عزيزي الطالب لخّ 

 .ابا لقرائؾمقالة تميؽ بكاتب متميز وضع عنوانا جذّ 
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(6ملحق )  

 قائمة أسماء المحكمٌن:

دلٌل المعلم . ومحكم أوال:  

 

 

 

 

و اختبار الكتابة اإلبداعٌة( عاب القرائًاالستٌأدوات الدراسة )اختبار  محكمو ثانٌا:  

 الرقم  اسم المحكم المؤهل العلمً
 1 د. محسن محمود عدس محاضر جامعً 

 2 د. عفٌف زٌدان محاضرجامعً
 3 د. إبراهٌم عرمان محاضر جامعً
 4 د.ٌاسر الحروب محاضر جامعً

 5 د.هانً البطاط محاضر جامعً 
ةجامعٌ ةمحاضر تمٌمًد.مٌسون ال   6 

 7 د. نسٌم بنً عودة  محاضر جامعً
 8 د.علً أبو راس محاضر جامعً

 9 د. أمٌرة الرٌماوي محاضرة جامعٌة

غٌظاند.جمال  محاضر جامعً   14 

 11 د. محمود الشمالً محاضر جامعً 

ولٌد ربعًأ. مشرف تربوي  12 

علً األعرجأ. معلم  13 

 14 المعلمة أسماء المصري معلمة

 15 المعلمة سهان تالحمه معلمة 

 

لمٌةالدرجة الع  الرقم اسم المحكم 
 1 د.محسن محمود عدس دكتوراه مناهج وطرائق تدرٌس 
 2 د. علً أبو راس  دكتوراه مناهج وطرائق تدرٌس
 3 المعلمة سهان تالحمه بكالورٌوس أسالٌب لغة عربٌة

 4 المعلمة أسماء المصري  بكالورٌوس آداب لغة عربٌة
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(7ملحق )  

إلى مدٌر التربٌة والتعلٌم جنوب الخلٌل من جامعة القدس كتاب تسهٌل مهمة موجه  
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(8ملحق)  

إلى مدرسة معاذ بن جبل األساسٌة من مدٌرٌة جنوب الخلٌل كتاب موجه  
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(9ملحق )  

إلى مدرسة األقصى األساسٌة من مدٌرٌة جنوب الخلٌل كتاب موجه  
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 رس الجداوؿفي

رقـ 

 الجدوؿ

رقـ  عنواف الجدوؿ

 الصفحة

المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات الطمبػػة فػػي اختبػػار االسػػتيعاب القرائػػي القبمػػي  1.4

 والبعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس والجنس.

78 

قرائػػػي تبعػػػا لمطريقػػػة سػػػتيعاب التنميػػػة اال( لANCOVA) الثنػػػائي نتػػػائج تحميػػػؿ التغػػػاير المصػػػاحب 2.4

 .والجنس والتفاعؿ بينيما

79 

 80 المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير االستيعاب القرائي تبعا لمطريقة . 3.4

 81 المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير االستيعاب القرائي تبعا لمجنس. 4.4

وسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لػػدرجات الطمبػػة فػػي اختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة القبمػػي المت 5.4

 والبعدي تبعا لمتغيري طريقة التدريس والجنس.

82 

مكتابػػػة اإلبداعيػػػة تبعػػػا لمطريقػػػة والجػػػنس ( ل(ANCOVA الثنػػػائي المصػػػاحب نتػػػائج تحميػػػؿ التغػػػاير 6.4

 والتفاعؿ بينيما.

83 

 84 لحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير الكتابة اإلبداعية تبعا لمطريقة .المتوسطات ا 7.4

 85 المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير الكتابة اإلبداعية تبعا لمجنس. 8.4

لمتفاعؿ بيف بة اإلبداعية تبعا المتوسطات الحسابية المعدلة البعدية واألخطاء المعيارية لمتغير الكتا 9.4

 .الطريقة والجنس

85 
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 فيرس المالحؽ

رقـ 

 الممحؽ

رقـ  عنواف الممحؽ

 الصفحة

 108 اختبار االستيعاب القرائي 1

 119 قائمة ميارات االستيعاب القرائي 2

 126 اختبار الكتابة اإلبداعية 3

 131 قائمة ميارات الكتابة اإلبداعية 4

 132 دليؿ المعمـ 5

 197 قائمة أسماء المحكميف 6

 198 كتاب تسييؿ ميمة موجو مف جامعة القدس إلى مديرية جنوب الخميؿ 7

 199 كتاب موجو مف مديرية جنوب الخميؿ إلى مدرسة معاذ بف جبؿ 8

 200 كتاب موجو مف مديرية جنوب الخميؿ إلى مدرسة بنات األقصى 9
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 فيرس المحتويات

 رقـ الموضوع الرقـ

 الصفحة

  صفحة الغبلؼ 

  صفحة العنواف 

  صفحة اإلجازة 

  صفحة اإلىداء 

 أ صفحة اإلقرار 

 ب صفحة الشكر 

 ج الممخص بالمغة العربية 

 د الممخص بالمغة اإلنجميزية 

 11 -1 الفصؿ األوؿ: خمفية الّدراسة وأىميتيا 

 2 المقدمة 1.1

 6 مشكمة الدراسة 2.1

 7 ة وأسئمتياأىداؼ الدراس 3.1

 8 فرضيات الدراسة 4.1

 8 أىمية الدراسة 5.1

 9 الدراسة حدود 6.1
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 10 مصطمحات الدراسة 7.1

