
  جــامـعـــة دمشـــــق

  كلیــــة التربیـــــة

  قسم المناھج وطرائق التدریس

  

م عن طريق  دريسيفاعلية برنامج ت
ّ
قائم على التعل

لعب األدوار يف حتسني االستيعاب القرائي لدى 

الث األساسي وتنمية اجتاهاتهم 
ّ
 الث

ّ
تالميذ الصف

 حنو القراءة

  
 التربیةرسالة ُمقّدمة لنیل درجة الدكتوراه في 

  

  إعـــداد الطالب

  خالد محمد الجهماني

  إشراف 

  محمد وحید صیام.د.أ

  األستاذ يف قسم املناهج وطرائق التدريس
  

  

:دمشق
���������	هـ

���������م
  

 

 





 إهــــــــــــــــداء

.إلى من سقوا تراب وطني بدمائهم أحیاء عند ربهم یرزقون  

هائمن ما هواءها وشربتُّ  في تربتها واستنشقتُّ  إلى التي نبتُّ    

  .والسالمة والسالمیارب أعد إلیها األمن واألمان  .....حبیبتي سوریة

إلى روح والدي اللذین بسببهما وصلت إلى ما وصلت إلیه، رب ارحمهما 

  .كما ربیاني صغیراً 

  .)نفسي وَنَفسي ( إلى قرة عیني محمد الولید 

  .إلى أحبتي أخوتي وأخواتي الذین قصرت بحقهم

  .إلى الذین لم تلدهم أمي رفاق دربي

  .استثناءدون من إلى أساتذتي في كلیة التربیة 

  .إلى جمیع العاملین في كلیتي الغالیة

  .ینفعنا به إلیكم جمیعًا أهدي هذا الجهد المتواضع سائًال اهللا أنْ 
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  شكر وتقدير

  ).1،2اآلیة، ،سورة العلق ﴾*خلق اإلنسان من علق* اقرأ باسم ربك الذي خلق﴿

 یجعلـه خالصـًا لوجهـه الكـریم أنْ  متضرعًا إلیـهنجاز هذا العمل إ بفضل من اهللا تمّ 

  .ال سمعًة وال ریاءً 

ني تتلمــذت علــى یدیــه فكــان األب بالدرجــة األولــى، واألســتاذ ف بــأنّ إلــى مــن أتشــرّ 

 محمد وحیـد صـیاماألستاذ الدكتور  والصدیق والعون والسند في انجاز هذا العمل

  .احترامًا وتقدیرًا وثناءً أنحني أمامه 

ولهـــم منـــي فـــائق الحـــب والتقـــدیر أســـاتذتي الـــذین تكرمـــوا بتحكـــیم أدوات البحـــث  

  .ومنحوني من وقتهم وموضوعیتهم أكثر مما استحق

وأسرة تدریسیة وتعلیمیة وموظفین أنحنـي لكـم حبـًا وٕالیك أنت كلیتي الحبیبة عمادًة 

  .واحترامًا وتقدیرًا وشكراً 

والوفاء مـدیري مـدارس التطبیـق  الحبِّ  وٕالى الجنود المجهولین الذین یستحقون كلّ 

  .؛ لكم مني أنبل وأصدق عبارات الشكر واالمتنانمجمیعه ینموٕالى المعلّ 

لیتــي الغالیــة، ونــائبي عمیــد ووزیــر إلـى لجنــة الحكــم علــى الرســالة، عمــداء ثالثـة لك

أنحنــي أمــامكم اجــالًال وتقــدیرًا متضــرعًا إلــى اهللا أن یكــون هــذا .... ومعــاون وزیــر

  .بمكانتكم والحكم على الرسالةالعمل یلیق 
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  اإلطار املنهجي للبحث: الفصل األول

  

  :ةـــــــــــقدمم

  

 متنوعةً  وأسالیبَ  طرائق مستخدمةً  ألبنائها، التعلیم مستوى تحسین إلى والمجتمعات الدول تسعى   

 العلمي التطور یواكب بما مناهجها، تطویرل بعضها تجارب من مستفیدةً  ًة،تربوی اً وبحوث ونظریاتٍ 

 وتنمیة التالمیذ، تحصیل مستوى لرفع المتعددة، التدریس وطرائق التعلیمیة، البرامج واستخدام والمعرفي،

  .السلوك أنواع بعض وتعدیل والمعرفیة، العقلیة قدراتهم

 اً علمیّ  المؤهل، الكفي المعّلم لها یتوافر لم ما النظري، إطارها في المتعددة والطرائق البرامج هذه وتبقى   

 خالل من ،عمليٍّ  واقعٍ  إلى والطرائق البرامج هذه ترجمة على القادر ًا،واجتماعیّ  اً وأخالقیّ  اً سیّ ونف اً ومعرفیّ 

  .وبینهم بینه االجتماعیة الروابط وتعزیز التالمیذ، مع اإلیجابي تفاعله

 للمتعلمین، أدوارٍ  إعطاء تتیح التي األدوار لعب طریقة ات؛واالستراتیجیّ  والطرائق البرامج هذه ومن

 یؤدون التي الشخصیات یتقمصون ،بینهم فیما األدوار هذه ویتبادلون الدراسیة، المادة طبیعة مع تتناسب

 السلوكیة، االضطرابات من الكثیر حلّ  في وتساعد التعبیر، في والطالقة الجرأة على وتشجعهم أدوارها،

 نتائج إلى یؤدي ذلك كلُّ  ي،التعلیم الموقف نهایة في العمل وتقییم األسئلة، طرح على قدرتهم وتنمیة

  .للمتعلمین والتربوي التعلیمي المردود على إیجابیة

 ّمر على المتعلمین أذهان في تنسىَ  ال إیجابیةَ  صورةَ  یترك أنْ  یستطیع الذي هو الفّعال المعّلم إنّ    

 خالل من ،هملوكس من نُ وُیَحسِّ  تحصیلهم، مستوى من ویرفع قدراتهم، یطّور أنْ  ویستطیع والسنین، األیام

  .معهم المثمر اإلیجابي والتفاعل الّطیبة، والكلمة الحسنة، القدوة

 المعلومات وٕاكسابه المتّعلم، سلوك في إیجابیة تغیرات إحداث إلى تهدف التعلیمّیة العملّیة أنّ  وبما   

 إلى والمعلومات ارفالمع ینقل أنّ  المّعلم، على الواجب من هفإنّ  والقیم، واالتجاهات والمهارات والمعارف

 والنفسّیة العقلیة المتعلمین خصائص تراعي التعّلم، إلى وتدفعه االهتمام، تثیر شائقة، بطریقة المتعلم

 من بهم المحیطة الشخصیات ألدوار التالمیذ تمثیل على یقوم األدوار ولعب واالجتماعیة، والتعلیمّیة

 إلى إضافةً  ..)الجغرافیة-التاریخ- القراءة-الریاضّیات- العلوم( اّلدراسّیة المواد تدریس في توظیفها خالل

 یمٍ و تق بعملیة وقیامهم السلوك، ومالحظة واالستقصاء، البحث لدیهم وتنمي القصیرة، والقصص الحكایات
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 الموجود الخمول تجاوز إلى تسعى المقترحة اتاالستراتیجیّ  كإحدى األدوار لعب ةوٕاستراتیجیّ  ،ألدوارهم

 كلّ  وقیام الدرس، سیر أثناء في المشاركة على ةً قدر  وأكثر ،وحیویةً  نشاطاً  أكثر وجعلهم مین،المتعلّ  لدى

 زمالؤه یعرضه ما وینتقد زمالئه، أمام بجرأةٍ  التعبیر على القدرة یكسبه الذي منه، المطلوب بالدور منهم

  .الجمیع بین والتعاون والنشاط بالحركة مليءٍ  جوٍّ  في

 دور مثل األدوار من العدید بتمثیل التلمیذ یقوم حیث التمثیلي، اللعب األدوار لعب على أحیاناً  ویطلق   

 وبمالبسهم الصف حجرة داخل ذلك ویتمّ  )الخ...الضابط -المعّلمة-الطبیب- المحامي -األب -األم(

 الشخصیات أو اآلخرین، تجاه آرائهم عن للتعبیر فرصة األدوار هذه وتعطیهم تلقائیة، بصورة المدرسیة

 خالل من وانفعاالتهم، ودوافعهم مشاعرهم عن الكشف في یساعد وهذا أدوارها، بتمثیل یقومون لتيا

  . أدوارها بتمثیل یقومون التي اتللشخصیّ  تقمصهم

 بالشخصیات تتصل التي والحقائق المعلومات عن یبحث أنْ  یحاول األدوار لعب خالل من الطفل إنّ    

 ابتكار على یساعد وهذا ،واضحةً  اراً وأفك يمعان یستنتج و دیدة،ج عالقات اكتشاف ویحاول الدور، في

 الطفل، لدى القرائیة المیول غرس في أساسیاً  دوراً  ویشكلّ  والكلمات، بیراالتع خالل من جدیدةٍ  أنماطٍ 

 بواستیعا القراءة في خبرته تزداد و ،بتمثیله یقوم الذي الدور خالل من للقراءة ویتهیأ اللغة میتعلّ  وبذلك"

 یستخدمون الذین األطفال أنّ  وخاصة ومیوله، واهتماماته العقلي عمره مع المتناسبة والحقائق المعلومات

 بین الربط على الكبیرة مقدرتهم إلى إضافةً  غة،باللّ  خاصة خیارات وضع على قدرة أكثر یبدون التمثیل،

  ).53 ،2003 العنزي،". (المفردات

 ؛155 ،2006الحداد،( منهم نذكر الفرد حیاة في القراءة أهمیة والتربویین الباحثین من عدد یذكرو 

 38,بلنسار و ؛Good man,1994  ,7,مان جود و ؛18 ،2003 جاد، و ؛2005والوائلي، الدلیمي

1995  Palincar,2001,وجوثیر وكوكس ؛, Cox & Guthrie(، أبرز من القراءة ونیعدّ  حیث 

 تزید فهي فیه، یعیش الذي والعالم اإلنسان نبیMeans of communicatio  االتصال وسائل

 ُیستند التي المقاییس من وهي لدیه، مجهولة كانت التي the facts الحقائق وتكشف الفرد، معلومات

 Read the words الكلمات قراءة من المتعلم یتمكن لم وٕاذا وتقدمها، المجتمعات رقي لقیاس إلیها

 األسئلة عن اإلجابة یستطیع وال منه مطلوب هو ما هموف معرفة یستطیع لن هفإنّ  صحیح، بشكل

  .علیه المطروحة
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 المستندة Active learning principles  النشط التعلم مبادئ من لإلفادة الحالي البحث ویأتي   

 من القرائي المستوى وتحسین ،ةالتعلیمیّ  ةالعملیّ  في Effective learner المتعلم فاعلیة إلى أساساً 

 األدوار لعب طریقة على قائم  Instructional design model تدریسي نموذج متصمی خالل

Method of role play  توظیف إلى الرامیة والدولیة والعربیة الوطنیة للجهود اً وامتداد جهة، من 

 والقراءة التفكیر مهارات تنمیة في المستقبلي التعّلم أهداف مع تتواءم التدریس في جدیدة استراتیجیات

 جهة من The development of thinking, reading, creativity and criticism skills والنقد بداعواإل

  .أخرى

 أنْ  أیضاً  شأنه من والذي البحث؛ هذا إلجراء ماسة حاجة هناك أنّ  الباحث وجد م،تقدّ  ما ضوء في   

 نحو االتجاهات وتنمیة القرائي االستیعاب وتحسین المقترح التدریسي النموذج بین العالقة طبیعة یحدد

  .األساسي الثالث الصف تالمیذ لدى The development of attitudes towards reading القراءة

  :البحث مشكلة-1

 االختصاصیینو  والباحثین والتربویین والمعلم األهل من كلٍّ  لدى كبیر باهتمام القراءة تدریس یحظى    

 اللغة مهارات تحسین إلى اهتمامهم اتدرج اختالف على یسعونو  العالم، دول في القرار وأصحاب

 آلّیة، عملّیة لیست فالقراءة المتعلمین، لدى القراءة تحسین وباألخص Arabic language skills  العربیة

 المقروءة، المادة لفهم القارئ معها یتفاعلActive thinking process  نشطة تفكیر عملّیة ولكنها

  . له المعرفیة الخلفیة ضوء في ىالمعن واستنتاج

 تنمیة أهمیة تبرز حقیقیة، ومشكالت تحدیات من الواقع یفرزه وما ،للمعرفة المستمر التزاید وأمام   

 نوعها، كان مهما المعلومات، معالجة في وتوظیفه Reading comprehension القرائي االستیعاب

 المكتوبة الكلمة معرفة مجرد لیست فالقراءة القرائیة، قدراته وتنمو فكره یسمو یقرأ، ما الفرد یفهم ما فبمقدار

 یقرأ ما فهم إلى ترتكزInteractive analytical process  ةتفاعلیّ  ةتحلیلیّ  ةعملیّ  إنها بل صحیحة، بطریقة ونطقها

 ریفسّ  وأنْ  previous experience السابقة بخبرته یقرأ ما یربط أنْ  مالمتعلّ  من بیتطلّ  ذلك وكلّ  معناه، واستحضار

 مجرد لیست القرائي الفهم فمهارات التفكیر، على بقدرته ذلك في مستعیناً  یقّومها وأنْ  المقروءة، المادة

 وحلّ  والحكم التحلیل على تحتويPretty mental processes  تأملیة ذهنیة عملیات هاإنّ  بسیطة، آلیة مهارات

 یجعل مینالمتعلّ  من جیلٍ  لتكوین العصر، یحتمها صریةع ضرورة هاوأنّ  كما الكثیر، وغیرها المشكالت
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 ویضیف ،A source for thinking للتفكیر مصدراً  الدراسیة والكتب التعلیمیة المناهج في المقروءة المادة

  .   فریدةً  متنوعةً  أفكاراً  وٕابداعاته تفكیره من إلیها

من خالل اشرافه على زمر التربیة  - فاً ضع الحظ الباحث أنّ  إال المهارات هذه أهمیة من وبالرغم    

 ما  الدروس، قراءة عند الكثیرة األغالط خالل من التالمیذ قراءة في - فم الصّ العملیة لطلبة معلّ 

 عینة على استطالعیة دراسة الباحث أجرى كما ،كافةً  الدراسیة المواد واستیعاب فهم على سلباَ  ینعكس

 دمشق مدارس من مدرستین في وتلمیذًة، تلمیذاً ) 70(شملت األساسي الثالث الصف تالمیذ من

 سبعة خالل من للتالمیذ القرائي االستیعاب مستوى تعّرف بهدف) المحدثة والجمالة شورى نصیر(هما

 أن االستطالعیة الدراسة نتائج أظهرت وقد). 17ملحق. (المدرسي كتابهم من للقراءة نص حول أسئلة

  .القرائي مستواهم في ضعف إلى یشیر وهذا  %) 44.32( بلغ الصحیحة اإلجابات متوسط

 ؛1995 المثاني،( دراسة: منها التربویة والدراسات البحوث من العدید أكده ما مع سبق ما ویتفق   

تلك  َعَزت حیث ،)2005والھذیلي، ؛ 2012وعوض، ؛2007موسى، وأبو ؛1998 والهزایمة،

 المادة واستیعاب فهم على قدرتهم وعدم القراءة على همقدرت عدم إلى المدرسة، في التالمیذ فشل الدراسات

  .الدراسیة

 تحسین في القراءة تدریس أهداف بین والمطابقة المواءمة بمدى یتعلق نفسه یطرح الذي والسؤال

    األهداف؟ هذه تلبي التدریسیة الممارسات فهل, الحالیة التدریسیة والممارسات, القرائي االستیعاب

 یمضون التالمیذ معظم أنّ ) Anderson,2002, 35( أكد السابق السؤال عن بةاإلجا إطار وفي  

 مهارات حساب على المتوقع، من أكبر بشكل المفردات وتهجئة النص، مفردات تعرف في وقتهم

 من الباحث الحظ كما. الدرس مجریات في الفّعالة والمشاركة وٕابداع، وتذوق نقد من القرائي؛ االستیعاب

 على یركزون همأنّ  األساسي، التعلیم مرحلة في والمعلمات؛ المعلمین من عدد لدروس مشاهدته خالل

 والنشاط، واإلبداع االبتكار من نوع أي فیه یوجد ال نمطیاً  أسلوباً  یستخدمون إذ, الحرفي الفهم مهارات

 المعلمة أو المعلم یبدأ حیث التالمیذ، من محدودة فئة على زوتركّ  الدنیا، حدودها في فهي وجدت وٕانْ 

 دور ویقتصر البسیطة، األسئلة وطرح للدرس، مقطعیة بقراءة التالمیذ بعض یكلف ثم الدرس، بقراءة

 التحلیل على عالیة بقدرات یتمتعون تالمیذ وجود من الرغم على والتكرار، والحفظ االستماع على التالمیذ

 تنمیة تمّ یَ لِ  ،منهجیةً و دقةً  أكثر وتوظیفٍ  تنظیمٍ  إلى بحاجةٍ  ولكنهم جدیدة، أفكار واستنباط واالستنتاج،

  . والمتوسطة الضعیفة القدرات بأصحاب والنهوض والمتفوقین، المبدعین من جیل وخلق القدرات، هذه
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 باستخدام ومعلمة معلماً ) 25( بلغت الصف معلمي من عینة آراء استطالع خالل من اتضح كما   

 التدریس في الحدیثة واالستراتیجیات األدوار لعب ریقةبط معرفتهم مدى حول عبارات تضمنت استبانة

%) 84(نسبة أنّ , )9 (ملحق, لها استخدامهم ومدى, التعلیمیة العملیة في التلمیذ مشاركة على تقوم التي

 هذه استخدام في صعوبة العینة أفراد جمیع َوجد كما, األدوار لعب طریقة تستخدم لم العینة أفراد من

 العربیة الجمهوریة في التربیة وزارة إلیه أشارت ما مع یتفق وهذا بها، معرفتهم ملعد االستراتیجیات

 محوراً  المتعلم من تجعل والتي الحدیثة، التدریس لطرائق والمعلمات المعلمین استخدام قلة حول السوریة

 على تركز طریقة أیة اعتماد دون التالمیذ، مع فّعالة تعّلم فرص تحقق التي واألسالیب التعلیمیة، للعملیة

 وعدم واإللقاء، التلقین طرائق والمعلمات المعلمین اتباع إلى أدى مما القرائي، االستیعاب مهارات

 لدى واالستدالل واالستنتاج التفكیر ونمو والمعرفي، العلمي النمو تحقق للتعلم، متنوعة مصادر استخدام

  ). 22 ،2007، التربیة وزارة. (التالمیذ

 اسُتهلَّت هاأنّ , )لغتي العربیة(لمقرر المعلم بدلیل الواردة الدرسیة الخطط فحص خالل من لباحثا ویرى   

 حین في, االستقراء, التعاوني التعلم, االكتشاف, والحوار النقاش: مثل المقترحة التعلم طرائق بتقدیم

 - متكامل شكلب – الكتاب دروس من درس أيّ  تصمیم یتم ولم, واحدة مرة األدوار لعب طریقة اقترحت

  . الطریقة هذه لمراحل وفقاً 

 فهو التعلیمیة، العملیة محور المتعلم تجعل متعددة، إمكانات لها األدوار لعب طریقة بأنّ  التسلیم ومع   

 ؛المتعلمین من غیره مع أو المدرس مع للمناقشة فرصاً  له تتیح هاأنّ  كما ویكتشف، ویجرب یبحث الذي

 لعب یعدّ  إذ ،لدیه التعاون روح وتنمي التعلم، عملیة في نشطاً  وتجعله مة،السلی الحوار لغة یكسبه امم

 بمشكلة ترتبط أن و به، المحیطة الشخصیات ألدوار التلمیذ تمثیل على یقوم هادفاً  تعلیمیاً  نشاطاً  األدوار

  .ارهمألدو  التقویم بعملیة وقیامهم السلوك ومالحظة واالستقصاء البحث لدیهم وتنمي ،حلّ  إلى تحتاج

 في ُیسِهم بما, لغتي العربیة لمقرر التدریسیة الطرائق  استخدام إلى بالحاجة البحث مشكلة تتمثل وبذلك  

 ما التعلیم لمرحلة العربیة اللغة لمناهج الوطنیة المعاییر توجهات مع ویتفق, القرائي االستیعاب تحسین

 عن التعّلم على قائم تدریسي برنامج متصمی خالل من, السوریة العربیة الجمهوریة في الجامعي قبل

. األساسي الثّالث الصفّ  تالمیذ لدى القرائي االستیعاب تحسین في فاعلیته ودراسة, األدوار لعب طریق

 كمهارات أخرى؛ متغیرات في األدوار لعب طریقة وفاعلیة أثر تتبع في السابقة الدراسات یدعم ما
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 فاعلیة في البحث تناولت التي الدراسات ندرة -الباحث علم حدود في – تبین فقد, القرائي االستیعاب

  .القرائي االستیعاب مهارات تحسین في  األدوار لعب طریقة

  : التالي الرئیس السؤال عن لإلجابة الحالي البحث یسعى  سبق ما إلى استناداً 

 لدى القرائي تیعاباالس تحسین في األدوار، لعب طریق عن التعّلم على قائم تدریسي برنامج فاعلیة ما

  ؟ القراءة نحو اتجاهاتهم وتنمیة األساسي، الثالث الصف تالمیذ

  :البحث أهمية -2

  :أن نتائجه یمكن أن من الحالي البحث أهمیة تأتي   

تكشف فاعلیة طریقة لعب األدوار في تحسین االستیعاب القرائي لدى تالمیذ الصف الثالث  -2-1

  . األساسي

یقة لعب األدوار في تنمیة االتجاھات االیجابیة نحو القراءة لتالمیذ ھذه تكشف فاعلیة طر-2-2

  . المرحلة

فید في توجیھ أنظار القائمین على تخطیط المناھج وتطویرھا إلى أھمیة صوغ المحتوى ت -2-3

وتنظیمھ على نحو یوجھ معلمي مرحلة التعلیم األساسي إلى استخدام أنشطة وطرائق متعددة تركز 

  . ة مھارات االستیعاب القرائيعلى تنمی

تفید المشرفین على التربیة العملیة والموجهین التربویین القائمین على العملیة التعلیمیة في  -2-4

  .تدریب المعلمین أثناء الخدمة على توظیف طریقة لعب األدوار في التدریس

 القرائي االستیعاب مهارات قیاس في بها االستعانة یمكن موضوعیة أدوات تقدیم في تفید-2-5 

  . واتجاهات التالمیذ نحو القراءة

  .مواد دراسیة أخرى تدریس في األدوار لعب ةطریق استخدام تتناول بحوث أمام المجال یفتح -2-6

 :البحث أهداف -3

  :اآلتیة األهداف تحقیق إلى الحالي البحث یسعى  

 القرائي االستیعاب مستوى تحسین في األدوار، لعب طریق عن التدریسي البرنامج فاعلیة تعّرف-3-1

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات تنمیة في التدریسي البرنامج فاعلیة تعّرف-3-2

  .لدیهم امتالكاً  أكثرها ومعرفة القرائي، االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة فاعلیة قیاس-3-4

  .مستوى كلّ  في توفرها الواجب القرائیة والمهارات القرائي االستیعاب مستویات تحدید-3-4
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ربت فرضيات البحث عند مستوى داللة   :فرضيات البحث -٤
ُ
  ) α≥ ٠.٠٥(اخت

   التطبیقین في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال-4-1

  .القرائي االستیعاب ختبارال )البعدي و القبلي (

  التطبیقین في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال-4-2

  .القرائي االستیعاب ختبارال )البعدي و القبلي (

 )التجریبیةو  الضابطة(المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال -4-3

  .القرائي یعاباالست ختبارال البعدي التطبیق في

 التطبیقین في الضابطة مجموعةال تالمیذ درجات يمتوسط بین ةإحصائی لةالد ذو فرق وجدی ال -4-4

  .القرائي االستیعاب ختبارال )المؤجل والبعدي البعدي(

 التطبیقین في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال -4-5

  .القرائي االستیعاب ختبارال )المؤجل ديوالبع البعدي(

 )والضابطة التجریبیة (المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال -4-6

  ..القرائي االستیعاب ختبارال )المؤجل البعدي( التطبیق في

 )التجریبیة بطة والضا( تینالمجموع تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال-4-7

  .القرائي االستیعاب ختبارال التطبیق البعدي في)  ضعیف-متوسط -مرتفع(التحصیل مستوى وفق

 )التجریبیة الضابطة و( تینالمجموع تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال-4-8

  .القرائي ستیعاباال ختبارالتطبیق المؤجل الفي )  ضعیف-متوسط -مرتفع(التحصیل مستوى وفق

 التطبیقین في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین ةإحصائی لةالد ذو فرق وجدی ال -4-9

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات الستبانة )المباشر والبعدي القبلي(

 قینالتطبی في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال -4-10

  .التالمیذ نحو القراءة اتجاهات ستبانةال )والبعدي القبلي(
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  :البحث متغريات-5

 : اآلتیة المتغیرات البحث یتضمن   

 .االعتیادیة الطریقة -األدوار لعب طریقة: المستقلة المتغیرات-5-1

 التالمیذ اتجاهات-2– القراءة مادة في للتالمیذ القرائي االستیعاب- 1: وتشمل التابعة المتغیرات-5-2

  .الدراسي التحصیل -3-القراءة نحو

  :البحث منهج -6

  التدریسي النموذج فاعلیة لقیاس التجریبي، المنهج الباحث اْستخدم وطبیعته، البحث ألهداف وفقاً 

 القراءة نحو االتجاهات وتنمیة القرائي االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة على القائم المقترح

 االستیعاب اختبار (البحث أدوات ُطبقت ثم ضابطة، واألخرى تجریبیة، إحداهما مجموعتان، تْ مَ ُتخدِ واسْ 

 المجموعة ُدرِّست ثم والضابطة، التجریبیة المجموعتین تالمیذ على قبلیاً )  االتجاهات استبانة القرائي،

 الطریقة باستخدام ضابطةال المجموعة ُدرِّست حین على المقترح، التدریسي النموذج باستخدام التجریبیة

 لدرجات اإلحصائي التحلیل نتائج وبمقارنة المجموعتین، على بعدیاً  البحث أدوات طبقت ثم ،االعتیادیة

 االستیعاب( تابعةالّ  المتغیرات في األدوار لعب طریقة المستقل المتغیر فاعلیة قیاس أمكن المجموعتین

  ).راءةالق نحو االتجاهات الدراسي، حصیلالتّ  القرائي،

  :تهوعين البحث جمتمع -7

 -2013 الدراسي للعام الرسمیة دمشق مدینة في األساسي التعلیم مدارس من البحث مجتمع نتكوّ      

 وتحدید ،والضابطة التجریبیة البحث تينعیّ  لتشكل قصدیةٍ  بطریقةٍ  المدارس من عدد واختیار ،م 2014

 أخرى مدرسة من الضابطة المجموعة تمثل التي ةوالشعب ؛مدرسة من التجریبیة العینة تمثل التي ةالشعب

 أدوات لتجریب البحث، عینة مدارس خارج من استطالعیة عینة اختیار إلى إضافةً  ،عشوائیة ةبطریق

) 50(التجریبیة المجموعة تالمیذ عدد بلغ ،والضابطة التجریبیة المجموعتین على اتطبیقه قبل البحث

 المجموعة تالمیذ وعدد ،وتلمیذةً  تلمیذاً ) 33( الضابطة المجموعة ذتالمی وعدد وتلمیذًة، تلمیذاً 

  .وتلمیذةً  تلمیذاً ) 39( االستطالعیة
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  :البحث أدوات -8

  :اآلتیة األدوات البحث تضمن

  .األدوار لعب طریق وفق التدریسي البرنامج -8-1

  .األساسي ثالثال الصف تالمیذل األول الجزء - القراءة كتاب محتوى تحلیل قائمة-8-2

 .األساسي الثالث الصف تالمیذ لدى القرائي االستیعاب لقیاس اختبار-8-3

  .القراءة نحو تالمیذال اتجاهات لقیاس استبانة-8-4

  .بطاقة مالحظة لتقویم أداء التالمیذ أثناء تنفیذ لعب األدوار-8-5

  :البحث حدود -9

  :على الحالي البحث اقتصر

الحلقة األولى من مرحلة التعلیم  مدارس في األساسي الثالث لصفا تالمیذ: البشریة الحدود- 9-1

  .  القرائي االستیعاب تحسین في البرنامج نجاح مدى ومعرفة ،الرسمیة دمشق مدینة األساسي في

  م2014- 2013 الدراسي العام من األول الفصل: الزمانیة الحدود- 9-2

 منطقة في األولى الحلقة – األساسي لیمللتع الرسمیة دمشق مدینة مدارس: المكانیة الحدود- 9-3

  .التعلیمیة المیدان

 الثالث لصفل الوحدات الثالث األولى-األول الجزء )لغتي العربیة(-القراءة كتاب: العلمیة الحدود- 9-4

  .التحصیل الدراسي-االتجاهات- القرائي االستیعاب-األساسي

  :والتعريفات اإلجرائية مصطلحات البحث -10

  )  The Effectiveness:(الفاعلیة-10-1

  ". األهداف تحقیق في النجاح مدى:" بأنها) 203،2003والقال، ناصر( عند: الفاعلیة-

. ممكن حد بأقصى إلیها والوصول المرجوة، النتائج وبلوغ األهداف إنجاز على القدرة هي :الفاعلیة

  ).55 ،2005 زیتون،(

 طریقة باستخدام القراءة موضوعات تدریس نتیجة یحدث الذي )رالتغیّ (أثیرالتّ  مقدار: بأنها إجرائًیا فوتعرّ 

 فالصّ  تالمیذ لدى القراءة نحو تجاهاتاال وتنمیة القرائي االستیعاب تحسین في المقترحة األدوار لعب

 نسبة تزید عندما فاعالً  المقترح البرنامج یعد إذ المعدل، الكسب نسبة بحساب وقیست األساسي، الثالث

   .الصحیح الواحد على المعدَّل الكسب
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  )Teaching program(:  التدریسي البرنامج-10-2

 الّصف معّلم یتبعها أن یجب التي اإلجراءات من مجموعة من مكونة عمل خطة :التدریسي البرنامج-

 القرائي االستیعاب تحسین بهدف األدوار، لعب طریقة على القائمة التعلمّیة، التعلیمّیة المواقف خالل من

  .نحوها اتجاهاتهم وتنمیة االبتدائي، الثالث الصف میذتال لدى

 المتعلمون بها یقوم التي التعلمیة، – التعلیمیة والخطوات اإلجراءات من مجموعة :بأنه إجرائیاً  یعرف

 بناء في وفّعالین إیجابیین خاللها من المتعلمون یكون ومتسلسل، منتظم بشكل وتحدث والمدرس،

 وظیفةٍ  مرحلةٍ  كلُّ  تؤدي ومتكاملة متتالیة مراحل وهي ،وتطویرها وتصویبها مبأنفسه وأفكارهم معرفتهم

 من مجموعة منها كلٌّ  ضمُّ ی تدریسیة مواقف خمسة من النموذج ویتكون ،تلیها التي للمرحلة تمهد معینةٍ 

 غطت استمرت لمدة ستة أسابیع،درسیة، حصة ( 21 ) بواقع العمل وأوراق التعلمیة واألنشطة المهام

  ). لغتي العربیة( القراءة لموضوعات العلمي المحتوى

   :)Role play (الدور لعب-10-3

 سلیمان،  ؛2007،61 اللوح، عفانة،( من الباحثین والتربویین لدى العدید األدوار لعب تعریفات دتتعدّ 

ل ومعظمھا عدَّ لعب األدوار طریقة من طرائق التعلم الفّعا )151 ،2008 الجالد،  ؛292 ،2008

  :ة نذكر منھاة التعلیمیّ م في العملیّ التي تركز على نشاط المتعلّ 

 الموقف شخصیات المتعلمون فیه یتقمص المعلم، وبتوجیه المتعلمین، بعض قبل من موقف تمثیل"

  ).151 ،2008 الجالد،(."التمثیل من االنتهاء بعد شاهدوه ما المتعلمین بقیة وینتقد وأحداثه،

 بتمثیل التالمیذ قیام إلى یستند تمثیلي تعّلمي تعلیمي نشاط: بأنه دور اجرائیاً لعب ال الباحث ویعّرف-

 ویجیب بتمثیله، یقوم الذي الدورب التلمیذ فیه یتفاعل وتوجیهه، المعّلم إشراف تحت إلیهم الموكلة األدوار

  .والنشاط والحیویة بالحركة مليءٍ  جوٍ  في زمالئه، أسئلة عن

  

  

  

  

  

   Method of role playing :واراألد لعب طریقة-10-4
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 باستخدام حقیقي، غیر موقف في حقیقي سلوك تمثیل خالل من تدریس طریقة: "األدوار لعب طریقة-

 ومیّسراً  موّجهاً  المعّلم دور ویكون الدرس، أثناءفي  المتعلم به یقوم الذي الدور إلتقان الخامات بعض

  ).8 ،2009 ماوي،الع". (وأدوارهم المتعّلمین أعمال على ومشرفاً 

لتنفیذ دروس القراءة للصف الثالث  مجموعة من الخطوات المحددة مسبقاً : إجرائیاً  الباحث فهاویعرّ 

 وفق وتحت اشراف المعلم، الدراسیة الحصة خالل التالمیذ فاعلیة على مباشرٍ  بشكلٍ  تعتمد األساسي،

   .الدرس مجریات وفق التعدیل إمكانیة مع والمنظمة المرتبة الخطوات من مجموعة

   .)Reading Comprehension: (القرائي االستیعاب-10-5

  علیه والحكم وتقویمه وتفسیره وفهمه المقروء النَص  معنى على القارئ تركیز تتطَلب مقصودة عملَیة"  

 التي التفكیر عملیات مستوى بحسب وذلك ،الصعوبة في المتدَرجة التصنیفات من مجموعة ولها

 الفهم بمستوى وتنتهي للنَص  الحرفي الفهم بمستوى تبدأ التي المستویات هذه من ستوىم كلَ  یتضمنها

  .)13 ،2007، هالل.( "متعددة مهارات المستویات هذه من مستوى كلَ  ویتضمن, اإلبداعي

 ثم بینها، تربط التي والعالقات والكلمات الرموز بإدراك تبدأ القراءة، عملیة جوهر: "القرائي االستیعاب-

  ).395 ،2010 البركات،". (ومدلوالتها معانیها ستیعابا

 الذي الخفي أو القریب المعنى إلى الوصول من التالمیذ یمكن عقليٌّ  نشاطٌ : "القرائي االستیعاب -

 الجدیدة والمعلومات أذهانهم في الموجودة التالمیذ معلومات بین التفاعل خالل من ،الكاتب یقصده

  ).28 ،2010 والهاشمي، الوحیدي". (لذلك المعد باالختبار ویقاس ،القرائي النص في الموجودة

 وتفسیرها بالمعاني التنبؤ خاللها من الفرد یستطیع التي الواعیة القراءة" بأنه القرائي االستیعاب ویعّرف

 أحكامٍ  وٕاصدار وتقویمها، وتلخیصها وتنظیمها والفرعیة، الرئیسة األفكار وتحدید صحیًحا، تفسیًرا

  ."تواجهه التي ةالمعرفیّ  المشكالت حلّ  على الفرد قدرة من ذلك یتبع وما المقروءة، المادة تجاها یةٍ موضوع

     38,2006 ).   الفي، (

 المعنى إلى الوصول من األساسي الثالث الصف تالمیذ نیمكّ  عقليٌ  نشاطٌ : إجرائیاً  الباحث فهویعرّ 

 والمقترحات البدائل ووضع األسئلة، عن واإلجابة منه، جزء أو الدرس وقراءة الكاتب، قصده الذي القریب

 ویقاس القرائي النص ومعلومات التالمیذ، معلومات بین التفاعل خالل من بالدرس، المتعلقة المناسبة
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 لىع ل المعدَّ  الكسب نسبة تزید عندما فاعالً  المقترح البرنامج یعدّ  إذ المعدل، الكسب نسبة بحساب

  .حجم األثر بحساب االحتفاظ في المقترح البرنامج فاعلیة ستقی كما الصحیح، الواحد

   Reading comprehension levels :مستویات االستیعاب القرائي

 فتعرّ  للتلمیذ تتیح المحتوى، في متضمنة فكرة كلّ  ووهLiteral Level): ( الحرفي مستوىال-*

 الدرس، في ةالوارد الشخصیات بذكر ةوالمتعلق مها،تعلّ  لما مماثلة بصورة علیه المعروضة المعلومات

 وتحلیل الجملة، من الفراغ في المناسب الفعل ووضع المناسبة، الجر حروف واستخدام ،امنه كلٍّ  وعمل

  .مماثلةٍ  جملةٍ  نمط على جملة وصوغ كلمات، إلى جملة

 للتلمیذ تتیح، المحتوى في متضمنة فكرة كلّ  ووه :)Ddeductive  Level ( االستنتاجي المستوى -*

 الكلمات لبعض) ضد( وصوغ المفردات، من مفردة معنى كاستنتاج منه المطلوب معرفة على القدرة

  .محددة كلمة حول جملة وصوغ بالنتیجة، السبب وربط جملة، في كلمة ووضع علیه، المعروضة

 أو  أیهر  بیان للتلمیذ تتیح المحتوى، في متضمنة فكرة كلّ  ووهCash level): (النقدي المستوى -*

 حیال تصرفه وطریقة علیه، المعروضة المواقف بعض ونقد الدرس، شخصیات إحدى أو بالدرس إعجابه

  . المواقف هذه

 فكرة كلّ  ووه): Gastronomic or emotional level(  أو العاطفي التذوقي المستوى -*

 الفائدة تحدید ،لشخصیاتا إحدى بدور كالشعور العاطفیة االستجابة للتلمیذ تتیح ،المحتوى في متضمنة

  .محببةلطیفة و  بعبارات والثناء والمدیح الشكر عبارات على والرد ،ألصدقائه نصیحة توجیه ،الدرس من

 القدرة للتلمیذ تتیح المحتوى، في متضمنة فكرة كلّ  ووه): Creative level( اإلبداعي المستوى -*

 خارج أو الدرس في لمشكالت حلول واقتراح س،للدر  جدیداً  عنواناً  یضع كأن جدیدة، أفكار تطویر على

 دور أو األم دور أو الطبیب، دور لیتخیّ  كأنْ  نفسه مكان إحدى شخصیات الدرس لوتخیّ  الدرس،

   .أو دور الفائز األول المعلمة

تناول العدید من الباحثین تعریف االتجاه وركزوا في تعریفاتھم  Attitude):( :جاهاالتّ -10-6

 الباحث وردیو االیجابي من الموضوع المحدد بالرفض أو القبول السلبي أو حول موقف الشخص

  :عریفاتبعض ھذه التّ 
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  " .سلبیاً  أو إیجابیاً  الموقف هذا یكون وقد ،محددٍ  موضوعٍ  أو معینٍ  شيءٍ  من الشخص موقف" 

  ).15 ،2001 ملحم،(

 من تنتظم والنفسي العصبي ؤالتهی أو االستعداد من حالة" :بأنهاالتجاه Allport ) ألبورت،( فعرّ 

 تستثیر التي والمواقف الموضوعات نحـو واسـتجاباته الفـرد لـسلوك موجهةً  وتكون الشخص خبرة خالل

  .)1994،5 كفافي،(. "االستجابات هذه

 الفـرد شـعور یحـدد نسبیاً  ثابت مكتسب وجداني استعداد" :هبأنّ  االتجاه )7،1985راجح،(فویعرّ 

 أو أشخاصاً  أو أشیاء تكون قد الرفض أو بالقبول علیها حكماً  لیتضمن معینة عاتموضو  نحـو وسـلوكه

  . "نفسه الفرد لذات أفكاراً 

  .سـلبیة أو إیجابیـة بصورة معین موضوع نحو لالستجابة المیل )12،1992،وآخرون الكناني(ویعّرفه

 أفراد عنها ریعبّ  التي حاسیسواأل والمشاعر األفكار حصیلة وه :القراءة نحو االتجاه الباحث فیعرّ  -

 معدة استبانة خالل من القراءة مادة تدریس في األدوار لعب برنامج توظیف إزاء التجریبیة، المجموعة

  . مقننة شبه مقابلة و الغرض لهذا

 القراءة تجاه األساسي الثالث الصف تالمیذ موقف البحث هذا في القراءة نحو اإلیجابي باالتجاه ویقصد

 من%) 70(حصول بنسبة ویقاس المستخدمة القراءة نحو االتجاه الستبانة اإلیجابیة االستجابة خالل من

 عن تلمیذاً ) 50( أصل من  اً تلمیذ) 35( یجیب أن أي(.االستبانة درجات من%) 70( على التالمیذ

  ).ایجابي بشكلٍ  االستبانة عبارات من عبارة) 27( أصل من عبارة) 19(

 دلیل في المحددة الخطوات مجموعة :هي  The normal method :یةاالعتیاد الطریقة-10-7

 القراءة مادة تدریس في المعّلم یعتمدها التي التربیة وزارة من المقرر الرسمي، للكتاب المرافق المعّلم

  .المدرسي الكتاب في الموجودة األنشطة باستخدام  األساسي الثالث الصف لتالمیذ



  

  

  

  

 الدراسـات السابقـة بعض:الفصل الثاني                                

 :أوالً 

  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــة

 

  :الدراسات العربيةبعض 

 األلعاب وأ المسرحي وأ الدرامي التمثیل وأ األدوار لعب وأ اللعب تناولت دراسات-١

  . التعلیمیة

  .ارتعقیب على دراسات لعب األدو 

  .تناولت القراءة التي دراساتبعض ال- ٢

  
  :القراءة دراساتتعقیب على 

  .العربیة على الدراسات التعقیب :ثانیاً 

 

  .الدراسات األجنبية بعض   :ثالثاً 

  .األجنبیة على الدراسات التعقیب  :رابعاً 
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  :مقدمــــــــــــــة

ات الصلة بموضوع البحث بصورة مباشرة أو یتناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات والبحوث ذ

اإلفادة منها في البحث الحالي، وقد تم عرض الدراسات العربیة واألجنبیة وفق  تمتغیر مباشرة، والتي 

إلجرائها من األقدم إلى األحدث، ومن ثم التعقیب علیها واستخالص النتائج ذات  الزمنيالتسلسل 

ومدى التشابه واالختالف بینها وبین البحث  ،ادة منهاالصلة بموضوع البحث الحالي، ومدى اإلف

واختار الباحث بعض الدراسات التي تناولت األلعاب التعلیمیة، أو التمثیل الدرامي، أو التمثیل  الحالي،

ولكنها تركز على فاعلیة التلمیذ  منها، المسرحي، على الرغم من االختالف في تفاصیل تطبیق كلّ 

ولكنها تختلف  من خالل األدوار الموكلة إلیه وٕالى زمالئه في الصف، لتعلیمیة،ومشاركته في العملیة ا

یستطیع التلمیذ الخروج  عن التمثیل المسرحي الذي یعتمد على وجود نص مكتوب وأدوار محددة ال

تعتمد طریقة لعب األدوار على التلقائیة والعفویة وعدم اعتماد نص مكتوب لتتیح للتلمیذ  إذعنها، 

التمثیل  إلى أنّ  إضافةً  یجول في خاطره دون تردد أو خوف، امّ یعبر عل ؛بعفویة وتلقائیة التصرف

تحتاج طریقة لعب  بینما ال ،للتالمیذ محددٍ  ووجود لباسٍ  جیدٍ  عداد المكان بشكلٍ إالمسرحي یحتاج إلى 

عاب التعلیمیة األل إلى أنّ  ةً إضاف ف بمالبس التالمیذ العادیة،وتجري داخل الصّ  ،األدوار إلى ذلك

تحتاج طریقة لعب األدوار لمثل هذه  بینما ال تحددها طبیعة المادة الدراسیة، ؛محددةٍ  تحتاج إلى ألعابٍ 

دراسة بذكر اسم الباحث الذي قام بالدراسة والسنة التي أجریت  وقد اكتفى الباحث في كلّ  األلعاب،

وأهم النتائج  ،فیها داة أو األدوات المستخدمةواأل فیها الدراسة ومكان الدراسة وعنوانها وهدفها وعینتها

  :اآلتیة الخطوات بموضوع البحث الحالي، وعرضها الباحث وفق ذات الصلةالتي توصلت إلیها 
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 :الدراسات العربیةبعض  -أوالً 

  

 األلعاب أو المسرحي وأ الدرامي التمثیل أو األدوار لعب أو اللعب تناولت التي دراساتالبعض   -1

  .علیمیةالت

  

  )رسالة ماجستیر( .سوریة -دمشق ).2000.(خلیل دراسة- 1-1

  .فاعلیة التعلم باللعب في مادة القراءة لدى تالمیذ الصف األول االبتدائي : عنوان الدراسة

  .فاعلیة التعلم باللعب في مادة القراءة لدى تالمیذ الصف األول االبتدائي تعّرف: هدف الدراسة

   .وضابطة تجریبیة مجموعتین وزعوا على وتلمیذةً  تلمیذاً ) 68( من الدراسة عینة تتكون: الدراسة عینة

