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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



7 
 

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