 POSSE 10استراتيجية  1.7.1

 10 االستيعاب القرائي 2.7.1

 11 الكتابة اإلبداعية 3.7.1

 64 -12 الفصؿ الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 13 مقدمة 1.2

 13 اإلطار النظري 2.2

 13 الفمسفة البنائية المحور األوؿ:  1.2.2

 13 نشأة الفمسفة البنائية 1.1.2.2

 14 تعريؼ النظرية البنائية 2.1.2.2

 14 أسس النظرية البنائية 3.1.2.2

 14 النظريات اليتي تستند عمييا النظرية البنائية 4.1.2.2

 15 البنائيةاألساسية في النظرية المفاىيـ  5.1.2.2

 15 استراتيجيات قائمة عمى النظرية البنائية 6.1.2.2

 POSSE 16استراتيجية  1.2.2.7

 POSSE 17اجراءات تقديـ استراتيجية  1.2.2.7.1

 POSSE 22مميزات استراتيجية  72..1.2.2

 POSSE 23دور المعمـ أثناء توظيؼ استراتيجية  1.2.2.7.3
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 POSSE 24ء توظيؼ استراتيجية دور المتعمـ أثنا 1.2.2.7.4

 25 المحور الثاني : االستيعاب القرائي  2.2.2

 25 مفيـو القراءة  1.2.2.2

 26 األىداؼ العامة لتعميـ القراءة 2.2.2.2

 26 أىمية القراءة  3.2.2.2

 27 وظائؼ القراءة  4.2.2.2

 27 مراحؿ اكتساب القراءة  5.2.2.2

 29 لقرائياالستيعاب ا مفيوـ 6.2.2.2

 29 االستيعاب القرائي  نماذج 7.2.2.2

 30 أبعاد االستيعاب القرائي  8.2.2.2

 30 مستويات االستيعاب القرائي 9.2.2.2

 32 العوامؿ التي تؤثر في االستيعاب القرائي  10.2.2.2

 33 طرؽ لتنمية ميارات االستيعاب القرائي  11.2.2.2

 34 إلبداعيةالمحور الثالث: الكتابة ا 3.2.2

 34 مفيـو الكتابة 1.3.2.2

 34 أىمية الكتابة 2.3.2.2

 35 عمميات الكتابة 3.3.2.2

 37 اإلبداع 4.3.2.2
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 38 ميارات اإلبداع  5.3.2.2

 39 الكتابة اإلبداعية 6.3.2.2

 39 مفيـو الكتابة اإلبداعية  1.6.3.2.2

 39 سمات الكتاب اإلبداعية 2.6.3.2.2

 40 ىمية الكتابة اإلبداعية أ 3.6.3.2.2

 41 ميارات الكتابة اإلبداعية 4.6.3.2.2

 43 الدراسات السابقة 3.2

 POSSE 43استراتيجية  بمحورالدراسات السابقة المتعمقة  1.3.2

 48 االستيعاب القرائي بمحورالدراسات السابقة المتعمقة  2.3.2

 53 اإلبداعية الكتابة بمحورالدراسات السابقة المتعمقة  3.3.2

 58 التعقيب عمى الدراسات السابقة  4.2

 58 (POSSEاستراتيجية المحور األوؿ )دراسات التعقيب عمى  1.4.2

 60 (االستيعاب القرائيالمحور الثاني )التعقيب عمى دراسات  2.4.2

 62 (الكتابة اإلبداعيةالمحور الثالث )التعقيب عمى دراسات  3.4.2

 64 عاـ عمى الدراسات السابقةالتعقيب ال 4.4.2

 64 بماذا اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 5.4.2

 64 ماذا استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة 6.4.2

 75-65 الفصؿ الثالث : الطريقة واإلجراءات  
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 66 مقدمة 1.3

 66 منيج الدراسة 2.3

 66 مجتمع الدراسة 3.3

 67 عينة الدراسة 4.3

 67 أدوات الدراسة 5.3

 68 اختبار االستيعاب القرائي 1.5.3

 70 اختبار الكتابة اإلبداعية 2.5.3

 71 دليؿ المعمـ 6.3

 73 إجراءات الدراسة 7.3

 74 تصميـ الدراسة  8.3

 75 متغيرات الدراسة 9.3

 75 اإلحصائية معالجةال 10.3

 86-76 : نتائج الدراسة الفصؿ الرابع 

 77 مقدمة 1.4

 77 نتائج الدراسة 2.4

 77 المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ النتائج  1.2.4

 79 النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس 1.2.2.4

 80 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 2.2.2.4
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 81 النتائج المتعمقة بمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس 3.2.2.4

 81 ؤاؿ الثانيالنتائج المتعمقة بالس 2.2.4

 83 النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس 1.2.2.4

 84 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 2.2.2.4

 85 النتائج المتعمقة بمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس 3.2.2.4

 86 ممخص نتائج الدراسة 3.4

 94-87 الفصؿ الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات 

 88 مقدمة 1.5

 88 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ االوؿ  2.5

 88 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس 1.2.5

 90 الجنسمتغير مناقشة النتائج المتعمقة ب 2.2.5

 90 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس  3.2.5

 91 الثاني مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  3.5

 91 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس 1.3.5

 92 مناقشة النتائج المتعمقة بالجنس 2.3.5

 93 مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير التفاعؿ بيف الطريقة والجنس 3.3.5

 94 التوصيات 4.5

 95 المراجع العربية 
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 104 المراجع األجنبية 

 201 فيرس الجداوؿ 

 202 فيرس المبلحؽ 

 203 فيرس المحتويات 

 

 

 

 

 

 