   .قرائي اختبار- بطاقة مالحظة لكل تلمیذ -برنامج للتعلیم باللعب :أدوات الدراسة

الذین تعلموا دروس القراءة وفق  تفوق أفراد المجموعة التجریبیة أظهرت نتائج الدراسة :نتائج الدراسة

   .الذین تعلموا دروس القراءة وفق الطریقة االعتیادیة على أفراد المجموعة الضابطة عبطریقة الل

  )رسالة ماجستیر(  .األردن – عمان). 2000( دةحمو  دراسة- 1-2

  .االستیعاب القرائي لطلبة الصف السابع فيأثر التمثیل الدرامي للنصوص القرائیة : عنوان الدراسة

  .االستیعاب القرائي فيدام التمثیل الدرامي للنصوص القرائیة أثر استخ تعّرف: هدف الدراسة

 مجموعتین على واوزع السابع الصف طلبة من طالباً ) 71( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .تجریبیة وضابطة

  .برنامج لتصمیم الدروس وفق التمثیل الدرامي-اختبار لقیاس االستیعاب القرائي :أدوات الدراسة

، حیث تفوق طلبة الدراسة فاعلیة التمثیل الدرامي في االستیعاب القرائي نتائج أظهرت: لدراسةانتائج 

   .المجموعة التجریبیة على طلبة المجموعة الضابطة

  )رسالة ماجستیر(  .األردن -عمان). 2000( صوالحة دراسة- 1-3

تنمیة مهارات القراءة  أثر استخدام أسلوب الدراما في تعلیم نصوص القراءة على: عنوان الدراسة

  .الجهریة لتالمیذ الصف الخامس األساسي

أثر استخدام الدراما في تعلیم نصوص القراءة على تنمیة مهارات القراءة الجهریة  تعّرف: هدف الدراسة

  .لتالمیذ الصف الخامس األساسي
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 مجموعتین على عواوز  الخامس الصف تالمیذ من تلمیذاً ) 52( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .وضابطة تجریبیة

  .الدراما أسلوب وفق تدریسي برنامج-القراءة مهارات لتنمیة اختبار:الدراسة أدوات

 في الضابطة المجموعة أفراد على التجریبیة المجموعة أفراد تفوق الدراسة نتائج هرتظأ: الدراسة نتائج

  .الجهریة القراءة مهارات تنمیة يف الدراما أسلوب فاعلیة إلى یشیر وهذا الجهریة القراءة

  )رسالة ماجستیر( . السعودیة – الریاض). 2001( فهمي دراسة- 1-4

الصف الثالث اإلعدادي للقواعد  طلبة فاعلیة استخدام لعب األدوار على تحصیل: عنوان الدراسة

  .النحویة واتجاهاتهم نحوها

للقواعد  الصف الثالث اإلعدادي طلبة لتحصی في فاعلیة  طریقة لعب األدوار تعّرف: هدف الدراسة

  .النحویة واتجاهاتهم نحوها

وزعن على مجموعتین  اإلعدادي الثالث الصف من طالبةً ) 80(من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .تجریبیة وضابطة

 برنامج تدریس وفق طریقة لعب -اختبار تحصیلي للقواعد النحویة  والتعبیر الشفوي :أدوات الدراسة

  .األدوار لدروس القواعد النحویة

في تنمیة مهارات التعبیر الشفوي لدى  للعب األدواراّلدور الفّعال  أظهرت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

ت للقواعد النحویة اطالبوجود عالقة ارتباطیة موجبة بین تحصیل ال، و اإلعدادي الثالث الصف طالبات

  .واتجاهاتهن نحوها

 اكتساب في الحاسوب خالل من المنفذة باللعب التعلم استراتیجیة استخدام فاعلیة تعّرف: الدراسة هدف

  .األربع الحسابیة العملیات مهارات السادس الصف تالمیذ

 لىع وزعوا السادس، الصف تالمیذ من وواحد تلمیذ)  101( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .وضابطة تجریبیة مجموعتین

  . برنامج حاسوبي وفق طریقة اللعب - اختبار تحصیلي في الریاضیات :أدوات الدراسة

  )رسالة ماجستیر( .األردن -عمان). 2001 (حمدي و ریا أبو دراسة- 1-5

استخدام استراتیجیة التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في اكتساب تالمیذ : عنوان الدراسة 

  .الصف السادس مهارات العملیات الحسابیة األربع
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 والمؤجل المباشر التحصیل في التجریبیة المجموعة أفراد تفوق الدراسة نتائج أظهرت: الدراسة نتائج

 العملیات مهارات السادس الصف تالمیذ اكتساب في باللعب التعلم استراتیجیة فاعلیة إلى یشیر وهذا

  .الجنس لمتغیر زىتع والمؤجل المباشر التحصیل في اً فروق النتائج تظهر ولم األربع، الحسابیة

  )رسالة ماجستیر(  .األردن  -عمان).2001( نجم دراسة- 1-6

أثر استخدام األلعاب التربویة الریاضیة عند طلبة الصف السابع على تحصیلهم في : عنوان الدراسة

  .الریاضیات واتجاهاتهم نحوها

 الریاضیات في السابع فالص طلبة تحصیل في التربویة األلعاب استخدام فاعلیة تعّرف: الدراسة هدف

  .نحوها واتجاهاتهم

  .على مجموعتین تجریبیة وضابطة وزعواوطالبَة  طالباً ) ٩٤(تكونت عینة الدراسة من : عینة الدراسة

  .اختبار تحصیلي لمادة الریاضیات واستبانة لقیاس االتجاهات: أدوات الدراسة

ما التجریبیة على أفراد المجموعة الضابطة  تفوق أفراد المجموعة أظهرت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

تحسن في  روظهو، فاعلیة استخدام األلعاب التربویة في تحصیل الطلبة في مادة الریاضیات علىیدل 

  .المجموعة التجریبیة لمصلحةنحو الریاضیات  الطلبةاتجاهات 

  )اجستیررسالة م(  .مؤتة بحث في مجلة .عمان،األردن).2002.(وغنیم الحیلة دراسة- 1-7

  

أثر األلعاب التربویة اللغویة المحوسبة والعادیة في معالجة الصعوبات القرائیة لدى  :عنوان الدراسة

  .الصف الرابع األساسي تالمیذ

 لدى القرائیة الصعوبات معالجة في والعادیة المحوسبة اللغویة التربویة األلعاب أثر تعّرف :الدراسة هدف

  .األساسي الرابع الصف تالمیذ

 مجموعة كل مجموعات، ثالث على وزعوا وتلمیذةً  تلمیذاً ) 38( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

 تدرس الثانیة والمجموعة المحوسبة التربویة باأللعاب تدرس مجموعة تالمیذ،) 6(و تلمیذات) 10( تضم

  .االعتیادیة بالطریقة تدرس الثالثة والمجموعة العادیة، التربویة باأللعاب

  .والعادیة حوسبةمال التربویة األلعاب باستخدام تعلیمي برنامج -تحصیلي اختبار :الدراسة أدوات

 في الدراسة مجموعات تالمیذ درجات متوسطات بین اً فروق الدراسة نتائج أظهرت :الدراسة نتائج

 اللغویة بویةالتر  باأللعاب تدریسهم تم الذین التالمیذ لمصلحة والمؤجل المباشر التحصیلي االختبار
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باأللعاب التربویة اللغویة العادیة ثانیًا، ثم  تدریسهمالذین تم  التالمیذ لمصلحة المحوسبة أوًال، ثم

 .بالطریقة االعتیادیة تدریسهمالذین تم  التالمیذ لمصلحة

االختبار التحصیلي المباشر والمؤجل  فيمجموعات الدراسة  درجاتفروق بین متوسطات  ظهرت- 

  .ناثاإل لمصلحة

  )رسالة ماجستیر(  .فلسطین - غزة). 2005( عفانة دراسة- 1-8

أثر استخدام األلعاب التعلیمیة في التحصیل الفوري والمؤجل في مادة الریاضیات : عنوان الدراسة

  .لطلبة الصفین الثاني والثالث األساسیین

 مادة في والمؤجل يالفور  التحصیل في التعلیمیة األلعاب استخدام فاعلیة تعّرف: الدراسة هدف

  .األساسیین والثالث الثاني الصفین لتالمیذ الریاضیات

  .التعلیمیة األلعاب باستخدام تعلیمي برنامج -الریاضیات لمادة تحصیلي اختبار :الدراسة أدوات

  .الثالث الصف تالمیذ من وشعبتان الثاني الصف تالمیذ من شعبتان :الدراسة عینة

 تعزى الدراسة لمجموعتي المؤجل التحصیل في جوهرّیةً  فروقاً  الدراسة جنتائ أظهرت :الدراسة نتائج

 لمتغیر تعزى الدراسة لمجموعتي المؤجل التحصیل في جوهرّیة فروقاً  النتائج تظهر لمو  ،التدریس لطریقة

 فاعلیة إلى یشیر وهذا والجنس الطریقة بین للتفاعل تعزى جوهرّیة فروقاّ  النتائج أظهرتو  ،الجنس

  .الریاضیات مادة في التالمیذ تحصیل في التعلیمیة اباأللع

  )رسالة ماجستیر(  .فلسطین غزة،). 2006.(حجازي دراسة- 1-9

تالمیذ  لدى العربیة اللغة مھارات بعض تنمیة في التربویة األلعاب توظیف أثر :عنوان الدراسة

  .األساسي األول الصف

 الصف تالمیذ لدى العربیة اللغة مهارات بعض تنمیة في التربویة األلعاب توظیف تعرف: الدراسة هدف

  .األساسي األول

 وضابطة ذاً تلمی) 25(تجریبیة مجموعتین على وزعوا تلمیذاً ) 57(من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .تلمیذاً ) 32(

  .الجهریة للقراءة مالحظة بطاقة -المهارات لقیاس اختبارات أربعة :الدراسة أدوات

 السمعي التمییز مهارات في -التجریبیة المجموعة تالمیذ تفوق الدراسة نتائج أظهرت: اسةالدر  نتائج

  .الضابطة المجموعة تالمیذ على- والتركیب والتحلیل والبصري
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  .األردنیة مجلةفي البحث  .األردن عمان،).2006.(هیالت دراسة-1-10

 مبحث في الرابع الصف تالمیذ تحصیل يف التعلیمیة للمادة الدرامي التمثیل أثر: عنوان الدراسة

  .االجتماعیة التربیة

 مبحث في الرابع الصف تالمیذ تحصیل في الدرامي التمثیل طریقة استخدام فاعلیة تعّرف: الدراسة هدف

  .التقلیدیة بالطریقة مقارنة االجتماعیة التربیة

 مجموعتین على وزعوا ،تلمیذةً و  تلمیذاً   ( 208 )من مكونة عینة على الدراسة طبقت: الدراسة عینة

 (68)  من مكونة وضابطة الدرامي، التمثیل بطریقة درسوا وتلمیذةً  تلمیذاً  (140 ) من مكونة تجریبیة

  . التقلیدیة بالطریقة درسوا وتلمیذةً  تلمیذاً 

  .الدرامي التمثیل وفق تدریسي برنامج - االجتماعیة التربیة لمادة تحصیلي اختبار:الدراسة أدوات

 التحصیل في والضابطة التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات بین  اً فروق النتائج أظهرت: الدراسة ائجنت

  .التجریبیة المجموعة لصالح الدرامي التمثیل لطریقة یعزى

  .التدریس وطریقة الجنس متغیري بین للتفاعل أو الجنس لمتغیر تعزى اً فروق النتائج تظھر لم 

لألبحاث النجاح جامعة مجلة .فلسطین -القدس ).2007.(وعفانة زیدان دراسة-1-11  

 لدى الریاضیات في والمؤجل الفوري التحصیل في التعلیمیة األلعاب استخدام أثر: الدراسة عنوان 

.األساسي الثالث الصف تالمیذ  

 لدى الریاضیات في والمؤجل الفوري التحصیل في التعلیمیة األلعاب استخدام أثر تعّرف: الدراسة هدف

.القدس ضواحي مدارس في األساسي الثالث الصف تالمیذ  

 درست تجریبیة مجموعتین على وزعوا وتلمیذةً  تلمیذاً ) (68 من الدراسة عینة وتكونت: الدراسة عینة

  .التقلیدیة بالطریقة درست ضابطة و التعلیمیة، األلعاب باستخدام

  .الریاضیات لمادة تحصیلي اختبار:الدراسة أدوات

 إناث ولصالح التدریس لطریقة تعزى الفوري التحصیل في اً فروق النتائج أظهرت: الدراسة نتائج

 أو الجنس أو التدریس لطریقة تعزى المؤجل التحصیل في اً فروق النتائج تظهر ولم التجریبیة، المجموعة

.بینهما التفاعل  
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  )رسالة ماجستیر(  .فلسطین -نابلس). 2007(القدومي دراسة-1-12

أثر التعلم عن طریق اللعب في التحصیل الدراسي واالحتفاظ في مادة اللغة االنكلیزیة  :لدراسةعنوان ا

  .لدى تالمیذ الصف الرابع األساسي 

 اللغة مادة في واالحتفاظ الدراسي التحصیل في اللعب طریق عن التعلم أثر تعّرف: الدراسة هدف

  . األساسي الرابع الصف تالمیذ لدى االنكلیزیة

  .ضابطة و تجریبیة مجموعتین على وزعوا وتلمیذةً  تلمیذاً  )120( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  . تعلیمیة ألعاب ست -االنكلیزیة اللغة مادة في تحصیلي اختبار :الدراسة أدوات

 والبعدي القبلي االختبار في التجریبیة المجموعة أفراد تفوق الدراسة نتائج أظهرت :الدراسة نتائج

 في) واالحتفاظ القبلي(االختبارین في منه أفضل البعدي االختبار في التالمیذ تحصیل كانو  ،واالحتفاظ

 ) والتركیب التحلیل(مستویي في التالمیذ تحصیل وكان ،)والتطبیق واالستیعاب والفهم التذكر( مستویات

  .القبلي االختبار في منه أفضل البعدي االختبار في

  .دكتوراه رسالة .سوریة– دمشق). 2008( عویس دراسة-13 -1

  .فاعلیة اللعب في إكساب أطفال الروضة بعض مهارات التفكیر: عنوان الدراسة

  .التفكیر مهارات بعض الروضة أطفال إكساب في اللعب فاعلیة تعّرف :الدراسة هدف

  .ابطةوض تجریبیة مجموعتین على وزعوا طفًال،) 62( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .الروضة أطفال لدى التفكیر لمهارات تحصیلي اختبار:الدراسة أدوات

 في الضابطة المجموعة أفراد على التجریبیة المجموعة أفراد تفوق الدراسة نتائج أظهرت: الدراسة نتائج

 ظهر و البعدي االختبار في الضابطة المجموعة أداءِ  في بسیطٌ  تحسنٌ  ظهر كما ،البعدي االختبار

 األطفال إكساب في اللعب فاعلیة یؤكد ما ،البعدي االختبار في التجریبیة وعةمالمج نتائج في تحسنٌ 

  .التفكیر مهارات

  ماجستیر رسالة .السعودیة-المنورة المدینة ).2008.(محفوظ، أمیمة دراسة-1-14

االحتفاظ بمادة فاعلیة إستراتیجیة تبادل األدوار في تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل و  :عنوان الدراسة

  .التاریخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدینة المنورة

 بمادة واالحتفاظ والتحصیل الناقد التفكیر تنمیة في األدوار تبادل إستراتیجیة فاعلیة تعّرف: الدراسة هدف

  .المنورة بالمدینة الثانوي الثاني الصف طالبات لدى التاریخ
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وزعن على  الثانوي الثني الصف طالبات من طالبةً  )80( من لدراسةا عینة تكونت :الدراسة عینة

  .مجموعتین تجریبیة وضابطة

  .اختبار لمھارات التفكیر الناقد -اختبار تحصیلي لمادة التاریخ  :أدوات الدراسة

 نتي درسالبین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة ال اً فروقنتائج الأظهرت : نتائج البحث

بالطریقة  درسنتي الدرجات طالبات المجموعة الضابطة البین تبادل األدوار و  لتاریخ وفق طریقةمادة ا

من  نٍ مكوّ  وفي كلّ  الكلي الختبار التفكیر الناقد )عدي المؤجلبوال البعدي (ینالتقلیدیة في التطبیق

موعة التجریبیة بین متوسطي درجات المج فروقٌ  ، وظهرتمكوناته الفرعیة لصالح المجموعة التجریبیة

  .المجموعة التجریبیة مصلحةودرجات المجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي ل

  المجلة األردنیة للعلوم التربویة .األردن– عَمان). 2009( وهنیة الكخن دراسة -1-15

  .شرت الصف العااأثر استخدم الدراما التعلیمیة في تدریس قواعد اللغة العربیة لطالب: عنوان الدراسة

  .ت الصف العاشرطالباقواعد لالأثر استخدم الدراما التعلیمیة في تدریس  تعّرف :هدف الدراسة

بالتساوي على  نوزع العاشر الصف تطالبا من طالبةً ) 120( من الدراسة عینة ونتتك: الدراسة عینة

  .مجموعتین تجریبیة وضابطة

  .ة التمثیل الدراميتصمیم برنامج وفق طریق -اختبار تحصیلي :أدوات الدراسة

، المجموعة التجریبیة على أفراد المجموعة الضابطة تفوق أفراد أظهرت نتائج الدراسة : نتائج الدراسة

   .ما یؤكد أثر استخدام الدراما التعلیمیة في تدریس قواعد اللغة العربیة

  )ماجستیر رسالة( .األردن -عمان). 2009.( برقان دراسة-1-16

الصف الثالث  تالمیذإستراتیجیة لعب الدور في التحصیل والتفكیر االستقرائي لدى  أثر :عنوان الدراسة

  .األساسي في مبحث التربیة االجتماعیة والوطنیة بمدارس مدینة عمان الخاصة

 الصف تالمیذ لدى االستقرائي والتفكیـر التحصـیل فـي الدور لعب إستراتیجیة أثر تعّرف :الدراسة هدف

  .والوطنیة االجتماعیة التربیة مبحث في األساسي الثالث

 التجریبیة المجموعة ،مجمـوعتین علـى متوزیعهـ تم تالمیذ) 106(من الدراسیة عینة تكونت: الدراسة عینة

 تدریسها تم الضابطة والمجموعة  ،وتلمیذةً  تلمیذاً  )54( ھموعدد الـدور، لعـب ستراتیجیةاب تدریسها وتم

  .وتلمیذةً  تلمیذاً  (52)  همعددو  االعتیادیـة بالطریقـة

  .يالتفكیر االستقرائاختبار  -اختبار تحصیلي :أدوات الدراسة
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تالمیذ  لتدریس باستراتیجیة لعب الـدور في زیادة تحصیلفاعلیة ا أظهرت نتائج الدراسة:نتائج الدراسة

  .عب األدواربرنامج تدریسي وفق استراتیجیة ل - تفكیر االستقرائيتنمیة ال و الصف الثالث األساسي

 )ماجستیر رسالة( .فلسطین -غزة). 2009.(العماوي دراسة-1-17

أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تدریس القـراءة علـى تنمیة التفكیر التأملي لدى : عنوان الدراسة

  .طلبة الصف الثالث األساسي

تنمیة التفكیر التأملي  علـى أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تدریس القـراءة تعّرف :هدفت الدراسة

  .الصف الثالث األساسي تالمیذلدى 

 بلغ ضابطةو  تالمیذ، ) 103 (أفرادها وعدد تجریبیة مجموعتین من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .وتلمیذة تلمیذ )100( أفرادها عدد

  .دواربرنامج تدریسي وفق طریقة لعب األ - اختبار التفكیـر التـأملي :أدوات الدراسة

 التفكیر اختبار أبعاد جمیع في التجریبیة المجموعة تالمیذ تفوق الدراسة نتائج أظهرت :نتائج الدراسة

 مقرر في التأملي التفكیر تنمیة في األدوار لعب فاعلیة یؤكد ما لالختبار الكلیـة الدرجة وفي التأملي

 في أقرانهم على التجریبیة المجموعة في التحصیل مرتفعي التالمیذ تفوق، كما أظھرت النتائج القراءة

   .الضابطة المجموعة

)ماجستیر رسالة( .فلسطین یونس، خان).2009(عكر أبو دراسة-1-18  

أثر برنامج باأللعاب التعلیمیة لتنمیة بعض مهارات القراءة االبداعیة لدى تالمیذ : عنوان الدراسة

.الصف السادس األساسي  

مج باأللعاب التعلیمیة لتنمیة بعض مهارات القراءة االبداعیة لدى برنا تعرف فاعلیة: هدف الدراسة

.تالمیذ الصف السادس األساسي  

.وضابطة تجریبیة مجموعتین على وزعوا تلمیذاً ) 70(من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة  

.اعیةاالبد قراءةاختبار مهارات ال- األلعاب التعلیمیة باستخدام برنامج تعلیمي :أدوات الدراسة  

أظهرت نتائج الدراسة نفوق  تالمیذ المجموعة التجریبیة على تالمیذ المجموعة : نتائج الدراسة

الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار القرائي ما یؤكد فاعلیة األلعاب التعلیمیة في تحسین مهارات 

.اإلبداعیةالقراءة   
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  )یرماجست رسالة( .فلسطین -غزة).2010.(الشنطي دراسة-1-19

أثر استخدام النشاط التمثیلي لتنمیة بعض مهارات االستماع في اللغة العربیة لدى  :عنوان الدراسة

  .ت الصف الرابع األساسياتلمیذ

استخدام النشاط التمثیلي لتنمیة بعض مهارات االستماع في اللغة العربیة  أثر تعّرف :هدف الدراسة

  . ت الصف الرابع األساسي بغزةتلمیذالدى 

  .مجموعتین تجریبیة وضابطة على بالتساوي نوزع تلمیذةً  )74(من الدراسة عینة تكونت :الدراسة ینةع

  .االستماعاختبار لمهارات :أدوات الدراسة

ولم المجموعة التجریبیة في مهارات االستماع  اتتلمیذأظهرت نتائج الدراسة تفوق  :نتائج الدراسة

صیاغة ما استمعت  إعادةترتیب األفكار الرئیسة، ( ي مهارات بین المجموعتین ف اً فروقتظهْر النتائج 

التمییز بین  تحدید الموقع اإلعرابي للكلمة، تحدید الشخصیات الواردة في القصة، إلیه بلغتها الخاصة،

  .)استنتاج ما تعلمته من الدرس الحقیقة والخیال،

  )ماجستیر رسالة( .فلسطین -غزة). 2010.(المصري دراسة-1-20

  محتوى كتابب القیم االجتماعیة المتضمنة في أثر استخدام لعب األدوار في اكتسا :ن الدراسةعنوا

  .لغتنا الجمیلة لتالمیذ الصف الرابع األساسي

محتوى ب القیم االجتماعیة المتضمنة في أثر استخدام لعب األدوار في اكتسا تعّرف :هدف الدراسة

  .بغزة األساسيكتاب لغتنا الجمیلة لتالمیذ الصف الرابع 

 واوزع األساسي، الرابع الصف تالمیذ من وتلمیذةً  تلمیذاً  )66(من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .وضابطة تجریبیة مجموعتین على

  .تصمیم برنامج تدریسي وفق طریقة لعب األدوار -اختبار تحصیلي للقیم االجتماعیة:أدوات الدراسة

 المرتبة في واآلخرین الوالدین احترام قیمة جاءت إذ القیم ترتیب في راسةالد نتائج أظهرت :الدراسة نتائج

 تفوق ظهر كما ،مرتبة آخر في الوقت قیمة جاءتو  الثانیة، المرتبة في النظافة قیمة جاءتو  األولى،

 لعب فاعلیة یؤكد ما القیم، اختبار في الضابطة المجموعة تلمیذات على التجریبیة المجموعة تلمیذات

  .االجتماعیة القیم تنمیة في واراألد
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  )ماجستیر رسالة( .فلسطین- غزة).2010.(الهباش دراسة-1-21

أثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب بعض المفاهیم الجغرافیة لطالبات الصف : عنوان الدراسة

  .السابع األساسي بمحافظة غزة

عض المفاهیم الجغرافیة لطالبات الصف أثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب ب تعّرف :هدف الدراسة

  .السابع األساسي

 طالبة،) 77( تجریبیة مجموعتین على نوزع طالبة،) 155( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .طالبة) 78( وضابطة

  .اختبار تحصیلي للمفاھیم الجغرافیة:أدوات الدراسة

طالبات المجموعة التجریبیة في اكتساب  أداءفي مستوى  اً تحسن أظهرت نتائج الدراسة :نتائج الدراسة

المجموعة على طالبات المجموعة التجریبیة  تفوق طالباتو  ،البعدي في االختبارالمفاهیم الجغرافیة 

درجات  بین في مستوى التحصیل الدراسي لم تظهر أیة فروقٍ و ، الضابطة في االختبار البعدي

  .الدراما وأ االعتیادیة تدریسالضابطة وفق طریقة الالتجریبیة و  تینالمجموع

  )ماجستیر رسالة( .فلسطین -غزة).2011.(مایسة حلس، دراسة-1-22

أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصیل الدراسي في تنمیة المفاهیم التاریخیة  :عنوان الدراسة

  .لدى طالبات الصف السابع األساسي في غزة

لعب األدوار على التحصیل الدراسي في تنمیة المفاهیم  تعّرف أثر استخدام أسلوب: هدف الدراسة

  .التاریخیة لدى طالبات الصف السابع األساسي في غزة

وزعن على  طالبًة من طالبات الصف السابع األساسي) ١٧٢(تكونت عینة الدراسة من: عینة الدراسة

  .مجموعتین تجریبیة وضابطة

  .برنامج تدریسي وفق طریقة لعب األدوار-یةاختبار تحصیلي للمفاهیم التاریخ:أدوات الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة تحسنًا كبیرًا في نتائج الطالبات في استیعاب المفاهیم التاریخیة  :نتائج الدراسة

علیها في االختبار، وهذا یدل على فاعلیة لعب األدوار  نوذلك من خالل نتائج الدرجات التي حصل

  .ات في فهم واستیعاب المفاهیم التاریخیةفي تحسین التحصیل الدراسي للطالب
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  )ماجستیر رسالة( .السعودیة). 2011.(الغبیوي دراسة-1-23

 الفقه العملي لموضوعات واألداء التحصیل في األدوار لعب على قائم برنامج فاعلیة : الدراسة عنوان 

  .االبتدائي السادس الصف تالمیذ لدى

 العملي واألداء التحصیل تنمیة في األدوار لعب على قائم امجبرن بناء فاعلیة تعّرف :الدراسة هدف

  .االبتدائي السادس الصف تالمیذ لدى الفقه لموضوعات

 بالطریقة تدرس ضابطة مجموعتین على واوزع تلمیذاً ) 80( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .األدوار لعب بطریقة تدرس تجریبیة و االعتیادیة

  .األدوار لعب طریقة وفق تدریسي برنامج -الفقه لمادة تحصیلي تباراخ:الدراسة أدوات

 بمستویاته الدراسي التحصیل تنمیة في األدوار لعب فاعلیة الدراسة نتائج أظهرت :الدراسة نتائج

  نتائج ظهرتأ كما ،)والتطبیق والفهم التذكر( مستویات من  مستوى كلّ  وفي ككل، الثالثة المعرفیة

 أداء (مهارات  وفي ككل، والعمرة الحج لوحدة العملي األداء مهارات تنمیة في البرنامج فاعلیة الدراسة

  .  )اإلفراد حج أداء ،اإلقران حج ،التمتع حج أداء ،العمرة أداء اإلحرام،

  )ماجستیر رسالة( .السعودیة -الریاض). 2011(يتر الع دراسة-1-24

 طلبة لعب األدوار على التحصیل واالحتفاظ لدىفاعلیة التدریس باستخدام طریقة  :عنوان الدراسة

  .الصف األول متوسط في مادة اللغة اإلنجلیزیة بمدینة الریاض

فاعلیة التدریس باستخدام طریقة لعب األدوار على التحصیل واالحتفاظ لدى  تعّرف: هدف الدراسة

   .الصف األول متوسط في مادة اللغة اإلنجلیزیة بمدینة الریاض طلبة

 على وزعوا المتوسط األول الصف طلبة من طالباً ) 46( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .مجموعتین تجریبیة وضابطة

  .نكلیزیةاختبار تحصیلي للغة اإل -وفق طریقة لعب األدوار تصمیم برنامج تدریسي :أدوات الدراسة

التحصیل الدراسي في مادة  لىلعب األدوار عطریقة فاعلیة   أظهرت نتائج الدراسة :نتائج الدراسة

  .التجریبیةلمجموعة ا مصلحةالصف األول المتوسط ل لبةلدى ط اللغة اإلنجلیزیة
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  )ماجستیر رسالة( .فلسطین- غزة).2013.(البدي دراسة-1-25

تلمیذات أثر توظیف الدراما في تنمیة المهارات الحیاتیة في منهاج اللغة العربیة لدى  :عنوان الدراسة

  .لرابع األساسي في محافظة شمال غزةالصف ا

توظیف الدراما في تنمیة المهارات الحیاتیة في منهاج اللغة العربیة لدى  أثر تعّرف :هدف الدراسة

  .الصف الرابع األساسي في محافظة غزة تلمیذات

  .ةوضابط تجریبیة مجموعتینعلى  بالتساوي نوزع تلمیذة )84(من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .أداة تحلیل المحتوى -وفق طریقة الدرامابرنامج تدریسي  –اختبار المهارات الحیاتیة  :أدوات الدراسة

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في االختبار القبلي  اً فروقنتائج الأظهرت  :نتائج الدراسة

  .التطبیق البعدي مصلحةوالبعدي في المهارات الحیاتیة ل

بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار المهارات الحیاتیة  قٌ و فر  كما ظهرت

  .المجموعة التجریبیة مصلحةل

  )ماجستیر رسالة( .فلسطین-غزة-)2014(الغلبان دراسة-1-26

لدى تلمیذات  القرائي الفهم مهارات تنمیة في النشط للتعلم استراتیجیین توظیف أثر: عنوان الدراسة

  .بع األساسيالصف الرا

 الفهم مهارات تنمیة في النشط للتعلم استراتیجیین توظیف أثر معرفة الدراسة هذه هدفت :الدراسة هدف

   .األساسي الرابع الصف تلمیذات لدى القرائي

 مجموعات ثالث على نوزع تلمیذاتمئة وثالث ) 103( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

 تجریبیة ومجموعة ،تلمیذةً ) 32( التلمیذات عدد بلغ التعاوني التعلم اتیجیةاستر  وفق درست أولى تجریبیة

 وفق درست ضابطة ومجموعة ،تلمیذةً ) 36( التلمیذات عدد وبلغ األدوار لعب طریقة وفق درست ثانیة

  .تلمیذةً ) 35( التلمیذات عدد وبلغ االعتیادیة الطریقة

 .القرائي همارات الفهاختبار م -القرائيهم ارات الفهقائمة م :أدوات الدراسة 

 األولى التجریبیة المجموعة درجات يمتوسط بین فروقٍ  وجود الدراسة نتائج أظهرت:الدراسة نتائج

 بالطریقة ندرس تيالال الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات التعاوني التعلم باستراتیجیة ندرس تيالال

 تفوق، كما ظھر األولى التجریبیة المجموعة ذاتتلمی لمصلحة القرائي الفهم مهارات في االعتیادیة

 المجموعة تلمیذات على األدوار لعب طریقة وفق درسن الالتي الثانیة التجریبیة المجموعة تلمیذات

   .القرائي الفهم مهارات في االعتیادیة بالطریقة درسن الالتي الضابطة
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  )الفتح مجلة (.العراق بعقوبة،). 2014(المعموري دراسة- 1-27

 المتوسط واتجاھھم األول الصف طلبة في تحصیل الدور لعب طریقة استخدام أثر :عنوان الدراسة
  .الفیزیاء مادة نحو

  

واتجاھھم  المتوسط األول الصف لبةط تحصیل في الدور لعب طریقة فاعلیة تعّرف: ھدف الدراسة

  .الفیزیاء مادة نحو

 طالباً ) 25( تجریبیة مجموعتین على وزعوا طالباً ) 57(من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .طالباً ) 32( وضابطة

  .مقیاس لالتجاهات - اختبار تحصیلي لمادة الفیزیاء  :أدوات الدراسة

 الدور لعب بطریقة وادرس ذینال التجریبیة المجموعةطلبة  تفوق  أظهرت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

، كم أظهرت يالتحصیل ختبارالا في االعتیادیة لطریقةبا الذین درسوا المجموعة الضابطة طلبة على

  . الفیزیاء مادة نحو االتجاه مقیاس في التجریبیة المجموعة طلبة تفوقالنتائج 

  :دراسات لعب األدوارعلى  تعقیب

 أثر على تركز  الدراسات بعض أنّ  الباحث وجد السابقة الدراسات استعراض خالل من  :هدف الدراسات

أو التمثیل   التعلیمیة الدراما أو الدمى، مسرح أو التعلیمیة األلعاب أو األدوار لعب أو اللعب استخدام

 ؛ 2006، وحجازي ؛2000،دةحمو ( من كل دراسةك عام بشكل الدراسي التحصیل فيالدرامي 

 ؛ 2001حمدي، و ریا وأبو ؛2001ونجم، ؛2000وخلیل، ؛2005، وعفانة ؛2001وفهمي،

كما  ،)2014والمعموري، ؛ 2014،الغلبان، 2010الشنطي، و ؛2011حلس، و ؛2010والمصري،

تناولت بعض الدراسات فاعلیة لعب األدوار و األلعاب التعلیمیة في تدریس مواد دراسیة متنوعة 

   :من كلٍّ  كدراسة والنحو والفیزیاء والتربیة االجتماعیة االنكلیزیة واللغة والجغرافیة التاریخك

 ؛ 2011مایسة، وحلس، ؛2010الهباش، و ؛2011والغبیوي، ؛2014ري،والمعمو ؛2011،عتري ال(

   .، وتناول البحث الحالي تالمیذ الصف الثالث األساسي الحلقة األولى)2009وبرقان،

تنوعت عینة الدراسات السابقة من حیث تناولها فئات عمریة متنوعة من مرحلة ریاض :الدراسات عینة

  .ي الحلقة األولى والثانیة والمرحلة الثانویة وحتى المرحلة الجامعیةاألطفال إلى مرحلة التعلیم األساس

كما  اعتمدت الدراسات السابقة على مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة:التجریبي التصمیم

  .وضابطة ةتناول بعض الدراسات ثالث مجموعات، وتناول البحث الحالي مجموعتین تجریبی
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وات الدراسات السابقة بین اختبارات تحصیلّیة حسب المادة الدراسیة  تنوعت أد :أدوات الدراسات

واختبارات لقیاس الفهم القرائي ومقیاس لالتجاهات وبطاقة مالحظة، وتناول البحث الحالي قائمة 

لمهارات االستیعاب القرائي واختبار لالستیعاب القرائي وبطاقة مالحظة ومقیاس لالتجاهات نحو 

  .القراءة

 اللغویة واأللعاب التعلیمیة واأللعاب األدوار لعب فاعلیة الدراسات نتائج أظهرت :دراساتال نتائج

 واالجتماعیة والجغرافیة التاریخ في والطلبة للتالمیذ الدراسي التحصیل تحسین في الدرامي والتمثیل

 الحالي البحث وتناول واالستقرائي، التأملي التفكیر مهارات وتنمیة االنكلیزیة واللغة الحیاتیة والمهارات

   .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات وتنمیة القرائي االستیعاب مهارات

 التمثیل أو الدراما أو األدوار لعب أو اللعب أهمیة في السابقة الدراسات مع الحالي البحث ویتفق

 الباحث دفع ما وهذا  القرائیة أو الریاضیة، أو العلمیة، المفاهیم تنمیة في التعلیمیة األلعاب أو  المسرحي

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ القراءة تدریس في األدوار لعب طریقة یعتمد تدریسي برنامج إعداد إلى

 الثالث الّصف لتالمیذ القراءة دروس إعداد في السابقة الدراسات عن الحالي البحث ویختلف    

 القرائي، االستیعاب تحسین إلى یسعى لذيا البرنامج تطبیق كیفیة و األدوار لعب طریقة وفق األساسي

 في عنها یختلف كما كافَة، الدراسیة المواد في الدراسي التحصیل مستوى تحسین في القراءة ألهمیة نظراً 

-30(بین یتراوح الدراسات معظم في كان بینما ،عبارة) 60(من تكّون الذي القرائي االستیعاب اختبار

 مستویات وثالثة مستویین بین تدرجت محددة مستویات على الدراسات بعض واقتصار ،عبارة) 40

 الباحث ومن المشرف األستاذ من رغبة مستویات، خمسة الحالي البحث تناول بینما مستویات، وأربعة

 لمهارات - العمریة المرحلة هذه في ولو -األساسي الثالث الصف تالمیذ امتالك من التأكد في

 للتالمیذ والفاعلة اإلیجابیة المشاركة على تعتمد تفاعلیة طرائق ستخداما یتم عندما القرائي؛ االستیعاب

 الدراسات هذه من الباحث أفاد وقد الطرائق، هذه إحدى األدوار لعب طریقة وتعتبر الدرس، مراحل في

 والتعلیم، التعّلم عملیة في أشكاله بكلّ  اللعب توظیف وطریقة المستخدمة البرامج على االطالع في

 من القراءة نحو اتجاهاتهم وتنمیة القرائي االستیعاب مهارات وتحسین اللغویة، التالمیذ مهارات وتنمیة

  .المقترح التدریسي البرنامج خالل
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  .تناولت القراءة بعض الدراسات التي-2

  

  )ماجستیر رسالة (.البحرین).2001.(السلیمان دراسة- 2-1

لى استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات الفهم فاعلیة برنامج تدریسي قائم ع: عنوان الدراسة

  .والوعي القرائي لدى تلمیذات الصف السادس األساسي

میة مهارات الفهم والوعي القرائي نفاعلیة البرنامج المقترح في ت تعّرفهدفت الدراسة : هدف الدراسة

  .ائيلدى تلمیذات الصف السادس الالتي یعانین من صعوبات في الفهم القر 

  ).11(وضابطة) 12(تجریبیة مجموعتین وزعن على تلمیذةً ) 23(من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .لمهارات الفهم القرائي وراء المعرفة واختبار برنامج تدریسي وفق استراتیجیة ما :أدوات الدراسة

ارات الفهم القرائي من خالل أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة مه: نتائج الدراسة

  .المعنى الضمني للنص والتوصل إلى الفكرة الرئیسة للنص تعّرف

  )بحث في مجلة القراءة والمعرفة(.مصر- شمس عین).2002( العیسوي دراسة- 2-2

المتزامنة في عالج ضعف القراءة،  أثر استخدام استراتیجیة القراءة الجهریة الزوجیة :عنوان الدراسة

  .هم القرائي لدى تالمیذ الصف الثالث األساسيوتحسین الف

أثر استخدام استراتیجیة القراءة الجهریة الزوجیة المتزامنة في عالج ضعف  تعّرف :هدف الدراسة

  .وتحسین الفهم القرائي القراءة

  .األساسي الثالث الصف تالمیذ من تلمیذاً   )78( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .اختبار لمهارات الفهم القرائي :أدوات الدراسة

 ارتباط موجبة بین القدرة على القراءة الجهریة ةوجود عالق أظهرت نتائج الدراسة :نتائج الدراسة 

  .والفهم القرائي

  )مجلة القراءة والمعرفة بحث في(.األردن -عمان).2003(.جاد دراسة- 2-3

في تنمیة مهارات االستیعاب القرائي لدى طلبة الصف  فاعلیة استراتیجیة مقترحة: عنوان الدراسة

  .الثاني االعدادي

فاعلیة االستراتیجیة المقترحة في تنمیة مهارات االستیعاب القرائي لدى طلبة  تعّرف: هدف الدراسة

  .الصف الثاني االعدادي
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 على وزعوا االعدادي، الثاني الصف طلبة من طالباً ) 88(من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  ).45(وضابطة) 43(تجریبیة مجموعتین

  .اختبار مهارات االستیعاب القرائي :أدوات الدراسة

على أقرانهم في المجموعة  تفوق تالمیذ المجوعة التجریبیة أظهرت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

األفكار واشتقاق بعض المفردات ووضع عنوان للنص ومعرفة  النصتحدید كلمة من  (الضابطة في

وتحدید التعابیر  النص الفرعیة وتحدید األفكار الرئیسة وتكوین رأي حول فكرة أو قضیة وردت في

  .   )اللغویة الجمیلة

  )مجلة القراءة والكتابةبحث في ( .مصر -المنیا .)2004(.محمد دراسة - 2-4

المرحلة  طلبة قراءة لدىفعالیة استراتیجیات تدریسیة مقترحة في تنمیة بعض مهارات ال: عنوان الدراسة

  .اإلعدادیة

 طلبة فعالیة استراتیجیات تدریسیة مقترحة في تنمیة بعض مهارات القراءة لدى تعّرف :هدف الدراسة

  .المرحلة اإلعدادیة

  .المنیا بمحافظة اإلعدادي الثاني الصف طلبة تلمیذًا من  )68(من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .بار تحصیلي لمهارات القراءةاخت :أدوات الدراسة

فعالیة االستراتیجیات التدریسیة المقترحة في تنمیة بعض مهارات  نتائج الدراسة أظهرت :نتائج الدراسة

  .بتكاریةالقراءة اإل

  )رسالة ماجستیر( .المتحدة العربیة اإلمارات). 2004.(العیسوي دراسة- 2-5

  .في تحسین السرعة والفهم القرائي) p.p(فاعلیة استخدام برنامج العرض: عنوان الدراسة

  .في تحسین السرعة والفهم القرائي) p.p(فاعلیة استخدام برنامج العرض تعّرف: هدف الدراسة

 ومن عربیة، لغة تخصص عملیة تربیة طالبة )43(و معلمة )55( من البحث عینة تكونت: البحث عینة

  .وضابطة تجریبیة مجموعتین على نعْ زّ وُ  األساسي الرابع الصف تلمیذات من تلمیذةً ) 52(

  .اختبار االستیعاب القرائيو  برنامج تعلیمي عن طریق برنامج عرض الشرائح :أدوات الدراسة

أدى إلى تحسین السرعة والفهم ) p.p(أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام تقنیة العرض: نتائج الدراسة

، )p.p(ى المعلمات في استخدام تقنیة العرضتفوق الطالبات عل، و القرائي وتوفیر الوقت في التدریس

  .كما ظهر تحسٌن في أداء تلمیذات المجموعة التجریبیة مقارنة بنتائج تلمیذات المجموعة الضابطة
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  )التدریس مجلة دراسات في المناھج وطرائقبحث في (.مصر -القاهرة).2009.(الباري عبد دراسة - 2-6

 لدى طلبةر الذھني في تنمیة مھارات الفھم القرائي فاعلیة استراتیجیة التصو :عنوان الدراسة

  .المرحلة اإلعدادیة

 لدى طلبة استراتیجیة التصور الذهني في تنمیة مهارات الفهم القرائي فاعلیة تعّرف: هدف الدراسة

  .المرحلة اإلعدادیة

  .عدادیةالمرحلة اإل طلبة تكونت عینة الدراسة من مجموعتین تجریبیة وضابطة من: عینة الدراسة

  .اختبار تحصیلي لمهارات القراءة -برنامج تعلیمي وفق استراتیجیة التصور الذهني :أدوات الدراسة

التجریبیة و  تینالمجموع لبةدرجات طأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق بین متوسطي : نتائج الدراسة

بین متوسطي  فروقٌ  رت، كما ظهالمجموعة التجریبیة مصلحةالضابطة في اختبار الفهم القرائي ككل ل

 مصلحةلالضابطة في كل مهارة من مهارات الفهم القرائي  والتجریبیة  تینالمجموع بةدرجات طل

  .المجموعة التجریبیة

  .ماجستیر -السعودیة :)2009( العذیقي دراسة -2-7

 طالب دىل القرائي الفهم مهارات بعض تنمیة في الذاتي التساؤل استراتیجیة فعالیة : الدراسة عنوان 

  .الثانوي األول الصف

 لدى القرائي الفهم مهارات بعض تنمیة في الذاتي التساؤل استراتیجیة فعالیة تعرف :هدف الدراسة

  .الثانوي األول الصف طالب

 تم .القنفذة بمحافظة الثانوي األول الصف من طالباً  (50)  الدراسة عینة أفراد عدد بلغ :الدراسة عینة

   .طالباً  (25) من مكونة وضابطة طالباً (25)  من مكونة تجریبیة تینمجموع على توزیعهم

  .تحصیلي اختبار و القرائي الفهم مهارات قائمة :الدراسة أدوات

 الفهم في مهارات البعدي التحصیل في فروق وجود إلىأظهرت نتائج الدراسة  :نتائج الدراسة

 ومهارات التذوقي، الفهم ومهارات قدي،الن الفهم ومهارات االستنتاجي، الفهم ومهارات الحرفي،

  .التجریبیة المجموعة طالب لصالح اإلبداعي، الفهم
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  ) أم القرى للعلوم التربویة والنفسیة بحث في مجلة جامعة(  .األردن -اربد) 2010( البركات دراسة - 2-8

تیعاب القرائي لدى فاعلیة برنامج تدریبي قائم على استراتیجیة القصة في تنمیة االس :عنوان الدراسة

  .تالمیذ الصف الثالث األساسي واتجاهاتهم نحوها

  .فاعلیة البرنامج المقترح باستخدام استراتیجیة القصة في تنمیة االستیعاب القرائي تعّرف:هدف الدراسة

 )105( تجریبیة ؛مجموعتین وزعوا على وتلمیذةً  تلمیذاً ) 215( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .األساسي الثالث الصف تالمیذ منوعشرة تالمیذ  ) 110( وضابطة سة تالمیذ وخم

  .استبانة لالتجاهاتو  اختبار لالستیعاب القرائيو  برنامج تعلیمي وفق استراتیجیة القصة :أدوات الدراسة

 تفوق أفراد المجموعة التجریبیة على أفراد المجموعة الضابطة أظهرت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

الضابطة في و التجریبیة  تینتظهر النتائج فروقَا بین نتائج المجموع، ولم في اختبار االستیعاب القرائي

ظهور اتجاهات إیجابیة عند ، وبینت الدراسة اختبار االستیعاب القرائي تعزى لمتغیر التحصیل الدراسي

  .التالمیذ نحو القراءة بعد تطبیق البرنامج التدریبي

  )بحث في مجلة جامعة دمشق(.سوریة-دمشق ).2010.(والتل انالعلو  دراسة - 2-9

  .لدى طلبة الصف التاسع األساسي القرائي االستیعاب في القراءة من الغرض أثر :عنوان الدراسة

لدى  القرائي االستیعاب في القراءة من الغرض أثر استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت :هدف الدراسة

  .األردن في األساسي التاسع الصف طلبة

 تمّ  األساسي التاسع الصف طالبات طالبة من ( 94 ) من تكونت عینة الدراسة :عینة الدراسة

 الثانیة والمجموعة االستیعاب بغرض قرأت النصوص األولى المجموعة مجموعات ثالث إلى عهنّ توزی

  .تعةالم بهدف النصوص قرأت الثالثة والمجموعة المعلومات، الحصول على بغرض النصوص قرأت

  .االستیعاب القرائي اختبار :أدوات الدراسة

 قرأن اللواتي الطالبات مصلحةل القرائي في االستیعاب فروق وجود الدراسة نتائج كشفت :نتائج الدراسة

   .االستیعاب بغرض النصوص

  )رسالة ماجستیر( .فلسطین-غزة).2011.(الشوبكي دراسة - 2-01

هــــــــارات القــــــراءة لــــدى ملتنمیــــة  ـــج قائــــم علي مهـــــــارات االستمــــاعفاعــــــلیة برنـــامـ :عنوان الدراسة

  .الصـــــــــف الرابــــــــــع األساســــــي بغــــــزة تلمیــــــذات

هــــــــارات القــــــراءة متنمیــــة ل فاعــــــلیة برنـــامــــج قائــــم علي مهـــــــارات االستمــــاعمدى  تعّرف: هدف الدراسة

  .الصـــــــــف الرابــــــــــع األساســــــي بغــــــزة لــــدى تلمیــــــذات
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 تلمیذًا،) 77( التالمیذ عدد وبلغ األساسي الرابع الصف تالمیذ من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .تلمیذاً ) 33( التالمیذ عدد وضابطة تلمیذًا،) 34( التالمیذ وعدد تجریبیة مجموعتین على وزعوا

وبطاقة مالحظة لمهارات القراءة  تدریبي على مهارات االستماع في القراءة برنامج :أدوات الدراسة

  .واستبیان لمهارات االستماع واختبار تحصیلي لمهارات القراءة

تحصیل  في التطبیق البعدي أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج في زیادة ال: نتائج الدراسة

زیادة التحصیل في التطبیق البعدي لالختبار ، و المجموعة التجریبیة مصلحةلالختبار المعرفي ل

  .المجموعة التجریبیة مصلحةل

   )التربویة الدولیة بحث في المجلة(.السعودیة -الطائف).2012.(والبطاینة المخزومي دراسة- 2-11

 تالمیذ القرائي لدى االستیعاب مهارات تنمیة في للتعلم نموذج مارزانو استخدام فاعلیة :عنوان الدراسة

  .االبتدائیة المرحلة

 تالمیذ للتعلم في تنمیة مهارات االستیعاب القرائي لدى مارزانو نموذج استخدام تعّرف الدراسة هدفت

  .المرحلة االبتدائیة

 واوزع االبتدائي السادس الصف المیذت من وواحد تلمیذ) 101( من البحث عینة تكونت: الدراسة عینة

   .مجموعتین تجریبیة وضابطة على

  .برنامج تعلیمي وفق نموذج مارزانوو اختبار االستیعاب القرائي:أدوات الدراسة

بین متوسطي درجات التالمیذ لصالح المجموعة  فرقٍ  وجود أظهرت نتائج الدراسة :نتائج الدراسة

  .رزانوالتجریبیة التي تعلمت وفق نموذج ما

  )رسالة ماجستیر(.فلسطین -غزة). 2012( عویضة دراسة-2-12

 المستویات ضوء في ياألساس الصف الثالث طلبة لدى الشائعة القرائیة األخطاء :عنوان الدراسة

  .المعیاریة

  .األساسي الثالث الصف تالمیذ لدى الشائعة القرائیة األخطاء عن الكشف: الدراسة هدف

) 107(الذكور التالمیذ عدد بلغ حیث وتلمیذةً  تلمیذاً ) 229( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .تلمیذة) 122(التلمیذات وعدد تالمیذ

  .الجهریة وقائمة بالمستویات المعیاریة لألخطاء ةءخطاء القراأ رصدل مالحظة بطاقة :أدوات الدراسة

تالمیذ  لدى اً شیوع األكثر ریةهالج رائیةالق األخطاءأن  أظھرت نتائج الدراسة : نتائج الدراسة

 لم تظهر النتائج أیة فروقٍ ، و )الحذف یلیها التكرار ثم اإلضافة(الصف الثالث األساسي هي 
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لم كما  ،)منخفض-مرتفع ( الدراسي في األخطاء القرائیة وفق متغیر التحصیل بین التالمیذ

  . رائیة وفق متغیر الجنسبین درجات التالمیذ  في األخطاء الق تظهر النتائج أیة فروقٍ 

  )رسالة دكتوراه( .السعودیة).2013.(الحربي دراسة -2-13

أثر برنامج تعلیمي مستند إلى استراتیجیات التعلم النشط في تحسین االستیعاب القرائي  :عنوان الدراسة

  .اإلبداعي والكتابة اإلبداعیة لدى طلبة الصف الثالث المتوسط

نامج تعلیمي مستند إلى استراتیجیات التعلم النشط في تحسین االستیعاب أثر بر  تعّرف :هدف الدراسة

  .القرائي اإلبداعي والكتابة اإلبداعیة لدى طلبة الصف الثالث المتوسط

 مجموعتین على وزعوا المتوسطة المرحلة طلبة من طالباً ) 46( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .مجموعة كل في طالباً ) 23(بمعدل وضابطة تجریبیة

  .برنامج تعلیمي وفق استراتیجیة التعلم النشطو اختبار االستیعاب القرائي :أدوات الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذین درسوا وفق طریقة التعلم النشط على أقرانهم : نتائج الدراسة

  .لكتابة االبداعیةالذین درسوا بالطریقة التقلیدیة في اختبار االستیعاب القرائي وفي ا

  ).بحث في مجلة كلیة التربیة(.العراق بابل،). 2013.(نهابة دراسة -2-14

بة الصف الثاني لأثر إستراتیجیة التساؤل الذاتي في تنمیة مهارات الفهم القرائي لدى ط :عنوان الدراسة

  .المتوسط

 القرائي الفهم مهارات تنمیة في الذاتي التساؤل استراتیجیة أثر تعرف إلى الدراسة تهدف: الدراسة هدف

  . المتوسط الثاني الصف طلبة لدى

 طریقة وفق تدرس تجریبیة مجموعتین على وزعوا طالباً )  60( من الدراسة عینة تكونت: الدراسة عینة

  .االعتیادیة الطریقة وفق تدرس وضابطة الذاتي التساؤل

  .الذاتي التساؤل استراتیجیة وفق تعلیمي برنامجو  القرائي االستیعاب اختبار:الدراسة أدوات

أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذین درسوا وفق طریقة التساؤل الذاتي على أقرانهم : نتائج الدراسة

 والنقدي واالستنتاجيالذین درسوا وفق الطریقة االعتیادیة في مهارات االستیعاب القرائي الحرفي 

ریقة التساؤل الذاتي على الطریقة االعتیادیة في تنمیة یشیر إلى تفوق ط والتذوقي واالبداعي، ما

  .مهارات الفهم القرائي
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  :القراءة تدریس دراساتتعقیب على 

الكشف عن أثر استخدام طرائق واستراتیجیات  تنوعت أهداف الدراسات السابقة بین :هدف الدراسات

 أو القرائي الضعفالقراءة أو عالج  تنمیة مهارات وأ تدریس القراءةفي  هاأثر استخدام فلتعرّ  مختلفة

 ؛2001والسلیمان، ؛2011والشوبكي، ؛2012الحربي،( كدراسة التعلم صعوبات بعض عالج

 تحسین في األدوار لعب طریق عن تدریسي برنامج استخدام في الحالي البحث وانفرد )2012وعویضة،

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات وتنمیة القرائي االستیعاب

 قتْ بِّ ، وطُ یةعینات مختلفة من المراحل التعلیمیة والجامع السابقة استخدمت الدراسات: الدراساتعینة 

 دراسة في قصدیة عینات وكانت ؛2001، فهمي دراسة مثل عشوائیة عینة على السابقة الدراسات معظم

 ،2009حلس،،ومایسة ،2011والشوبكي، ،2010الشنطي، ،2007وبرقان، ،2009العماوي،(

  .الحالي البحث وكذلك )2009یل،والدخ

 تجریبیة مجموعتین على القائم التجریبي التصمیم السابقة الدراسات معظم استخدم :التجریبي التصمیم

 2008، موسى أبو ؛ 2001 فهمي، دراسة(  دراسة الدراسات هذه ومن ،الحالي وكذلك البحث وضابطة

  ).2007ي،القدوم و ؛ 2005 عفانة، و ؛2010وبركات، ؛2001نجم، ؛

  . تضمنت الدراسات السابقة اختبارات تحصیلیة واختبارات لمھارات الفھم القرائي: أدوات الدراسات

واأللعاب التعلیمیة  لسابقة فاعلیة طریقة لعب األدوارأظهرت نتائج الدراسات ا :نتائج الدراسات السابقة

أفراد المجموعة التجریبیة على أفراد  في العملیة التعلیمیة وتفوق واأللعاب اللغویة التمثیل الدراميو 

  .المجموعة الضابطة في االختبارات المعدة لذلك
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َ
  :الدراسات األجنبية  بعض -ثانيا

  

  ).Ivory&Maccollum,1999.(دراسة ایفوري و ماكولیوم  -1

Effects Of Social and Solute Toys On Social Play in an Inclusive Setting.   

  .أثر أنواع اللعب في تحسین  التفاعل االجتماعي : ان الدراسةعنو  

أثر أنواع اللعب في تحسین التفاعل االجتماعي لدى مجموعة من األطفال الذین  تعّرف :هدف الدراسة

  .صعوبات في التعلممن یعانون 

معها اللعب  مَ خدِ تُ سْ اُ  إحداهامجموعتین  على وزعوا أطفال) 8(تكونت عینة الدراسة من :عینة الدراسة

  .معها اللعب الجماعي مَ خدِ تُ سْ اُ الفردي والثانیة 

  .اختبار تحصیليو  بطاقة مالحظة للسلوك االجتماعي :أدوات الدراسة

 استخدام اللعب أدى إلى تحسن في تفاعل األطفال بشكل عام نأأظهرت نتائج الدراسة : نتائج الدراسة

  .اعل األطفال مع بعضهم البعضوأن اللعب الجماعي كان له دورًا في تحسن تف

       .استرالیا .)(Richard,2000.دراسة ریتشارد -2

Effective method of playing roles in hotel management  department in the 

development of oral and written communication skills.                                    

االتصال الشفوي  تنمیة مھارات إدارة الفنادق في قسم في األدوار ة طریقة لعبلیّ فعا :ةعنوان الدراس

  .والكتابي

طریقة لعب األدوار في قسم إدارة الفنادق في تنمیة مهارات االتصال الشفهیة  تعّرف :هدف الدراسة

  .والمكتوبة

وزعوا  الفنادق إدارة قسم في األولى السنة طلبة من طالباً  )121( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .مجموعتین تجریبیة وضابطة على

  .اختبار لمهارات االتصال الشفهیة والكتابیةو  م برنامج وفق طریقة لعب األدواریتصم :أدوات الدراسة
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أظهرت نتائج الدراسة تفوق أفراد المجموعة التجریبیة في مهارات االتصال الشفهیة  :نتائج الدراسة

  .اإلناث في مهارات االتصال الشفهیة والمكتوبة لمصلحة فروقاً النتائج  أظهرت كما  ،والمكتوبة

  .استرالیا .)Hughes,2000.(راسة ھیوزد -3

The use of theater school to help students in the first primary poetry text 

difficult to absorb.                                                                       

 في األولى األساسي تالمیذ مرحلة التعلیملمساعدة  المسرح المدرسي استخدام :عنوان الدراسة

   .صعبال يالشعر استیعاب النص

األولى  األساسي مرحلة التعلیم معرفة أثر استخدام المسرح المدرسي لمساعدة تالمیذ :هدف الدراسة

  .استیعاب النص الشعري الصعب في

  .وزعوا على مجموعتین تجریبیة وضابطة تلمیذاً ) 27( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .اختبار تحصیليو  برنامج تعلیمي مسرحي لتعلیم نص شعري :أدوات الدراسة

ن تمثیل األدوار ساعد التالمیذ الصغار في استیعاب العناصر أأظهرت نتائج الدراسة  :نتائج الدراسة

على تعزیز وتقویة  ساعد تمثیل الدوركما أن  ،المجموعة الضابطةبتالمیذ قارنتهم الروائیة عند م

  .المهارات الشفویة عند التالمیذ

  .الیابان. ),Taylor and steel,2002  .(وستیل تایلور دراسة -4

The relationship between the play and creativity among pre-school children 

in Japan.                       

                  .لدى أطفال ما قبل المدرسة في الیابان العالقة بین اللعب واإلبداع :عنوان الدراسة

  

  .قبل المدرسة في الیابان لدى أطفال ما الكشف عن العالقة بین اللعب واإلبداع :هدف الدراسة

  ).6 – 5( بین أعمارهم تراوحت طفالً وأربعة وستین ) 164( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة

  .اختبار لقیاس اإلبداعو  برنامج تعلیمي عن طریق اللعب :أدوات الدراسة

 عب یتمتعون بالقیادة النشیطة وحبّ ن باللّ یعاألطفال المولّ  أظهرت نتائج الدراسة أنَّ  :نتائج الدراسة

  .تنمیة الجوانب االبداعیة لدى األطفال ما یؤكد فاعلیة اللعب في ،حفز الذاتياالستطالع واإلبداع والتّ 



  الدراسات السابقة                                                                                                                   الفصل الثاني

 

 
٤٠ 

   .أمریكا.فلوریدا.(Torgesen,2004 ). غسنتور دراسة-5

The level of critical reading, the students the fourth and seventh grades in 

Florida.                                                                                              

                     .في فلوریدا السابعلدى تالمیذ الصفین الرابع و  مستوى القراءة الناقدة :عنوان الدراسة

                                                                                    

السابع باستخدام أربعة مؤشرات الرابع و لدى تالمیذ الصفین  مستوى القراءة الناقدة تعّرف :هدف الدراسة

  .)االستنتاجي؛ الذاكرة الفّعالة طالقة القراءة؛ االستیعاب السماعي والقرائي؛ التفكیر( هي

  .تكونت عینة الدراسة من تالمیذ الصف الرابع و طلبة الصف السابع: عینة الدراسة

  .اختبار لمهارات القراءة الناقدة:أدوات الدراسة

في القراءة بطالقة و فاعلیة و ظهر  أظهروا تطوراً  التالمیذالدراسة أن أظهرت نتائج  :ةنتائج الدراس

على  تغییرٍ  في مهارات االستماع النشط و القراءة االستیعابیة، بینما لم یحدث أيُّ  رٌ لدیهم تطو  أیضاً 

  .الذاكرةمهارات التفكیر االستنتاجي الشفوي وعلى فعالیة 
  

  .استرالیا .,Goff,2004) غوف(دراسة -6

The relationship between children’s reading comprehension, word         

reading , language skills and memory in a normal sample.                            
                

 التذكروھارات اللغویة والموقراءة الكلمة  القرائي لألطفال  بین االستیعاب العالقة: عنوان الدراسة

   .لدى عینة من األطفال العادیین

التذكر و والمهارات اللغویة وقراءة الكلمة  القرائي لألطفال  بین االستیعاب العالقةتعّرف : هدف الدراسة

  .لدى عینة من األطفال العادیین

  .والخامس والرابع ثالثال صفوف من وتلمیذةً  تلمیذاً )  180( من الدراسة عینة تكونت: عینة الدراسة

  .قائمة بالمھارات اللغویة و اختبار لالستیعاب القرائي :أدوات الدراسة

 أظهرت النتائج أن مهارة قراءة الكلمات والمهارات اللغویة كانت ذات عالقة ارتباط: نتائج الدراسة

  .القرائي االستیعابو التذكر بین  عالقة الأقوى من  مرتفعة مع االستیعاب القرائي

  

  

  

  



  الدراسات السابقة                                                                                                                   الفصل الثاني

 

 
٤١ 

  .رسالة دكتوراه -الیمن).  ,Al-Tamimi,2006التمیمي (دراسة -7

The effect of direct reading strategy instruction on students, reading 
comprehension, metacognitive  strategy awareness, and reading attitudes 
among eleventh grade students in Yemen, University Sains Malaysia  

 على ما وراء المعرفة وٕاستراتیجیةأثر استراتیجیة التدریس القرائي المباشر  :عنوان الدراسة

  .لطلبة الصف الحادي عشر في الیمن واتجاهاتهم نحو القراءة الفهم القرائي

ین تحســهــدفت الدراســة إلــى التحقــق مــن أثــر اســتراتیجیة التــدریس القرائــي المباشــر فــي  :هــدف الدراســة

   .ومهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحو القراءة الفهم القرائي

  .وضابطة تجریبیة مجموعتین على وزعوا وطالبةً  طالباً ) 60(الدراسة عینة أفراد عدد بلغ: عینة الدراسة

  .عرفة ومقیاس اتجاهاتاختبار الفهم القرائي  واستبانة لقیاس مهارات ما وراء الم :الدراسة أدوات

أظهـــرت النتـــائج أن أفـــراد العینـــة التجریبیـــة أظهـــروا تحســـنًا ملحوظـــًا فـــي درجـــة وعـــیهم  :نتـــائج الدراســـة

طلبـة كمـا كانـت اتجاهـات  ،الستراتیجیات القراءة بالمقارنة مع أفراد العینة الضابطة قي االختبـار القبلـي

 .الضابطة نحو القراءة  ةطلبة المجموعالتجریبیة أكثر إیجابیة من  المجموعة

.Brigitte A. & Cynthia L. (2007) .  برایت وساینثیا(دراسة -8 
improving reading   comprehension through higher – order thinking skills. 

                   .تنمیة مهارات االستیعاب القرائي من خالل مهارات التفكیر العلیا: عنوان  الدراسة

                                                                                                                                                                              

الصفین تنمیة مهارات االستیعاب القرائي من خالل مهارات التفكیر العلیا لدى طلبة  :هدف الدراسة

  .الثاني والثالث من المرحلة اإلعدادیة

  .اإلعدادیة في المرحلة والثالث الثاني ینالصف طلبة تكونت العینة من: عینة الدراسة

  .مهارات التفكیر العلیابقائمة  و اختبار للمهارات القرائیة :أدوات الدراسة

  .العلیا لدى أفراد عینة البحثمهارات التفكیر  في اً تحسن أظهرت نتائج الدراسة: نتائج الدراسة

   at all,2007,  (Amanda,. U.S.A. Chicagoأماندا وآخرون (دراسة-9

Increasing reading comprehension in first and second grades                   

through co-operative Learning. 

  .التعاوني استراتیجیة التعلم باستخدام والثاني األول ینالصف تالمیذ لدى القرائي االستیعاب تنمیة: الدراسة انعنو 

 استراتیجیة التعلم باستخدام والثاني األول ینالصف  تالمیذ لدى القرائي االستیعاب تنمیة :هدف الدراسة

  .التعاوني

  .األول والثاني ینتكونت عینة الدراسة من تالمیذ الصف: عینة الدراسة



  الدراسات السابقة                                                                                                                   الفصل الثاني

 

 
٤٢ 

  .برنامج تعلیمي وفق استراتیجیة التعلیم التعاونيو  القرائي اختبار لالستیعاب :أدوات الدراسة

القرائـي ،  االسـتیعاب تنمیـة فـي التعـاوني الـتعلم استراتیجیة فاعلیة الدراسة نتائج أظهرت: نتائج الدراسة

 .األقران مع اإلیجابي التفاعل على هموتدریب المستمر للتالمیذ التشجیع من یتضمنه لما

   ,U.S.A. Chicago.   ( Boyd, et al, 2007    نووآخر  بوید (دراسة- 10

Increasing student participation and advocacy of primary students through 

role play. teacher modeling and direct instruction of communication skills. 

 لعب الدور  من خاللوارشادهم  دائیةاالبتفي المدارس  التالمیذ دافعیة ومشاركة زیادة :عنوان الدراسة

  .على مهارات التواصلوالتعلیم المباشر  جوالمعلم األنموذ

على  المباشرة الدور والتوجیهات لعب خالل مشاركتهم من دافعیة التالمیذ و تعرف :هدف الدراسة

  .مهارات التواصل

 الصف تلمیذَا من   20 )(و الروضة طفَال من أطفال  (19 )عینة الدراسة من نتتكوّ  :الدراسة عینة

   .متجول والثالث صف معلما منهم اثنان معلمین، ثالثة من البحث فریق ناالبتدائي، تكوّ  األول

  .برنامج تعلیمي عن طریق لعب األدوارو  اختبار لمهارات التواصل :أدوات الدراسة

هم أثناء ءعون زمالیقاط الصفیة الغرف داخل التالمیذ أن الدراسة نتائج أظهرت :نتائج الدراسة

 ویظهرون الكافیة، الدافعیة یمتلكون الئق، وال غیر مع زمالئهم بأسلوب التحدث أو القراءة، ویتصرفون

 و أشارت ،المنزلیة البیئة في جیًدا تواصالً  اآلباء أظهر كما إلیهم، الموكلة بالمهام ال یتعلق سلوًكا

 وأنّ  أكبر، باندفاع ویشاركون أنفسهم، أكبر تجاه افعیةد یمتلكون أصبحوا التالمیذ أنّ  إلى الدراسة نتائج

  .المنزلیة وفي البیئة المدرسة في تحسنت قد لدیهم االتصال مهارات

 Awbrey, 2008 et al,(. Education Resources Information)نووآخر  أوبري (دراسة- 11

Center (ERIC  ).  

  Social skills of elementary school students through the use of literature and 
role playing.  

  .الدور ولعب األدبیات استخدام خالل من االبتدائیة رسةالمد تالمیذ لدى االجتماعیة المهارات :عنوان الدراسة

  . باستخدام لعب األدوار االبتدائیة رسةالمد تالمیذ لدى االجتماعیة المهارات زیادة :الدراسة هدف

 شعبة اختیار تم حیث) الخامس إلى األول( من الصفوف تالمیذ من الدراسة عینة كونتت :الدراسة عینة

 واختیرت تلمیذاً ) 46(الثالث الصف و تلمیذَا،) 23(األول الصف تالمیذ عدد وبلغ صف، كل من واحدة

  . اً تلمیذ ( 20 ) عددهم بلغ والخامس الرابع الصفین من الموهوبین من واحدة شعبة
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  .برنامج تعلیمي وفق طریق لعب األدوارو  مقیاس المهارات االجتماعیة :أدوات الدراسة

 احترام عدم (مثل بٍ محبّ  غیر سلوًكا یظهرون كانوا تالمیذهم أنّ  الباحثون المعلمون وجد: الدراسة نتائج

 إظهار وعدم الخاطئة، االختیارات وانتقاء الیومي، العمل أثناء المسؤولیة تحمل وعدم واألقران، الكبار

 (حیث من االجتماعیة مهاراتهم تحسین إلى بحاجة التالمیذ معظم أن إلى النتائج أشارت كما ،)التعاون

 القبلیة هممالحظات خالل من الباحثون المعلمون واستنتج )والمسؤولیة والتعاون واالحترام االستقامة

 ظهر و ،األدنى الحد إلى )اونتعال وعدم االحترام عدم (عن ینم الذي السلوك تكرار في اً انخفاض والبعدیة

 كانت النتائج أن الباحثون المعلمون ورأى )المسؤولیة تحمل وعدم االستقامة عدم( سلوك في مفاجئ تزاید

  .نهایته من الً بد الدراسي العام بدایة في الدراسة أجروا أنهم لو ؛مختلفة ستكون

)رسالة ماجستیر(.اندونیسیا).2009.(محمد حسیني، دراسة -12  

.التعلیم التعاوني ودوره في تطویر مهارات القراءة لدى طلبة المرحلة المتوسطة :وان الدراسةعن  

.التعلیم التعاوني في تطویر مهارات القراءة لدى طلبة المرحلة المتوسطة تعّرف أثر: هدف الدراسة  

.وضابطة ریبیةتج مجموعتین على وزعوا وطالبةً  طالباً ) 77( من الدراسة عینة تكونت :الدراسة عینة  

  .لقراءةامهارات لاختبار و  برنامج تعلیمي وفق إستراتیجیة التعلم التعاوني :أدوات الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذین درسوا بطریقة التعلیم التعاوني على أقرانهم : نتائج الدراسة

لتعاون من خالل التفاعل الصفي الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة، وظهر تحسٌن في العمل الجماعي وا

.بین الطلبة  

:       على الدراسات األجنبیة تعقیب

  2002,وستیل، تایلور( واإلبداع اللعب بین العالقة األجنبیة الدراسات تناولت:  الدراسات هدف

Taylor and steel (الروضة طفل لدى االكتئاب خفض في اللعب استخدام وفاعلیة  )روست 

  الشعري النص استیعاب في المدرسي المسرح دور و ،)Roost & Bruyn,2000 وبرین،

 مهارات تنمیة في األدوار لعب طریقة) ,Richard,2000ریتشارد واستخدم) ,Hughes,2000هیوز( 

 )Ivory&Maccollum,1999(  دراسة وتناولت الفنادق، قسم طلبة لدى والمكتوبة الشفویة االتصال

 صعوبات یعانون الذین األطفال من مجموعة لدى االجتماعي التفاعل حسینت في اللعب أنواع أثر تعّرف

 كما ،القراءة نحو التالمیذ اتجاهات وتنمیة القرائي االستیعاب مهارات الحالي البحث وتناول التعلم، في
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 والحسیني التمیمي:  (كدراسة القرائي الفهم تحسین في متنوعة تعلیم استراتیجیات الدراسات بعض تناول

  ).وآخرون أماندا و

، وتناول تنوعت عینة الدراسات السابقة من مرحلة الریاض حتى المرحلة الجامعیة: عینة الدراسات

 .البحث الحالي تالمیذ الصف الثالث األساسي

استخدم معظم الدراسات السابقة التصمیم التجریبي القائم على مجموعتین تجریبیة : التصمیم التجریبي

  ث الحالي، ومن هذه الدراسات دراسةوضابطة وكذلك البح

 ,Brigitte, A. & Cynthia, L برایت وساینثیا، ؛ ,at all,2007,  Amandaأماندا وآخرون( 

  ؛ ,Torgesen,2004 تورغسن ؛,Goff,2004غوف ؛  ,Al-Tamimi,2006التمیمي ؛2007

  .),Hughes,2000 هیوز

ختبار تحصیلي واختبار لمهارات التفاعل تنوعت أدوات الدراسات السابقة بین ا :أدوات الدراسات

االجتماعي واختبار لمهارات التواصل واختبار للمهارات الشفویة والمكتوبة وبطاقة مالحظة ومقیاس 

لالتجاه، وتضمن البحث الحالي قائمة بمهارات االستیعاب القرائي واختبار لالستیعاب القرائي ومقیاس 

 .لالتجاهات وبطاقة مالحظة

ق أفراد المجموعة التجریبیة على أفراد المجموعة هذه الدراسات تفوّ  أظهرت نتائج :ساتنتائج الدرا

أو اكتساب خبرات  ،في التحصیل الدراسي ؛أشكاله وتسمیاته لّ الضابطة ما یؤكد أهمیة اللعب بك

وانفرد البحث  ،أو معالجة بعض أنواع السلوك اإلبداعأو  ،أو اجتماعیة أو تنمیة التفكیر ،علمیة

لحالي عن الدراسات السابقة في استخدام لعب األدوار في تحسین االستیعاب القرائي وفي تنمیة ا

   .اتجاهات التالمیذ نحو القراءة

   :السابقة الدراسات تعقیب على

 خلص دراسة، نیوخمس ثالثاً  )53(بلغت وأجنبیة وعربیة محلیة  دراسات من عرضه تمّ  ما إلى استناداً 

  :ذه الرسائل وفق اآلتيالباحث إلى تصنیف ه

تناول بعض الدراسات لعب األدوار أو اللعب بشكل عام أو التمثیل  :التدریس ات وطرائقاستراتیجیّ 

أو التعلم التعاوني أو التعلم التبادلي أو استراتیجیات  المسرحي أو التمثیل الدرامي أو األلعاب اللغویة

وجمیعها أظهرت فاعلیة هذه  األسلوب القصصي، أو ما وراء المعرفة أو استراتیجیة التصور الذهني

في تحسین االستیعاب أو الفهم أو تطویر مهارات القراءة والكتابة أو تحسین  واالستراتیجّیات الطرائق
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لدى أفراد  أو تحسین مهارات التواصل االجتماعي التواصل االجتماعي أو التخفیف من االكتئاب

  . المجموعة التجریبیة

المفاهیم  استیعاب تناول بعض هذه الدراسات االستیعاب القرائي وبعضها تناول :ھدفةالمست مھاراتال

مهارات التواصل االجتماعي كما تناول بعضها  ، الجغرافیة وبعضها تناول مهارات االستیعاب القرائي

  .بداعوالمهارات الحیاتیة ومهارات التواصل الشفوي ومهارات القراءة الناقدة والعالقة بین اللعب واإل

البحوث والدراسات السابقة بین القراءة والقواعد واالستماع  فيتنوعت المادة الدراسیة  :الدراسیة المادة

والنص الشعري وهي ترتبط بمنهاج اللغة العربیة، وبعضها تناول الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء 

  .لقراءةلحالي مادة اابینما تناول البحث  والتربیة االجتماعیة، والجغرافیة

تنوعت المراحل الدراسیة في الدراسات السابقة بین مرحلة الریاض والمرحلة  :الدراسیة المرحلة

والمرحلة اإلعدادیة والثانویة و الجامعیة وتناول البحث الحالي  االبتدائیة أو مرحلة التعلیم األساسي

  .تالمیذ الصف الثالث األساسي

السابقة بین اختبار تحصیلي واختبار للمهارات الحیاتیة تنوعت أدوات الدراسات : أدوات الدراسات

واختبار لمهارات التعبیر الكتابي والقرائي واختبار لالستیعاب القرائي وبطاقة مالحظة ومقیاس 

، واستخدم الباحث في البحث الحالي قائمة مهارات لالستیعاب القرائي واختبار لالستیعاب لالتجاهات

  .نحو القراءة وبطاقة مالحظة لتقویم أداء التالمیذ خالل تنفیذ لعب األدوارالقرائي ومقیاس لالتجاهات 

  :السابقة والدراسات البحوث من الحالي البحث استفادة جوانب

 األدوات تصمیم ةلكیفیّ  تصور تكوین ومحاولة دراسة، كلّ  في المستخدمة األدوات على االطالع -

  .البحث الحالي تطلبهای التي

 .الحالي البحث في ذلك ومراعاة علیها التركیز یتم لم التي والجوانب علیها التركیز تمّ  التي الجوانب -

  .وفرضیاته البحث أهداف صیاغة -

  :إلى سابقة دراسات من علیه اطلع ما خالل من الباحث یخلص

 ین،المتعلم لدى بالقراءة والفهم القرائي واالستعداد للقراءة اهتمت التي واألبحاث الدراسات تعدد -

 .متنوعة أو برامج استراتیجیات باستخدام

 على بعضها زركّ  إذ السابقة، الدراسات تناولتها القرائي التي مستویات ومهارات االستیعاب تنوع -

فبعضها تناول مهارات القراءة في التفكیر الناقد وبعضها تناول  ،بعض المستویات وبعض المهارات

بعض تدریس لعب األدوار في  فاعلیة وبعضها تناول ، اإلبداعير دور القراءة الجهریة في تنمیة التفكی
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 الفیزیاء وأ ،أو العلوم أو الریاضیات أو الدراسات االجتماعیة أو النحو القواعد( :المواد الدراسیة مثل

 .)اللغة اإلنكلیزیة أو التعبیر أو مهارات التواصل أو بعض المهارات الحیاتیةأو 

القراءة أو  مهارات لتنمیة وبرامج واستراتیجیات، أنشطة، استخدام فاعلیة السابقة الدراسات تناول -

 والثانویة والعلیا الدنیا"األساسیة الدراسیة المراحل مختلف من دراسیة في صفوف بعض المواد الدراسیة

 .والجامعیة

بشرط  فةالمختل الدراسیة المراحل االستیعاب القرائي في مهارات تنمیة إمكانیة من ذلك من یستدل

 .دراسیة مرحلة كل في والعقلیة العمریة المتعلمین خصائصل مالئمة أنشطة واستراتیجیات استخدام

 وفق درست التي التجریبیة المجموعات تفوق نتائجها أكدت إذ السابقة الدراسات نتائج في اتفاق وجود -

 االستعداد أو القرائي الفهم تنمیة في  التعلیمیة األلعاب أو األدوار لعب أو اللعب استراتیجیات أو برامج

  .االعتیادیة بالطریقة درست التي المجموعات على القرائي االستیعاب أو للقراءة

 وتنمیة القرائي االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة بین العالقة الدراسات من العدید تناولی لم بینما

 في األدوار لعب طریقة فاعلیة أثر وكذلك اسياألس الثالث الصف تالمیذ لدى القراءة نحو االتجاهات

 ،ثانیاً  الدراسیة المواد بقیة على ایجابیاً  ینعكس والذي أوالً  القراءة في الدراسي التحصیل مستوى تحسین

 من تتكون التي االتجاهات واستبانة ،عبارة) 60(من یتكون الذي القرائي االستیعاب اختبار إلى إضافة

 به ینفرد ما وهذا ،الصف الثالث األساسي لتالمیذ العمریة المرحلة االعتبار نبعی األخذ مع عبارة)27(

  .الحالي البحث
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  لعب األدوار

  ج

  :مقدمـــــــــــــــــــــــــــة

 القرائي االستیعاب تحسین في األدوار لعبطریقة  فاعلیة فتعرّ  إلى یهدف الحالي البحث كان المّ 

 مفصالً  شرحاً  یلي فیما الباحث سیعرض القراءة، نحو اتجاھاتھم وتنمیة األساسي الثالث فالصّ  لتالمیذ

 نتطلع الذي التلمیذ حیاة في وأهمیتها القراءة وكذلك خاص، بشكل األدوار ولعب عام بشكل الّلعب عن

 لیكون القادر على القیام بالمسؤولیة الملقاة ودینیًا، وأخالقیاً  علمیًا ومعرفیًا واجتماعیًا وثقافیاً  إعدادهإلى 

إلى العالقة بین اتجاھات التالمیذ نحو القراءة وانعكاس ذلك ایجابیاً  ضافةً إ ،المستقبل في عاتقه على

  . على االستیعاب القرائي بشكل خاص وعلى االستیعاب للمواد الدراسیة بشكل عام

 الحساسة، النمائیة مراحله في الطفل تشكیل على یعمل تربویاً  وسیطاً  الطفولة مرحلة في الّلعب دّ یع   

 شخصیته مالمح وتبدأ نحوهم، اتجاهاته وتتطور الكبار، مع التواصل إلى وبدفعه ومیوله، هرغبات ویشبع

 والخضوع )لحركاته الذاتي والضبط إلیه المحببة واألشیاء ومیوله ورغباته انفعاالته(خالل من بالظهور

 حیث التمثیلي، الّلعب األدوار لعب على أحیاناً  ویطلق ،بینهم فیما األدوار وتبادل والصغار الكبار لقواعد

 ،)الضابط -المعلمة - الطبیب -المحامي – األب – األم( دور مثل األدوار من العدید بتمثیل الطفل یقوم

 في القدرة األدوار هذه وتعطیهم" تلقائیة، وبصورة المدرسیة وبمالبسهم الصف حجرة داخل ذلك ویتم

 في یساعد وهذا أدوارها، بتمثیل یقومون التي الشخصیات تجاه أو اآلخرین، تجاه همئآرا عن التعبیر

 بتمثیل یقومون التي للشخصیات تقمصهم خالل من وانفعاالتهم، ودوافعهم مشاعرهم عن الكشف

  ).80 ،2001 القرشي،.("أدوارها

ویستطیع  به، المحیطة للشخصیات التلمیذ تمثیل على یقوم هادفاً  تعلیمیاً  نشاطاً  األدوار لعب یعدّ كما 

 إلى إضافة) الخ.. التاریخ، القراءة، الریاضیات، العلوم،(الدراسیة المواد تدریس في توظیفها المعلم

 وقیامهم السلوك ومالحظة واالستقصاء البحث لدیهم ، بحیث تنميالقصیرة والقصص الحكایات استخدام

  ).Keene, 2009,36 ؛ و82 ،2002 الحیلة،.("ألدوارهم التقویم بعملیة

 األدوار ولعب الّلعب أهمیة على تجمع تكاد النقاط من مجموعة والتربویین الباحثین من العدید یورد و    

 ،2006 ،الترتوريو  القضاة ؛ 82 ،2002 والحیلة، ؛80 ،2001 القرشي،( منهم نذكر التالمیذ حیاة في

 ). Boyd2007 ,و ؛202 ،2009 وهنیة، الكخنو  ؛ Awbrey,2008 و ؛2007،3 القدومي، ؛18
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 تتصل التي والحقائق المعلومات عن یبحث أنْ  یحاول األدوار لعب خالل من الطفل أنّ  یرون حیث

 ابتكار على یساعد وهذا ،واضحةٍ  وأفكارٍ  معانٍ  واستنباط الجدیدة العالقات فتعرّ  ویحاول بالشخصیات،

 وبذلك لدیه، القرائیة المیول غرس في أساسیاً  دوراً  ویشكل والكلمات، التعبیرات خالل من جدیدةٍ  أنماطٍ 

 العقلي عمره مع المتناسبة المعلومات واستیعاب بالقراءة خبرته وتزداد للقراءة، ویتهیأ اللغة یتعلم

  .ومیوله واهتماماته

 تكون الكبار قبل من ینموجه ایكون عندما بشكٍل عام الّلعبلعب األدوار و  یرى الباحث أنّ و     

 جوانب من الكثیر یتعلم أنْ  للطفل یمكن ؛الّلعباألدوار ولعب  خالل فمن ووضوحًا، دقةً  أكثر األهداف

 األم أو األب( دور مثل متعددة بأدوار وقیامهم المتنوعة بیئاتهم في األطفال لعب وأنّ  االجتماعیة، الحیاة

والمھنیة  االجتماعیة الحیاة جوانب متعلّ  على دلیلٍ  خیر) البائع أو المدرس أو األمن رجل أو الطبیب أو

 ،یمثلون التالمیذ وبقیة رفاقھ بدور المعلمفتارًة یقوم أحدھم  ،بینهم هاونتبادلیو  ،بطریقتھم الخاصة

وتعّرف طریقة  و متحدید شخصیة المعلّ  من التالمیذ مراقبة ألعاب خالل وبالتالي یمكن اإلفادة من

  .تعاملھ مع التالمیذ

 الحرة الثقافیة النشاطات في الطفل مشاركة" طریق عن ،سویةٍ  شخصیةٍ  بناء على لعب األدوار ویساعد

 قبل ما مهارات ویدعم والمحادثة، الحوار لغة تنمیة على یشجع فلعب األدوار ،ومرحةٍ  ممتعةٍ  بصورةٍ 

  ).202 ،2009 وهنیة، الكخن.("األطفال بین الجماعیة والمشاركة التعاون على ویشجع القراءة،

ولعب  الّلعب أهمیة على والتربویین الباحثین من العدید اتفاق ما تّم عرضه یرى الباحث وفي ضوء

 انفعاالتهم ویضبط عضالتهم وینمي ،والتسلیة بالمتعة یزودهم فهو ،التالمیذ حیاة في األدوار

 مع الحدیث تبادل خالل من اللغوي الجانب لدیهم ینمي كما ،بینهم فیما تعاونونی ویجعلهم ،ومشاعرهم

 واألفكار المعلومات تبادل إلى إضافةً  ،أقرانهم إلى عنه التعبیر یریدون ما وینقلون البعض بعضهم

عندما یقوم  وخاصةً  فیها یعیشون التي بیئتهم من بأدوارٍ  قیامهم و ،لدیهم الموجودة والخبرات والتجارب

تحمل  ببساطة وعفویة ال المتنوعة بما یالئم دور العروسین، األهازیجاألطفال بتمثیل أدوار العروسین و 

   .تعقیدات الكبار وفلسفتهم المعقدة أحیاناً 

  :األدوار لعب طریقة مفهوم-1

 في مرة ألول طبقها حیث، )Morenoمورینو،( النمساوي العالم إلى األدوار لعب طریقة تنسب    

 تمثیل األدوار، لعب(منها متعددة بأسماء العالم أنحاء في ذلك بعد وانتشرت ،)1911(عام النمسا مدارس
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 التالمیذ لدى وحركیاً  ووجدانیاً  عقلیاً  تفاعالً  تحقق التي التدریس طرائق إحدى وهي ،)المحاكاة األدوار،

  ).2011،33حلس،(.الحصة بدایة في علیهم المطروحة المشكلة خالل من

 شافتیل وجورج فانیك( رواده ومن الماضي القرن من اتیالستین في األدوار لعب أسلوب استخدام وبدأ

Fannic & George Schaftel (ومشكالت االجتماعیة، المشكالت حلّ  على التالمیذ دّربا حیث 

  ).33 ،2011حلس،( .أنفسهم التالمیذ بین االجتماعي التفاعل

  :التلمیذ حیاة في األدوار لعب أهمیة-2

 من فیها بما بیئته مع للتواصل التلمیذ یستخدمها التي الحیاة، أسالیب من أسلوباً  لعب األدوار یعدّ      

 الخبرة أهمیة األبحاث من العدید تناول وقد النمو، مظاهر كبقیة الّلعب ویتطور مادیة، وأشیاء أفراد

 وزیادة فعالیة التالمیذ یة،التعلیم العملیةلدرامیة أو مسرحة المناهج أو لعب األدوار في تحقیق أهداف ا

 استخدامها على والقدرة ،أطول لمدة بها واالحتفاظ المعلومات وترسیخ ،التعلیمیة العملیة فياركتهم ومش

 وحلس، ؛2009 العماوي،( دراسة منها نذكر ،اللغویة مفرداتهم زیادة إلى إضافةً  ،جدیدة مواقف في

 ، وعویس ؛1998، وصاصیال ؛2012، وعوض ؛2011، والشوبكي ،2010، والشخریتي ؛2008

  ).Anna, & Sing, 2006,14 ؛ و2008

 إحدى عّدهو  األطفال، عند التفكیر تنمیة في كبیراً  دوراً  للتمثیل أنّ ) ",26Wells, 2004 ویلز( ویرى   

  ". التجرید على قدرة أكثر الطفل تفكیر یجعلما  ،التفكیر صنع طرائق

  ).عقلیة، ونفسیة، وجسمیة، واجتماعیة(: إلى عدة مجاالت لعب األدوار یمكن تقسیم أهمیةو 

  :والعقلیة المعرفیة الناحیة من األدوارلعب  أهمیة - 2-1

 ،بیاجیه( المثال منهم على سبیل رباهتمام كبیر من قبل الباحثین والتربویین نذك الّلعبحظي    

 الفوائد من العدید وذكروا )283 ،2002الحیلة، و195 ، 2004،وصوالحة ، 2011،ومنصور

 ،إلى الحقائق ف، فهو یتعرّ ولعب األدوار الّلعبالمعرفیة والعقلیة التي یجنیها الطفل عن طریق 

ویعمل  ،الّلعبأنشطة  عن طریق النشاط الذاتي والخبرة التي توفرها ویحتفظ بها ،ویكتسب المفاهیم

 لعب األدوار دّ ویع، )المشكالت ر واالستنتاج والفهم وحلكالتذك (على تنمیة مهارات التفكیر الّلعب

مثل الشكل واللون، باإلضافة  والحقائق المتعلقة بخواص األشیاءم وتعلیم الطفل للمعرفة لتعلّ  وسیطاً 

   .تشاف، وتجمیع األشیاء وتصنیفهاكم مهارات االإلى تعلّ 
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م أطفالنا أسماء أجزاء الجسم وأسماء األدوات المنزلیة وأسماء أفراد األسرة نا نعلّ إنّ  ویمكن القول

عندما نطلب  وتغمرنا الفرحة ،والتسلیة الّلعبمن األحیان عن طریق  واألشیاء التي تحیط بهم في كثیرٍ 

  العنایة والرعایة واالهتمام ایمتلكون بناًء معرفیًا وعقلیًا یستحق منّ  فهم ،یشیروا إلى هذه األشیاء منهم أنْ 

األلعاب على جهاز الحاسوب أو  إدارةفالطفل الذي یستطیع  ال تنقصهم القدرات العقلیةفأطفالنا 

 ، فهو یتمتع بذكاٍء عمليٍّ یعاني من نقص في قدراته المعرفیة والعقلیة ال ،الخلوياستخدام جهاز 

ة توظیف معرفة كیفیّ إلى من األهل والمدرسة  توجیه كلٍّ  والمطلوبهذه األجهزة، بإدارة ومعرفٍة ودرایٍة 

على  قادرٍ  جیلٍ لبناء  ؛تنمیة هذه القدراتب االهتمامو ة، التعلیمیّ یة اقات في العملّ هذه القدرات والطّ 

  .طور وبناء المجتمع الذي نصبو إلیهقدم والتّ مواصلة التّ 

  :النفسیة الناحیة من لعب األدوار أهمیة - 2-2

 جماعیًا، أو فردیاً  كان إذا ولعب األدوار الّلعب أنّ " :)2008،190،عطیة، 62,1995،عابد( یرى   

ن من المجال للطفل لكي یتعلم ویحقق ذاته ویكتشف قدراته، حیث یتمكّ  خارجه، یفسح أو البیت داخل

  ."فعله، وما ال یستطیع فعله، فتزداد ثقته بنفسه التمییز بین ما في وسعه

یفرح لشعوره بالتفوق والسیطرة على  ب دراجته أو یتسلق شجرة،كالطفل عندما یر  أنّ  ویرى الباحث 

، ألنه وصل إلى منه القیام به أو قام به من تلقاء نفسه اً مطلوب كان العمل سواءً الخوف عند إنجازه 

  .مساعدة الكبار هدفه دون

  :الجسمیة الناحیة من لعب األدوار أهمیة - 2-3

 عضالت تنمیة في تساعد مهمة وسیلة الّلعب :)2004،324الھادي، ،عبد 1997,58،عباس( یعدّ    

ما یستفید من حواسه المختلفة كیة، من خالل القفز والجري والرسم، كمهاراته الحر  جسم الطفل وزیادة

  .ه متعةیلإبالنسبة  الّلعباألشیاء واألصوات، مما یجعل  لمعرفة

التي تحیط به ف من خاللها الطفل على األشیاء یعد النافذة التي یتعرّ  لعب األدوار أنّ  ویرى الباحث 

ولكن األهل ینظرون  ،ویكتشفها بنفسه وتضیف إلى معلوماته خبرات جدیدة تضاف إلى معارفه السابقة

وهي في الحقیقة بحث واكتشاف  ،خالل ألعابهم العفویة على أنها تخریب وعبث من إلى األطفال

  .إضافة إلى المتعة والتسلیة
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  :االجتماعیة الناحیة من لعب األدوار أهمیة - 2-4

 ةخصیّ م وتكوین الشّ التعلّ  لتحقیقبین الفرد وعناصر البیئة  في إحداث تفاعلٍ  لعب األدوار یساعد   

ة االجتماعیة كالمشار  تنمو، فعن طریق اتصال الطفل باآلخرین، االیجابي الصحیح السلوك وتنمیة

 أنّ ) 2005،195وفرج، ،55 ،2004،صوالحة( یذكرو  بمشاعرهم،واإلحساس ، فیما بینهم والتفاعل

ر فیما یقولون عنه إلى رأي الناس في تصرفاته، فهو یفكّ  االنتباهعلى  الطفل یساعد الجماعي الّلعب

 .یزعجهما یرضي الناس لیعمله ویبتعد عمّ  ، ویتحرى ماأو ذمٍّ  من مدحٍ 

، لطفلا إلىبمنزلة الغذاء بالنسبة  یعدّ  لعب األدوار أنّ  ،لعب األدوارالسابق ألهمیة  لعرضیتبین من ا

ه یمدّ  لعب األدوار؛النشاط الذي یبذله الطفل في  وأنّ  ،فیها الطفل على الحیاةب یتدرّ التي  وهو الطریقة

هنا تظهر  یة، ومنكسلو و تعلیمیة فوائد أسلوب تربوي فیه  ، فهوالتي یعیش فیها الحیاةعن  بالمعلومات

 .أثناء الموقف التعلیمي في أهمیة العنایة باأللعاب التربویة

هادفًا  ر لیصبح نشاطاً ، ثم یتطوّ وغیر هادفٍ  هٍ غیر موجّ  في البدایة نشاطاً  لعب األدواریكون  فقد 

 مجموعة خالل من لعب األدوار أهمیة وتتجلى وتحسنها الطفل إمكانات تنمیة في منه االستفادة یمكن

  :اآلتي وفق نوردها النقاط من

 ریعبّ  حیث ُلَعِبه، ومع اآلخرین مع تواصله خالل من اللغویة المهارات تنمیة في األدوارلعب  یساعد- *

 الغضب عن فیعبر أقرانه، مع حدیثه أو لعبته، مع حدیثه خالل من وأفكاره وآرائه وانفعاالته مشاعره عن

  (Liu & Ding,2009). .اللغویة مفرداته لزیادة الفرصة یعطیه مما ،والنواهي واألوامر ، والفرح

 متعلّ  على یساعده وهذا عناصرها، بمختلف وبیئته الطفل بین تفاعل إحداث في لعب األدوار یساعد- *

 أكثر لیكون الفرصة یعطیه مما سلوكه، لویعدّ  شخصیته يوینمّ  به، المحیطة األشیاء عن كثیرة أشیاء

  )2004،65صوالحة،(.فیها یعیش التي البیئة متطلبات مع توافقاً 

  .األطفال ریاض مرحلة في وخاصةً  الذات حول والتمركز األنانیة من التخلص في الطفل یساعد- *

  . والثقافیة اللغویة اختالفاتهم عن النظر بغض األطفال بین لتواصل أداة لعب األدوار یعد- *

 والخطأ، والمحاولة بالتجریب ویقوم مستویاتها، لّ بك المعرفیة العملیات الّلعب أثناء في الطفل یمارس- *

  لعبهل والتركیب الفك بعملیة ویقوم لعبه إحدى تشغیل طریقة یتذكر فهو إلیه، یطمح ما إلى یصل حتى

  .تخریبیةً  أعماالً  علیها نطلق دماعن نخطئ و 
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 أخرى وتارةً  لمجموعته، قائداً  یكون فتارةً  ،متنوعةٍ  اجتماعیةٍ  أدوارٍ  ممارسة للطفل لعب األدوار یتیح- *

  .اآلخرین مع للتواصل اجتماعیة مهارات یكسبه وهذا مهنة، أو وظیفة دیقلّ  وثالثةً  فیها، عضواً  یكون

 سلسلة خالل من اكتسابها عن یعجز اجتماعیة خبرات الطفل إكساب على لعب األدوار یساعد- *

بما یتماشى مع  ؛وتقبلهم األقران مع التعامل في مرونةً  بهسیك اممّ  الزائدة، والجدیة والنواهي األوامر

  .همینب التي یتبادلونها فیما الخاصة لعب األدوارقوانین 

  ).2004،135العیسوي،.(السلوكیة االضطرابات من العدید عالج في لعب األدوار یساعد- *

 منهاج أيّ  لتنفیذ الداعمة والبرامج الطرائق تنوعت مهما والتعلیم مالتعلّ  عملیة في األساس المعلم ویبقى   

 هذه فاعلیة حول والنفسیة التربویة األبحاث وتنوعت معرفي، أو عالجي أو تدریبي أو تعلیمي برنامج أو

 – المشكالت حلّ  طریق عن التعلم – التعاوني التعلم – بالنشاط التعلم( المثال سبیل على نذكر البرامج

  ).الخ... الذهني العصف – الّلعب طریق عن التعلم

 المتنوعة، التعلیم تقنیات واستخدام التدریس، وطرائق والتعلیم، التعّلم عملیة في الملحوظ مقدّ التّ  إنّ      

 ولیس برمتها، التعلیمّیة للعملّیة كمحور المتعّلم على التركیز وأصبح والمتعّلم، المعّلم دور تغییر إلى ىأدّ 

 متكامالً  بناءً  شخصیته؛ وبناء بالمتعّلم االهتمام تناولت التي التربویة البحوث انتشار من ذلك على أدل

 وٕاعداد وحاجاتهم، ومیولهم األطفال بقدرات االهتمام إلى إضافةً  )وأخالقیاً  وعلمیاً  واجتماعیاً  انفعالیاً (

 في القصور حاالت ومعالجة واإلبداع، بالتفكیر واالهتمام المناسبة، واالستراتیجیات التدریبیة البرامج

 الطرائق استخدام و الدراسیة، المواد من مادة كل في الصعوبات بعضها تناول بل التالمیذ، تحصیل

 الناقد، التفكیر واستخدام القرائي، االستیعاب تحسین في القصة كاستخدام المواد، هذه لتدریس المتعددة

 المدرسي المسرح واستخدام الذهني، العصف وطریقة الدماغ، عصف وطریقة المشكالت، حل وطریقة

 القائلة بأنّ ، وھذا یؤید وجھة النظر إلخ... األدوار ولعب والدراما الّلعب وكذلك یةالتعلیم عملیةال في

بحد ذاتها  دراسیةٍ  ولیس على مادةٍ  ،ة برمتهاة التعلیمیّ م وفاعلیته ینعكس ایجابیًا على العملیّ نشاط المتعلّ 

استخدام لعب األدوار في تنمیة المفاهیم الریاضیة والدینیة  خالل الباحث منعلیه وهذا ما اطلع 

  .التأملي واالستقرائي وتنمیة التفكیروالریاضیة والكیمیائیة 

هذا الهدف  هو تعلیم التالمیذ القراءة، فإنّ  م في المراحل الدنیا من التعلیم،كان هدف المعلّ  وٕاذا   

ه یتطلب تعلیم التالمیذ مهارات التعلیمیة العلیا، ألنّ أكثر صعوبًة في المراحل و  صبح أكثر تعقیداً ی

 على یثابروا حتى الدراسیة، المواد واستیعاب فهم في القرائیة مهاراتهم یوظفون وكیف العلیا، التفكیر
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، البعض بعضها مع الدراسیة المواد لربط  التكاملي المنحى مع یتفق ما وهذا الدراسي، وتفوقهم نجاحهم

 القادر والمعّلم المدّرس وجود هو المهم ولكنّ  واألسالیب؛ الطرائق تعدد المهم ھ لیسویرى الباحث أنّ 

 التفوق من المزید نحو تدفعهم لتالمیذ،ل ومحببة مشوقة أشیاء إلى واألسالیب؛ الطرائق هذه تحویل على

  .بینهم الفردیة الفروق االعتبار بعین األخذ مع السویة، شخصیاتهم وتكوین والنجاح،

  :علیمالتّ  في األدوار لعب استخدام-3

نحقق العدید من الفوائد  ویمكن أنْ  في حیاة الكبار والصغار لعب األدوارأهمیة  یخفى على أحدٍ  ال   

  .إلى الصغار وحتى الكبار محببةٍ  بطریقةٍ  لعب األدوار استخدام نَ سِ إذا ُأحْ 

 ,Adler) وادلر،؛ Mathews,2006 ؛ و36 ،2011وحلس، ؛2001،81القرشي،( یذكرو  

  :منها نذكر ةالتعلیمیّ  ةالعملیّ  في األدوار لعب لطریقة عدیدة استخدامات 2002,22

  .التعلیمیة األهداف لتحقیق تستخدم-3-1

  .دورها یؤدي التي للشخصیة واألحاسیس المشاعر تقمص للمتعلم الفرصة تتیح-3-2

 الطعام وآداب الزیارة آداب: (مثل االجتماعیة بالحیاة تتصل معینة وسلوكیات تجاهاتاو  قیم حتوضّ -3-3

  ).واألعراس األعیاد و والشراء والبیع الحدیث وآداب

  .بالتلمیذ المحیط والمجتمع والمدرسة بالبیت المتصلة المشكالت بعض لحلّ  تستخدم-3-4

  .دینیة أو تاریخیة لشخصیات والتراجم السیر في تستخدم-3-5

  . القرار صنع مهارة على للتدریب تستخدم-3-6

  :والدراما األدوار لعب بین الفرق-4

على الرغم من االختالف بین المصطلحین ولكنهما یشیران إلى قیام الفرد في كال المصطلحین     

 بینما یتقنوها، حتى علیها بالتدّرب ویقومون معینة أدوار بحفظ األشخاص یقوم الدراما في بلعب األدوار،

وفقًا  الحوار وأسلوب الحدیث مادة یحددون همولكنّ  ،معینةً  أدواراً  یحفظون ال فاألشخاص األدوار لعب في

 فوائد) ,Ken Marten مارتن كین( حددت وقد ،لرغباتهم ومیولهم واتجاهاتهم بمساعدة المعلم وٕاشرافه

  : یلي بما األدوار لعب طریقة استخدام

 .اآلخرین نظر وجهات الكتشاف فرصة تعطي-4-1

  )2009،45القدومي،(نقالً عن  .مالتعلّ  عملیة على مالمتعلّ  تشجع-4-2
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  .والتواصل االتصال ومهارات الشخصیة المهارات وتطویر لممارسة فرصة تعطي-4-3

بغض النظر عن المسمیات فیما یتعلق بالدراما أو لعب األدوار أو المسرح التعلیمي أو  ویرى الباحث

 ل مایحوّ  ،تهایأشكاله ومسمّ ّل بك الّلعب المهم أنّ  الریاضیة ولكنّ التمثیل الدرامي أو األلعاب اللغویة أو 

قة لهم تدفعهم نحو المزید من الدافعیة نرید تعلیمه لألطفال وحتى الكبار إلى مادة محبوبة ومشوّ 

  .معلّ والنشاط في عملیة التّ 

  :األدوار لعب طریقة استخدام مجاالت-5

  :منها نذكر متعددة مجاالت في األدوار لعب طریقة استخدام مللمعلّ  یمكن

  :اإلنسانیة العالقات على التدریب مجال في- 5-1

 التعبیر في الطفل یساعد األدوار لعب أنّ ) 35،2005والھذیلي، ؛77، 2002,الحیلة( كلٌّ من یرى   

 أو بالوحدة الشعور لدیه یخفف ما تردد، أو خوف دون یواجهها التي الصعوبات ومواجهة ذاته عن

 خالل من بها مرغوبال غیر السلوكیة المواقف بعض تعدیل إلى إضافةً  االرتباك، أو الخجل أو االنطواء

  .وإنشاء عالقات إنسانیة تقوم على المودة واأللفة والتعاون فیما بینھم أقرانه مع تفاعله

 وضبط والقیادة والتوجیه اإلشراف وأسالیب القیم التالمیذ تعلیم مینللمعلّ ه یمكن أنّ  الباحث یرىو    

 هممن تتطلب مختارة مواقف في التالمیذ وضعو  مجموعات في التالمیذ تنظیمعن طریق  الصفوف

كما ُذكر  )اللص دین،الّ  رجل القاضي، الطبیب، ج،المهرّ  م،المعلّ ( :مثل معینة شخصیة دور تقمص

 المتعاون، ق،المتفوّ  المشارك،( :مثل المدرسیةمن حیاتھم  متعددة نماذج وفق مینللمتعلّ  أدوارٍ  أو سابقاً،

  ..).، الدائم التأخیرالكسول الخجول، الخائف، األناني،

 : التاریخیة الشخصیات بأدوار والقیام والتقویم التشخیص مجال في-5-2

 دور( مثلما،  وظیفةٍ  أو معینٍ  لعملٍ  فهمه یمثل محدد بدور القیامیطلب من التالمیذ  م أنْ یمكن للمعلّ 

 التاریخیة الشخصیات بتمثیل التالمیذ قیام یمكن وكذلك ،.....)التاجر البخیل، المحاسب، الفالح، البائع،

 مثل مالمعلّ  یختاره معینٍ  جانبٍ  حول الحوار ویدور ،الحدیث العصر في مأ القدیم العصر في كانت سواءً 

 في األدوار لعب من االستفادة ویمكن كما ،)العظمة یوسف الولید، بن خالد األیوبي، الدین صالح(

 ثُ ویتحدّ  ،معینةً  مدینةً  أو قریةً  أو منطقةً  منهما كلّ  لیمثّ  تلمیذین بین حوار خالل من الجغرافیا دروس

 ومعالم مناظر من فیها بما واالستمتاع لزیارتها زمیله ویدعو ،منطقته خصائص عن منهما كلٍّ 

 أداء أو الوطنیة أو الدینیة األعیاد مثل المختلفة بالمناسبات تتصل أدوارٍ  أداء" یمكن كما وصناعات،
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 )الخیاط النظافة، عامل الممرض، البرید، ساعي:(مثل المحلیة البیئة في الموجودة بالمهن تتعلق أدوار

 لعب یوظفوا أنْ  معلمونا یستطیع وبالتالي ،)283 ،2002الحیلة، ،149 ، 2008 واللوح، عفانة(

 كالً  أنّ  بحیث الدراسیة، المواد بین التكاملي المنهج بذلك محققین ،جمیعها الدراسیة المواد في األدوار

  .المتكاملة المعرفة النهایة في لتحقق والمهارات المعارف من جزءاً یقدم  منها

  .واقعیة مشكلة معالجة في حقیقیة شخصیات بأدوار القیام-5-3

 التي یعیشونها في حیاتهم المدرسیة التالمیذ الواقعیةبطرح مشكلة من حیاة في هذه الحالة یقوم المعّلم 

أو العبث بأثاث المدرسة  المذاكرات في التالمیذ أحد مستوى تدني أو التالمیذ ألحد المتكرر الغیاب( مثل

 المدرسة، مدیر بدور وثالث التلمیذ، بدور وآخر المعّلم، بدور التالمیذ أحد یقوم حیث) زمالئھ إیذاءأو 

، وهذا ینجح المشكلة لهذه حلٍّ  إیجاد جمیعاً  نویحاولو  التربوي، المرشد بدور وخامس األب، بدور ورابع

  .مع التالمیذ والطلبة في المراحل التعلیمیة المتقدمة

  :وظائف لعب األدوار- ٦

أثناء في من طرائق التدریس الحدیثة التي تعتمد على فاعلیة المتعلم ومشاركته  األدوارطریقة لعب  تعدّ 

وتنمي لدیه القدرة على ، وتساعده على المشاركة مع زمالئه في مجریات الدرس العملیة التعلیمیة،

وتزید  ،التي یحبها باألدوارفي جو یتسم بالحریة والعفویة والقیام  ،التعبیر والتفاعل االیجابي مع أقرانه

 .وتعزز قدراته وتدفعه نحو مزید من التعلم ،من ثقته بنفسه

 على عدیدة وظائف میقدّ  فهو األطفال، لحیاة مهمة ونفسیة تربویة أدوار من الّلعب یمثله ما إلى إضافة

 لما وفقاً  والوظائف األدوار تلك أهم تلخیص ویمكن ،شخصیاتهم وتكوین لحیاتهم األهمیة من كبیرة درجة

 :یلي ما وفق )195،  2004صوالحة، و ؛ ؛2004،326الهادي، عبد( من كلٌّ   ذكره

تزود المتعلم بخبرات أقرب إلى الواقع العملي من أیة وسیلة تعلیمیة أخرى، إذ یتعرف المتعلم إلى  *-

 نّ إ، وبذلك فلمعالجتهایتخذ قرارات و  لها تواجهه في المستقبل، ثم یضع حلوالً  یمكن أنالمشكالت التي 

  .الیومیة یجري في الحیاة بین مااأللعاب تقلل من الهوة بین ما یجري في غرفة الصف، و 

، ولهذا یمكن وضع المهارة في یقضي على عوامل الضجر والملل التي قد تصیب الطلبة غالباً  *-

  .یساعد في اكتساب هذه المهارة بسرعة أكبر وهذا قالب لعبة أو تمثیلیة

خالل  تساعد المعلم في وضع إستراتیجیة جدیدة، لمعالجة الفروق الفردیة بین الطلبة، وذلك من *-

 .مهارات عدیدة لمستویات مختلفة، وهي بذلك تناسب معظم فئات الصف الواحد توفیر
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التعلم،  ، ویشعر بالمسؤولیة أثناء عملیةثر التزاماً كم، فیصبح أة المتعلّ یساعد في صقل شخصیّ  *-

 .ألنه المنفذ والمخطط للموقف التعلیمي، فیسعى إلى إتمام المهمة الموكلة إلیه بنجاح

م لم یصبح الحكم ، فالمعلّ لعب األدوارم في حالة استخدام م والمتعلّ من المعلّ یختلف دور كل  *-

ففشل  ذاته، لعب الدورم، ولم یصبح مصدر المعلومات أیضًا، بل الوحید على فعالیة سلوك المتعلّ 

وبذلك  لعب األدوار ات المناسبة التي اختارها واتبعها في تنفیذم أو نجاحه یعتمد على االستراتیجیّ المتعلّ 

 أكبر عدد من لتحقیق طریقة لعب األدوار م اإلرشاد والتوجیه، وٕادارة عملیة تنفیذأصبح دور المعلّ 

  ).2000وخلیل، ؛2001 ونجم، ؛2005 عفانة،( .التعلیمیةاألهداف 

تشكل  م على مواد وأدوات، دون أنْ ب المتعلّ یتدرّ  ن للمتعلم، ألنه من الممكن أنْ اتوفر السالمة واألم-*

  .على سالمته خطورةً 

 ).2011،17حلس،.(االنفعاالت وعن الذات عن للتعبیر فرصةً  توفر- *

 .المطروحة المشكلة أو المطروح بالموضوع مینالمتعلّ  اهتمام من تزید- *

 ).2010،42المصري،.(قواعدها ومعرفة والحوار المناقشة أسالیب على مینالمتعلّ  تدّرب- *

  .به یقوم الذي الدور خالل من التفكیر وأسالیب  اإلنسانیة المشاعر معرفة من تزید- *

 .البعض بعضهم بین التالمیذ ومشاعر فكار أ مقارنة في تساعد- *

 .حقیقیة مواقف خالل من االجتماعي السلوك وتعدیل واالتجاهات القیم بناء في تساعد- *

  ).2003،94الخوالدة،.(للتعلم وتشویقهم التالمیذ دافعیة من تزید- *

  : األدوار لعب طریقة تنفیذ خطوات-7

  :یلي بما األدوار لعب عملیة مراحل)  ,Wells ,151986وویلز جویس( حدد

 باألدوار القیام كیفیة وشرح جوانبها وشرح المشكلة تقدیم طریق عن وتحمیسهم التالمیذ تهیئة-7-1

 .المطلوبة الفكرة لتحقیق

 سیؤدیه ما تفاصیل في الدخول دون األدوار بهذه سیقومون الذین التالمیذ وتحدید األدوار تحلیل-7-2

  .دوره في التلمیذ

 دور وتحدید باألدوار القائمین تنقل وعملیة التالمیذ بقیة جلوس وأمكنة المسرح أو المكان تهیئة-7-3

 .ویرصدونها بها سیهتمون التي األشیاء حیث من المشاهدین التالمیذ
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 مواقف عدة إلى بتقسیمه أو مؤقتاً  الموقف بإیقاف التعلیمي للموقف الفعلي البدء بعد مللمعلّ  یحق-7-4

  .التالمیذ مع باالتفاق

 .المهمة الجوانب على التركیز مع التالمیذ ألدوار والتقویم المناقشة-7-5

   .وتعمیمها والخبرات للمعارف التوصل-7-6

   :خطوات بتسع) 2008،153الجالد،) ( Shaftel  & shaftel ،تیلفوشا شافتیل( وحددها

 إعادة-والتقویم المناقشة-التمثیل-المشاهدین إعداد-المسرح تهیئة-المشاركین اختیار-المجموعة تهیئة-

  .الخبرات مشاركة- والتقویم المناقشة- التمثیل

   :خطوات يبثمان )218، 2006 والترتوري، القضاة؛ ,Othel &Shever وشیفر أوذیل( وحددها

 توزیع -الشخصیات أدوار كتابة -المواقف كتابة -تعلیمه المراد االتجاه أو المهارة أو السلوك تحدید -

 خالل من التعلیمي الموقف إدارة -للتالمیذ سریع إحماء إجراء -التالمیذ على المهام بقیة توزیع -األدوار

  .التالمیذ به قام لما ومناقشة تلخیص إجراء - األدوار لعب

  :اآلتیة الخطوات األدوار لعب طریقة وفق القراءة دروس تنفیذ في الباحث اعتمد تقدم ما خالل من

  .والتمهید اإلثارة-1

  ).الباحث(مالمعلّ  قبل من الدرس قراءة-2

  .التالمیذ من مجموعة قبل من الدرس قراءة-3

 ، مع األخذ بعین االعتبار مشاركة جمیعالتالمیذ على وتوزیعها الدرس في الواردة األدوار تحدید-4

  .التالمیذ في مراحل الدرس جمیعھا

  .لألدوار االستطالعي التجریب-5

  .االستطالعي التجریب یمو تق-6

  .األدوار بتمثیل قاموا الذین زمالئهم على التالمیذ من مجموعة قبل من األسئلة طرح-7

  .بها وقعوا التي األخطاء وتالفي نفسها المجموعة قبل من األدوار تمثیل إعادة-8

  ).األسئلة وطرح یمو التق) (7+6(الخطوتین إعادة-9

  .التالمیذ من ثانیة مجموعة قبل من األدوار تمثیل- 10

  ).األسئلة وطرح یمو التق) (7+6(الخطوتین تكرار- 11

  .التالمیذ على توزع عمل أوراق خالل من للدرس نهائي یمو تق- 12
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  :   األدوار لعب طریقة إیجابیات-8

  :یلي بما الطریقة هذه إیجابیات ونورد مآخذ وعلیها محاسن ولها إال التدریس طرائق من طریقة توجد ال

 بأدوار قیامهم خالل من جدیدة خبرات باكتساب الصف غرفة داخل المتعلمین أمام فرصة تتیح-8-1

 .وواقعیة حقیقیة مواقف في سلوكهم ویسلكون آخرین ُأناس

 ).40 ،2010المصري،.(المباشرة والخبرة العمل طریق عن التعّلم على تساعد-8-2

 .ومشوق محبب بأسلوب وأفكارهم؛ مشاعرهم عن التعبیر في التالمیذ تساعد-8-3

 الموضوع أو الموقف حیال والحركیة والنفسیة والوجدانیة العقلیة الجوانب بین تكامل إلى تؤدي-8-4

 .) 2009،36العماوي،.( المحدد

 معینة، بأدوار قیامهم خالل من أدائهم، وتحسین المتعّلمین، شخصّیات وتطویر نمو على تساعد-8-5

 .التعلیمّیة المواقف في أساسیة أهدافاً  بوصفها إلیها ینظر

 والتقویم والمناقشة والمالحظة واالنتباه اإلصغاء خالل من عّلمتللم الفّعال الدور إبراز في تساعد-8-6

 .واإلبداعوالنقد  القرارات واتخاذ والتفكیر والتخیل المقترحات وتقدیم

 خالل من یتم التعّلم ألن ،االستهزاءو  والسخریة االنتقاد عن بعیداً  والتدریب، للتعّلم اً آمن اً جو  توفر-8-7

 ).15 ،2011حلس،.(الجدّیة الحیاة إطار في ولیس ،الّلعب

 داخل األفكار هذه لتطبیق مالئم مناخ وتوفیر االجتماعیة المهارات على التالمیذ تدریب في تساعد-8-8

  .زمالئهم مع تفاعلهم خالل من المدرسة وداخل الّصف

 من یستطیع یعیشها، التي الواقعیة الحیاة من قریبٍ  جوٍّ  في لغته ممارسة على المتعّلم تساعد-8-9

 جدیدة مفردات ویكتسب مفرداته، وتزداد اللغویة، المباریات  خالل من اآلخرین؛ وٕافهام الفهم خاللها

 .الیومیة حیاته في یوظفها

 والتقالید، العادات ومراعاة المناسبة، المالبس واختیار والتمثیل، اإللقاء على المتعّلمین تساعد-8-10

  .المناسبة األدوات وٕاعداد القادمة، الدروس في النفس على واالعتماد المناسبة، واألفكار

توظیف هذه  مونالمعلّ كثیرة ومفیدة عندما یحسن  ایجابیات طریقة لعب األدوار ویرى الباحث أنّ 

ل المدرسة من مكان منفر لدى وتتحوّ  ،التعلیمیة األهدافإلى التالمیذ مع تحقیق  محببٍ  الطریقة بقالبٍ 

فكم یشعر الطفل بالسعادة عندما یأخذ دور القلب أو دور الرئتین  ،لهم محببٍ  بعض التالمیذ إلى مكانٍ 

وكم تكون  !ر الفرات أو دور أوغاریت أو دور قلعة دمشق أو دور سوریةأو دور الكلیة أو دور نه
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ا ویجیب بعفویة صادقة مستفیدًا ممّ  ؟!الفرحة والسعادة عندما یوجه إلیه أحد أصدقائه سؤاًال یتعلق بدوره

أنا القلب أقع في :( أیها الضیف الكریم؟ ویجیب قائالً  أنتَ  نْ فمثًال مَ  !ه ویربطه بخبراته السابقةتعلمّ 

أقوم بضخ الدم إلى أنحاء الجسم : وظیفتي  ما وظیفتك أیها القلب العزیز؟. الجهة الیسرى من الجسم

؟ ویجیب الكبیر من أنت أیها النهر( ، أو عندما یطرح سؤاٌل آخُر على تلمیذ قام بدور آخر مثًال كافةً 

منا مادًة نكون عندها قدّ  ، فإننا)نهر بردى أمر بمدینة دمشق وأروي بساتینها أنا(  ومحبةٍ  بصدقٍ 

ة معنوی إمكاناتوهذا یحتاج إلى  ،المتعة والتسلیة والفرح والسرورتعلیمیة ألبنائنا مع الكثیر من 

 یغادرونائنا وعدم جعلهم نلنحافظ على سالمة أب حيٍّ  وٕالى ضمیرٍ  بالدرجة األولى من قبل معلمینا

  .المدرسة قبل نهایة مرحلة التعلیم األساسي

  :األدوار لعب طریقة سلبیات-9

أورد بعض الباحثین والتربویین بعض السلبیات لطریقة لعب األدوار وهم بذلك محقون فال توجد طریقة 

من طرائق التدریس إال ولها ایجابیات وعلیها عیوب، ولكن بشيٍء من الحكمة والدرایة والخبرة یستطیع 

فیما یلي بعض هذه العیوب وكیفیة تالفیها من دون أن تفقد  یورد الباحثالمعلم تجاوز هذه العیوب، و 

 :هذه الطریقة فاعلیتها في العملیة التعلیمیة

 ویلعب كاملٍ  بشكلٍ  الشخصیة یتقمص مالمتعلّ  ألنّ  اإلبداع للمتعلم األدوار لعب طریقة تتیح ال-9-1

 )5200،573زیتون، ؛2004،403الفتالوي،.(علیها التغیرات بعض إجراء دون دورها

  .متلقین ویبقون الدرس مراحل إحدى في یشتركون ال ألنهم خامالً  المتعلمین بقیة دور یبقى-9-2

 دقیقٍ  بشكلٍ  األدوار توزیع یستطیع الناجح مالمعلّ  الغلو،ألنّ  من شيءٌ  فیه النقد هذا أنّ  الباحث ویرى

 .التالمیذ على ستوزع التي المتنوعة واألدوار المتعددة األنشطة خالل من التالمیذ جمیع بمشاركة یسمح

 .ستطرح التي المشكالت واختیار التعلیمیة المواقف إعداد عملیة في المتعّلم یشترك ال-9-3

  ).106 ،2007،بدیر.(الطریقة هذه الستخدام المعّلمین إعداد صعوبة-9-4

 التالمیذ ووزع ،جیدٍ  بشكلٍ  درسه خطوات مالمعلّ  خطط تالفیها،إذا یمكن االنتقادات هذه أنّ  الباحث ویرى

الجمیع  المحدد لها، مع المرونة في التعدیل والتبدیل، وبأنّ  إلى مجموعات، تأخذ كل منها الدور

  .، وهذا ما قام به الباحث عند تنفیذ البرنامج التدریسيجمیعهاسیشاركون في مراحل الدرس 
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٦١ 

  :القرائي االستیعاب تحسین في األدوار لعب توظیف-10

 یمثل جزءًا كبیرًا في لعب األدوار طریقة لعب األدوار من األنشطة المحببة للتالمیذ، وذلك ألنّ  تعدُّ 

 دونهایجسّ  ولكنهم ،للكبار بوحها یستطیعون ال أشیاء عن األدوار لعب خالل من رونیعبّ  فهم حیاتهم،

 بها، یقومون التي األدوار خالل من ومشاعرهم أحاسیسهم عن تعبیرهم إلى إضافةً  ،أدوارھم  خالل من

 تحسین في األدوار لعب توظیف ویمكن منهم، نتوقعها نكن لم ألشیاء وطرحهم الخیال لدیهم وتنمي

 یمكن والتي ترد لم التي أو الدرس، في الواردة األدوار في التالمیذ مشاركة خالل من القرائي االستیعاب

 والتحضیر اإلعداد في الةالفعّ  والمشاركة الجیدة الدرایة مالمعلّ  من بیتطلّ  وهذا الثانویة، باألدوار تسمیتها

 مشاركة یضمن حتى مجموعات إلى التالمیذ وتقسیم الدراسیة، المواد من غیرها أو القراءة لدروس

 الطالقة ویمنحهم للمشاركة، واالندفاع ةوالحماس الجرأة یكسبهم مام الدرس، مجریات في جمیعهم التالمیذ

 األدوار التي تأدیة أثناءفي  المناسبة والجمل المفردات واختیار ومشاعرهم، أفكارهم عن التعبیر في

 تقمص ومحاولتهم ،مهؤ زمال مهعلی یطرحها التي األسئلة عن اإلجابة في الدقة إلى إضافةً  ،اهو اختار 

 وجوههم، على تظهر التي االنفعاالت خالل من ینعكس والذي بأدائها، یقومون التي األدوار اتشخصیّ 

 الحلول واقتراح الدرس، في آرائهم إبداء في مشاركتهم خالل من وكذلك بها، یقومون التي والحركات

 لتخیّ  أو الدرس، مقاطع ألحد أو للدرس مناسب عنوان اختیار أو بحیاتهم ترتبط لمشكالت المناسبة

 همنفسأ تخیل أو ،ونهایحب التي والهوایة أسرهم عن الحدیث أو الدرس شخصیات إحدى مكان أنفسهم

  .المراتب بإحدى واوفاز  المسابقات إحدى في واشارك همأن



 
 

  

  واالستيعاب القرائي القـــــراءة: الفصل الرابع             

 

 
ُ
  واالستيعاب القرائيالقراءة   -أوال

  .مقدمة  

  .القرائي واالستیعاب القراءة  1

  .القراءة مفهوم  -2

  .القراءة مفهوم تطور  -3

  .القرائي واالستیعاب والفهم القراءة أهمیة  -4

  .ةالقراء لتدریس العامة األهداف  -5

  .السوریة العربیة الجمهوریة في القراءة تدریس أهداف  -6

  .القراءة وظائف  -7

  . القراءة مهارات  -8

  .مرحلة التعلیم األساسي في اللغوي النمو  -9

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ والعقلیة النمائیة الخصائص  -10

  .القرائي الضعف وأسباب مظاهر  -11

  .القرائي عاباالستی الفھم و أسس  -12

  .القرائي االستیعابالفھم و مستویات  -13

 
ً
  .االجتاهات ودورها يف تنمية  الفهم واالستيعاب القرائي  -ثانيا



                                    واالستيعاب القرائيالقراءة  -  اإلطار النظري للبحث                                الرابع   الفصل

 

 
٦٣ 

  :ةـــــــــــمقدم  

  :القراءة نحو االتجاه مفهوم -1  

  :القراءة نحو االتجاه أهمیة2-  

 :وخصائصه االتجاه طبیعة -3  

 :االتجاه مكونات -4  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                    واالستيعاب القرائيالقراءة  -  اإلطار النظري للبحث                                الرابع   الفصل

 

 
٦٤ 

  :مقدمــــــــــــــــة

بمهاراتها  اللغة العربیة  یتة حین جعلها لغة القرآن الكریم، وحظلغة العربیّ كّرم اهللا عز وجل الّ      

والتربویین وعلماء  الباحثین قبل من كبیرٍ  باهتمامٍ   - أهمیتها في حیاة الفرد والمجتمعبسبب  - كّلها

وفقًا للفلسفة التربویة  القراءة وفك الرموز اللغویة أبنائهاإلى تعلیم األمم والشعوب  يسعو  النفس واللغة

القراءة المدخل الرئیس لتعّلم اللغة والنطق بها  حیث تعدُّ ، بما یتناسب مع هویتها القومیة ،السائدة لدیها

كنوا من ،وهي أهم مهارة یجب أْن یكتسبها التالمیذ الصغار لیتمبشكٍل سلیٍم، ومعرفة قواعدها ومبادئها

ف العدید من الثقافات، والعلوم ویستطیع الفرد من خالل القراءة تعرّ  األخرى، ةاستیعاب المواد الدراسی

  .یتعّرف هذه الثقافات والعلوم العامة والعلوم االختصاصیة، ومن لم یتمكن من القراءة لن یستطیع أنْ 

جمعته وضممت بعضه إلى : رآناً قرأت الشيء ق":ما یأتي) قرأ(لسان العرب مادة  ورد في معجم   

جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن  شيءٍ  بعض، ومعنى قرأت القرآن لفظت به مجموعًا، أي ألقیته، وكلَّ 

 أقِرئ یقال التبلیغومن معانیها  ،ألنه جمع القصص واألمر والنهي والوعد والوعید واآلیات والسور قرآناً 

   ).007،842 ؛وأبو حرب،1884،128منظور، بنا.("السالم علیه وأْقِرأَ  السالم، فالناً 

 في لیس ینالمتعّلم تحصیلرفع مستوى و  السریع الفهم متطلبات أهم من مطلًبا الجیدة القراءة تعدُّ و     

 القراءة من یتمكن اللغة من المتمكن فالطالب المختلفة، العلوم مجال في ولكن ،فحسب اللغة مجال

 القرائیة القدرة على كبیرةٍ  بدرجةٍ  یعتمد مالتعلّ  ألنّ  ونظراً  یقرأ، ما ابفهم واستیع على ذلك ویساعده بسرعة

 بعض أشارت و الطالب، شخصیة على سلبيٍّ  تأثیرٍ  ذاتُ  تكون أنْ  یمكن المجال هذا في الصعوبات فإنّ 

 یواجهون العربیة المجتمعات في العادیة المدارس طلبة من%) 25-20 ( من یقارب ما أنّ  إلى الدراسات

 االحتیاجات ذوي من ونیعدّ  الطلبة هؤالء وأنّ  غویة،اللّ  معلّ التّ  صعوبات بینها من عةٍ متنوّ  لمٍ تع عوباتص

 إلى أو ،یقرؤون ما فهم على قدرتهم عدم إلى ترجع الطلبة أخطاء من كثیًرا وأنّ  ة،الخاصّ  ةعلیمیّ التّ 

 عبد ؛,225,2011شعالن ؛165، 2002، والبجة الحیلة( .التعبیر في ضعفهم إلى أو الفهم في خطئهم

  168,2007).  ، موسى أبو ؛100,2008 الوهاب،

أهـم وسـائل النجـاح في الحیـاة، فهـي الوسـیلة األهـم واألكثـر اسـتخدامًا في  إحدى ل القراءةتمثّ و   

عـــن مقـــدار  وبغـــّض النظـــر ،التفاعـــل مـــع اآلخـــرین، وفي فهـــم الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل

 هـــذه األســالیب ال تـــزال تعتمــد علـــى القــراءة، بـــل إنّ  م والمعرفــة األخـــرى فــإنّ اســـتعمالنا أســالیب الـــتعلّ 

أهمیة القراءة ودورها الفاعل في  - جدیدٍ  تطورٍ  مع كلّ - انتشـــار التقنیة وتنوع مصادر المعرفة یؤكد 
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 ).35، 2010والمجیدل، النصار(.والمجتمعحیاة الفرد 

 التي القراءةمشكالت  بتدارس  )والتربویة النفسیةو  الطبیة (الباحثین والمختصین اهتمامات وتزایدت   

 تنطوي ما وتوصلوا من خالل نتائج أبحاثهم ودراساتهم والبحث والتحلیل، بالّدراسة المتعلمین یواجهها

ومحاولة إیجاد حلول لبعض هذه الصعوبات جتماعیة واوتربویة  ونفسیة عقلیة تعملیا من علیه

   ). 2002،158 والبجة، الحیلة(.وعالجها والمشكالت القرائیة

 من تمكنه على یعتمد ؛عامٍ  بشكلٍّ  الحیاة في بل المدرسة في النجاح فإنّ  لتلمیذا إلى وبالنسبة   

بقدرة  مرتبطٌ  ؛الحاسوب مع التفاعل ىوحت بل االجتماعیة والمواد والعلوم الریاضیات فهم نّ إ إذ ،القراءة

  .القراءة إتقان على التلمیذ

 -والتكنولوجیا والمعلومات االتصال عصر -الحاضر عصرنا فيها نّ فإ المنزلة هذه للقراءة كان وٕاذا   

إلى  حتاجی المهن لّ وك والصناعة والتجارة والتعلیم العلم في الكاملة المشاركة إنّ  حیث من أهمیةً  تزداد

  .مهاراتها ومستویاتها نتقاإ و  القراءة معرفة من متقدمةٍ  ویاتٍ مست

     Uunderstanding and reading Comprehension: القرائي واالستیعاب القراءة-1

: الشيء في الشيء بَ عَ وَ   ،بَ عَ وَ  الفعل وهو الثالثي أصلها إلى بردها استوعب معنى شرح في جاء  

   .وسعه: الشيء الوعاء أو المكان واستوعب جمیعه، أخذه: ستیعاباً ا الشيء واستوعب ه،كلّ  فیه أدخله

  ). 1159، 2007 المدرسي، المعجم.(واستوفاه تلقاه: الحدیث فالن بَ عَ وَ  و

 مان، وجود ؛1988والسید، ؛2007موسى، وأبو ؛2009عكر، وأبو ؛2003الصاوي،( من كلّ  ویذكر

1994 (Goodman وردها وفق ما یلين القرائي والفهم للقراءة تعریفات:   

  ).56 ،2009، الصاوي". (عالٍ  بصوتٍ  أو بصمتٍ  الفرد یقرؤه ما فهم على القدرة"

 الرموز بین تفاعل عملّیة فیها  یتمّ  تأملّیة ذهنّیة عقلّیة عملّیة" :القراءة أنّ ) 2009،36 عكر، أبو( ویرى

  ".موزالر  تعنیه لما واالستجابة ،به والنطق مكتوب هو ما وتحلیل ،وفهمها

 نراها التي واإلشارات الرموز تفسیر تشمل عقلّیةٌ  عملّیةٌ : "القراءة أنّ )  18،2007موسى، أبو( ویرى "

   ."المختلفة الحیاتیة المواقف في توظیفها خالل من فیها الموجودة المعاني و نسمعها التي واألصوات

 واالستماع المحادثة في المتمثلة اللغویة المهارات من القراءة أنّ ") 2014،114 السید،(  ویرى    

 أوسع مفهوم إلى المیكانیكیة الجوانب على االقتصار من انتقل القراءة مفهوم أنّ و ،والكتابة والقراءة
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 تشمل كما ،صحیحةً  بها والنطق والكلمات الحروف تعّرف تشمل ،الحدیث بمفهومها فالقراءة وأشمل،

   ".ونقده المقروء مع والتفاعل والتحلیل واالستنتاج والربط الفهم

 عّبر معنىً  بناء بإعادة بوساطتها القارئ یقوم لغویةٌ  نفسیةٌ  عملیةٌ " :بأنها القراءة (Goodman) وعّرف

  ).319 ،1988 السید،". (مكتوبةٍ  رموزٍ  صورة في الكاتب عنه

من  عقبة تعّلمالم أمام تبرز المجتمع، بها یخرج التي المعلومات وكمیة االجتماعیة التغیرات ظلّ  وفي    

 التعلیم أمام یضع الذي األمر المعلومات، هذه من بسیطٍ  جزءٍ  على سوى السیطرة على القدرة عدم

 من لتمكینه قدراته طالقإ و  الفرد مهارات تنمیة من البدّ  المعرفي قالتدفّ  فأمام جدیٍد؛ نوعٍ  من تحدیاتٍ 

 بتنمیة االهتمام خالل من إال ذلك تىیتأ ولنْ  معها، التعامل وحسن المتنوعة المعرفة مصادر تعّرف

 ضرورة دیؤكّ  الذي األمر وشمولیًة، عمقاً  أكثر برؤیةٍ  المختلفة القضایا یرى أنْ  یستطیع بحیث مهاراته،

 إلعداد المناسبة الّتعلیمّیة الظروف بتهیئة المدرسة قیام و المتعّلم لدى التفكیر مهارات بتنمیة االهتمام

  .متغیرٍ  سریعٍ  عصرٍ  مع التعامل على قادرٍ  جیلٍ 

 من تتعمق التي خبراته،و  وقیمه اتجاهاته الفرد یكوِّن خاللها فمن بشريٍّ  تقدمٍ  لكلّ  أساًسا القراءة وتعدّ    

 وٕاذا ،وعاداته وثقافته مجتمعه مع متفاعالً  حوله من بالعالم صلیتّ  لتجعله وفنونها، للقراءة إجادته خالل

 ).,225,2011شعالن ( .األولى المعرفة اكتساب ألداة لكاً ام یصبح هإنّ ف وأجادها القراءة المتعّلم أتقن

 لتؤكد  "قارئةٌ  أمةٌ " بعنوان تقریرها األمریكیة المتحدة الوالیات في للقراءة القومیة اللجنة نشرت وقد   

 لقراءةا في لنجاحهم الالزمة المعرفة بناء في یساهم أنْ  یمكن نشاطٍ  أهمُّ  هي لألطفال القراءة أنّ  فیه

 :هي القراءة طبیعة تحدد عامةٍ  مبادئ خمسة إلى التقریر ویشیر ، مستقبالً 

   .تاماً  تفسیراً  نفسه ریفسّ  نصٌّ  یوجد البمعنى أّنه   بنائیةٌ  عملیةٌ  القراءة نّ إ- *

  .المقروء  فهم على والقدرة الطالقة بین وثیقٌ  ارتباطٌ  هناكف بالطالقة؛ تتسم أنْ  ینبغي القراءة نّ إ - *

 دتعقّ  لمقدار وفقاً  قراءته طریقة تغییر یستطیع ؛مرنٍ  قارئٍ  إلى تحتاج ةٌ إستراتیجیّ  عملیةٌ  القراءة نّ إ - *

 .لموضوعه القارئ فهم ومدى النص

 كثیرٍ  إلى ویحتاج ،عدةٍ  سنواتٍ  یستغرق الجیدة القراءة تعلم نّ أل ؛دافعیةٍ  إلى حاجةٍ ب القراءة متعلّ  نّ إ - *

  . ,Anderson at all,2002,15)وآخرون أندرسون( .بالنفس والثقة الجهد من

 یستمر مهارةٌ  هي بل ،معینةٍ  سنٍ  في الفرد یتقنها أن یمكن ال ،باستمرارٍ  متنامیةٌ  مهارةٌ  القراءة نّ إ - *

   .والمتابعة والمواظبة على القراءة الممارسة خالل من تحسینها
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 ،تأملیةٌ  ذهنیةٌ  عملیاتٌ  هاإنّ  بسیطة؛ آلیة مهاراتٍ  مجرد لیست القرائي واالستیعاب الفهم ومهارات   

 العصر، یحتمها عصریةٌ  ضرورةٌ  هاوأنّ  كما الكثیر، وغیرها المشكالت وحلّ  والحكم التحلیل على تحتوي

 للتفكیر، مصدراً  الدراسیة والكتب التعلیمیة المناهج في المقروءة المادة یجعل ین،المتعّلم من جیلٍ  لتكوین

 ال فهم بال فقراءة القراءة؛ عملیة أساس الفهم ویعدُّ  فریدًة، متنوعةً  أفكاراً  وٕابداعاته یرهتفك من إلیها ویضیف

 معرفیًا، نمواً  یحّقق المقروءة؛ المادة فهم على التالمیذ قدرة تنمیة وٕانّ  الصحیح، بمفهومها قراءة تعدّ 

یف هذه األفكار والخبرات في والقدرة على توظ اآلخرین، أفكار وقبول الهادف النقد على القدرة ویكسبهم

  .مواقف تعلیمّیة جدیدة

وأّن الفهم  االستیعاب، وتنمیة الفهم" هي القراءة عملیة أنّ ) cooper at all،وآخرون كوبر( دوأكّ      

 یعرفها بناء المعنى عن طریق دمج معلومات النص؛ مع المعلومات السابقة التي إعادةهو عملیة 

 العمیقة المعالجة عملیات واستخدام والنص، القارئ بین التفاعل هذه اءالبن عملیة وتتضمن القارئ،

  )cooper at all،,561988وآخرون كوبر(. "الصحیح المعنى على للحصول

 ما كلِّ  قراءة على قادراً  یعدْ  لم حتى القرائیة المواد فیه تزایدت عصراً  یواكب التلمیذ أنّ  بالذكر وجدیر    

   .وفهماً  قراءةً  علیها السیطرة من لیتمكن القرائیة؛ وعاداته مهاراته تنمیة لضروريا ومن قراءته علیه ینبغي

 السطحیة البنیة وتجاوز والجمل، الكلمات من وراءه لما عمیقٍ  وبحثٍ  للّنص، بناءٍ  إعادةُ  هو بذلك والفهم

  ).117 ،2003فهمي،. ( واستنباط الفوائد والعبر من النص العمیقة البنیة إلى للنص

 مواقفٌ  هي بل الواحدة، الكلمة فیها تكفي بسیطة مواقف لیست" لغويالّ  االتصال مواقف نّ ذكر السید أوی

 أو للمستمع والبدّ  وتراكیب، جملٍ  في عنها یعبَّر أنْ  الكاتب أو المتكّلم یرید معاني َثمة نّ إ إذ ،معقدةٌ 

 یدرك وأنْ  الجملة، أجزاء بین انتقاله ُأثناء في للرموز المختلفة بالمعاني عقله في یحتفظ أنْ  من قارئلل

 على یتوقف القارئ؛ أو المستمع إلیه یصل الذي فالمعنى المعاني، مجموعات بین المختلفة العالقات

 تتوفر لم فإذا الفقرات، بین ثم ،الواحدة الفقرة في الجمل بین ثم ،الواحدة الجملة أجزاء بین للعالقات إدراكه

  .)45،1988-46السید(". الفهم علیه َصُعبَ  المختلفة؛ القاتالع إدراك على القدرة لدیه

 یفسره عندما یزداد المقروء للنص القارئ فهم أنّ  من) 86،2001،اهللا فضل(إلیه أشار ما مع یتفق وهذا

 فهم في ویتعمق شخصیاته، مشاعر لویحلّ  بأحداثه، ویتنبأ سطوره بین ما ویستخلص ،مضامینه ویشرح

 حلّ  في به واالستعانة وآراء، حقائق من فیه ما وتمییز بشأنه، رأي أو حكمٍ  بإصدار ذروته ویبلغ ،المقروء
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 موضوع، كتابة أو موقف، في التحدث أو جدیدٍة، مادةٍ  قراءة في سطوره وراء مما واالستفادة المشكالت،

  . آخر لغويٍّ  إبداعٍ  بأي القیام أو

 عملیة لیس فهو ،فجأةً  یحدث ال القرائي عابواالستی الفهم أنّ  :في ضوء ما سبق الباحث یستنتج    

 تندرج أنْ  یمكن ،متباینةٍ  وٕامكانیاتٍ  قدراتٍ  تطلبیو  متعددة، مستویات على تتوقف عملیة ماوٕانّ  سهلة،

 السابقة الفرد معلومات بین حيٍّ  دینامیكيٍ  كتفاعلٍ  یسیر القرائي واالستیعاب فالفھم ،كثیرةٌ  مهاراتٌ  تحتها

 واالستنتاجي الحرفي( مستویات على وهو النص، في الموجودة الجدیدة والمعلومات ذهنه، في الموجودة

 القارئ خبرات بین التّفاعل على یعتمد القرائي واالستیعاب فالفهم وبالتالي) واإلبداعي والتذوقي والنقدي

 تقترن التي القراءة هي الحقیقیة والقراءة معینة، استنتاجات إلى للوصول الجدیدة والمعلومات السابقة

  . السابقة خبراته خالل من اكتسبها التي والمعاني للمفاهیم التلمیذ استخدام سهولة على یعتمد الذي بالفهم

 المرجو، وهدفها القراءة عملیة غایة القرائي واالستیعاب الفهم مهارات إتقان إنّ : القول یمكن وبالتالي

 الّتعلیمّیة العملّیة في للتقدم ضروریة ومهارة ؛الدراسي والتحصیل والمعلومات الخبرات اكتساب وأساس

 واستنتاج المقروءة المادة لفهم القارئ معها یتفاعل ،نشطةٍ  تفكیرٍ  عملّیةُ  ولكنها آلّیةٌ  عملّیةٌ  لیست فهي 

  .له ةالمعرفیّ  الخلفیة ضوء في المعنى

  .Concept of reading :القراءة مفهوم-2-

 القرائي للفهم تعریفات بتقدیم اهتموا الذین الباحثین أوائل من) ,J,Bormouth بورموث. ج(یعدُّ      

 اللغة لقراءة كنتیجة وٕاظهارها المعرفة الكتساب الالزمة العامة المهارات من مجموعةٌ ": هبأنّ  عّرفه حیث

  ),52J,Bormouth, 1969 بورموث. ج( ."المكتوبة

 الحوامدة،و  عاشورو   ؛5 ،2005 ،الوائليو  دلیميال( :نذكر منهم والتربویین الباحثین من العدید یرىو    

 تفاعلٍ  عملیة وهي العربیة، اللغة مھارات منمهارٌة  القراءة أنّ ) 18 ،2003 جاد،و ؛ 2002،61

 منها ویخرج السابقة، وتجاربه خلفیته حسب ویقرؤها فیها ویفّكر بالعین الكلمات یدرك فالقارئ متكاملٍة،

  . والمستقبل المرسل بین للمعلومات ونقل اتصال عملیة هاأنّ  إلى افةً إض جدیدٍة، وتعمیماتٍ  بأفكارٍ 

 القارئ من تتطلب فهي محورها، القارئ یشكل حیویةً  ةً عملی"هاإلى القراءة ویعدّ  )Good man(وینظر

 رموزها، وفكّ  الرسالة، لفهم طاقاته كلّ  فیوظّ  أنْ  وعلیه المقروءة، بالرسالة المقصود ألنه كبیرًا، جهداً 

  )(Good man,1994,7مان جود( ".حولها األحكام وٕاصدار فیها، المتضمنة المعاني إلى الوصولو 
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 من القارئ تمكین هو القراءة عملیة من األساسيّ  الغرض ألنّ  قراءة، تّعد ال فهمٍ  دون من فالقراءة

 قدراتٍ  تتطلب ،معقدةٌ  عملیةٌ  هو بل ،سهلةً  عملیةً  لیس القرائي فاالستیعاب القرائیة، النصوص استیعاب

 .بدءاً بالمستوى الحرفي وصوالً إلى مستویات االستیعاب القرائي العلیا  ددةٍ متع عقلیةٍ  وٕامكاناتٍ 

 إال مناسبةٍ  بصورةٍ  یتحققَ  لنْ  للقراءة الواسع االستیعاب أنّ ":),Palincar  ,381995بلنسار( ویؤكد

  ".أدائیةٍ  وعملیاتٍ  یةٍ ذهن أنماطٍ  من الوعي من مناسبةً  درجةً  مللمتعلّ  توفرت إذا

 خالل من للقراءة التالمیذ حبُّ  تنمیة أن إلى":)Cox & Guthire ,118,2001وجوثیر كوكس(ویشیر

 ،الدرس مجریات في مشاركتهم خالل منتظھر جلیًة  داخلیة ودوافع حوافز لدیهم یولد األدوار، لعب

 االستیعاب في إیجابيٍّ  بشكلٍ  یؤثر الذيمر األ بحریٍة وعفویٍة وتلقائیةٍ  إلیهم المسندة باألدوار قیامهمو 

  ."بها واالستمتاع القراءة على واإلقبال القرائي

 النمو مهارات ومن المعرفة مفاتیح وٕاحدى والّتعلیم، الّتعّلم عملیتي في األساس القراءة عملیة تعدُّ  كما  

 سبل توفیر في أهمیتها تبرز هنا ومن المدرسة، في التلمیذ یتعّلمها التي المهارات أول من وهي المعرفي،

  ).2 ،2009 اوي،العمّ .(لبةوالطّ  للتالمیذ تعّلیمها إلى المدرسة تسعى التي النجاح،

 المكتوب النص مع اإلیجابي بالتفاعل المتعّلم فیها یقوم ةعقلیّ  ةعملیّ  القرائي الفهم أنّ  ویرى الباحث   

والربط بین السلوك الصحیح  ومعناه، الرمز نبی الصحیح الربط في السابقة خبراته ذلك في ویستخدم

 والتمییز بین الحقیقة والخیال كأنْ  ،لبعض الكلمات المطروحة علیه عطاء ضدٍ إ والسلوك الخاطئ، و 

 المناسب المعنى وٕایجاد )طار التلمیذ من الفرح، طار العصفور من العش(یمیز على سبیل المثال بین

جعله یمتلك في نهایة كّل ذلك یالفائدة من الدرس،  وتحدید ،واآلراء الحقائق وتحدید ،نصال خالل من

  .یواجههایعیشها و الحیاتیة التي  المواقف في بعد فیما استخدامها له یمكن جدیدة خبراٍت  الدرس

 عقلیَّةٌ  عملیَّةٌ  وعدَّها القراءة تعریف حول والتربویین الباحثین من العدید لدى اجماع شبه هناك یكون ویكاد

نذكر  جدیدة حیاتیة مواقف في وتوظیفها وتحلیلها وفهمها ،والقارئ الموجود النص بین التفاعل إلى تهدف

 ؛17 ،2010مغلي، أبو ؛62 ،2002 والحوامدة، عاشور، 80,2010،التیجاني؛  ,45,2008لحافظا( منهم

 ؛2003،5واسماعیل، ؛2005،203والوائلي، الدلیمي و ؛ 2007،18موسى، بوأ ؛132 ،2001طعیمة،و 

 ؛ Catherine, 2002 ،11وكاترین، ؛Thompson ،3،2000وتومسون، ؛36 ،2009 عكر، أبوو

 توسيو  میرهاساني ؛2001,365یونس، ؛2000،189الحمید، عبد2003،232والنجار، وشحاتة

Mirhassani,&.A ,Toosi ,65, 2000,( بغرض القاء  الباحث بعض ھذه التعریفات یعرضو

   .الضوء علیھا
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  The development concept of reading  :القراءةتطور مفھوم -3 

  ".المـروءة من تزید و العقل تثبت هافإنّ  بالعربیة علیكم: "عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر قال  

    .)2005،40 ، العزاوي و الهاشمي(

 مأ الید،ب مكتوبةً  كانت سواءً  أصلها یرجع ماوٕانّ  العهد، حدیثة لیست القراءة عملیة أنّ  فیه شك ال مما

 بدأ عندماو  ھا،كلّ  األسماء مھوعلّ  )السالم علیھ آدم( وجلّ  عزّ  هللا خلق عندما ،الخلیقة بدء إلى ؛مطبوعةً 

 كذلك الحال تواستمر  الحوادث، ریخأت أو الرسائل، إلبالغ كوسیلةٍ  والرموز ورالصّ  استخدام اإلنسان

  :اآلتیة النقاط خالل من ارصده یمكن هامفهوم على مهمة إضافاتٍ  شهد الذي العشرین القرن مطلع حتى

  :العشرین القرن مطلع في- 3-1

 إال بها، ظوالتلفّ  والكلمات، الحروف إلى فالتعرّ  وهو ،واحدٍ  عنصرٍ  على مقتصراً  القراءة مفهوم كان     

 تشمل معّقدة عملّیةٌ  هي ماوٕانّ  ،بسیطةً  مهارةً  لیست القراءة عملّیة أنّ  وجد,Thorndike) ثورندایك( أنّ 

 هدف وكان ،)واالستنتاج والتذكر كاإلدراك (العقلّیة العملّیات من الكثیر وتتضمن ،المهارات من مجموعةٍ 

 األبحاث فإنّ  لهذا ونتیجة النطق، ثمّ  ومن التعّرف عملیتي التالمیذ یتقن أنْ  على اً منصب آنذاك المدّرسین

 بالفرد ترتبط التي الفسیولوجیة اآللیة ىعل منصبة كانت القراءة حول دارت التي السابقة والدراسات

 النشاط أسالیب من أسلوباً  القراءة اتخذت العلمّیة األبحاث تقدم ومع النطق، وجهاز العین كحركات

 والكلمات الحروف معرفة على تشتمل الحدیث بمفهومها القراءة وأصبحت المشكالت، حلّ  في الفكريّ 

 واإلسهام ونقده المقروء مع والتفاعل والتحلیل واالستنتاج بطوالر  الفهم تشمل كما ،صحیحةً  بها والنطق

  ).2012،11،عویضة،320 ،1988،السید (.المشكالت حلّ  في

  :العشرین القرن من الثاني العقد في - 3-2

 في منهم الكبار وبخاصة التالمیذ أخطاء فتناولت بالقراءة المتعلقة واألبحاث الدراسات توسعت      

 أنّ  بنتیجة وخرج الجانب، هذا في أبحاثاً  ,Thorndike)ثوراندیك( أجرى فقد فقرات،وال الجمل قراءة

 والربط الفهم تتطلب ،الریاضیة كالعملیات معقدةٌ  عملیةٌ  هاولكنّ  ،خالصةً  آلیةً  عملیةً  لیست القراءة

 هو لها جدیدٍ  عنصرٍ  إضافة إلى ىأدّ  ما ،القراءة مفهوم في رٌ كبی رٌ تأثی النتیجة لهذه وكان واالستنتاج،

 التجارب أثبتت إذ ،النقد هو ثالثٌ  عنصرٌ  وأضیف الصامتة، القراءة أهمیة بروز إلى ذلك ىوأدّ  الفهم،

  .موادها واختالف منها، الغرض بحسب تختلف القراءة أنّ  المتعددة واألبحاث
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  :العشرین القرن من الثالث العقد بدایة في- 3-3

ضیف إلیها فًا وفهمًا ونقدًا، أُ كانت القراءة نطقًا وتعرّ  یدة، فبعد أنْ شهد مفهوم القراءة نقلة نوعیة جد  

المشكالت، ومن هذه العناصر بدأ مفهوم  وهو أّن القراءة نشاٌط فكريٌّ یؤدي إلى حلّ  ثالثٌ  عنصرٌ 

 ف والنطق والفهم والنقد والموازنة وحلّ القراءة یتغلغل في عملیات التعلم، فغدا مفهومها یقوم على التعرّ 

، وبذلك تقاس فاعلیة القراءة بمدى الفهم واالستیعاب وقدرة الفرد على االحتفاظ بما قرأه المشكالت

  ).65-64 ،2005 البجة، ؛18 ،2005 مصطفى،( .وسریعةٍ  سلیمةٍ  بصورةٍ  الحاجة عند واستدعائه

لعصور، حیث مفهوم القراءة من المفاهیم التي تطّورت بتطّور ا من خالل ما سبق أنّ  الباحث یرى   

ثم تطورت إلى معرفة المعنى الضمني للنص وما  كانت تعني تعّرف الرموز والحروف والنطق بها،

من بین السطور، واستخراج العاطفة من النص،  المتعّلمیرمي إلیه النص من قیم وحكم وما یستنتجه 

القادر على  المتعّلماد وتوجیه النقد للنص وبیان ما یحتویه من ایجابیات وسلبیات، وهذا دفع إلى اعد

  .یهلد اإلبداعيالقراءة والفهم والنقد وابداء الرأي وتنمیة الجانب 

    reading  comprehension. The importance of understanding and    :القرائي واالستیعاب الفهم أهمیة-4

 التربویین الباحثین اهتماممن  على الكثیر من الوقت والجھد القرائي واالستیعاب الفهم موضوع حظي    

 ریاض ؛101 ,2005 عواشریة، ؛2005,11 والوائلي، الدلیمي: ( منهم نذكر التعلیم على والقائمین

   .)27-2011،26وآخرون، اهللا جاب ؛203, 2000 الحمید عبد ؛333 ,2000وقاسم،

 عن معلّ فالتّ  التعلم، یةعمل في القرائي واالستیعاب الفهم یؤدیه الذي ر المهمالدو  إلى ذلك یعزى وقد   

 ،المتعّلم ذاكرة في أطول فترةً  یبقى الفهم عن الناتج التعّلم بینما بسرعة، المتعّلم ذاكرة تفقده الحفظ طریق

 المقروء النص یجعل كونه التعّلم، عملیة في اإلیجابي وأثره القرائي واالستیعاب الفهم أهمیة یؤكد هذا و

 القرائي واالستیعاب الفهم باستراتیجیات االهتمام ویرجع ،المتعّلمب صةالخا المعارف من یتجزأ ال جزءاً 

 عن المكتسبة والبیانات المعلومات مع بفاعلیة التعامل على المتعّلم مساعدة في أهمیتها من انطالقاً 

 القراءة مهارات بعض على وتدریبهم التالمیذ تعلیم من بالرغم وٕاّنه ،المجاالت مختلف في القراءة طریق

 من أبعد واحدة خطوة یخطون ال منهم العدید أنّ  إال ؛الدراسیة المواد من العدید على وتطبیقها وتكرارها

 على ونیحصل لذلك ونتیجة الفّعالة، الفهم استراتیجیات تطویر یتعلموا لم ألنهم الرموز، فك مهارات

  .سواء دٍ ح على خارجها أو المدرسةداخل  المواد قراءة في الفائدة من جداً  القلیل
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 من لدیه ما واستغالل قدراته توظیف من التلمیذ یتمكن حیث القرائي االستیعاب أهمیة تبرز هنا منو    

 نسمیه أن یمكن ما أو التعّلم، كیفّیة یتعّلم أّنه لو كما سابقة، خبرات من فیه مرّ  مما واإلفادة إمكانات،

 یشمل واالستیعاب فالفهم بعینها، دراسیة مادة على ةالقراء في واالستیعاب الفهم یقتصر وال الذاتي، التعلم

  .وغیرها وریاضیات وعلوم عربیة لغة من كّلها الدراسیة المواد

 نّ أ) 1998،40 الزیات، ؛82 ،2001 ،اهللا فضل ؛2 ،2007،هالل(منهم الباحثین من العدید ویفسر

 مهارات تنمیة أن یعني وهذا ،افةً ك المواد في تحصیليٍّ  ضعفٍ  إلى بالنتیجة سیؤدي القراءة في ضعفٍ  أيّ 

 المدرسین عاتق على تقع مسؤولیة هي وٕانما فقط، العربیة اللغة مدرسي على تقتصر ال الفهم مع القراءة

 المعرفة، فروع شتى في ینالمتعّلم مهارات تنمیة إلى سیؤدي القراءة مهارات تنمیة ألن ؛همجمیع

 أفضل من القراءة أن كما ،ومكانٍ  زمانٍ  لكلّ  صالحةٌ  ةٌ أدا ونالمتعّلم یمتلك المهارات هذه وباكتساب

 أجل من للمتعلمین ملحةٌ  حاجةٌ  مهاراته وتنمیة التفكیر تعلیم فیه أصبح عصر في التفكیر لتنمیة السبل

 فهو الدراسي، للتأخر رئیٌس  سببٌ  القرائي واالستیعاب الفهم في عفالضّ  وٕانّ  ،أوضح بشكلٍّ  األمور رؤیة

إلى الدراسي  التأخر یقوده قد بل الذاتیة، بالكفاءة شعوره وعلى التلمیذ، لدى الذات صورة على یؤثر

  .قبل انھاء مرحلة التعلیم األساسي مغادرة مقاعد الدراسة

 من التالمیذ على األسئلة وطرح والتوضیح الشرح في كبیراً  وقتاً  یمضون المعّلمین أنّ  الباحث یرىو     

 العملیة في الرئیس ودوره ،المتعّلم فاعلیة على تقوم التي التدریس تالستراتیجیا استخدامهم خالل

 المتوسطة المرحلة في فالتلمیذ معینة، تفكیر مهارات إلى القرائي واالستیعاب الفهم ویحتاج ،التعلیمیة

 نظراً  ،مهاراته على سیطرة وأكثر ،القرائي واالستیعاب الفهم على قدراته لتنمیة استعداداً  أكثر یصبح

 أنْ  یجب لذلك لدیه، المهارات هذه تبلور على یساعد ما ،العمریة المرحلة هذه في العقلي النمو الطراد

 العلیا، امستویاته في القرائي واالستیعاب الفهم مهارات التالمیذ إكساب على المدرسة أهداف تركز

 یؤدي واالستیعاب الفهم على التلمیذ قدرة صقل وٕانّ  واإلبداع، والنقد، الرأي، إلبداء أكبر فرصة إلتاحة

 مزید على ویشجعه القراءة، أثناء في بالمتعة اإلحساس مع والمعلومات، األفكار تحصیل على قبالها إلى

  . اللغویة حصیلتهمن  ویزید وثقافته تفكیرهیغني  ما ،االطالعو  القراءة من

  :لفردا إلى بالنسبة القراءة أهمیة- 4-1

وما تتركه  لقراءة في حیاة أفراد أسرته وعائلته والمجتمع الذي یعیش فیه،من أهمیة ا یخفى على أحدٍ  ال

المعرفیة  مالعقلیة أ ماالجتماعیة أ ممن الناحیة النفسیة أ سواءً  د،في حیاة األفرا القراءة من آثاٍر ایجابیةٍ 
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همیة بل وحتى العاطفیة، ویورد الباحث بعض النقاط التي ذكرها بعض التربویین والباحثین حول أ

  :القراءة في حیاة الفرد نذكر منها

 -السالم علیه -)جبریل( بها تنّزل التي األولى الكلمة هاأنّ  شرفاً  ویكفیها والروح، العقل غذاء القراءة - *

  ﴾ ، خلق الذي ربك باسم ﴿اقرأ تعالى بقوله بالقراءة أمره حینما) وسلم علیه اهللا صلى محمد( نبینا على

  ).29 ،2011البصیص،. (القراءة  ةأهمیّ  على عظیمٌ  دلیلٌ  وهذا .)1اآلیة، ،العلق سورة (

  .المجتمعات وبین األفراد بین الفكري االتصال وسائل من وسیلة القراءة - *

  ).99 ،1999 زقوت،(أحاسیس من النفس في یعیش عما للتعبیر وسیلة القراءة - *

 اإلنسان اختراع یعدّ  ولذلك ، المعرفة أنواع كلّ  إلى الموصلة اإلنساني، الفكر إلى النافذة هي القراءة - *

   ).2000،203الحمید، عبد.(اآلن یعیشها التي الحضاریة فقراته أولى هي والكتابة للقراءة

  . المجتمع في عریضةً  ثقافیةً  قاعدةً  ینتج مما النفوس، في المعرفة وغرس المطالعة حبّ  تنمي القراءة - *

  ).112 ،2000 سماعیل،ا. (المختلفة والخبرات والمهارات المعلومات كتسابال وسیلة القراءة- *

  .الدراسیة المواد فهم یتم ال القراءة وبدون الدراسیة، المواد في النجاح على التلمیذ تساعدالقراءة  - *

  .اإلبداعو والنمو الفكر اتساع على یساعده ما األمة تراث على االطالع من الفرد تمكن القراءة- *

 بناء في وتساعد الدراسیة المواد نحو والمیول االتجاهات وتكوین التفكیر، تنمیة ىعل تساعد القراءة*

  ).165 - 164 ،2006 الفي،( .ة في وقٍت واحدٍ المتعلّمالعارفة و الشخصیة

  :لمجتمعاإلى  بالنسبة القراءة أهمیة- 4-2

 فهي اللغویة، مفرداته وتزید ،المعارف من المزید وتكسبه ،والنجاح التفوق للفرد قتحقّ  القراءة كانت إذا   

  :من خالل المجتمع حیاة في القراءة أهمیة وتتجلى یعیش فیه، الذي للمجتمع أهمیة أكثر

  .همأفكار  وتربط الواحد المجتمع یشكلون الذین لألفراد الثقافي المستوى من ترفع القراءة - *

 المجتمع توحد بحیث األفكار هذه تقارب على تعمل كما المجتمع أفكار تنظیم على تعمل القراءة- *

  ).113 ،2000 سماعیل،ا.(االتجاهاتو  اآلراء اختلفت لو حتى ؛الواحد

  .منھم ویستفید اآلخرین فیفید وبفكره وبثقافته بغیره حضاري مجتمع كل تعّرف القراءة- *

 لم إذا مكتوبال للتراث قیمة وال الالحقة، األجیال إلى السابقة األجیال من التراث بتوصیل تقوم القراءة- *

  .منه یستفیدون اءً ُقرّ  یجد
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على  من خالل الوقوف ،إلى النهوض بالتعلیم والصناعة والزراعة وشتى مناحي الحیاة تؤديالقراءة -*

  . والمعرفة توصلوا إلیه في مجاالت العلم ، ومتابعة مااكتشفه العلماء واألدباء والباحثون ما

ي والتكیف االجتماعي  والشعور باالنتماء للوطن الذي القراءة تعزز أواصر التواصل االجتماع -*

  .یعیش فیه الفرد واحترام قبول اآلخر واحترام الثقافات األخرى

القراءة ضروریة للفرد والمجتمع معًا، فالمجتمع الذي یقرأ  أنّ  :عرضه تمّ  من خالل ما الباحث ویخلص

ر ر المجتمع بقدر ما تتطوّ وبقدر تطوّ اة والنمو، على الحی قادرٌ  قويٌّ  ویتبادل األفكار واآلراء هو مجتمعٌ 

متعلمین قادرین على  ، فوجود أفرادٍ قدرات أفراده، فالعالقة بینهما یمكن تشبیهها بالعالقة الطردیة

م المجتمع ورقیه یجابیًا على المجتمع الذي یعیشون فیه، وتقدّ إاالختراع والبحث والتنقیب ینعكس 

فیكونوا شركاء في  ،ن خالل تأمین مستلزمات الدراسة والبحث والتنقیبینعكس ایجابیَا على أفراده م

ها تساعد المجتمع على ومصالحهم متبادلة، كما أنّ  ،فتكون الخبرات مشتركة بینهم ،بناء الوطن

  .بدًال من العیش عالًة على اآلخرین ة البناءة،لحاق بركب الحضارة اإلنسانیّ النهوض والتقدم والّ 

     The goals of teaching reading:القراءة تدریسل ةاألهداف العام-5

 التالمیذ وتدریب التركیز ینبغي التي اللغة مهارات أهم من القراءة عّدت حیاتنا، في القراءة ألهمیة نظراً 

، عبابده ؛ 149 ،2005 مصطفى،؛ و80 ،2003 الحسن،( یذكر كلٌّ من و علیها، والطلبة

  :یلي فیما الباحث وردهای لقراءةا تدریسل العامة فاألهدا من مجموعة ) 20- 2008،19

 یؤهله مما المختلفة، معانیها في المعرفة عن بحثاً  الكتب، إلى الرجوع على القدرة الفرد إكساب -5-1

  .وتراثه ثقافته لىإ للتعرف

 في فیدی وذلك) ومسرحیةٍ  وقصةٍ  شعرٍ ( من األدب أنواع بقراءة االستمتاع على القدرة الفرد كسابإ -5-2

  .واحد بآن ومسلیة مفیدة بأشیاء فراغه وقت شغل

  .المتنوعة قراءاته خالل من المختلفة األدب مجاالت في اإلبداعیة الكتابة على القدرة الفرد كسابإ -5-3

  .الكتب ثنایا في الموجودة الفنیة والصور والمفردات التراكیب في لغویةً  ثروةً  الفردكساب إ -5-4

 مجاالت في اإلبداع، على والقدرة التفكیر عمق إلى یؤهله ما مداركه، وتوسیع القارئ بفهم االرتقاء-5-5

  ).80 ،2003 الحسن،( .المختلفة الحیاة

  .الخطأ من لسانه فیعصم لأللفاظ، السلیم النطق على التلمیذ تدریب -5-6
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 اللغویة األلفاظ ادلتب طریق عن معها والتعامل الجماعة، حیاة للتقبّ  اجتماعیاً  التلمیذ تهیئة -5-7

  ).149 ،2005 مصطفى،( .والجواب والسؤال

  .مصورة كتب من إلیهم یقدم ما نتیجة فیها الرغبة وزیادة للقراءة التالمیذ تشویق -5-8

 من العدید وضع طریق عن المطبوعة، األشیاء ومع الكتاب، مع واأللفة لالنسجام التلمیذ تهیئة -5-9

  . أمامه والصور الكتب

  :السوریة العربیة الجمهوریة في القراءة تدریس فأهدا-6

  :یلي ما إلى األساسي التعلیم مرحلة في القراءة تدریس یرمي

  .األداء وحسن النطق وجودة القراءة صحة التلمیذ إكساب- *

  .السرعة من شيء في وفهمه إلیه یستمع ما التقاط- *

  .اإلبطاء وعدم الدقة من شيء في یقرأ ما فهم- *

  .العامة المعارف من شيءٍ  تحصیل - *

  ).122 ،2007 التربیة، وزارة.(القومي الوعي زیادة - *

  .مٍ وتعلّ  تواصلٍ  لغة الفصیحة اللغة عتمادإ- *

  .اآلخرین مع التواصل في وتوظیفها األساسیة اللغة قواعد من المتعّلم تمكین- *

 لكلّ  المالئمة) والكتابة والقراءة والتحدث االستماع( األربع اللغة مهارات من المتعّلم تمكین- *

 كالحوار وكتابیاً  شفویاً  الوظیفیة التعبیر أسالیب واستخدام أنواعها اختالف على والقضایا الموضوعات

  .والملخصات التقاریر وكتابة المعلومات وعرض الرأي وابداء والتعلیق والمناقشة

 .المتنوعة المعرفة بحقول الخاصة والمصطلحات والتراكیب بالمفردات اللغویة المتعّلم حصیلة ثراءإ- *

  ).8 ،2011التربیة، وزارة(

 على والتعرف شكلها، من الكلمة على فعرّ كالتّ  الكلمات، على البصري التعرف عادات اكتساب- *

  .بنیتها تحلیل من الكلمة

  .نطقها وصحة وأصواتها، الحروف ومعرفة الجهریة، القراءة في النطق سالمة - *

  .البسیطة والنصوص لوالجم الكلمات فهم - *

  .فقرات عدة إلى تمتد التي المقاطع فهم على تساعد التي المفردات من مناسب رصید بناء - *

  ).2011،122التربیة، وزارة.(الجیدة القرائیة المواد عن والبحث القراءة إلى والشوق الرغبة تنمیة - *
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  .القراءة في ووظیفتها الترقیم عالمات على التدرب- *

  .المختلفة الواسعة المجاالت في القراءة طریق عن التالمیذ راتخب توسیع - *

  .المشكالت لحل أو للدراسة أو لالستمتاع القراءة تكون فقد والمفیدة المتعددة القراءة عادات تكوین- *

 في واالستبصار النظر في السرعة مثل القراءة، في التالمیذ ومهارات قدرات تنمیة في االستمرار- *

  ).72،  2011التربیة، وزارة. (والجهریة متةالصا القراءة

 أطفالنا لدى وتنمیتها غرسها في إلیه عنتطلّ  ما في األهمیة غایة في هي األهداف هذه نّ أ الباحث ویرى

 الواقع في حقیقیاً  تطبیقاً  لها نرى ال عندما ونفاجأ بقراءتها، نستمتع نظریة تبقى ولكنها وطلبتنا، وتالمیذنا

 ما العربیة، اللغة مجال في وخاصة والطلبة، التالمیذ لدى التحصیل مستویات نيتد ونرى المدرسي،

 البعض التالمیذ  أنّ  العلم مع الدراسیة، المواد قیةبفي التالمیذ والطلبة  تحصیل على سلباً  ینعكس

 واستیعاب فهم في وصعوبة القراءة، في صعوبة من یعانون ماوٕانّ  عقلي، قصور أو فتخلّ  من یعانون

  .المبكرة علیمالتّ  مراحل في المناسبة التعلم مهارات امتالك من تمكنهم عدم بسبب یقرؤونها، التي مادةال

   Reading Functions  :القراءة وظائف -7

 على القراءة بصورةٍ  التعلیم األساسي مرحلة تالمیذولتنمیة قدرة  ،مستمرةٌ  تعلم القراءة عملیةٌ  یعدُّ   

من المهارات  تشكل هذه المهارات سلسلةً بحیث ، معینةٍ  قرائیةٍ  مهاراتٍ  من تنمیة ، ال بدّ صحیحةٍ 

، جدیدةٍ  م مهارةٍ یكتسب التالمیذ إحدى المهارات قبل االنتقال إلى تعلّ  ینبغي أنْ  و ،بعضهابالمرتبطة 

   .یتطلب منهم القراءة موقفٍ  یطبقوها في أيّ  استطاعوا أنْ  ؛التالمیذ تلك المهارات أتقنما  حتى إذا

 والتطلع نحو مستقبلٍ  جدیدٍ  ة لمواكبة كلّ م فهي أداة ووسیلة األمّ قدّ والتّ  القراءة عنوان الرقيُّ  تعدّ و    

  :هي رئیسةٍ  مهاراتٍ  أربعٍ  من والقراءة واحدةٌ  ،هانعیش يتال ةالمعرفیالثورة عصر  في خاصة أفضلٍ 

فالقراءة  ،الغایة من الفهم واالستیعابومن یجید القراءة یبلغ ) والقراءة والكتابة والمحادثة االستماع (

الوسیلة لمواكبة روح  يالمجتمعات في إقبال بنیها على القراءة، فه قاس رقيّ یُ  و ،التطور لمواكبة وسیلةٌ 

  .العصر والتقدم المعرفي الهائل الذي یتحدانا في هذا القرن

  :اآلتيوفق  القراءة وظائفبعض  ویعرض الباحث

     Cognitive function :المعرفیة الوظیفة - 7-1

 آفاق الفرد أمام خاللها من وتتضح الناس، بین األفكار لنقل األساسیة االتصال وسائل إحدى القراءة تعدّ 

على  معلم آدم األسماء كلها ثم عرضهو ﴿ :تعالى اهللا قول ذلك على والدلیل ،لها حدود ال التي المعرفة
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 كإنّ  متناعلّ  ما إالّ  لنا علم ال سبحانكقالوا  ۞صادقین مكنت المالئكة فقال أنبؤني بأسماء هؤالء إنْ 

 زادت المعرفة مجاالت واتسعت الحضارة متتقدّ  ماوكلّ  ).19-18 ،البقرة سورة( ﴾ الحكیم العلیم تَ أنْ 

 .المعاصر لإلنسان الحیاة ضروریات من ضرورة أضحت حیث القراءة إلى اإلنسان حاجة

  ).18- 1997،17والدراویش، ؛2007،182مدكور،(

  Psychological function  : النفسیة الوظیفة- 7-2

  :هاتتمثل في أنّ  المتعلّم لدى كثیرة ةنفسیّ  حاجات القراءة تشبع

 إلى حاجته وتشبع ومشاعرهم، أفكارهم في ومشاركتهم باآلخرین االتصال على القراءة تساعد - *

  .نفسه على االعتماد وفي دراسته في االستقالل

 تعیق التي القصور أو اإلعاقة وحاالت الصراع مواجهة في النفسي فالتكیّ  على الفرد ءةالقرا تساعد - *

  ).2004،46؛والحراصي،2004،52بدیر،(.االنفعاالت من الفرد تخلص فالقراءة أهدافه، تحقیق

 شعری فالفرد الفراغ، أوقات من واالستفادة واهتماماته واتجاهاته الفرد میول تنمیة على القراءة تساعد - *

  .واسعٍ  رحبٍ  عالمٍ  إلى محدودٍ  ضیقٍ  عالمٍ  من تنقله فهي یقرأ، عندما بالسعادة

      Social function :االجتماعیة الوظیفة- 7-3

 واالتجاهات األفكار یكتسب فهو االجتماعیة، الحیاة لمواجهة الفرد إعداد في أساسیاً  دوراً  القراءة تؤدي

 حوله، السائد االجتماعي النظام وتفهم ومشاعره، غیره سلوك یتفهم أن ویستطیع اآلخرین، من والقیم

 من تتطلب الحدیثة والتقنیات فاآلالت القراءة، معرفة منھ یتطلب به المحیطة األشیاء مع التعامل وكذلك

 الفكري لالتصال وسیلة والقراءة علیها، والمحافظة صیانتها وكیفیة اآلالت هذه عمل طبیعة معرفة الفرد

 الثورة بعصر یعرف والذي فیه نعیش الذي العصر ظل في وخاصة الشعوب بین الثقافي والتبادل

  ).73-2005،72البجة، ؛ 218 ،2009الخوالدة،(.المعرفیة

  :العام الغرض حیث من القراءة- 7-4

 كثرة إلى وتحتاج وحفظها، المعلومات استظهار إلى ترمي )Reading Achievement( :التحصیل قراءة*

 التالمیذ( ذلك على األمثلة ومن معلومات من الدرس أو القطعة في بما القارئ ویهتم لتكرار،وا اإلعادة

 .المعرفة نوع من أنواعأي الفرد فیها یتلقى التي األماكن أو الجامعات أو المدارس في) والطلبة

Samuelstuen,2004.12). &  (Barten  
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 من مجموعة تناول بها یقصد )Reading to gather scientific material( :العلمیة المادة لجمع قراءة *

 الذي البحث في الفرد یحتاجها التي العلمیة المادة واستخراج محتویاتها على االطالعو  والكتب المراجع

 النوع هذا یتطلب حیث اجتماعیًا، أو میاً لع أو سیاسیاً  أو دینیاً  أو تاریخیاً  البحث یكون فقد ،به یقوم

 العلماء النوع هذا على األمثلة ومن الكتب هذه بموضوعات واإلحاطة مادته حتويت التي الكتب معرفة

  ).12-11 ،2003وسالم، ؛103 ،1999 زقوت،(. واألدباء والباحثون

 و النفس، عن الترویح في القراءة مهارة استخدام إلى تهدف )Read entertainment( :ترفیهیة قراءة*

 وفي الفراغ أوقات في وتتم ،كبیرٍ  فكريٍّ  مجهودٍ  إلى تحتاج ال ةخفیف المقروءة المادة تكون أنْ  ینصح

  .متقطعةٍ  فتراتٍ 

 والموازنة التحلیل على القدرة حیث من القراءة، أهداف أرقى وهي )Critical reading( :الناقدة القراءة*

 .ضجوالن الثقافة من معیناً  مستوىً  تتطلب فهي وبالتالي المقروءة، المادة على الحكم وٕاصدار

  )94-2002،93البجة،(

 في جداً  مهمٌ  النوع وهذا )Reading with a view to fast browser( :السریع التصفح بقصد القراءة *

 بشتى والمطبوعات الكتب فیه ُكثرت حیث المعرفي، والتفجر العلمي التطور ظلّ  في المعاصرة حیاتنا

 هذه تعتمد لذلك والمطبوعات، المعارف من الكبیر الكم بهذا اللحاق المستحیل من وأصبح أنواعها،

 فصول تتضمنها التي األساسیة واألفكار الرئیسة، والعناوین الكتاب لفهرس سریع تصفح على القراءة

 والعودة الكتب، لمحتویات واالستیعاب الفهم من كافیة ذخیرة على الحصول خاللها من ویستطیع الكتاب،

  .)2011،17الشوبكي،(.الحاجة عند إلیها

مع اإلدراك للمثیرات المحفزة  ،و هي ممارسة مهارة القراءة )Creative reading( :القراءة اإلبداعیة *

بها  یحسُّ  ثیرات رّبما تكون على شكل مشكالتهذه الم ،للتفكیر الخیالي الموجود في هذه المواد القرائیة

 یستفید ویوظفاإلبداعیة فهو  ةفعندما یقوم الفرد بالقراء، أو أفكار و طرق جدیدة للتعبیر ،القارئ

  .و إبداعیةحلول جدیدة في إیجاد ألفكار و المعلومات التي حصل علیها ا

  .)73- 2005،72البجة، ؛ 2012،22عویضة، ؛ 2033،188، الحیلواني (

     Reading skills:القراءة مهارات -8

 تدخل المهارات من مجموعة تشمل دةمعقّ  عملیة هي وٕانما البسیطة، المهارات من القراءة مهارة لیست   

 ال أحداث من القراءة عملیة وتتكون) والتقویم واالستنتاج والتذكر كالفهم( العقلیة العملیات من كثیرٍ  في

 في وتتمثل البدایة في تحدث التي المثیرات هي فقط منها نلمسه ما وٕانّ  ذاتها، حدّ  في مالحظتها یمكن
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 قرأ، لما الشخص فهم عن رعبِّ یُ  سلوكٍ  صورة في ،النهایة في تأتي يالت واالستجابة ،المكتوب الرمز رؤیة

 وتتمثل، عنها الكشف یحاولون النفس علماء زال فما ؛الفرد داخل تحدث التي العقلیة األحداث أما

  :أساسیین جانبین في القراءة مهارات

 بها والنطق ماتوالكل الحروف فتعرّ  خالل من Physiological side) (:الفیزیولوجي الجانب -*

  ).115 ،2014 السید،(.القارئ ووضعیة القراءة، أثناء العین وحركة القراءة في والسرعة صحیح، بشكلٍ 

 البعیدة، والمعاني القریبة المعاني وفهم المفردات، فھم في ویتمثلMental side) (:العقلي الجانب -*

  .نقدهو المقروء مع والتفاعل المغزى، واستخالص

  :تتطلب القراءة معرفة أنّ  إلى Gaston Mialaret)  ،میالریت قاستون( أشارقد و  

 المربین من كثیرٍ  لدى تعني القراءة معرفة نّ إ إذTechnical reading letters) (:الحروف قراءة فنیة -*

 وقد ،تتأسس أنْ  التالیة للمستویات یسمح الحروف قراءة و الحروف، قراءة على قادراً  التلمیذ یكون أنْ 

 بسهولةٍ  القراءة أطفالكم مواتعلّ  أنْ  ینبغي بدء ذي بادئ" :قائالً  المدرسین إلى رسالة (J. Jauries) هوجّ 

 أنْ  موھمعلّ  ،معینٍ  كتابٍ  في تقییدهم غیر من الحیاة نسیان معها یتمكنون ال التي وبالطریقة ،مطلقةٍ 

  ). 1988،322السید،(".شيءٍ  كلّ  مفتاح هو هذا وأنت، أنا نقرأ كما ترددٍ  غیر من القراءة یعرفوا

 ،فقط للمعرفة األول المستوى هو بل كافیًا، یعدّ  ال الحروف معرفة إنّ Comprehension) : (الفهم -*

 تشمل القراءة معرفة إنّ  ،مكتوبةٍ  إشارةٍ  أي قبل للمعنى الحاصل األداء إیجاد إعادة هي الجهریة فالقراءة"

 من جدیدةً  وسیلةً  القراءة تصبح بحیث ،وعواطف وآراءٍ  اعرومش فكرٍ  إلى معانیها وترجمة الحروف فهم

  ). 322 ،1988 السید،. ("اآلخرین مع االتصال وسائل

 من االستفادة من ویتمكن الفكریة آفاقه تتوسع المتحضر، العالم إلى الفهم مهارة التلمیذ یكتسب وعندما

  .مثله القراءة یعرفون الذین الناس مع ویتفاعل الحضارة، معطیات

 ما فهم من الراشد أو التلمیذ یتمكن فقد المقروء، على الحكم تعني القراءة معرفة إنّ ) Verdict( :الحكم -*

  .المختبئة المغالطة زیمیّ  أنْ  یستطیع ال هولكنّ  كاملة، بصورة یقرأ

 تصبح ساساأل هذا وعلى الناقد، ركْ والفِ  الروح وتنمیة ،ركْ الفِ  تشكیل عن ینفصل ال القراءة تعلیم إنّ     

 أو المدرسي كتابه التلمیذ یقرأ أنْ  المهم فلیس مستمرة، وتربیة محدودة غیر تربیة تربیة، كلّ  ثمرة القراءة

 القراءة حبُّ یُ  الذي فاإلنسان وقصته، كتابه على حكماً  یصدر أنْ  المهمّ  ولكنّ  له، ُأعطیت ملونةً  قصةً 

 السمّ  من وینجو ،السامة الدعایة آثار من نفسه ینقذ أنْ  على قادرٌ  یقرأ، ما على حكمٍ  إصدار على والقادر
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 یتدبرون أفال﴿ وسلم علیه اهللا صلى اهللا لرسول اإللهي الخطاب جاء ولذلك طیاتها، بین تحمله قد الذي

 والفوائد العبر واستخراج القراءة في معنوالتّ  دبرالتّ  على دلیلٌ  وهذا ﴾أقفالها قلوبٍ  على أم القرآن،

 وعندما ،آخر كتابٍ  أيّ  من والتدبر بالفهم الكتب أحقّ  اهللا وكتاب المقروء، النص لخال من والمواعظ

 هنا ومن أبدًا، یخونه لنْ  الذي المستقیم المخلص الصدیق حبّ  نعلمهم فإننا القراءة، حبَّ  التالمیذ نعلم

  .كبیرةً  المربین كاهل على الملقاة المسؤولیة كانت

   Language development in basic education:األساسي التعلیم مرحلة في اللغوي النمو-9

 معانیها، واتساع ونوعها، المفردات كمیة في مطرداً  نمواً  االبتدائیة المرحلة في التالمیذ لغة تنمو   

 یدخل المتوسط التلمیذ أنّ  إلى)  ,Wattsواتس( أشار وقد اللغویة واألنماط التراكیب استخدام إلى إضافةً 

 السنة في كلمة) 4000( إلى رصیده ویصل كلمة،) 2000( قدره لغوي بمحصول بتدائیةاال المدرسة

  ).141 ،1988 السید،( .سنویاً  كلمة) 700( بمعدل الرصید هذا یزداد ثم السابعة،

 العاشرة سن في كتابتهم أو حدیثهم في التالمیذ یستخدمها التي المفردات حجم أنّ  إلى)ترمان(وتوصل    

 كافیة مؤونة تؤلف كلمة آالف ثالثة أنّ  اللغة وعلماء المربین مع یتفق فرنسا وفي كلمة،) 5400( بـ یقدر

 تالمیذ كالم في ائعةالشّ  الكلمات بدراسة) یونس( قام مصر وفي ،مرحلة التعلیم األساسي في للدراسة

 ودرس ،عنها رالتعبی یقصدون التي والمعاني المفاهیم ومعرفة االبتدائیة، المرحلة من األولى الصفوف

 ما الثاني الصف وفي كلمة،) 1200( من یقرب ما بلغتفقد  األول الصف تالمیذ لدى المفردات حجم

 نّ فإ الجملة تمام حیث ومن ،كلمة) 1600( على یزید ما الثالث الصف وفي كلمة،) 1300( على یزید

 التالمیذ استخدم إذ والفعلیة، سمیةاال ةملالجّ  في ومفیدةً  ةً تامّ  كانت التالمیذ معظم استخدمها التي الجمل

 لم التي تلك أو تحوطهم، والتي بیئتهم في األشیاء أو بها، وامرّ  التي الحوادث عن روالیعبّ  ةالفعلیّ  ملالجّ 

 ومضارع ماضٍ ( بین ةالفعلیّ  الجمل في عونوینوّ  الغائب، ضمائر یستخدمون التالمیذ أنّ كما ، یروها

  ).142 ،1988 السید،. (والتعجب واالستفهام، والشرط، النداء، أسلوب واستخدام) وأمرٍ 

 شارة إلى أنّ عند تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي رغبة في اإل ر النمو اللغويّ وقد أورد الباحث تطوّ 

الة هم یفتقدون طرائق التعلم الفعّ عاقة في النطق أو الكالم، ولكنّ إیعانون من تخلٍف عقلي أو  ا النتالمیذ

لمواد الدراسیة لهم وتدفعهم نحو المزید من الفهم واالستیعاب للمادة الدراسیة بل مماالتي تثیر اهت

یتجاوز بضعة سطور  هم یفشلون أحیانًا في قراءة نص الفأطفالنا یتحدثون بطالقة شفویة ولكنّ  ،جمیعها

 وناءة ویكرهالقر  ونیكره متجعله ،مع القراءة حالًة عدائیةً  همد لدیما یولّ ، قرؤوهما  وایفهم أو أنْ 
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في  نستفید من هذه القدرات اللغویة ونوظفها في حیاة أبنائنا ومن الواجب المحتوم علینا أنْ  المدرسة،

  .ةعلیمیّ ة التّ ة في العملیّ بالحركة والحیویة والنشاط والمشاركة الفعلیّ  مليءٍ جوٍّ 

  :سنوات) 9-6( من األساسي التعلیم مرحلة تالمیذ نمو خصائص -10

 هذه في التلمیذ یتحرر إذ المادیة، العملیات مرحلة في بیاجیه تصنیف حسب الثالث فالص یقع  

 ظهور إلى یؤدي ما العملیات قبل ما مرحلة في تفكیره على سیطرت التي الذات مركزیة من المرحلة

   ).الترتیبو  والزمن المسافة بین العالقة إدراك االحتفاظ، التصنیف،( مثل المعرفیة العملیات بعض

  :هما منظورین من المعرفي النمو إلى بیاجیه ینظرو   

 البنى  تشیر حیث )Mental structure and mental function( العقلیة والوظائف العقلیة البنى 

 إمكانیة تتیح والتي نموه، مراحل من مرحلة في الفرد عند التفكیر حالة إلى  Mental structure)(العقلیة

 تعرضه عند أو مشابهة، مواقف في الخبرات هذه تعمیم على وقدرته لدیه موجودةال الخبرات بین التمییز

  ).2007،15،يوالترتور ؛2014،106منصور،(. طارئة لمشكالت

 مع تفاعله عند الفرد یستخدمها التي العقلیة العملیات إلى )mental function(العقلیة الوظیفة تشیر بینما

 رفتغیّ  م،والمعلّ  المتعّلم من كلٍّ  دور تحدید إعادة فیه تمّ  الذي الوقت في هذا، به المحیطة البیئیة المؤثرًات

 رتغیّ  مالمعلّ  ودور التعلیمیة، العملیة في الٍ فعّ  مشاركٍ  إلى للمعلومات سلبيٍّ  متلقٍ  مجرد من المتعّلم دور

  .التعلیمیة العملیة یدیر للمعرفة إلى مرسلٍ  ناقلٍ  وعاءٍ  من

 والتي ،المتعّلم محوریة على القائمة التدریس ألسالیب مبتكراً  مالمعلّ  یكون نْ أینبغي  هأنّ  الباحث ویرى

 ةالتربویّ  المتغیرات في وأثرها األسالیب هذه ةفعالیّ  وفحص واإلبداعي، المنطقي التفكیر تنمیة على تعمل

 في وأ الدراسیة المواد من مادة في الدراسي والتحصیل لوالمؤجّ  الفوري التحصیل مثل المتعددة،

 التعلم، صعوبات بعض معالجة في أو القرائي االستیعاب تحسین في أو ،عام بشكلٍ  الدراسي لتحصیلا

 التدریس في التعلیمیة األلعاب استخدام إلى النفس وعلم التربیة مجال في الباحثین من الكثیر ویدعو

 .والمشاركة لتفاعلا من مستمرةٍ  حالةٍ  في المتعّلم یجعل معاصراً  اتدریسیً  مدخالً  باعتبارها

 الغامدي، (من كلٍّ  عند جاء كما سنوات) 9-6(سن من التالمیذ نمو خصائص بعض استعراض ویمكن

 ملك ؛108، 2014،ومنصور ؛2015،22 ، السفیانيو  ؛ 117 ،1997 عباس،و  ؛ 14- 4، 2011

 جوانب خالل من) ,2005،7Lolinte&Harrisوهاریس، ولولنتي ؛8-2005،5وحماد، ؛2003،4،

  :اآلتیة نموال
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٨٢ 

 ویحبّ  سنوات،) 9- 6( من العمریة المرحلة في والكبیرة الصغیرة العضالت تنمو :الحركي النمو -1

 واألنشطة لأللعاب الالزمة والحركیة الجسمیة المهارات تعلمیو  ،الزائد النشاط ویكثر الیدوي العمل التلمیذ

  .األشیاء قتسلو  والقفز يكالجر  العضلي النشاط بأوجه ویستمتع ،المختلفة

  ).2015،22،السفیاني ؛8-2005،5حماد،( 

 القراءة یتيعمل في ذلك ویتضح ،الحسي اإلدراك في وخاصة الحسي النمویتطّور  :الحسي النمو -2

 ریتطوّ كما  والمطبوعة الكبیرة المختلفة الهجائیة الحروف بین التمییز على التلمیذ قدرة تظهر و والكتابة،

 ،مباشرة أهدافه تكون وتكاد ،محدوداً مازال  والمسافة والمكان نامالزّ  لمفاهیم اكهإدر  ولكنّ  ،الزمن إدراك

    .السببیة العالقات إدراك يوف مشكالته بعض حلّ  في أحیاناً  ةوالفجّ  البدیلة خبراته یستخدم كما

 لمدرسةوا ،العمریة المرحلة هذه في وذلك همنمو  في بالمدرسة التالمیذ التحاق یؤثر :العقلي النمو -3

 القیم على القائم القویم والسلوك یموالتعلّ  التربیة بعملیة لتقوم المجتمع لهاوكَّ  التي التربویة المؤسسة هي

 ،السریع نموه في عامة بصفة العقلي النمو ویستمر ،المجتمع ثقافة تحددها التي االجتماعیة والمعاییر

 وینمو ،والحساب والكتابة القراءة في ألساسیةا المهارات التلمیذ یتعلم الدراسي؛ التحصیل ناحیة ومن

 التخیل وینمو لنقدهم، اسحسّ  لآلخرین ادنقّ  التلمیذ أنّ  یالحظ حیث المرحلة هذه نهایة في الناقد التفكیر

 مدى ویزداد ،األسئلة وكثرة االستطالع حب ینموكما  ،بالواقع التلمیذ اهتمام وینمو والتركیب، واالبتكار

 االقتصادیة االجتماعیة الخلفیة ذلك كلّ  في وتؤثر ،المجرد إلى الحسي من التفكیر وینمو ،وحدته االنتباه

  ). 85 ،2001زهران، ( .اإلعالم ووسائل والمدرسة لألسرة

 حیث ،اللغة اكتساب في األساس وتعدّ  األهمیة، بالغ المرحلةھذه  في اللغوي النمو دّ یع :اللغوي النمو-4

 المركبة الجمل مرحلة وتظهر كلمة،) 2500( من أكثر یضم مفرداته وقاموس المدرسة إلى التلمیذ یدخل

 فإنّ  القراءة عن اأمّ  التحریري، التعبیر إلى یمتدّ  بل ؛الشفوي التعبیر على األمر یقتصر وال الطویلة،

 بالصور االهتمام خالل من ذلك ویظهر ،بالمدرسة االلتحاق قبل موجوداً  یكون لها التلمیذ استعداد

 وربط الجمل على فالتعرّ  إلى ذلك بعد القراءة على القدرة روتتطوّ  والصحف، والمجالت رسوموال

 التلمیذ ویستطیع النمو، مع تزداد الدقیقة في التلمیذ یقرأها التي الكلمات عدد أنّ  كما ،بأشكالها مدلوالتها

   ). 8-2011،4 مدي،الغا( .األخطاء واكتشاف األضداد ومعرفة المترادفات تمییز المرحلة هذه في

 فقد التعلیمیة العملیة في للتلمیذ االنفعالیة العاطفیة و الناحیة أهمیة ینكر اً أحد ال :االنفعالي النمو -5

 الجیدة غیر العالقة بسبب دراسیة مواد وكرهوا ،میهملمعلّ  همحبّ  خالل من الدراسیة المواد التالمیذ أحبّ 

 تمهیداً  ،المرحلة العمریة عن ذي قبلهذه في  نسبیاً  إلى التهذیبانفعاالت التالمیذ  وتمیل میهم،مع معلّ 
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 لالستثارة قابل مازال  فهو االنفعالي، النضج مرحلة إلىلكّنه لم یصل و  االنفعالي الهدوء لمرحلة

  ).189-2012،188، عولزال.( والتحدي والعناد الغیرة من بواقٍ  لدیه ویكون االنفعالیة

 كمؤسسة المدرسة وتدخل هذه المرحلة، في االجتماعیة التنشئة عملیة رتستم  :االجتماعي النمو -6

 مازالت الجماعي العمل على تلمیذال طاقات تكون السادسة سن وفى العملیة، هذه في بدورها لتقوم رسمیة

 الجماعي العمل في رغبته ویبدى ،االجتماعي اتصاله دائرة تتسع المدرسة تلمیذال وبدخول ،محدودة

 الزدیاد الصداقات وتكثر ،المدرسة في رفاقه مع تعاونه ویزداد صداقاته وتكثر ،جماعیاً  لعبه ویكون

 بین التعاون ویعدّ  ،أسرته بأفراد اهتمامه من أكثر السن ورفاق باألصدقاء یهتم وقد ،باآلخرین تهصل

 خالل من تعاونال هذا ویظهر االجتماعي، النمو مطالب أهمّ  من األساسي التعلیم مرحلة في التالمیذ

 نفسه، مع یعیش كیف تلمیذال میتعلّ  حیث بإعدادها، مالمعلّ  یقوم التي اللغویة واأللعاب الصفیة األنشطة

 .ممكن نمو أفضل تحقیق على التلمیذ یساعد التعاون هذا أنّ  إلى إضافةً  الناس، من غیره مع ویتفاعل

  ).2013،4وملك، ؛189-2012،188الزعول،(

 حالل هو وما ،خطأ هو وما صواب هو لما العام المفهوم یحلّ  المرحلةھذه  بدایة في :األخالقي النمو-7

 ،المتبادل االحترام على القائم األخالقي السلوك قواعد إدراك ویزداد ،المحددة القواعد محل حرام هو وما

 االجتماعیة والمبادئ األخالقیة القیم وتتبلور ،السلوكیة والمعاییر القواعد وراء ما فهم على القدرة وتزداد

 ولقد ،واألسرة مالمعلّ  من قبل الحسنة القدوة وجود یستلزم وهذا ،اآلخرین مع التعامل في الثامنة طفل عند

 المراحل في التلمیذ تربیة أهمیة على) مسكویه وابن خلدون وابن الغزالي(  اإلسالمیة التربیة علماء هنبّ 

 األفعال محامد على التلمیذ لینشأ ،والعقول العواطف يوترب خالقاأل تغرس الفترة هذه أنّ  باعتبار األولى

  ).2014،99العابد،؛ 2015،12السفیاني،(.األخالق ومكارم

  Reading manifestations of weakness   :القرائي الضعف مظاهر-11

 من مجموعةً  - ینمالمتعلّ  لدى القرائي الضعف تناولت التي-  التربویة والبحوث الدراسات من العدید رُ هِ ظْ یُ 

 العلميو  الدراسي تحصیلهم متابعة في عقبةً  لوتشكّ  یهملد القراءة في ضعفاً  تسبب التي واألسباب العوامل

 في وخاصة القراءة في التالمیذ ضعف أنّ  من والباحثین التربویین بین اجماع شبه هناك یكون ویكاد

 الدراسیة المواد على بل فحسب القراءة يف لیس تعلمهم على سلباً  ینعكس األولى التعلیمیة المراحل

 قبل المدرسة یتركون وجعلهم وللمدرسین للمدرسة كرهاً  لدیهم یولد ما ،الدراسي تحصیلهم وعلى جمیعها

 استعراض ویمكن ،المجتمع إلى األمیین من جدیدةٍ  أعدادٍ  إضافة یعني ما ،اإللزامي التعلیم سن نهایة

    :یلي ما وفق والتربویین الباحثین من العدید دهاأور  التي القرائي الضعف مظاهر بعض
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  .المرحلة هذه في الكتب من الدراسیة المادة قراءة على التالمیذ بعض قدرة عدم -

 معرفة.(ینتهي وأین یبدأ أین من التلمیذ معرفة عدم إلى راجعاً  یكون وقد المعنى، أداء عن التلمیذ عجز -

  .)ودالالتها الترقیم عالمات

  .المدرسیة كتبهم في ترد لم مادة قراءة في ةالصعوب -

  ).79، 2002 ،والحوامدة عاشور. (المقروءة الجدیدة المادة في الصعوبة -

  .الخاصة التلمیذ بلغة المقروءة المادة ترجمة في الصعوبة -

  :مظاهر الضعف القرائي بما یلي) مدكور (دوحدّ 

عجز التلمیذ عن أداء و  ،وخفضه أثناء القراءة الجهریةالمبالغة في رفع الصوت  و ة،صعوبة الكلمات الجدید 

 .القراءة المتقطعةو  ،كثرة الحركات الرجعیةو  ،تكرار األلفاظ في أثناء القراءةو  ،الحذفو القلب و  اإلبدالو  ،المعنى

  .) 191- 2007،190مدكور،

  :عددًا من مظاهر الّضعف في القراءة منها) أبو الضبعات(وأورد  

 .القصور في القدرة األساسیة على االستیعاب والفهمو  القراءة في اتجاه خاطئ و الكلمة لتعرف الخاطئ علىا

 .جوانب القصور في مهارات الدرس األساسیةو  جوانب محددة في القدرات الخاصة المتعلقة باالستیعاب والفهم

  .) 2007،121الضبعات، أبو(

 إذا التلمیذ إنّ  إلى") 122،1988 ،السید( إلیھ أشار ما التالمیذ لدى القرائي الضعف مظاھر ویؤید 

 نّ إ و  الحیوان، هذا سلوك اكتسب الحیوان مع عاش وٕاذا اللغة، یكتسب ال هفإنّ  المجتمع عن بعیداً  عاش

 في صعوبةً  هناك كانت ؛الفترة هذه عن التلمیذ تأخر وٕاذا األولى، الطفولة مراحل في یتم اللغة اكتساب

  ". اللغة اكتساب

 في التالمیذ ضعفمن مظاهر  أنّ  )2011،13التربیة، وزارة() لغتي العربیة( مالمعلّ  یلدل في جاء وقد

  :إلى یعود القراءة

  .هبةب والرّ ویرجع السبب في ذلك إلى ضعف التدرّ  :تقطع القراءة- 

  .وسببه عدم اتقان الحد األدنى من المهارات القرائیة :اللفظ الخطأ للكلمات المضبوطة الشكل- 

  .ة األخیرة أو الجملة األخیرة أو الحرفتكرار الكلم- 

  .ضعف اإللقاء ویكون منفصًال عن المحتوى- 

  .وز بعض الكلمات وأحیانًا تجاوز السطوراتج- 
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 في كبیرٍ  بشكلٍ  رتؤثّ  والمحادثة، القراءة و باالستماع یتعلق فیما مجتمعةً  األمور هذه أنّ  الباحث یرىو   

 انخفاض من الرغم فعلى األساسي، التعلیم مرحلة في اصةوخ المدرسة، في التالمیذ واستیعاب فهم

 التلمیذ هو الذي المستمع معرفة وعدم إلیها، ینتمون التي البیئة واختالف التالمیذ؛ لبعض اللغوي الرصید

 الجمل وبین الواحدة، الجملة في الكلمات بین الروابط إدراك على الّتالمیذ تدریب وعدم المعّلم، یریده لما

 تركیب في التعقید أو ،األفكار عرض أو النص، حولها یدور التي الفكرة في والغموض واللبس ة،المتعدد

 القراءة لنصوص التالمیذواستیعاب  فهم في سلباً  یؤثر ذلك كلّ  المطروح، السؤال صیغة أو ،الجمل

 السابقة المشكالت وبسبب إلى الكثافة العددیة للتالمیذ في الصف الواحد، إضافةً الدراسیة، المواد ولبقیة

 یكن لم إنْ -  األساسي التعلیم مرحلة نهایة في یدفعهم ما الّتعّلم، في صعوبات من یعانون التالمیذ یبقى

 حیاة من األولى المراحل في اللغة تعلیم على التركیز إلى یدفعنا ما وهذا ،المدرسة مغادرة إلى - قبلها

 أطفالنا تعلم في صعوبات سنواجه نافإنّ  ؛اللغة ملتعلّ  لمناسبةا والبیئة يالكف المعلم یتوفر لم وٕاذا التالمیذ،

  .بعد فیما معالجتها نستطیع ال قد ؛والمحادثة واالستماع والفهم والكتابة القراءة

  The causes of reading weakness  :القرائي الضعف أسباب -12

 بعضها یكون قد األسباب، من مجموعةٍ  إلى یرجع القراءة في التالمیذ ضعف أسباب أنّ  فیه الشك مما

 ویورد اجتماعیًا، أو نفسیاً  بعضها یكون وقد ًا،عقلیّ  بعضها یكون وقد فیزیولوجیًا، بعضها یكون وقد وراثیاً 

 القرائي الضعف أسباب من مجموعةً ) 2012والشخریتي، ؛2011والشوبكي، ؛47،1988-46السید(

  :منها نذكر

 أو بالموضوع لجهله م؛المتكلّ  أو الكاتب عنه یتحدث الذي عنىبالم القارئ أو المستمع معرفة عدم - *

  .البیئة الختالف أو المعرفي رصیده النخفاض

  .الكاتب أو المتكّلم یستعمله الذي بالرمز القارئ أو المستمع معرفة عدم - *

 وبین الواحدة الجملة في الكلمات بین الروابط إدراك على القارئ أو للمستمع الكافي التدریب عدم - *

  .المتعددة الجمل

  .القراءة في الجهد لبذل القارئ أو المستمع حماسة عدم - *

  .المجردة األلفاظ على واشتمالها المادة صعوبة - *

 وهناك یلزم، مما أكثر الجملة من یستنتجون القّراء أو السامعین بعض نّ إ إذ باالستنتاج، الدقة عدم - *

  . یلزم مما أقلّ  منها تستنتج عقول
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 The foundations of understanding and reading comprehension:القرائي واالستیعاب الفهم أسس -13

                 

 لدى جاءت كما هابعض نعرض أنْ  یمكن األسس، من مجموعة على القرائي واالستیعاب الفهم یعتمد   

  :یلي ما وفق الباحثین من العدید

 Abbas،22عباس بور حسین،و ؛2004،184 م،وسال ؛ 1998،وآخرون یونس (حددفقد  

Pourhossein 2011, (اآلتي على النحو القرائي واالستیعاب الفهم أسس:  

 .القرائي واالستیعاب الفهم مهارات عن السابقة وخلفیته المناسبة، القارئ دافعیة *-

  .معناه وفهم النص لتفسیر الالزمة باالستراتیجیات القارئ وعي *-

 .المرغوبة النهایة إلى العقلّیة العملّیة توجیه على القدرة *-

  ).2004،172سالم،( .المقروء النص معنى فهم في الّسیاق توظیف *-

 :اآلتي وفق القرائي واالستیعاب الفھم أسس بتحدید)  والوائلي الدلیمي( وقام

   .القرائیة ارةالمھ یحدد القراءة من الھدف ألن تحقیقھ، المراد الھدف وطبیعة القارئ، ھدف تحدید- *

 .القرائي واالستیعاب الفھم على قدرتھ لزیادة القارئ یستخدمھا التي المناسبة الفھم استراتیجیة تحدید- *

 ).19،2005 والوائلي، الدلیمي ( .اللغویة وثروتھ للقارئ القرائي المستوى تحدید- *

 الجدیدة المادة فهم في ةالسابق معرفته یستخدم فالقارئ النص؛ بموضوع السابقة المعرفة تحدید- *

  .المدروس  بالموضوع االهتمام تباین إلى مرده القرائي واالستیعاب الفهم في فاالختالف

 ال التي األسس من مجموعة من ینطلق القرائي واالستیعاب الفهم نّ إ القول یمكن هأنّ  الباحث ویرى     

 توفر فدون القرائي، للفهم واألساس األول لمنطلقا اهألنّ  توفرها، دون یقرأ ما فهم في النجاح للمتعّلم یمكن

 الفهم من العلیا المستویات إلى الوصول یمكن ال،المتعّلم لفهم الحاضن والمناخ المناسبة البیئة

 الفهم مهارات تنمیة في األساس الدور يالكف للمعّلم یبقى أخرى جهة ومن القرائي، واالستیعاب

 والنقد واالكتشاف للبحث ینالمتعّلم أمام الفرصة إتاحة خالل نم المتعّلم لدى القرائي واالستیعاب

  . الرأي وٕابداء والتحلیل

  Level    Reading  Comprehension  :القرائي واالستیعاب الفھم مستویات-14

 یسعى التي القراءة عملیة محور فهو ؛ القراءة مجال في الهامة الموضوعات من القرائي االستیعاب یعدّ 

 ال فمن ،القراءة لعملیة النهائي الهدف الباحثین بعض یعده كما ،للمتعلمین كسابهاا إلى لتعلیميا النظام

 (Learner, 2000) ..یقرأ لم هكأنّ  یقرأ ما یفهم
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 في تأثیراً  وأكثرها التعلیمیة، بالعملیة ارتباطاً  العقلیة المهارات أكثر من القرائي االستیعاب یعدّ  كما

 ، الباحثین لدى خاصة أهمیة أكسبه ما المختلفة، التعلیمیة المهمات في احوالنج الدراسي التحصیل

 ثالثة استیعاب القرائي النص استیعاب عملیة وتتضمن ،فیه المؤثرة والعوامل ومستویاته مكوناته فدرسوا

  :هي أساسیة مكونات

 مفردات استیعاب القارئ على یجب إذ  Accommodate vocabularies)( :المفردات استیعاب -

 Durkin and Dolors, 1995; Baumann and) .وتفسیرها معانیها واستخالص النص

Johnson,1984).    

 وعالقتها الجملة فهم إلى القارئ یسعى إذ(Accommodate Sentence) :الجملة استیعاب - 

  .الجملة یعاباست على قدرته من تزید النحو بقواعد القارئ معرفة أن شكٍ  من وما سبقتها، التي بالجملة

 تنظیمها وٕادراك الجمل فهم القارئ على یتوجب إذ )Accommodate paragraph( :الفقرة استیعاب-

   Baumann.Johnson,1984, 12)  . (النص استیعاب من یتمكن حتى بینها التي والعالقات وترتیبها

 االستراتیجیات میمتص أجل من وضروري الزم شرط القرائي واالستیعاب الفهم مستویات معرفة إنّ   

 مستویات له القرائي واالستیعاب لفهمفا ،القرائیة كفایتهم تحسین على ینالمتعّلم لمساعدة المالئمة

 فقد مستوى، كل یحتاجها التي العقلیة العملیات وفي صعوبتها في ومتدرجة هرمي بشكل متسلسلة

 وقدAbidin ,Zainol, Riswanto,2012,22 ) ؛ و,Keenan,2014 6(التصنیفات هذه تعددت

 واالستیعاب الفهم في المؤثرة والعوامل وأهدافها القراءة طبیعة فهم في االختالف إلى التعدد هذا یرجع

 من مجموعة اممنه كلٍّ  تحت ندرجیو  دنیا، ومستویات علیا مستویات نا جعلھم یحددوممّ  ،القرائي

  ). 1028 ،2012جاموس، أبو و ،ةربابع؛ 37 ،2009 العذیقي،.( مستوى كل یتطلبها التي المهارات

 عملیة أنّ  فیرون  ,Burns, Joan ,& Kelebhan, 1999,25) وكیلبان نو وج بورنز (أما

  :یلي اممّ  تتكون القرائي االستیعاب

 .للمفردات الحرفي المعنى استیعاب -

  .السیاق من المشتق الضمني المعنى استیعاب -

 الدینامیكیة والتأثیرات العوامل من العدید إلى یخضع القرائي باالستیعا أنّ  المختلفة الدراسات بینت كما  

 حول اآلراء تعدد من الرغم وعلى ،إیجاباً  أو سلباً  الفرد استیعاب على لتؤثر بعضها مع تتفاعل التي

 :اآلتیة العوامل أهمیة تؤكد جملتها في اآلراء هذه أنّ  إال المقروء، استیعاب عملیة في المؤثرة العوامل



                                    واالستيعاب القرائيالقراءة  -  اإلطار النظري للبحث                                الرابع   الفصل

 

 
٨٨ 

 داخل للجمل القاعدي التركیب إلى یشیر Readable text properties) (:المقروء النص خصائص

 من یحسن المختلفة، النحویة والقضایا اللغة بقواعد القارئ فمعرفة ،ودالالتها المفردات ومعاني النص

 إضافة، Burns, Joan ,& Kelebhan, 1999) .(علیه المعروضة النصوص استیعاب على قدرته

 ؛توفرها یجب ضرورة ودالالتها لمعانیها ومعرفته ،المفردات من وافرة لحصیلة القارئ امتالك نأ إلى

 عملیة إعاقة في كبیرٌ  أثرٌ  لها المفردات فصعوبة ،علیه تعرض التي النصوص استیعاب من لیتمكن

 من صعوبةً  أكثر استیعابها عملیة تكون معروفة غیر مفردات تحتوي التي فالجملة القرائي، االستیعاب

  .تحتوي على مفردات صعبة وغیر مفهومة ال التي تلك

 ألغراضٍ  المختلفة المواد یقرؤون ونالمتعّلمف The purpose of reading) (:القراءة من الغرض

 والقراءة لالستیعاب، والقراءة ما، مهمة ألداء والقراءة جدیدة، معلومات لتعلم القراءة( :منها متنوعةٍ 

   (Bergeson, 2006,14)..)بها لالستمتاع

 متعلّ  في یؤثر القراءة من الغرض أنّ ,Swanborn&De Glopper) جلوبر ودي سوانبورن( دویؤكّ 

على و  معینة معلومات على الحصول االستیعابالغرض من  وأنّ ،نصال سیاق خالل من المفردات

  Swanborn&De Glopper, 2002). 25جلوبر ودي سوانبورن( .من القراءة المتعة

 ومعارف أنشطة من محتواها في وما المدرسیة الكتب و المقررات من كثیراً  أنّ  الباحث یرىو    

 الفهم مهارات على تقتصر التي األسئلة بعض عن باإلجابة واالستیعاب الفهم مهارات تقّید ومعلومات،

 وذكر ، تشابهاتوالم األضداد وٕایجاد ، معینة حقائق عن والبحث، الكلمات معاني بشرح المتعلقة الحرفي

 أو تفكٍیر أي عن وبعیداً  آلي بشكل عنها اإلجابة یمكن التي البسیطة المهارات من وغیرها أحداث تسلسل

 ،العلیا المستویات من األخرى المهارات بذلك مستبعدةً  الفهم، على دلیالً  ذلك یكون أن دون ،للمعنى فهمٍ 

 أهمیة من وانطالقاً  ضیٍق، إطارٍ  في مهاراتهو واالستیعاب القرائي  الفهم مهمات یحصر الذي األمر

 من لها وتصنیفات مهارات من المستویات ضمن یندرج ما الباحث سیعَرض القرائي واالستیعاب الفهم

  : واالستفادة منھا في البحث الحالي علیها الضوء لقاءا بغرض الباحثین عدٍد من قبل

 هذه دوتع ،رأسیةٍ  وأخرى أفقیةٍ  مستویاتٍ  إلى ائيالقر  واالستیعاب الفهم مستویات التربویون قّسمُ    

 الضعف تعّرف و التعلیمي مستواهم وتحسین ینالمتعّلم مستویات لتحدید الالزمة الشروط من المستویات

 ین،المتعّلم جمیع تالئم بحیث وصعوبتها سهولتها حیث من متدرجةً  المستویات وهذه ،منه یعانون الذي

  .فیها المؤثرة والعوامل وأهدافها وأهمیتها القراءة طبیعة إلى إضافةً  هم،بین الفردیة الفروق وتراعي
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 Reading comprehension horizontal levels )(:األفقیة القرائي واالستیعاب الفهم مستویات

 الفهم في أفقي امتداد هأنّ  على القرائي االستیعاب إلى األفقیة القرائي واالستیعاب الفهم مستویات تنظر

 كل وفق وقدراتهم التالمیذ إمكانیات مع یتفق بما العلیا، المستویات إلى وصوالً  الدنیا بالمستویات یبدأ

، 2006 نحاني،ظوال العیسوي؛ و2003 الصاوي، و 728؛1997 اهللا، جاب( من كلّ  قام وقد مرحلة،

 فهم في ثلتتم مستویات أربعة إلى ةمن ثالث القرائي االستیعاب بتقسیم) ؛32، 2006؛ وسلطان،123

   .)النص وفهم الفقرة، ومعنى الجملة، ومعنى الكلمة، معنى(

 تحدید على ینطوي )Comprehend the meaning the word(:الكلمة معنى إدراكو  فهم-*

 تصنیف على والقدرة كلمتین، بین العالقة وٕادراك المتعّلمو  مالمعلّ  من لكلٍّ  داللتها معرفة أو الكلمة معنى

) مؤلفة( تعني هاأنّ  التوصل إلى المتعّلمیستطیع ) مكونة( كلمة فمثالً  متشابهة وعاتمجم في الكلمات

) عنب- كأس - فأس - رأس( التالیة الكلمات تصنیف عندو  ،تضاد عالقة هي) ووسخ نظیف( بین والعالقة

 رىاألخ الكلمات بینما ،سبقتها التي الكلمات عن غریبة) عنب( كلمة أنّ  یستنتج أنْ  المتعّلم یستطیع

من التالمیذ استبعاد الكلمة التي ال تنتمي إلى ،وكذلك لو طلبنا )السین( بحرف تنتهي ألنها متشابهة

ه یستطیع استبعاد كلمة فإنّ ) بالون -ممحاة - مسطرة -قلم:(المجموعة وعرضنا علیه الكلمات اآلتیة

  .بالون ألنها ال تنتمي إلى نفس المجموعة

 Understand and the realization the meaning of the sentence)(:الجملة معنى وٕادراك فهم-*

 إدراك على والقدرة .الصیاغة في لها مشابهة جملة وتكوین معناها، وفهم الجملة من الهدف یتضمن

 في السراج وأشعلت حیاتي، سراج أمي یا أنت( فمثالً  الجمل تصنیف وكذلك الجمل، بین العالقات

 إضافة ،المتعّلم به قام عملٍ  على تدل الثانیة والجملة والحنان، العاطفة ىعل تدل األولى فالجملة) البیت

 الجملة ففي ،الثانیة الجملة في) السراج(و األولى الجملة في) سراج( كلمة بین المعنى في االختالف إلى

 یةالثان الجملة في بینما ،مجازيٌّ  معنىً  وهو الحیاة؛ یضيء الذي بالسراج األم الكاتب شبه األولى

 ما وفق الجمل تصنیفو  والخیال، الحقیقة بین زمیّ یُ  أنْ  المتعّلم یستطیع وبالتالي ،حقیقیاً ) السراج(كان

  .وعواطف وآراء حقائق من عنه تعبر

 The speed of Comprehension and the realization the (:الفقرة معنى وٕادراك الفهم سرعة-*

(meaning of paragraph خالل من وذلك واستداللیًا، حرفیاً  فهماً  الفقرة فهم على میذالتل قدرةب یرتبط 
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 كان فلو واضح، بشكل النص في موجودة اإلجابة األول النمط( األسئلة، من أنماط ثالثة عن اإلجابة

  :اآلتي النص لدینا

 على وُطرح )الَكهرَباءِ  شركةِ  في موظفاً  أبي یعملُ  أوالٍد، وثالثةِ  وأمٍّ  أبٍ  من مكونةٍ  سرةٍ أ في أعیُش (

  .وجليِّ  واضحٍ  بشكلٍ  النص في موجود فالجواب األسرة؟ تتكون مم: اآلتي السؤال التلمیذ

 فائدة ما مثًال،ف االستدالل إلى وتحتاج ضمني بشكل ولكن النص في موجودة اإلجابة: الثاني والنمط(

  .النص من استنتاجه التلمیذ على ولكن النص في موجوداً  لیس فالجواب لنا؟ بالنسبة العمل

 تعتمد ولكنها واضح بشكل وال ضمني بشكل ال النص في موجودة غیر إجابته( الثالث للنمط وبالنسبة

 السؤال من المقصود ویستخرج یفّكر أن منه وتتطلب السابقة، وخبراته المعرفیة التلمیذ معلومات على

 لیس فالجواب) ؟كثیرةٌ  غراٌض أ وبیدها الدرج تصعد جارتك شاهدت إذا تفعل ماذا( فمثالً  الحكم ویصدر

 والقیم المعرفیة، بخبرته یرتبط حكماً  یصدر أن علیه ولكن ضمني، بشكل وال ،صریح بشكل ال موجوداً 

 الحالتین كلتا وفي ،ذلك عن اإلعراض أو المساعدة بداءا ، من خالل المدرسة أو البیت، في تعلمها التي

 يف مالمعلّ  دور یأتي وهنا ،سلبي وموقف رأي هناكو  ایجابي وموقف رأي هناك ولكن ،رأیه عن ریعبّ 

  .وأسرته أصدقائه مع تعامله خالل من السلبیة القیم وتجنب ،للتلمیذ االیجابیة القیم تعزیز

 تحدید التلمیذ یستطیع Understanding of the text in general) (:عام بشكل النص فهم-*

 من تتألف والكلمات كلمات، من تتألف والجمل ل،جم من تتألف هاأنّ  وٕادراك المقاطع، أو الفقرات

 أو للمقاطع فرعیةً  عناوین دیحد أنْ  ویستطیع بدراسته، نقوم الذي الدرس تشكل وجمیعها حروف،

  .المقاطع هذه بین العالقات ویدرك ، مقطعٍ  كلّ  من الفائدة ویستخرج الفقرات،

 طعیمة ( مھارات وقسمھا يثمان إلى القرائي االستیعاب مھارات )2003،146الحیلواني،( وقسم

  ).مھارة عشرة إحدى إلى ( للمستویات التطرق دون) 1998،127والمناع،

  Levels   (Reading comprehension of Vertical( :الرأسیة القرائي واالستیعاب الفهم مستویات-

 بخبرته األفكار ههذ ویربط ،المقروءة المادة في عنها رالمعبّ  واألفكار المعاني التلمیذ یدرك لكي 

 القرائي واالستیعاب الفهم من تمكنه من البد منها، ویستفید علیها ویحكم معها ویتفاعل ومعلوماته

 مروراً  ، الحرفي المستوى بمهارات بدءاً  المتعددة، المستویات ذات المهارات من مجموعة تقانا وبالتالي

  .اإلبداعي المستوى بمهارات وانتهاءً  والتذوقي، والنقدي االستنتاجي المستوى بمهارات
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 الصامتة القراءة مهارات 2002 ) لي،موكّ (فقسم  القرائي الفهم لمهارات التربویین تقسیمات واختلفت

 والفهم النقدي، االستنتاجي، والفهم الحرفي، الفهم:(هي مستویات خمسة المتوسطة في المرحلة لطالب

  :لك كل منووافقه في ذ )االبتكاري والفهم التذوقي، والفهم

  ).2011 والغامدي، الحسن ؛ 2010 إبراهیم، ؛ 2006 والظنحاني، العیسوي ؛ 2004 وحافظ، الناقة (

؛ 1984،192وكارولین، ؛2006،59الخالق، وعبد ؛2000،203الحمید، وعبد ؛2003 العنزي، وقسم

 مهارات ،)2006،175وعطیة، ؛2003،36وجاد، ؛Durken  ,1976,ودوركن ؛2006 الشعبي،و

 مهارات ، فهمال مهارات :(هي مستویات إلى ثالثة المتوسطة المرحلة في المقروء بفهم المتعلقة قراءةال

   .)تقویمال ، ومهارات تفسیرال

 مستویات ألربعة القرائي الفهم النصوص العلمیة في القرائي بالفهم اهتمت التي الدراسات وقسمت

  :منهم )اإلبداعي الفهم ناقد،ال الفهم الفهم االستنتاجي، المباشر، الفهم (:هي

؛والناقة  Thompson,2000,4 وتومسون ؛Durken دوركن، و ؛ 2007طلبة، ؛ 2004 قرني،(  

 ال كونه التذوقي الفهم مستوى الدراسات هذه واستثنت 2011 ). شامة، أبو و ؛2002،215والحافظ،

  .العلمیة النصوص طبیعة مع یتالءم

 معناه اللفظ بإعطاء تبدأ مستویات ةعشر  في القرائي واالستیعاب الفهم مستویات) 1998 یونس،(وعرض

  .للمتعلم السابقة الخبرات ضوء في وتفسیرها األفكار تطبیق على بالقدرة وتنتهي

 )التباعدي والتفكیر التقاربي التفكیر( مستویین في) ,otto & chester 1976وشستر، أوتو( وصنفها

  .الفرعیة اراتالمه من مجموعة منهما كل تحت ویندرج

 إلى استناداً  الرأسیة القرائي واالستیعاب الفهم بمستویات قائمة بإعداد )2007،65،هالل( وقامت   

 وهذه الفرعیة، المهارات من اً عدد یتضمن مستوى وكل مستویات، ةخمس إلى) باریت( تصنیف

 المستوى التذوقي، ستوىالم التقییمي، المستوى االستنتاجي، المستوى الحرفي، المستوى(هي المستویات

 األضداد وتحدید المفردات، معنى بتحدید تبدأ مهارة،) 35( الفرعیة المهارات مجموع وبلغت) اإلبداعي

 الخیال، من الحقیقة وتمییز واالختالف، الشبه أوجه وتحدید الرئیسة، األفكار واستنتاج الكلمات، لبعض

 خالل من جدیدةٍ  أفكارٍ  وتطویر ال، أم بالدرس إلعجابوا العاطفیة، واالستجابة الدرس، في الرأي وٕابداء

  . طارئة لمشكلة حلولٍ  واقتراح للدرس، أو للمقاطع جدیدةٍ  عناوین وضع
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٩٢ 

 ومستوى الجملة فهم مستوى الكلمة، فهم مستوى( هي مستویات ةبثالث) 62 ،2006 ،سلطان( وحددها  

 مستوى كل تحت ویندرج ،رأسيٍّ  بشكلٍ  وضعها تم ولكن األفقیة للمستویات مماثلة وهي) النص فهم

   .للنص عام فهم إلى وصوالً  ،والضد لها والمرادف للمعنى تحدید من الفرعیة المهارات من مجموعةٌ 

 تحتها یندرج أساسیةٍ  مستویاتٍ  ةست إلى )59، 2006 الخالق، عبد ؛55 ،2007 موسى، أبو( وقسمها  

 االستنتاجي، الفهم مستوى الحرفي، الفهم مستوى( هي المستویات وهذه الفرعیة المهارات من مجموعةٌ 

 الفهم مستوى التذوقي، أو الوجداني الفهم مستوى النقدي، الفهم مستوى التطبیقي، الفهم مستوى

 السابقة المستویات وفق الفرعیة المهارات وتندرج مهارة،) 32( الفرعیة المهارات عدد وبلغ ،)اإلبداعي

 استنتاج إلى إضافةً  ألوان، أو أماكن، أو شخصیات، أو أعداد، أو س،الدر  في وردت حقیقة ذكر بین

 الدرس، في وردت ظاهرة ریفستو  ه،فی وردت لظاهرة األسباب دیحدتو  الدرس، في وردت كلمة معنى

 إصدار النقدي، الفهم مجال وفي ،معینةٍ  كلمةٍ  حول جملةٍ  بیركتو  ،الشخصیات لبعض صفات جاستنتاو 

  . ما تصرف أو ظاهرة حول رأیه ناوبی ،شخصیةٍ  أو ظاهرةٍ  حول حكمٍ 

 .:هي مستویات ثالثة في القرائي االستیعاب )2007 موسى، أبو(الوارد عند  1987) ،المال (صنفتو 

 .عام بشكل المقروء النص استیعاب على القارئ قدرة إلى ویشیر :الحرفي المستوى -

  .الكاتب یقصده ما إلى فالتعر  على القارئ قدرة إلى ویشیر: التفسیري المستوى -

 .توظیفها على والقدرة النص، یتضمنها التي لألفكار القارئ تمثل إلى ویشیر: التطبیقي المستوى-

   :مستویات أربعة في القرائي االستیعاب(Catts and Kamhi, 2005,33) . وكامهي كاتس ویصنف

  .والكلمات للجمل الحرفیة المعرفة ویتضمن: الحرفي المستوى-

 .له عام بفهم للخروج للنص المسحیة القراءة ویتضمن :المسحي مستوىال -

 .للنص الضمنیة المعاني فهم ویتضمن :التحلیلي المستوى -

 .له مماثلة بنصوص ومقارنته ونقده النص بتقییم القیام ویتضمن :المقارن النقدي المستوى -

 في القرائي االستیعاب  (Roe,Stodt,&Burns, 1997,45)وبورنز وستودت؛ روي؛ ویصنف   

   :مستویات ثالثة

 مع المفردات بتجمیع القارئ فیه یقوم الذي المستوى وهو ( Reading the lines ):السطور قراءة -

 هذه تحمله ما ویدرك السیاق، في الحقیقي وزنها منها كالً  یعطي بحیث متكاملة لغویة كوحدة بعضها

 .معانٍ  من المفردات
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٩٣ 

 القارئ فیه یحاول الذي المستوى وهو) Reading between the lines( :السطور مابین قراءة -

 .وأفكار مفردات من النص في ما على األحكام بعض وٕاصدار أفكاره، وتفسیر الكاتب قصد إلى فالتعرّ 

 استخالص القارئ فیه یحاول الذي المستوى وهو Read behind the lines)  (:السطور وراء ما قراءة -

 .تواجهه مشكلة لحلّ  المقروءة المادة في المتضمنة األفكار وتوظیف جدیدة، اروأفك تعمیمات

                                                          ) (American Academic Support Centre,2004 األمریكي الدعم مركز خبراء ویصنف

 :مستویات ثالثة في القرائي االستیعاب

  .الرئیسة باألفكار وربطها المقروءة المادة في الحوادث تذكر على القارئ قدرة :الحرفي المستوى-

 قدرة یتضمن كما ،الكاتب هدف لتحدید السطور بین ما قراءة على القارئ قدرة :التفسیري المستوى-

  .القدیمة بالمعلومات الجدیدة المعلومات ربط على القارئ

 .أخرى معلومات على وتطبیقها ،المعلومات وتركیب تحلیل على القارئ قدرة :التطبیقي المستوى-

 من تصنیفاتهم في الباحثین اختالف من الرغم وعلى القرائي االستیعاب تصنیفات تعدد سبق مما یتضح

 القرائي لالستیعاب تنظر فجمیعها المضمون، في كثیراً  تتشابه أنها إال ومسمیاتها، المستویات عدد حیث

 واستنتاج الحرفیة، التفصیالت واسترجاع والمفاهیم، الحقائق تذكر لىع تقوم عقلیة عملیة أنه على

 .والنقد وابداء الرأي والضمنیة المباشرة والجزئیة العامة األفكار

 هذه من مستوى وكلّ  ، القرائي الستیعابلخمسة مستویات  الباحث اعتمد فقد سبق، ما إلى استناداً    

 الفرعیة ومهاراتها األساسیة المستویات یلي فیما ونورد فرعیةال المهارات من مجموعة یتضمن المستویات

   :األساسي الثالث الصف لتالمیذ العمریة المرحلة مع یتناسب بما

 یمكن المحتوى في متضمنة فكرة كلّ وهو  Literal comprehension Level) (:الحرفي مستوىال-1

 بتسمیة والمتعلقة تعلمها، لما ثلةمما بصورة علیه المعروضة المعلومات تعرف للتلمیذ تتیح أن

 المناسب الفعل ووضع المناسبة، الجر حروف واستخدام ،امنه كلّ  وعمل الدرس، في ةالوارد الشخصیات

  .مماثلة جملة نمط على جملة وصوغ كلمات، إلى جملة وتحلیل ، الفراغ في

 في متضمنة رةفك كلّ وهو Level  ( Inferential comprehension(: االستنتاجي مستوىال-2

 المفردات، من مفردة معنى كاستنتاج منه المطلوب معرفة على القدرة للتلمیذ تتیح أن یمكن المحتوى

  .بالنتیجة السبب ربطو  جملة، في كلمة وضعو  علیه، المعروضة الكلمات لبعض) ضد( صوغو 
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٩٤ 

 في متضمنة فكرة كلّ وهو Evaluative comprehension Level) ( :النقديمستوى ال -3

 نقدو  الدرس شخصیات إحدى أو الدرسب إعجابه أو رأیه نالتعبیر ع للتلمیذ تتیح أن یمكن المحتوى

  . المواقف هذه حیال تصرفه وطریقة ،المعروضة المواقف بعض

 في متضمنة فكرة كلّ  ووه Appreciative comprehension Level)( :التذوقيمستوى ال -4

 من الفائدة تحدیدو ،الشخصیات إحدى بدور كالشعور العاطفیة ابةاالستج للتلمیذ تتیح أن یمكن المحتوى

 صفق( أقوى أیهما مثل العادیة، العاطفة من القویة العاطفة وتمییز ،ألصدقائه نصیحة توجیهس، و الدر 

  .محببة بعبارات والثناء والمدیح الشكر عبارات على الردو  ،)بحرارة للفائز الجمهور صفق للفائز، الجمهور

 المحتوى في متضمنة فكرة كلّ وهو Level  (Creative comprehension(: اإلبداعيتوى مسال -5

 حلول اقتراحو  للدرس، جدیداً  عنواناً  یضع كأن جدیدة، أفكار تطویر على القدرة للتلمیذ تتیح أن یمكن

 دور أو الطبیب، دور یتخیل كأن  المواقف بعض وتخیل لدرسا خارج أو الدرسوردت في  لمشكالت

   .المعلمة دور أو ماأل

 لتكمّ  مستویاته، اختالف وعلى ،القرائي واالستیعاب الفهم مهارات أنّ  نیتبیّ  سبق ما خالل من     

 االستیعاب تنمیة یمكن ال وبالتالي منها، معین مستوى مهارات عن االستغناء یمكن الو  بعضاً  بعضها

 موقفٍ  في مهماً  بعضها یكون وقد مترابطة، اراتالمه المستویات و هذه نَّ إ إذ تكامله، عن بمعزل القرائي

  .آخر موقفٍ  في أهمیةً  وأكثر
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٩٥ 

 
ً
   .االستيعاب القرائي الفهم و االجتاهات ودورها يف تنمية -ثانيا

  

  :ةـــــــــــمقدم

 المعمورة، أنحاء كلّ  في آخر إلى صوب من المعلومات نقل ویسر االتصال وسائل ازدهار من بالرغم

 القراءة تحظى ولهذا ،ومكان زمان كلّ  في المعلومات على لالطالع الوحیدة الفرد وسیلة القراءة زالتما

 جمیع في یصدر الذي الهائل المعلومات كمّ  ألنّ  تعلیمها، بطرق والمهتمین والمربین المؤلفین باهتمام

 على دائم اطالع على ونلیك الواحد، الیوم في الكتب من العدید یقرأ اإلنسان یجعل المعرفة میادین

 یحلّ  أنْ  الفرد یستطیع فبواسطتها الشعوب، حیاة في كبیرة أهمیه وللقراءة اهتماماته، مجال في الجدید

 من الفائدة لإلنسان تحقق وسیلة وهي نجاحه، سبیل في عثرة حجر وتقف تعترضه التي الیومیة مشكالته

 للتسلیة وسیلة والقراءة الشعوب، و األمم جمیع من واألدباء والعلماء والتربویین المفكرین وخبرة آراء

 القدماء خبرات من یفید أنْ  أراد إذا القارئ الفرد أنّ  یعني وهذا ،الخلق وٕاصالح النفس عن والترویح

 دعا األمر وهذا ،یرید ما لیحقق المقروءة المادة نحو یتجه ؛فضوله یشبع أنْ  أو یتسلى أنْ  أو والمحدثین

 االهتمام ثمّ  ومن بالقراءة االهتمام إلى یؤدي ألّنه نحوها االتجاه وتنمیة القراءة تعلیم رتطوی إلى المهتمین

 نحو ایجابیاً  اتجاهاً  یتجهون من لدى المیسرة األمور من یعدّ  القراءة مهارات متعلّ  إنّ  إذ مهاراتها، بتعلم

 نحو سلبیاً  اتجاهاً  یتجهون ألفراد تعلیمها یصعب التي األمور من یعدّ  المهارات هذه تعلم أنّ  كما القراءة،

 كثیراً  ترتبط القراءة نحو السلبیة االتجاهات أنّ  وجد حیث) Rowellرویل،( هذا على ویؤكد القراءة،

. الزمني والعمر واالقتصادي االجتماعي المستوى مثل آخر عاملٍ  أيّ  من أكثر القراءة في بالتحصیل

  ).2013،23الطاهر،(

 بعض وتشیر) puryearوبرییر، ؛ ،Gardener جاردنر،( بحوث ائجنت النتیجة هذه ویؤكد  

 نحو واالتجاهات القراءة، نحو االیجابیة واالتجاهات المرتفع التحصیل بین عالقة وجود إلى الدراسات

 االیجابي االتجاه وتنمیة ،بهم واتصاله بأقرانه التلمیذ اختالط وفي والمدرسة المنزل في مهاتعلّ  یتمّ  القراءة

 أهمیة من وبالرغم ،والتقدم الرقي نحو یسعى قارئ مجتمع لتكوین مهمة اجتماعیة ضرورة القراءة نحو

 أولیاء لدى أصداؤها تتردد شكوى هناك مازالت أّنه إال ؛التعلیم مراحل في بتعلیمها المربین واهتمام القراءة

 مستوى عن القراءة في تالمیذال مستوى تدني في الشكوى هذه وتتلخص ،المختلفة اإلعالم ووسائل األمور

 بین والثقافي التعلیمي المستوى انخفاض إلى یؤدي مّما عنها، ینصرفون و الدراسي الصف في أقرانهم
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٩٦ 

 استخلصه وما القراءة، نحو التالمیذ اتجاه تنمیة عدم إلى ذلك سبب المربین بعض ویعزو ،التالمیذ

 بین واضحة عالقة وجد الذي) Nimoten،نیموتن( بحوث نتائج أكدته المؤشرات تلك من المربون

 بین العالقة لبحث دراسة في Stevens) ستیفنز،( وجد كما علیها، والقدرة القراءة نحو االتجاه

 بالتغیرات یرتبط القراءة سرعة في التقدم أنّ  مهاراتها؛ اكتساب في والتحسن القراءة نحو االتجاهات

 على لتدریبه التفرغ ثم ومن القراءة نحو التلمیذ تجاه ّرفتع یجب إذ القراءة، نحو االتجاه في الموجبة

 .القراءة تعلیم تعذر إلى یؤدي هذا فإنّ  القراءة نحو سلبیاً  التلمیذ تجاه كان إذا أما المختلفة، مهاراتها

  ).2013،15الطاهر،(

 القرائیة جاهاتاالت على ففالتعرّ  القراءة نحو التالمیذ تجاه فتعرّ  ضرورة إلى یشیر ذكره سبق ما كلّ   

 االتجاهات غرس أو تعدیل أو لتصحیح الالزمة بالمعلومات یزودنا ؛التالمیذ لدى االیجابیة أو السلبیة

 والتي األساسي، التعلیم مرحلة من األولى الحلقة في القراءة تعلیم ألهداف مسایرة لجعلها القراءة؛ نحو

 المعرفة كسب أو االستمتاع أو الدراسة بقصد علیها اإلقبال وتشجیع للقراءة المیل تنمیة أهدافها أبرز من

  .والمجلة الصحیفة وألفة الكتبة وحب الكتاب رفقة دوتعوّ 

 في یعتبر للتعلیم األولى المراحل منذ علیها والمحافظة االیجابیة االتجاهات وتطویر بتنمیة االهتمام إنّ  

 تناقصه إلى یؤدي قد اإلیجابي االتجاه ىعل المحافظة عدم ألنّ  الدراسة، مستویات لكلّ  األهمیة غایة

 ینتج قد التالمیذ بعض عند وتطویره وتنمیته االیجابي القرائي لالتجاه وتدعیمنا ،الوقت مرور مع تدریجیاً 

 بعض ویرى القراءة، نحو التالمیذ تجاه في تحسن عنه ینتج كما ،التحصیل مستوى في تحسن عنه

 كان إذا بأّنه ذلك على والدلیل ،یتعلمون اممّ  أهمیة أكثر یعتبر علمونیت ما نحو التالمیذ تجاه أنّ  المربین

 القراءة نحو الخاصة اتجاهاتهم تكون أنْ  المحتمل من فإّنه ؛لهم بالنسبة وناجحاً  ساراً  شیئا القراءة تعلم

 معلّ ت یصاحبان اللذین والنجاح المتعة من كل على القراءة نحو االیجابیة االتجاهات وتعتمد ،ایجابیة

 یصل قد بل ،القراءة عملیة یتفادى أنْ  سیتعلم فإّنه سارة غیر بخبرات التلمیذ مرّ  فإذا ،القراءة واستعمال

  . القراءة نحو سلبیاً  اتجاهاً  ینمي وبالتالي عنها، واالبتعاد كرهها إلى األمر

 التالمیـذ فعتد التي المهمة العوامل أحد هو القراءة نحو اإلیجابي االتجاه فإنّ  أخرى؛ جهة من

 أمـّـة( تقریــر أشــار وقــد .المعرفــة عــن والبحــث الكتــاب، وصــحبة االطــالع، وكثــرة القــراءة، لممارســة

 دافعیــة؛ إلى حاجــة في القــراءة تعلــم أنّ  القــراءة، طبیعــة تحــدد الــتي العامـة المبـادئ مـن أنّ  إلى) قارئة

 والثقــــة الجهــــد مــــن كثــــیر إلى ویحتــــاج عــــدة، ســــنوات یســــتغرق الجیــدة القــراءة تعلــم أنّ  إلى بــالنظر
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٩٧ 

 معینـة، ســن في واحــدة مـرة الفــرد یتقنهـا أنْ  یمكــن وال باسـتمرار، متنامیــــة مهــــارة القــــراءة وأنّ  بــــالنفس،

 هــو القــراءة نحــو اإلیجــابي االتجــاه أنّ  شــك وال الممارســة، خــالل مــن ســینهاتح یسـتمر مهــارة هـي بــل

 االطــــالع، وكثــــرة القـــراءة، لممارســــة التالمیــــذ دافعیــــة زیـــادة في تســــهم الــــتي المهمــــة العوامـــل أحــد

 .15all,&( Anderson ،1998 وآخرون؛ رسـونأند.(المعرفة عن والبحث الكتاب، وصــــحبة

 باهتمــام یحظــى الدراســیة المــواد نحــو اإلیجابیــة التالمیــذ اتجاهــات تنمیــة موضــوع أصــبح وقــد

 ذكره لما وفقـا ذلـك، ویعـود دراسـیة، مـادة ألي التربویـة اإلجـراءات أولویـات مـن صـار حتى التربویین

 بوصـــفها مهمـــاً  دوراً  تـــؤدي والمیـــول والـــدوافع االتجاهـــات مثـــل الوجدانیـــة المتغـــیرات أنّ  لىإ) اهللا نصر(

 اكتســاب ومعــدل مســتوى علــى وتــؤثر التعلــیم، عملیــة تعرقــل أو تســهل أنْ  یمكــن وســیطة متغــیرات

 لمحتویــات الكیفیــة و الكمیــة التلمیذ اســتجابة علــى المتغــیرات هــذه وتــؤثر المتعلمــة، للمــادة التلمیذ

  ). 1986،6 اهللا، نصر. (المقــرر

 السبب هو القراءة نحو االتجـاه وجـود أنّ  علـى)   ,Leong &  Downingولـونج داونیـنج( ویؤّكـد

 داونیـنج.( (القرائــي النضــج وعـدم لـتعلما فشـل إلى يیـؤدّ  ضـعفه أو فقدانـه وأنّ  المثمـر، التعلم في المباشر

   ,Downing, &, Leong, 1998,253)   ولـونج

 االســـتطالع دافــع إلشــباع وســیلة أفضــل هــو القــراءة نحــو اإلیجــابي االتجــاه فــإنّ  ذلــك، إلى إضــافةً 

 نفسه وٕاعداد بیئتـــه، في البحـــث إلى دائمـــاً  یدفعـــه إذ اإلنســـان؛ لـــدى الفطریـــة الـــدوافع مـــن هـــو الـــذي

 ).1990،52 اهللا، فضل. ( فیها للحیاة

 القراءة، نحو اإلیجابي االتجاه تنمیة وٕاستراتیجیات أسالیب أهم من التالمیذ عند القراءة نشاط ویعدّ 

 المعلم قراءة نشاط مـن القراءة نحو المیذالت اتجاهات لتنمیة برنامج یخلو یكاد فال وفاعلیًة، تأثیراً  وأكثرها

 أهمهـا ومـن إیجابیة، وآثـار فوائـد مـن النشـاط لهـذا لمـا الجمیلـة، األدبیـة القطع أو القصص، التالمیذ على

 والبحث الكتاب وصحبة االطالع وكثرة القراءة ممارسة إلى ودفعهـم القـراءة نحـو التالمیـذ اتجاهـات تنمیـة

 .حیاتهم من یستقبلون فیما ةالمعرف عن

 عــن غائب أنه إال ،القراءة نحو اإلیجابیة اتجاهاتهم تنمیة في التالمیذ على القراءة برنامج أهمیة مع و

 هــذا بأهمیــة المعلمــین مــن كثــیر إیمــان رغــم ،القــراءة تعلــیم برنــامج التعلیم األساسي مــدارس مــن كثــیرال

 أكدته ما و ،)2002،24 النصـار( ذكـره لمـا وفقاً  القراءة، تدریس أهداف تحقیق في الفاعل ودوره النشاط
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 كدراستي  سـلبیة اتجاهات ووجود التالمیذ، لدى القراءة ضعف حول الدراسات من عدد

  ).9،1986اهللا، نصر ؛2003الحاجي،(

 نحوها المتعّلمین اتجاهات نمیةوت المرحلة هذه في القراءة أهمیة الباحث یرى عرضه تمّ  ما ضوء في  

 بدور تقوم االتجاهات أنّ  والدراسات األبحاث هذه بینت حیث واألبحاث، الدراسات من العدید خالل من

 البیت فمسؤولیة والمدرسة، البیت من كلّ  على االتجاهات هذه تكوین عبء ویقع التعّلم، عملّیة في حاسم

 في تؤثر التي العوامل أهم أحد من وتعدّ   ؛بها األطفال وربط لكتببا الغنیة المنزلیة البیئة توفیر في تكمن

 المدرسة ومهمة مبكرة، سن في نحوها اإلیجابي االتجاه وتكوین نفوسهم، في  القراءة عادات غرس

 انتباه تجذب متنوعة طرائق استخدام نحو المعّلمین وتوجیه ومحتواه المدرسي الكتاب بجودة االهتمام

  .التعلیمّیة العملّیة في الفّعالة المشاركة من المزید نحو موتدفعه التالمیذ

  :القراءة نحو االتجاه مفهوم -1

 معظم في یحدث كما یختلفون العلماء یزال ال لكن النفس علم في االتجاه مفهوم قدم من الرغم على

 البحوث اللخ من االختالف هذا مالحظة ویمكن طبیعته وتصور االتجاه، تعریف في النفسیة المفاهیم

 تربویاً  مفهوما یعتبرونه وآخرون اجتماعیًا، مفهوما االتجاه یعتبر فالبعض االتجاهات، دراسة تناولت التي

 نتیجة تتكون فهي مكتسبة، االتجاهات أنّ  على یتفقون الباحثین أغلب فإنّ  أخرى جهة ومن ونفسیًا،

 أو نوعیة تحدد بحیث المختلفة، حیاته لمراح في الفرد لها یتعرض التي والمواقف والمعلومات للخبرات

 ویمكن االتجاهات، ثبات نسبة حول كذلك البعض اختلف كما نفسیًا، أو تربویاً  أو اجتماعیاً  االتجاه شكل

  .االتجاه تكوین عن المختلفة النظر وجهات معرفة االتجاه لتعریفات عرضنا خالل من

.Kearney & Rocchio, 1956)19 87هرمز، ؛ 1974 فهمي، ؛.(  

 الحالي البحثب عالقة له مما بعضها إیراد یمكن مختلفة بتعریفات االتجاه الباحثین من العدید وتناول

 .ومكوناته االتجاه طبیعة توضیح في تسهم والتي

 (من كل تعریف في مالحظته یمكن الذي لالتجاه المكونة األساسیة العناصر توضح التي التعریفات فمن

 و االنفعالیة للعملیات مستمر تنظیم هو فاالتجاه"  Krech & Crutchfield)وكرتشفیلد، كرتش

  ).1978،105 جابر،(."الفرد فیه یعیش الذي المجال جوانب بعض إزاء والمعرفیة اإلدراكیة

      ".التالي السلوك لتحدید مستمر تفاعل في تعمل وجدانیة بنیة" بأنه,Levin) لیفین (یعرفه و
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 للفرد المتطورة االستجابات ترابط به لیصف اإلنسان یوجده مفهوم" بأنه تجاهاال تعریف في غنیم ویؤكد

  ).1973،322 غنیم،". (معین موضوع أو مشكلة إزاء

 یتعلق فیما اعتقاده أو الشخص رأي وراء القائمة الوجدانیة الحالة" :بأنه لالتجاه تعریفه في سویف ویرى

  ).1975،35 سویف،( ". الرفض هذا ودرجة بولهق أو الموضوع لهذا رفضه حیث من معین، بموضوع

 نحو السابقة خبراته طریق عن سبتُ اكْ  ،الفرد لدى وفكري وجداني نفسي استعداد هو: القراءة نحو االتجاه

 محدداً  اعتباره ویمكن ،الفرضي التكوین بمراحل مروره بعد الثبات من بنوع تمیزی ،سلباً  أو إیجاباً  القراءة

   .العمل أم الدراسة أم التسلیة الدراسة هدف كان سواءً  الفرد یقرأه فیما التحصیل محددات من

  ).1986،8اهللا، نصر(

  )وغیرهم وكامبل وجرین، Allport، البورت( كتعریف االتجاه عن الشائعة التعریفات آدم لوحلّ 

  :التالي النحو على تفصیلي بشكل المفهوم لهذا األساسیة الخصائص واستخلص

 فیما المتسقة االستجابات من مجموعة عنه تعبر وسیط متغیر أو افتراضي تكوین االتجاه"

 ذلك وعلى معین تربوي اجتماعي نفسي موضوع إزاء الرفض اتجاه في أو القبول اتجاه في سواء بینها،

 الثقافیة أو االجتماعیة أو الشخصیة اختیاراته تحدید الفرد من تتطلب التي المواقف في االتجاه أثر یظهر

  ).1981،10 آدم، (".والنزوعیة والمعرفیة الوجدانیة خبرته عن بذلك راً معب

  نفسي بناء أي أنّ  النفس علم في العامة البدیهیات من أنّ  إلى Cattell) كاتل، (أشار وقد

 (Psychological Structure) فطریة، عوامل تحدده  Genetical Factorsبیئیة وعوامل     

Environmental روزنبرج، (عتبرهای كما فاالتجاهات( Rosenberg  والبناء نفسي، بناء هي 

 المكّونات أحد في تغّیر إلى یؤدي الذي األمر المكونات، بین العاطفیة العالقات من مجموعة هو النفسي

  ).Ensco & Skoppelr,1972,12 سكوبلر، و إنسكو.(آخر مكّون تغّیر نتیجة

  

 هذا یتأثر أنْ  الممكن فمن االتجاه لبناء المكّونة العناصر حدأ هو الوجداني أو االنفعالي المكّون أنّ  وبما

 تتصف داخلیة حاالت هي االنفعاالت ألنّ  بها، یتأثر التي البیئیة والعوامل الفطري باالستعداد المكّون

 نحو كاستجابة معین تعبیري وسلوك فسیولوجیة أفعال وردود ومشاعر وٕاحساسات بیئیة معرفیة بجوانب

  .مختلفة اجتماعیة مواقف من الفرد واجههی وما ضد، أو

 االنفعالي المكّون في التغیر إلى یؤدي أنْ  یمكن )المعرفي المكّون(المعرفیة الجوانب في یحدث تغیر فأي

  .البیئیة المعرفیة بالجوانب التأثر قبل بها تتصف كانت عما شدتها تختلف استجابة إلى یؤدي وبالتالي
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واالتجاه في محاولة لتسلیط الضوء على ھذه والشعور  الباحث الفرق بین المیل والرغبة ویورد 

  :المصطلحات والتي تتعلق بالبحث الحالي

نشاط معین یؤثر على سلوك الفرد حیث  فيمن جانب الفرد لالستغراق  يهو استعداد دینام :المیل

  .  سلوك یشعره بالراحة في اً یجعله یبذل مجهود

ما المیل فهو قبول أو أ ،یقتصر على االستجابة االنفعالیة البسیطة  :الشعور والوجدان  

  . یحقق رغبتهرفض نشاط بما 

   .)رغب عن    -فيرغب ( ناحیة ایجابیة وأخرى سلبیة  اله :الرغبة   

 . المیل أوسع مدى فال ینتهي بمجرد تحقیق الهدف كالرغبة 

اإلیجاب  هيحدة امحاید أما المیل فلیس له إال ناحیة و  –سالب  –له ثالث جوانب موجب  : االتجاه

  ).1986،10اهللا، نصر(. ما یرفض إلىفاإلنسان ال یمیل 

 في یعتبر للتعلیم األولى المراحل منذ علیها والمحافظة االیجابیة االتجاهات وتطویر بتنمیة االهتمام إنّ  

 تناقضه إلى یؤدي قد اإلیجابي االتجاه على المحافظة عدم ألنّ  الدراسة، مستویات لكل األهمیة غایة

 ینتج قد التالمیذ بعض عند وتطویره وتنمیته االیجابي القرائي لالتجاه وتدعیمنا. الوقت مرور مع تدریجیاً 

 بعض ویرى القراءة، نحو التالمیذ هؤالء اتجاه في تحسن عنه ینتج كما التحصیل مستوى في تحسن عنه

 كان إذا بأّنه ذلك على والدلیل یتعلمون مّما أهمیة أكثر یعتبر یتعلمون ما نحو التالمیذ اتجاه أنّ  المربین

 القراءة بتلك الخاصة اتجاهاتهم تكون أنْ  محتملال من فإّنه لهم بالنسبة وناجحاً  ساراً  شیئاً  القراءة تعلم

 تعلم یصاحبان اللذین والنجاح المتعة من كلٍّ  على القراءة نحو االیجابیة االتجاهات وتعتمد. ایجابیة

 التي بالسرعة القراءة عملیة یتفادى أنْ  سیتعلم فإّنه سارة غیر بخبرات التلمیذ مرّ  فإذا القراءة واستعمال

  .عامة القراءة نحو سلبیاً  اتجاهاً  ینمي وبالتالي القراءة، تلك هاب یؤدي أنْ  تعلم

 االهتمام عن تعبر متعلمة استجابات" بأنه االتجاهDechant & Smith) وسمیث، دیشان ( یعّرف  

  ."إشباعها ووسائل النفسیة الحاجات بین تفاعل نتیجة االستجابات وهذه القراءة، بممارسة

  Dechant & Smith,1979,178).   وسمیث دیشان (

 یتضمن القراءة نحو االتجاه فإنّ  والرغبة والوجدان المعرفة أبعاد تتضمن عام بشكل االتجاهات كانت وٕاذا

 یجعل نحو على ومتداخلة متمازجة والوجدانیة المعرفیة التلمجاا تبدو ما وكثیراً  .نفسها األبعاد هذه

 ال لینلمجاا إنّ  :القول یمكن هنا ومن .التلمیذ یتلقاه معرفي تعلیم أي في مهماً  أمراً  الوجدانیة الجوانب

  .اآلخر عن أحدهما فیهما یستقل بصورة بوظیفتهما یقومان
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  :القراءة نحو االتجاه أهمیة2-

 نحوها، واالتجاه القراءة تعلم بین یربط الذي ذلك هو القراءة نحو االتجاه أهمیة على یدلّ  مؤشر أبرز إنّ 

 كان وٕاذا القراءة، تعلم مفاتیح أهم أحد بوصفها الدافعیة إلى )وآخرون ندرسونأ (یشیر السیاق هذا وفي

 سبب أیضاً  هو االتجاهات تلك وجود فإنّ  نحوها سلبیة اتجاهات وجود إلى یؤدي القرائیة القدرة ضعف

 ).1998،24وآخرون، أندرسون ( .القراءة تعلم في تأخره أو التلمیذ فشل في

 هو القراءة  نحو االتجاه وجود أنّ  على) Downing & leong 1998،253ولونج، داونینج (ویؤكد

 القرائي، النضج وعدم التعلم فشل إلى یؤدي ضعفه أو فقدانه وأنّ  المثمر، التعلم في المباشر السبب

 هو الذي االستطالع دافع إلشباع وسیلة أفضل هو القراءة نحو اإلیجابي االتجاه فإنّ  ذلك إلى وباإلضافة

  .فیها للحیاة نفسه وٕاعداد بیئته في البحث إلى دائماً  یدفعه إذ اإلنسان؛ لدى الفطریة فعالدوا من

  :وخصائصه االتجاه طبیعة -3

 :هي االتجاه طبیعة تحدد سمات خمس )2001،35مسعود، (تذكر

 .معها وتفاعله ببیئته احتكاكه طریق عن یكتسبه الفرد أنّ  أي :مكتسب أّنه - *

 .الفرد لخبرات وفقاً  التغیر من نوع علیه یطرأ أنْ  الممكن من أّنه أي: نسبیاً  ثابت - *

 .االنفعالیة بالشحنات ویقویها العقلیة، باألدلة اتجاهاته یبرر أنْ  دائماً  یحاول فالفرد :ووجداني عقلي - *

  )2011،65مسعود،( .واحدة دفعةً  ولیس التجربة بتكرار یتكون - *

 .االتجاه طبیعة و توجهه الفرد، لسلوك دافعة قوة إّنه حیث من الفرد سلوك في یؤثر - *

 علیها یستدل وٕاّنما المباشرة، للمالحظة قابلة غیر افتراضیة بنیة االتجاه أنّ  على),Ajzen)ایزن( ویؤكد

  Ajzen,1988,20).  ایزن،. (للقیاس القابلة االستجابات من

 والوجدان  Affection والرغبة Conation  المعرفة :هي أبعاد ثالثة تتضمن البنیة هذه أنّ  كما

Cognition الصف لمعلم بالنسبة  یعني وهذا االهتمامات، ظهور یسبق االتجاهات ظهور أنّ  على 

 تحویل على قادراً  المعلم یكون أنْ  قبل یتوافر أنْ  یجب التلمیذ جانب من القراءة نحو اإلیجابي االتجاه أنّ 

  .)2011،66مسعود،(.الحیاة مدى ُقّراء إلى التالمیذ

  :االتجاه مكونات -4
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 في ساهموا الذین أغلب علیها اتفق ما وهي ثالثة مكونات لالتجاه أنّ  تبین السابق العرض خالل من

  :وهي االتجاهات دراسة

  Cognitive component: :  المعرفي المكّون - 4-1

 في تؤثر والتي استهدر  خالل المتعلم لها یتعرض التي والمواقف والخبرات والمعلومات األفكار یتضمن

 العملیات تلك على یستند والذي الوجداني المكّون تكوین إلى تؤدي بدورها والتي الدراسیة نظره وجهة

 المكّونین بین العالقة نوع وتحدد تساعد التي الشعوریة النواحي إلى یشیر وهو المعرفیة، اإلدراكیة

 من أّنه أي سببیة، عالقة بالدراسة تعلمالم تعلق Vachon) فیجن، (یعتبر حیث والوجداني المعرفي

 جانب لكلّ  معرفي مكّون یوجد أنْ  هو المهم فاألمر نشاط، أيّ  في بینهما الفصل الممكن غیر

  ).1989،22العمري،(. معرفي جانب لكلّ  وجداني مكّون وجداني،ویوجد

 یمكن ال درجة إلى تتفاعل میةالتعلی التربویة للعملیة والوجدانیة المعرفیة النواتج فإنّ  األساس هذا وعلى 

 یعتبرها والتي )االنفعالیة وكفایته المعرفیة المتعلم كفایة (البعدین بین وثیقة فالعالقة بعضها؛ عن فصلها

   )1989أحمد، ؛1975سویف،.(الكفایات سائر علیه تبنى الذي األساس هي البعض

  Emotional component :: االنفعالي المكّون - 4-2

 أنّ  إلى الدالئل تشیر حیث لالتجاه بالنسبة أهمیة المكّونات أكثر من الوجداني المكّون اعتبار یمكن

 هذه وضوح عن النظر بغض معینة سلوكیة أنماط إلى تؤدي القویة العاطفیة المكّونات ذات االتجاهات

  .المعرفیة الوجهة من صدقها أو االتجاهات

  Behavioral component: : السلوكي المكّون - 4-3

 المتعلم شعور مع یتسق أنْ  المفروض من السلوكي المیل هذا وٕانّ  القراءة نحو میله أو المتعلم نزعة هو

 واالجتماعیة الدراسیة المشكالت عن المعارف تلك تتضمنه وما لقراءةبا المتعلقة ومعارفه وانفعاالته

 .وغیرها الدراسة مستقبل إلى والنظرة

 الناتجة باالستجابات والمتمثلة باالتجاه المرتبطة السلوكیة ستعداداتاال جمیع یتضمن المكون هذا أنّ  أي

 یسلك بحیث المكّونین بین التفاعل من الناتجة المحصلة من أو والوجداني، المعرفي المكونین تبلور من

 رغبة أو میل من لدرجة الوصول إلى النهایة في یؤدي قد مّما ،القراءة إزاء سلبیاً  أو ایجابیاً  سلوكاً  المتعلم

 في مشكلة یمثل ال منها، یقصد وما االتجاه لمفهوم الثالثة للمكونات التقسیم هذا مثل إنّ  الدراسة، نحو

 لكنّ  قبل، من تبین كما االجتماع وعلم النفس علم میدان في العاملین أغلب علیها یتفق حیث ذاته، حد
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 األبعاد أو المكونات هذه بین العالقة وطبیعة شكل إلى النظر الختالف نتیجة العلماء بین ظهر الخالف

  ).96- 1990،100معتز، (.كبیرة  درجة إلى متباینة نظریة توجهات تعكس أصبحت مّما الثالثة

 :لالتجاه التالیة الخصائص سبق مّما نستنتج أنْ  ویمكن

  .االتجاه وموضوع التلمیذ بین عالقة دائماً  تتضمن ولكنها فراغ من االتجاهات تتكون ال -*

  ).Hypothetical Construct فرضي، تكوین مجرد هو بل ملحوظ مادي وجود له لیس االتجاه -*

 الفرد استجابات مثل موقفیة، أو لفظیة بصور عنه یعبر الذي السلوك من وجوده على یستدل - *

  .وغیرها جملة تكملة أو إسقاطي لموقف الفرد فعل رد خالل من أو االتجاه، تقیس التي للعبارات

  ومؤثر أثر حركة بینها ویالحظ والسلوكي، والوجداني المعرفي مكونات ثالثة من االتجاه بناء تكونی -*

  ).1990،98معتز، ( 

 .الثالثة المكونات بین عاطفیة خصائص توجد -*

 فطریاً  استعداداً  اآلخر البعض یعتبرها بینما فطریة، ولیست ومتعلمةً  مكتسبةً  الباحثین بعض یعتبرها -*

 .وراثیة أّنها آخرون ویحدد مكتسبه، تعلمیه كونها جانب إلى

 والنفسیة االجتماعیة المثیرات لبعض الفرد باستجابة بالتنبؤ تسمح تنبؤیة، قوة ذات االتجاهات إنّ  -*

 .)18،2012الشهري،( .والتربویة

 تتغیر أنْ  یمكن نماوإ  ثباته، في اآلخرون یوافقهم ال بینما ثابت، أّنه لالتجاه الوراثیة النظرة ذوو یؤكد -*

 ).   15،2001اللوح،( .نسبي بشكل االتجاهات

 النفس علماء یعًرف ما كثیراً  بل بینهما تداخال هناك أنّ  حیث معین موضوع نحو میال اعتباره یمكن -*

 ).1990،99معتز، ( موجب اتجاه أّنه على المیل االجتماعي

في  سالب واآلخر ،التام القبول حالة في موجب أحدهما متقابلین طرفین بین دائما االتجاهات تقع -*

 ومنها المختلفة المقاییس أحد استخدام عند الطرفین بین الشدة تدرج معرفة یمكن بینما التام، الرفض حالة

 .الخماسي لیكرت مقیاس

 یحدد والسلوك السلوك یحدد فاالتجاه اآلخر، في منهما كلّ  یؤثرو  والسلوك االتجاه بین تداخل هناك -*

 ولیس اتجاهه الفرد سلوك یحدد كثیرة حاالت في أّنه یرى إذ ,Bem) بیم (إلیه ذهب ما وهذا التجاها

  ).1990،9الطواب،.(العكس

  



  

  

  وإجراءاته ثــالبح جــمنه  :اخلامس لــــالفص

  .ةـــــــمقدم 

  .منهج البحث -أوالً 

  .تصمیم أدوات الدراسة -ثانیاً 

  .قائمة تحلیل محتوى الوحدات الثالث  1

  .تصمیم اختبار االستیعاب القرائي  2

  .خطوات تصمیم اختبار االستیعاب القرائي  2-1

  .رائيتحكیم اختبار االستیعاب الق  2-2

 .تصمیم استبانة لقیاس اتجاهات التالمیذ نحو القراءة  3

 .تحكیم استبانة قیاس اتجاهات التالمیذ نحو القراءة  3-1

  .تصمیم البرنامج التدریسي وفق طریقة لعب األدوار  4

  .تحكیم البرنامج التدریسي  4-1

  :التجریب االستطالعي ألدوات البحث 5

  .تبار االستیعاب القرائيالتجریب االستطالعي الخ 5-1

  .التجریب االستطالعي الستبانة اتجاهات التالمیذ نحو القراءة 5-2

  .التجریب االستطالعي للبرنامج التدریسي  5-3

  .نتائج التجریب االستطالعي لألدوات الثالث  5-4
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  وإجراءاتهمنهج البحث : رابعالفصل ال                           

  

  :ةـــــــــــمقدم

 األدوار لعب طریق عن التعّلم على قائم دریسيت برنامج فاعلیة قیاس إلى الحالي البحث یهدف    

 القراءة، نحو اتجاهاتهم وتنمیة األساسي الثّالث الصفّ  تالمیذ لدى القرائي االستیعاب تحسین في

 للمنهج عرضاً  الحالي الفصل ویبین اإلجراءات، من عدداً  یتطلب ذلك فإن الهدف؛ هذا ولتحقیق

 من التحقق إلى إضافة الرئیس، البحث سؤال عن لإلجابة المتبعة المنهجیة واإلجراءات المستخدم،

 استطالعیًا، وتجریبها وثباتها، صدقها من والتأكد البحث، أدوات تصمیم خالل من وذلك فرضیاته،

  .والضابطة التجریبیة المجموعتین على نهائي بشكل بتجریبها البدء قبل

  :اآلتي وفق البحث إلجراءات التفصیلیة الخطوات الباحث عرضوی

 
ً
  :ثــــمنهج البح -أوال

ضـبط العوامـل التـي یمكـن أن تـؤثر فـي : اعتمد البحث الحالي المنهج التجریبي، وُیقصـد بـه

ومالحظـة مـا ینـتج عـن هـذا التغیـر مـن آثـار، أو الـتحكم فیهـا بطریقـة ، الظاهرة موضوع البحث

كل العوامل ثابتة مـا عـدا المتغیـر التجریبـي المـراد دراسـة أثـره فـي متغیـر تـابع  أي إبقاء، محددة

  .لیحدد ما إذا كان مؤثرًا في الظاهرة أم ال، معینةٍ  وُیغیَّر هذا العامل بطریقةٍ ، أو أكثر

  ).1996،33الشریف،؛ 2005،43وب،جومح ؛137 ،2000وٕابراهیم، ؛2003،197 ،مالع( 

تجریبیـة تـدرس بطریقـة (میم التجریبـي باسـتخدام مجمـوعتین متكـافئتین استخدم الباحث التص      

ـــرت، اخْ )االعتیادیـــة الســـائدةلعـــب األدوار، و ضـــابطة تـــدرس بـــالطرائق  ـــًا مـــن  المجموعتـــان تُب قبلی

، ثـم )العمر والتحصیل الدراسي والتحصیل في اللغة العربیة واالستیعاب القرائـي واالتجاهـات(حیث

وُحجــب عــن  )وفــق طریقــة لعـب األدوار التـدریس (ریبیـة للمتغیــر المســتقلُأخضـعت المجموعــة التج

بعــــدیًا لقیــــاس  انت المجموعتــــتُبــــرِ اخْ  و ،االعتیادیــــةالمجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت بــــالطرائق 

االستیعاب القرائي واتجاهات (علیة التي أحدثها تطبیق المتغیر المستقل في المتغیرین التابعین لفاا

  .  لدى المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة) قراءةالمتعلمین نحو ال

مدى احتفاظ المجموعتین  وبقاء  لقیاس) مؤجالً  بعدیاً ( والضابطة التجریبیة ناالمجموعت تْ برِ تُ واخْ   

  .أثر التعلم
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ً
  :تصميم أدوات البحث -ثانيا

  :اآلتیة األدوات الحالي البحث یتضمن

  .الثالثقائمة تحلیل محتوى الوحدات -1

  .القرائي االستیعاب اختبار تصمیم -2

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات استبانة تصمیم -3

  .التدریسي البرنامج تصمیم-4

   :توىاحملقائمة حتليل تصميم واعداد -١

لتحدید مستویات االستیعاب القرائي ومهاراته الفرعیة التي تناسـب تالمیـذ الصـف الثالـث األساسـي 

  :باع الخطوات اآلتیةقام الباحث بات

تهـدف القائمـة إلـى تحدیـد مهـارات االسـتیعاب القرائـي الـواردة فـي دلیـل : القائمـة مـن الهدف-1-1

  .المعلم وكتاب التلمیذ ودفتر التلمیذ، تمهیدًا لتوظیفها في اعداد اختبار االستیعاب القرائي

ــ المــادة تحدیــد -1-2  األول الفصــل خــالل ّیدرسســ الــذي المعرفــي المحتــوى الباحــث حــدد  :ةالعلمّی

 كتــــــاب لتــــــدریس التربیــــــة وزارة خطــــــة علـــــى االطــــــالع بعــــــد) 2014-2013( الدراســــــي العــــــام مـــــن

 وكتــــــاب القــــــراءة، وكتــــــاب المعلــــــم، دلیــــــل علــــــى واالطــــــالع ،األول الجــــــزء )العربیــــــة لغتــــــي(القــــــراءة

  :هي دراسیة وحدات ثالث اختیار تم وقد .)التلمیذ دفتر(التدریبات

  األول الجزء-القراءة كتاب من التدریسي البرنامج یتضمنها التي الدرسیة اتالوحد) 1(الجدول

  الوحدة دروس  الوحدة صفحات عدد  الوحدة عنوان  الوحدة
 صفحات عدد

  الدرس

 صفحات عدد

  الكتاب

  األولى
  19  الطفل حقوق

  

    6  أسرتي

11  

  

  

120 

 

  5  األول زئالفا

  6  6  أحبها هوایة  18  الهوایات الثانیة

 ثالثةال
 الصحة

  والحیاة
17  

    5  الغذائي الهرم

11  
  6  عربي طبیب

  28  28  5  54  3 المجموع

 قبــل مــن والمقـرر األساســي الثالـث للصــف -األول الجـزء - القــراءة كتـاب منهــا یتـألف التــي الوحـدات

  م2011/2012 الدراسي للعام السوریة العربیة الجمهوریة في التربیة وزارة
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 مقدمــة صــفحة) 15(منهــا صـفحة) 120( المقــرر الكتــاب صــفحات عـدد أن )1(الجــدول مــن یتضـح

 كمـا صـفحات،) 105( یبلـغ الكتـاب لصـفحات الفعلـي العـدد فـإن وبالتـالي للمحتوى وفهرس وعرض

 وتشـــكل صـــفحة،) 54(صـــفحاتها وعـــدد )دروس خمســـة( األولـــى الـــثالث الوحـــدات دروس عـــدد بلـــغ

 دروس أربعــة المتبقیــة الوحــدات دروس عــدد وبلــغ بالكتــا محتــوى مــن%) 51(مقــدارها مئویــة نســبة

ـــــغ كمـــــا صـــــفحة،) 52(صـــــفحاتها وعـــــدد ـــــراءة دروس صـــــفحات عـــــدد بل ـــــثالث الوحـــــدات فـــــي الق  ال

  .صفحة) 19(األخرى الوحدات صفحات عدد بلغ بینما صفحة) 28(األولى

ــ الــدروس صــفحات عــدد عــن یزیــد البرنــامج هــذا فــي المقــررة الــدروس صــفحات عــدد أن أي  ةالمتبقی

   .واحدٍ  بدرسٍ  الدروس عدد حیث من یزید و صفحات،) 9(ب

  :الوحدات اختیار مبررات-1-3

 - األول الجـزء- القـراءة كتاب من الثالث للوحداتلمادة القراءة و اختیاره مسوغات الباحث حدد    

 ةورّیـالجمه فـي الرسمیة المـدارس في التربیة، وزارة قبل من والمقرر األساسي الثالث الصف لتالمیذ

  :یلي بما م2012-2011 الدراسي للعام ةالسوریّ  ةالعربیّ 

  .ةالتعلیمیّ  العملیة في األساس القراءة تعدّ -أ

 یسـتوعب أو یفهـم أنْ  یسـتطیع ال القـراءة؛ فـي صـعوبة یجـد أو القراءة یستطیع ال الذي الطفل نّ إ-ب

  .الدراسیة المواد بقیة

 والتركیــز باألســرة، التعریــف بــین تجمــع فهــي میــذالتال لطبیعــة الــثالث الوحــدات دروس مــةءمال -ت

 نحــو وتــوجیههم التالمیــذ یمارســها التــي بالهوایــات والتعریــف واالجتهــاد، والجــد الدراســي التفــوق علــى

 التـي األطعمـة بـأنواع التعریـف إلـى إضـافةً  واتجاهـاتهم، ومیـولهم ولرغبـاتهم لنمـوهم المفیـدة الهوایات

 والمحافظـة ذاتهـا، بحـد المـأكوالت بعـض تنـاول مـن اإلكثـار وعدم الیومیة، وجباتهم في توفرها یجب

ـــ علمـــاء بـــبعض التعریـــف وكـــذلك الجســـم، ســـالمة علـــى ـــذین ةاألّم ـــبالدهم كبیـــرة إنجـــازات قـــدموا ال  ل

  .ولآلخرین لبلدهم جلیلة خدمات تقدیم في حذوهم ولیحذوا وللعالم،

 إلى یأتون وهم وأوالد، وأم أب من مكونة رةأس في یعیشون فهم للتالمیذ، الواقعیة بالحیاة ارتباطها-ج

 متنوعــــة، أطعمــــة ویتنــــاولون متعــــددة، هوایــــات یمارســــون وهــــم والنجــــاح، والتفــــوق للدراســــة المدرســـة

  .الطبیب إلى ویذهبون
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  : المختارة الوحدات لدروس التعلیمي المحتوى تحلیل -1-4

 كما للدرس، التخطیط في المدرس حنجا في والمؤثرة المهمة األنشطة من المحتوى تحلیل یعدّ     

 توجیهو  ،ومنطقيٍّ  مترابطٍ  و متسلسلٍ  بشكلٍ  تسیر وجعلها والتعلم التعلیم عملیة مسار ضبط في تفید

 المحتوى تحلیل) Berelson بیرلسون،( رفویعّ  المحتوى، من علیه التركیز یجب بما االهتمام

الموضوعي والكمي المنظم للمحتوى الوصف  إلىهدف یي ذه أحد أسالیب البحث العلمي البأنّ 

، واضحةٍ   تعبر عن المضمون بصورةٍ  مضامین رئیسیة وأخرى فرعیة بطریقةٍ  إلىوتصنیفه 

والموضوعي لما  تحلیل المحتوى یستهدف الوصف الدقیق أنّ  إلى) Lasswill، الزویل(وأشار

في موضوع ما، ، أو البحث عن المعلومات الموجودة معینٍ  في وقتِ  معینٍ  یقال عن موضوعٍ 

 وشمولیةٍ  وموضوعیةٍ  والتفسیر الدقیق للمضامین التي جاءت في المحتوى، والتعبیر عنها بوضوحٍ 

  ).20 ،2004، طعیمة( .ودقةٍ 

محتوى الوحدات الثالث المختارة من  كتاب  یهدف تحلیل: المحتوى تحلیل من الهدف -1-5

   :إلى القراءة

  .المقترح التدریسي البرنامج علیها سیطبق التي الدراسیة الوحدات تحدید -*

 درس كلّ  في المتضمنة األساسیة التعلیمیة النقاط استخراج خالل من التعلیمیة األهداف تحدید -*

  .الدروس من

  .درس كل صفحات وعدد درس كلّ  في القرائیة التدریبات تحدید -*

  .األدوار بلعب للقیام للتالمیذ ستعطى والتي درس، كلّ  في الواردة األدوار تحدید -*

  .درس بكلّ  الخاصة التعلیم تقنیات إعداد-*

  .خالل تطبیق طریقة لعب األدوار تحدید األسئلة المناسبة التي ستوزع على التالمیذ-*

  :ویتضمن المحتوى تحلیل خطوات -1-6

ل الجزء األو -كتاب القراءةالواجب توفرها في  د قائمة بمهارات االستیعاب القرائيااعدبقام الباحث 

  : ، وفق الخطوات اآلتیةللصف الثالث األساسي

قــراءة الــدروس فــي الوحـــدات تحدیــد الهــدف مــن قائمــة مهــارات االســتیعاب القرائـــي مــن خــالل -*

  .وموضوعیة الثالث وتحدید محتواها بدقة

  .االطالع على الكتب والمراجع والدراسات المتعلقة بالقراءة وبمهارات االستیعاب القرائي-*
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 معلمـین وعشـرة دمشـق تربیـة ومدیریـة التربیـة وزارة فـي العربیـة للغـة موجهین ةثالث آراء استطالع-*

توفرهــا فــي كتــاب  والواجــب القرائــي االســتیعاب مهــارات حــول األساســي الثالــث الصــف معلمــي مــن

  :من خالل توجیه سؤال مفتوح لهم ،القراءة

  )18(ملحق ؟األساسي الثالث للصف ةالقراء كتاب في توفرها الواجب القرائي االستیعاب مهارات ما

  .األسس الوظیفیة المعتمدة في بناء مناهج التعلیم ما قبل الجامعي-*

  .أحد المداخل المعتمدة في بناء المعاییر الوطنیة لمناهج التعلیم ما قبل الجامعي مدخل المهارات-*

والمعــدة مــن قبــل وزارة ییر الوطنیــة العامــة لمنهــاج اللغــة العربیــة للصــف الثالــث األساســي االمعــ-*

  .وقد جاءت في الجانب النظري التربیة في الجمهوریة العربیة السوریة

  .األهداف العامة لمادة القراءة جاءت في الجانب النظري-*

  ).1(ملحق .األهداف التعلیمیة الخاصة بكل درس من دروس الوحدات الثالث-*

محتواهـــــا بمســـــتویات االســـــتیعاب القرائـــــي المهـــــارات الـــــواردة فـــــي التـــــدریبات القرائیـــــة ومقارنـــــة -*

  .والمهارات الفرعیة

  .تصنیفات مستویات االستیعاب القرائي ومهاراته الفرعیة لدى عدد من الباحثین والتربویین-*

  :التدریبات اآلتیة درسٍ  و تضمن محتوى التدریبات القرائیة الواردة في نهایة كلّ 

  المقررة لدروسا في القرائیة والتدریبات األنشطة) 2( جدول

  القراءة تدریبات-4  وأفهم استوعب-1

  التذوق-5  والتركیب اللغة-2

  ورأي موقف-6  اللغوي الرصید-3

 بطاقـة إعـداد ،الصـور بعـض ةتسـمی– راغاتف تكملة – مقالیة أسئلة( تضمنوی: وأفهم استوعب -*

  .)حلول استنتاج – للتالمیذ ذاتیة

 المفــردات معنــى شــرح-الكلمــات بعــض ألضــداد متعــدد مــن اختیــار( وتتضــمن :والتراكیــب اللغــة -*

  ). محدد نموذج وفق جملة صیاغة – الجدیدة

ــ قــراءة جملــة قــراءة – مفیــدة جملــة فــي كلمــات اســتخدام(ویتضــمن: اللغــوي الرصــید-*  قــراءة – رةمعّب

  .)اإلشارة وأسماء والمخاطب المتكلم ضمائر استخدام -)ث ذ، ظ،(لثویة حروف تحتوي كلمات
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 والتـــرقیم الوقـــف عالمـــات إلـــى االنتبـــاه مـــع الـــدرس مقـــاطع قـــراءة( وتتضـــمن :القـــراءة یباتتـــدر  -*

 یتناسـب بمـا الحركـات بعـض أداء الصـوت، بنبـرات التلـوین مـع المقـاطع قراءة والتعجب، واالستفهام

  ).بالنفس بالثقة الشعور عن تعبر جملة إعطاء به، یقوم الذي الدور مع

 جملـة تكـوین الـدرس، شخصیات من شخصیة أو ،ما موقف تجاه رأيال إبداء(ویتضمن :التذوق -*

  ).أخرى حیاتیة بمواقف أو بالدرس ترتبط مقالیة أسئلة الدرس، شخصیات بعض إلى موجهة

ـــ أســـئلة( ویتضـــمن :ورأي موقـــف -* ـــ أحكامـــاً  فیهـــا یصـــدر ةمقالّی ـــدرس، فـــي الـــرأي عـــن رتعّب  أو ال

  .)ال وأ المقاطع ببعض إعجابه أو شخصیاته،

  : لتحلیلا استمارة تصمیم -1-6

 األســس علــى اعتمــاًدا وذلــك التحلیــل، فــي اســتخدامها المزمــع التحلیــل اســتمارة بتصــمیم الباحــث قــام

  .وضعها تم التي المعاییر ضوء وفي المحتوى تحلیل في المعتمدة

  :اآلتي الجدول وفق حقول عدة من الدراسیة الوحداتمحتوى  تحلیلاستمارة  وتتألف

  .الجزء األول-القراءة للصف الثالث األساسي كتابقائمة تحلیل محتوى  :)3(جدول

  الصیاغة    مدى األھمیة     مدى االنتماء    الفقرة       

مھمة   ال تنتمي  تنتمي

  جداً 

غیر   مھمة

  مھمة

  تعدیل  مناسبة

                

  :التحلیل عملیة ضوابط تحدید -1-7

  :اآلتیة للضوابط التحلیل عملیة خضعت

 یتناسـب وبمـا القرائـي االسـتیعاب مسـتویات مـن مسـتوى لكـل اإلجرائـي التعریـف ضـوء في یلالتحل -

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ النمائیة الخصائص مع

  .التحلیل عملیة في الصور إدخال عدم-

  .واالستفهام والتعجب الترقیم عالمات إدخال عدم-

  .درس كلّ  نهایة في الواردة القرائیة التدریبات لجمیع التحلیل شمولیة-

 الخبـرة ذوي المحكمـین مـن مجموعـة علـى بعرضـها الباحـث قـام التحلیـل استمارة صالحیة من للتأكد

 مـدى حـول بمالحظـاتهم الباحـث لتزوید دمشق بجامعة التربیة كلیة في التدریسیة الهیئة أعضاء من
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التحلیــل  لقائمــةلنســبة للتحلیــل، وقــد جــاءت آراء وتوجیهــات الســادة المحكمــین با القائمــةصــالحیة 

  . بأنها صالحة للتطبیق مع بعض المالحظات التي أخذ بها الباحث

ــات -1-8 ــل ثب  باســتخدام التحلیــل، تكــرار عنــد نفســها النتــائج علــى الحصــول الثبــات یعنــي  :التحلی

  ). 220, 2004 طعیمة،( نفسها األسالیب

  :ةاآلتی الخطوات اتُبعت التحلیل عملیة ثبات من التأكد وبهدف

  .الباحث اعتمدها التي المعاییر وفق القراءة كتاب من الدراسیة الوحدات محتوى تحلیل -*

 الموضـوعة المعـاییر وفـق التحلیـل بـإجراء منهمـا كـل قـام ثـم ومـن ن،یْ آخرَ  نمحللیّ  مع االجتماع -* 

 األول حلیلالت من یوماً  عشر خمسة بعد ثانیة، مرة التحلیل عملیة الباحث وأجرى التحلیل، واستمارة

 وكـلٍّ  والثانیـة، األولـى المـرة فـي التحلیـل بین)  Cooperكوبر،( معادلة وفق الثبات معامل وحسب

  :اآلتیة المعادلة وفق المحتوى تحلیل ثبات لحساب ثانیة جهة من المحللین من

  التحلیل لوحدات الكلي العدد/ المحللین بین االتفاق نقاط عدد= التحلیل ثبات

   .وحدة) 122(األساسي الثالث لصفل القراءة كتاب في التحلیل وحدات عدد بلغ

  التحلیل ثبات لمعامل المئویة النسب): 4( جدول

  لالتفاق المئویة النسب  االختالف  االتفاق  المحلالن

  %91.8  10  112  )2(و) 1( المحلل

  %86.09  17  105  )1(والمحلل) 1(الباحث

  %92.62  9  113  )2(والمحلل) 1(الباحث

  .التحلیل ثبات على ایجابیاً   مؤشراً  یعطي اممّ  عالیة، كانت االتفاق نسب أنّ ) 4(الجدول نم یتضح

مـــن المحكمـــین المختصـــین باللغـــة  القائمـــة علـــى مجموعـــةٍ  تْ َضـــرِ عُ :تحكـــیم قائمـــة التحلیـــل-1-9

 وٕاجـــراءبهـــدف تحكـــیم القائمـــة  والتقـــویمالعربیـــة وعلـــم الـــنفس والمنـــاهج وطرائـــق التـــدریس والقیـــاس 

مــن مســتویات االســتیعاب القرائــي والمهــارات الفرعیــة  كــل مســتوىً لدیالت التــي یرونهــا مناســبة التعــ

  ).15(ملحق. األساسي الثالث الصف تالمیذ معبما یتناسب  ،مستوى المرتبطة بكلّ 

لت قائم��ة المس��تویات والمھ��ارات الفرعی��ة بن��اًء عل��ى مالحظ��ات الس��ادة المحكم��ین وأص��بحت دِّ ُع��

  .فرعیةً  مھارةً وتسع عشرة ) 19(و مستویات ةخمس من مكونةً  القائمة
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  .نتائج تحلیل محتوى الوحدات الثالث) 5(جدول

  المجموع  االبداعي  التذوقي  النقدي  االستنتاجي  الحرفي  المستوى/الدرس

  25  4  3  2  6  10  أسرتي

  21  1  2  1  7  10  األول الفائز

  25  2  -  -  10  13  أحبها هوایة

  20  -  2  1  8  9  الغذائي الهرم

  31  1  2  -  18  10  عربي طبیب

  122  8  9  4  49  52  المجموع

  %100  %6.56  %7.38  %3.28  %40.18  %43.2  %النسبة المئویة

 ثــم االســتنتاجي المســتوى یلیــه األولــى المرتبــة فــي جــاء الحرفــي المســتوى أنّ ) 5(الجــدول مــن یتضــح

  .النقدي ستوىالم األخیرة المرتبة في وجاء االبداعي فالمستوى التذوقي المستوى

 فـي التربیـة وزارة وضـعتها التـي  الوطنیة المعاییر خالل ومن التحلیل نتائج خالل من الباحث ویرى

 ناالمســـتوی فاحتـــل القرائـــي، االســـتیعاب مســـتویات توزیـــع راعـــت أنهـــا الســـوریة، العربیـــة الجمهوریـــة

 نســبة علــى الباقیــة ةالثالثــ المســتویات حصــلت بینمــا مئویــة، نســبة أعلــى علــى واالســتناجي الحرفــي

  .وهذا یتماشى مع الخصائص النمائیة لتالمیذ الصف الثالث األساسي ،% )10( من اقل مئویة

  .في القائمة ومھاراتھ الفرعیة  القرائي االستیعاب مستویات تحدید -1-10

 الفرعیة، المهارات من مجموعة یتضمن مستوى وكل مستویات ةخمس من القائمة نتكوّ ت     

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ والعقلي العمري المستوى تناسب بطریقة تْ دَ دّ حُ 

 حرفیــًا، أیقــر  مــااســتیعاب  علــى الثالــث الصــف تلمیــذ قــدرة :بأنــه القرائــي االســتیعاب الباحــث فویعــرّ 

 التـذوق علـى والقـدرة ،والنقـد الرأي إبداء على والقدرة ،المقروء النص من الضمنیة المعاني واستخراج

 جدیـدة، معـارف إبـداع علـى القـدرة إلـى إضـافةً  ،الـدرس بشخصـیات اإلعجاب أو قرأ، بما واإلعجاب

 الواحــد تجــاوز إذا )لــبالك(الكســب بمعامــل ویقــاس ،المقــروء الــنص فــي تــرد لــم جدیــدة أشــیاء وابتكــار

  .الصحیح
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  ):قبلي ـ بعدي ـ مؤجل(تصميم اختبار االستيعاب القرائي  -٢

  : االستیعاب القرائيخطوات تصمیم اختبار  -2-1

بعــد اطــالع الباحــث علــى العدیــد مــن الدراســات واألبحــاث التــي تناولــت الفهــم واالســتیعاب القرائــي 

والتــي تــم الحــدیث عنهــا فــي الجانــب النظري،إضــافة إلــى تصــنیفات االســتیعاب القرائــي المتعــددة، 

لثالــث األساســي، اتبــع وكیفیــة اعــداد االختبــار بمــا یتناســب مــع المرحلــة العمریــة لتالمیــذ الصــف ا

  :یلي وفق ما جاءتمن الخطوات  الباحث مجموعة

 یتفـرع ومـا ،ةالخمسـ القرائـي االسـتیعاب مسـتویات قیـاس إلـى االختبـار یهـدف :االختبـار مـن الهدف

 مــن والتأكــد -األول الجــزء -القـراءة كتــاب مــن الـثالث الوحــدات محتــوى فــي فرعیـة مهــارات مــن عنهـا

  .أهدافه تحقیق في سيالتدری البرنامج فاعلیة

 للمـادة التعلیمي المحتوى بتدریس البدء قبل الباحث یجریه الذي االختبار هو: القبلي االختبار هدف

 بمهــارات البحـث هــذا فـي والمتعلّــق التالمیـذ لــدى المعلومـات مســتوى تحدیـد بهــدف المقـررة، الدراسـیة

  .ضابطةوال التجریبیة المجموعتین تكافؤ مدى و القرائي، االستیعاب

 األهـداف تحقیـق ومـدى للـدروس، التالمیـذ اسـتیعاب مـدى قیـاس إلـى یهـدف: البعدي االختبار هدف

  .طریقة لعب األدوار وفق الدروس تدریس من مباشرة االنتهاء بعد ،للبرنامج المحددة التعلیمیة

 قیـاس دفبهـ الوحـدات الـثالث، تـدریس من االنتهاء بعد یطبق الذي االختبار هو: المؤجل االختبار

  .والضابطة التجریبیة المجموعتین في التالمیذ لدى االحتفاظ بالمعلومات

  : القرائي االستیعاب مهارات قائمة إعداد -2-2

قــام الباحــث بإعــداد قائمــة لمســتویات االســتیعاب القرائــي والمهــارات الفرعیــة وتحدیــد تعریــف لكــل   

 ةخمسـ(تحلیل محتوى الوحـدات الـثالث تضمنت قائمة و  ،مستوى من مستویات االستیعاب القرائي

 المســــتویات یبــــین )6( والجــــدول األولیــــة صــــورتها فــــي )مســــتویات وثــــالث وعشــــرون مهــــارة فرعیــــة

  .الفرعیة والمهارات
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  .األولیة صورتھا في الفرعیة ومھاراتھا القرائي االستیعاب مستویات) 6(جدول

  عدد المهارات  العبارات  المستوى

  .ي الكلمات في الدرسیذكر معان  الحرفي - ١

  .یذكر بعض الحقائق الواردة في الدرس

  .یحدد الشخصیات الواردة في الدرس

  .یذكر تسلسل األحداث في الدرس

  .یذكر األماكن الواردة في الدرس

٥  

  .مقطعیستنتج الفكرة الرئیسة لكل  -  االستنتاجي- ٢

  .یستنتج العالقات بین األفكار الواردة في الدرس -

  .عالقة بین السبب والنتیجة في الدرسیستنتج ال -

  .یتنبأ بالنتائج في ضوء ما ورد في الدرس -

  .یلخص األحداث الواردة في الدرس -

  .یستخلص الفائدة من الدرس -

٦  

  .یمیز بین األفكار الرئیسة والجزئیة -  النقدي- ٣

  .یمیز بین ما یتصل بالموضوع أو ال -

  .الدرسیحدد الصواب والخطأ في سلوك شخصیات  -

  .یبین رأیه في الدرس -

  .یحدد النقاط التي أعجبته في الدرس -

٥  

  .یحدد العاطفة في الدرس -  التذوقي- ٤

  .یحدد جوانب إعجابه في الدرس -

  .یحدد األشیاء التي لم تعجبه في الدرس -

٣  

  .یبتكر عنوانًا جدیدًا للدرس  اإلبداعي- ٥

  .یبتكر نهایة أو خاتمة للدرس

  .لة وردت في الدرسیطرح حًال لمشك

  .یقدم صیاغة جدیدة لفقرة من الفقرات

٤  

  ٢٣    المجموع

  :القرائي االستیعاب مستویات من مستوى لكل تعریفاً  الباحث ویورد

 وتحدیـــد ،الـــدرس فـــي والمكـــان الزمـــان فتعـــرّ  التلمیـــذ قـــدرة هـــو  :الحرفـــي االســـتیعاب مســـتوى-*

 الفعـل أو بـالحرف الفـراغ ءومـل ،محـدد وذجنمـ وفـق جملـة وصـیاغة ،الدرس في الواردة الشخصیات

  . درجة )15( المستوى لهذا الكلیة الدرجة لتصبح واحدة درجة عبارة كل وأعطیت ،المناسبین

 جمـــل فـــي المفـــردات بعـــض وضـــع علـــى التلمیـــذ قـــدرة هـــو :االســـتنتاجي االســـتیعاب مســـتوى -* 

 لـــبعض ضـــد وضـــع أو جـــةبالنتی الســـبب ربـــط أو والواجبـــات، الحقـــوق بعـــض اســـتنتاج أو صـــحیحة،
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 لتصـبح واحـدة درجـة عبـارة كـل وأعطیـت صـحیحة، جملـة لتكـوین مبعثـرة حـروف ترتیب أو الكلمات

  . درجة عشرة خمس )15( المستوى لهذا الكلیة الدرجة

 مـن موقـف أو ،الـدرس فـي رأیـه ببیـانھ�و ق�درة التلمی�ذ عل�ى القی�ام  قـدينال االسـتیعاب مستوى -*

 لهـذا الكلیـة الدرجـة لتصـبح واحـدة درجـة عبـارة كـل وأعطیـت ،المواقـف نم لموقف نقده أو ،المواقف

  . درجات عشر) 10( المستوى

 أو ،بــالفرح الشــعور عــن تعبــر جملــة كتابــةھ��و ق��درة التلمی��ذ عل��ى  التــذوقي االســتیعاب مســتوى -*

 واحـدة درجـة عبـارة كـل وأعطیـت ،الـدرس مـن الفائـدة یحـدد أو ،الـدروس شخصـیات بإحـدى إعجاب

  . درجات عشر )10( المستوى لهذا الكلیة الدرجة حلتصب

 لتخّیــ أو ، للــدرس جدیــد عنــوان وضــعھ��و ق��درة التلمی��ذ عل��ى  : اإلبــداعي االســتیعاب مســتوى -* 

شـاهدت صـدیقك یرسـم ( مثال،هیـعل ُعِرَضـتْ  لمشـكلة حـالً  یقتـرح الشخصـیات،أو إحـدى مكـان نفسه

 المستوى لهذا الكلیة الدرجة لتصبح واحدة ةدرج عبارة كل وأعطیت على جدار الصف فماذا تفعل؟

  . درجات عشر) 10(

 طرائـق القرائـي، االسـتعداد القرائـي، الفهـم القرائـي، االسـتیعاب تناول الذي النظري الجانب مراجعة -

  .األساسي التعلیم بمرحلة الخاصة التعلیم طرائق العربیة، اللغة تدریس

  .القرائي االستیعاب مستویات من مستوى لكل المناسب التعریف -

 المیـــذلت النمـــو مرحلـــة مـــع یتناســـب بمـــا الفرعیـــة مهاراتـــه إلـــى المســـتویات مـــن مســـتوى كـــل تحلیـــل -

  .األساسي الثالث الصف

 فـي تصـنیفه حاولـت والتـي ، القرائـي الفهـم تناولـت التـي واألدبیـات الدراسـات بعض على االطالع -

 تحدیـد فـي منهـا لالسـتفادة وذلك ؛ بدقة یاسهاوق مهاراته مالحظة السهل من تجعل محددة مستویات

 أفقیـة مسـتویات القرائـي للفهـم أن تبـین حیـث األساسـي، الثالـث الصف لتالمیذ الالزمة الفهم مهارات

  .رأسیة وأخرى

  :یلي بما الباحث قام القرائي االستیعاب اختبار بإعداد البدء قبل

 تحدیـد بهـدف مسـتقل كمتغیـر القرائـي سـتیعاباال مهـارات تناولـت التي السابقة الدراسات مراجعة -*

 إجــراءات و مســتویاتهاو  طبیعتهــا حیــث مــن الدراســات هــذه تناولتهــا التــي القرائــي االســتیعاب مهــارات
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 موسـى، أبو ؛2010 الشنطي،( :الدراسات هذه ومن السیكومتریة خصائصها من والتحقق إعدادها،

  ).2006والناطور، ،عمرو محمودو ؛2013ونھابة، ؛2011وسلیمان، ؛2007وهالل، ؛ 2007

  .القرائي االستیعاب بمهارات المتعلقة التربویة البحوث من اإلفادة -*

 التعلــــیم لمرحلــــة القــــراءة بتــــدریس الخاصــــة التــــدریس وطرائــــق العامــــة التــــدریس طرائــــق مراجعــــة -*

  .الحالي البحث بموضوع المرتبطة األساسي

  .القرائي االستیعاب اختبار إعداد عند العلمیة نهجیةالم إلتباع والتقویم القیاس كتب مراجعة -*

   .القرائي االستیعاب مهارات إلعداد عمل دلیل بمثابة السابقة الخطوات دتع

  :القرائي االستیعاب الختبار مواصفات جدول إعداد -2-4

 ویعـّرف عـام، بشـكل االختبـارات إعـداد مراحـل أهـم مـن االختبـار مواصـفات جدول إعداد مرحلة تعد

 وبنـــود جهـــة، مـــن التعلیمـــي والمحتـــوى األهـــداف بـــین تـــربط التـــي القائمـــة( بأنـــه المواصـــفات جـــدول

  ).101 ،2004 الفتالوي،(. )ثانیة جهة من االختبار

 تمثیله ومدى الداخلي، واتساقه االختبار، صالحیة عن الكشف في إلیه یستند الذي األساس ویمثل 

  .االختبار وىمحت صدق إلى یشیر مما المقاسة، للمهارات

  :المواصفات جدول من الهدف-2-5

  :بهدف القرائي االستیعاب الختبار المواصفات جدول بإعداد الباحث قام

 للوحــدات القرائــي االســتیعاب ومهــارات جهــة مــن التعلیمیــة األهــداف یقــیس االختبــار أن مــن التأكــد -

  .األساسي الثالث فالص لتالمیذ -األول الجزء -القراءة كتاب من ثانیة جهة من الثالث

  .مستویاتها وتنوع للمحتوى شاملة أسئلة وضع -

  .فیه الموجودة والمهارات والجهد الوقت مع یتناسب وزناً  المحتوى من جزء كل إعطاء -

  :اآلتیة المعادلة وفق الدروس من درس لكل النسبي الوزن حساب تم كما     

  الدروس لصفحات الكلي دالعد/ 100×  الدرس صفحات عدد= للدرس النسبي الوزن

     

  مجموع األھداف/ ١٠٠×عدد األھداف في كل درس= الوزن النسبي لألھداف

         

  للمهارات الكلي العدد/ 100× مستوى كل في المهارات عدد=للمستوى النسبي الوزن
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یمی�ة الت�ي لتناسب ع�دد األھ�داف التعل سؤاالً ) 60( الباحث اقترح مستوى لكل النسبي الوزن ولتحدید

 ولكـل الـدروس مـن درس لكـل األسئلة تحدید ثم ومن تعلیمیاً، ھدفاً ) 56( عددھا والبالغ صیاغتھا تم

  :اآلتي وفق القرائي االستیعاب مستویات من مستوى

  100/لألسئلة المقترح العدد×  للدرس النسبي الوزن= األول الدرس

  

  100)/60( األسئلة من المقترح عددال×  الحرفي للمستوى النسبي الوزن= الحرفي المستوى

   .لدروس الوحدات الثالث النسبي الوزن) 7(الجدول

  المجموع  طبیب عربي  الھرم الغذائي  ھوایة أحبھا  الفائز األول  أسرتي  الدرس

  28  6  5  6  5  6  عدد الصفحات

  %100  %21.42  %17.85  %21.42  %17.85  %21.42  %الوزن النسبي

  القرائي االستیعاب لمستویات يالنسب الوزن وحساب تحدید تم

  القرائي االستیعابلمستویات  النسبي الوزن) 8(الجدول

  المجموع  االبداعي  التذوقي  النقدي  االستنتاجي  الحرفي   المستوى

  19  3  3  3  5  5  عدد المھارات

    15.8  15.8  15.8  26.3  26.3  %الوزن النسبي

    

  :   تیةاآل المعادلة وفق مستوى لكل النسبي الوزن حساب تم

  للعبارات الكلي العدد/100×  مستوى كل في العبارات عدد=  مستوى لكل النسبي الوزن

   المعادلة وفق القرائي االستیعاب مستویات من مستوى كل في االختبار عبارات عدد حساب تم و

  100/ستوىم لكل النسبي الوزن×  االختبار للعبارات المقترح العدد= مستوى كل في االختبار عبارات عدد

  .مستوى كل في القرائي االختبار عبارات عدد) 9(الجدول

  المجموع  االبداعي  التذوقي  النقدي  االستنتاجي  الحرفي  المستوى

  60 9.48 9.48  9.48  15.78  15.78  عدد العبارات في كل مستوى

  

  

  

  

  

  



 وإجراءاته حثالب منهج           الرابع                                                                                                                        الفصل

 

  
١١٨ 

  :اآلتیة المعادلة وفق الدروس من درس لكل مستوى كل في المهارات عدد حساب تم كما

  100/مستوى كل في االختبار عبارات عدد× للمستوى النسبي الوزن= مستوى كل في المهارات عدد

  .الدروس من درس لكل مستوى كل في المهارات عدد) 10(جدول

  التقریب  عربي طبیب  الغذائي الهرم  أحبها هوایة  األول زئالفا  أسرتي  الدرس/المستوى

  15  3.41 2.89  3.41  2.89  3.41  الحرفي

  15  3.41  2.89  3.21  2.89  3.41  ستنتاجياال

  10  1.92  1.60  1.92  1.60  1.92  النقدي

  10  1.92  1.60  1.92  1.60  1.92  التذوقي

  10  1.92  1.60  1.92  1.60  1.92  اإلبداعي

  60  12.18  10.14  12.18  10.14  12.18  المجموع

  .الدروس حسبو  المستویات حسب  القرائي االستیعاب اختبار عبارات توزیع) 11(الجدول

  المجموع  اإلبداعي  التذوقي  النقدي  االستنتاجي  الحرفي  المستوى/الدرس

  12  7-2  8-6  10-9  11-5-1  12-4-3  أسرتي

  12  20- 18  23- 22  24- 21  17-16- 15  19-14- 13  األول زئالفا

  12  36- 27  35- 34  32- 31  30-29- 28  33-26- 25  أحبها هوایة

  12  44- 31  48- 41  42- 40  47-43- 39  46-45- 38  الغذائي الهرم

  12  56- 51  60- 58  59- 57  55-54- 52  53-50- 49  عربي طبیب

  60  10  10  10  15  15  المجموع

  :االختبار عبارات تصمیم-2-6

 ألن ،)متعــدد مــن االختیـار ( الموضــوعیة األســئلة القرائـي االســتیعاب اختبــار فـي الباحــث اعتمـد    

 لالختبـارات، الموضـوعیة العبـارات بین من وفاعلیة مرونة األنواع أكثر یعد العبارات؛ من النوع هذا

 مشــكلة علــى التغلــب إلــى إضــافةً  ،متعــددةٍ  مســتویاتٍ  مــن تعلیمیــةٍ  أهــدافٍ  تحقیــق فــي یســتخدم فهــو

 إلـى إضـافة المتعلمـین، مـن الكبیرة األعداد مشكلة على والتغلب التصحیح، في واالنحیاز التصحیح

 )325 ،2011 مخائیــل،و  ؛97 ،2009 عــالم،( المعقــدةو  البســیطة الــتعلم نــواتج لقیــاس یصــلح أنــه

 فـي الـواردة الشخصـیات إحـدى إلـى جملة توجیه أو جملة كتكوین المقالیة األسئلة بعض إلى إضافة

  .الدروس
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  :خالل من القرائي االستیعاب مستویات من مستوى لكل الالزمة الفقرات عدد تحدید -2-7

 اتالمهــار  عبــارات مــن عبــارة كــل عــن مثــال مســتوى كــل تضــمنهای التــي والفقــرات ،المســتوى تعریــف

  .ةالخمس القرائي االستیعاب لمستویات مواصفات جدول عدادا المحددة،

 بــین األســئلة وتنوعــت الخمســة المســتویات علــى موزعــة مهــارة) 19( الفرعیــة المهــارات مجمــوع بلــغ 

 مــن موقــف لتخّیــ ،جملــة نمــط علــى جملــة تكــوین جمــل، فــي كلمــات اســتخدام متعــدد، مــن اختیــار

  .أحرف عدة من جملة تركیب كلمات، إلى جملة تحلیل مطروحة، قضیة في رأي بیان المواقف،

 مجموعـة یلیهـا الـدروس مـن المقـاطع بعـض تحدیـد تـم :المقـررة الـدروس مـن مقـاطع تحدید -2-8

 موقـف، وتخیـل والتكملـة المقالیـة باسـتثناء األبـدال مـن مجموعـة على ینطوي سؤال وكل األسئلة من

 االســتیعاب مهــارات جمیــع یحقــق بمــا الــدرس، كلمــات مــن كلمــة حــول جملــة وصــیاغة رأي؛ وٕابــداء

  .الحالي البحث في المعتمدة القرائي

  :القرائي االستیعاب اختبار مفردات صیاغة -2-9

  :یلي ما القرائي االستیعاب اختبار عبارات صیاغة عند روعي

  .العلمیة دقةال -

  .اللغویة السالمة -

  .فقط واحدة فكرة عن التعبیر -

، وقــد تــم مــن حیــث المرحلــة النمائیــة تالمیــذ الصــف الثالــث األساســيى ومناســبة لمســتو  واضــحة -

  ذلك من خالل الدراسة االستطالعیة لتحدید المستوى القرائي لتالمیذ الصف الثالث األساسي

  .والتطبیق القبلي الختبار االستیعاب القرائي 

 یتعلــق مــا وخاصــة الــثالث الوحــدات دروس مــن البرنــامج هــذا فــي المقــررة اءةالقــر  بــدروس مرتبطــة -

  .ذلك طبیعتها تستوجب التي واالستنتاجي الحرفي باالستیعاب

  :القرائي االستیعاب اختبار تعلیمات كتابة -2-10

 االختبـار، وصـف االختبـار، تطبیـق تـاریخ الجـنس، المدرسـة، الصـف، التلمیـذ، عـن بیانات تتضمن

  ).4 ملحق(.األسئلة عن اإلجابة یقةطر  شرح
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  :القرائي االستیعاب اختبار تصحیح -2-11

) 60( لالختبـــار النهائیــة الدرجــة لتصــبح االختبـــار عبــارات مــن عبــارة لكـــل واحــدة درجــة حــددت - 

 صــحیحة إجابــة كــل عــن واحــدة درجــة التلمیــذ یعطــى حیــث). صــفر( لالختبــار الــدنیا والدرجــة درجــة

  )10 ملحق(.المكتملة غیر أو الناقصة أو الخاطئة جابةاإل حال في) صفر(و

 إلـى إضـافة المحكمـین السـادة علـى عرضـه تـم أن بعـد األوراق لتصحیح مثقباً  مفتاحاً  الباحث أعد -

  .المقالیة األسئلة تصحیح مفتاح

 مــن للتأكــد ثانیــة مــرة التصــحیح عملیــة وأعیــدت المثقــب، بالمفتــاح األوراق بتصــحیح الباحــث قــام -

  .إحصائیاً  تحلیلها قبل النتائج حةص

   .الخام الدرجات رصد و التالمیذ، تحصیل درجات وفق تنازلیًا، ترتیباً  اإلجابة أوراق رتبت -

  :االختبار فقرات تحلیل-2-12

  :بغرض االختبار فقرات عن اإلجابة نتائج بتحلیل الباحث قام

  .االختبار صدق تبیان -

  .االختبار ثبات تبیان -

  .فقرة لكل الصعوبة معامل تحدید -

  .فقرة لكل التمییز معامل تحدید -

  .)6 ملحق( .القرائي االستیعاب اختبار تحكیم -2-13

 كلیة في التدریسیة الهیئة أعضاء من المحكمین من مجموعة على األولیة بصورته االختبار َض رِ عُ 

ـــم( اختصـــاص التربیـــة ـــة -التـــدریس وطرائـــق منـــاهج -نفـــس عل  أصـــول -وتقـــویم قیـــاس- الطفـــل تربی

 عبـارات كـون إلـى المحتـوى؛ صدق یشیر و للتطبیق وصالحیته االختبار صدق من للتأكد ،)التربیة

 یهدف حیث، كاّفةً  الصدق أنواع أشمل من المحتوى صدق ویعد لقیاسه، وضعت ما تقیس االختبار

  .المحتوى تمثیل درجة على دلیل وهو فعًال، االختبار یقیسه عما الكشف إلى

 بمالحظـــــاتهم الباحـــــث تزویـــــد إلـــــى إضـــــافةً  ،)320 ،2011ومخائی�����ل، ؛ 245 ،2009 م،عـــــّال ( 

  :حیث من االختبار حول وتوجیهاتهم

  .قیسهات التي للمهارة عبارة كل محتوى مناسبة -

  .یتناولها التي ةالخمس للمستویات كلي بشكل االختبار مناسبة -



 وإجراءاته حثالب منهج           الرابع                                                                                                                        الفصل

 

  
١٢١ 

  .اسياألس الثالث الصف تالمیذ لمستوى االختبار مناسبة -

  .وصحتها متعدد من االختیار عبارات من عبارة لكل المرافقة اإلجابات دقة -

  .المحكمین مالحظات ضوء في االختبار تعدیل-2-14

  .عبارة)60( إلى عبارة) 80( من االختبار عبارات تعدیل -

 جـاءت كمـا الحقیقـة فـي وهـي االختبـار بدایـة فـي الـواردة المقـاطع علـى المحكمین بعض اعتراض -

  .تغییر بال المعتمدة القراءة دروس في

  .الدرس جمل ترتیب حذف -

 متعــدد مــن اختیــار أو ،بھ��ا فراغــات عبــارة  واســتبدال والواجبــات بــالحقوق المتعلقــة الصــور حــذف -

  ....................... أن واجبي من............. ... أن حقي من :مثال

  .متعدد من تیاراخ بعبارات المقالیة األسئلة بعض استبدال -

التطبیق القبلي الختب�ار االس�تیعاب القرائ�ي عل�ى التالمی�ذ وتع�دیل االختب�ار ف�ي ض�وء التطبی�ق -

  .القبلي من حیث صعوبة وسھولة عبارات االختبار

 االختبـار وأصـبح الالزمـة، التعـدیالت وأجـرى ومالحظـاتهم، المحكمـین السادة بآراء الباحث أخذ وقد

  .االستطالعیة المجموعة تالمیذ على تجریبیاً  قهوتطبی الستخدامل جاهزاً 

   تعدیلھا تم التي العبارات) 12(الجدول

  السؤال بعد التعدیل  السؤال قبل التعدیل

  ).أنت تلمیذ متفوق، أنت تلمیذ كسول، أنت تلمیذ مغرور(أقول لسامي  -١  .سامي إلىاكتب جملة  -١

  اختیار من متعدد ....)على(سامي ألنه یدل  أعجبني موقف -٢  هل أعجبك موقف سامي؟ ولماذا؟ -٢

  اختیار من متعدد(.....)من درس أسرتي  الفائدة -٣  من درس أسرتي؟ الفائدةما  -٣

  اختیار من متعدد(....)تمنى طارق لكل طفل  -٤  ماذا تمنى طارق لكل طفل؟ -٤

  .اتلعدة كلم اً االكتفاء بكلمة واحدة ولیس أضداد -٥  .أضداد بعض الكلمات -٥

  اختیار من متعدد(....)أعجبني درس أسرتي ألنه یدل على  -٦  هل أعجبك الدرس؟ ولماذا؟ -٦

  اختیار من متعدد(.............)ظهر سامي بال  -٧  كیف ظهر سامي؟ -٧

  اختیار من متعدد(................)تعلمت من سامي  -٨  ماذا تعلمت من سامي؟ -٨

  اختیار من متعدد)(.......استفدت من درس هوایة أحبها  -٩  أحبها؟ماذا استفدت من درس هوایة  -٩

  اختیار من متعدد(................)ضد كلمة وجدتها  -١٠  ما ضد وجدتها؟ -١٠

  اختیار من متعدد)(..........یتكون الهرم الغذائي من-١١  مم یتكون الهرم الغذائي؟-١١

  اختیار من متعدد(..............)نت مكان تیماء لو ك -١٢  ماذا تفعل لو كنت مكان تیماء؟ -١٢

  اختیار من متعدد)(.............معنى كلمة البیمارستان-١٣  ما معنى كلمة البیمارستان؟-١٣

  اختیار من متعدد)(............سمي باسم ابن النفیس-١٤  ما المستشفى التي سمیت باسم ابن النفیس؟-١٤

  .األسئلة من لعدد بدائل وضع -

  .للتحكیم فقط وإنما السؤال بجانب المھارة وضع عدم -
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  .بصورته النهائیة ومهاراته الفرعیة االستیعاب القرائي مستویات) 13(الجدول         

  العبارات المستوى
عدد 

  المهارات

  الحرفي-١

  .یحدد عمل بعض الشخصیات في الدرس-

  .یضع الحرف أو الفعل المناسب في الفراغ-

  .واألزمنة الواردة في الدرسیسمي األماكن -

  .یحلل جملة إلى كلمات-

 .یصوغ جملًة وفق نموذٍج محددٍ -

٥  

  االستنتاجي-٢

  .یشرح معاني الكلمات الجدیدة في الدرس

  .یربط بین السبب والنتیجة

 یضع كلماٍت في جمٍل صحیحةٍ  

  .یحدد أضدادًا لبعض الكلمات

  .یرتب حروفًا مبعثرًة لتكوین جملٍة 

٥  

 ديالنق -٣

 .بالدرس أم ال إعجابهیعلل  -

  .موقف من حیاته الیومیة منیعبر عن رأیه -

  .رض علیهینتقد سلوكًا عُ -

٣  

  التذوقي -٤

  .یقدم نصیحة ألصدقائه-

  .من الدرس الفائدةیحدد  -

  .یوجه جملة إلى شخصیة أعجبته-

٣  

  اإلبداعي -٥

  .یقترح عنوانًا جدیدًا للدرس-

  .صیاتالشخ ىحدإیتخیل نفسه مكان -

  .یقترح حًال لمشكلة عرضت علیه-

٣  

  ١٩    المجموع
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  :القراءة حنو التالميذ اجتاهات استبانة تصميم -٣

  :یلي بما الباحث قام القراءة نحو التالمیذ اتجاهات استبانة بإعداد البدء قبل 

 عام، بشكل االتجاهات تناولت التي السابقة الدراسات و واألبحاث التربوي األدب مراجعة - *

 دراسة مثل الدراسیة المواد بعض نحو أو خاص، بشكل القراءة نحو الطلبة أو التالمیذ واتجاهات

 ودراسة ؛2007المحامید، ودراسة ؛2006، المجیدل ودراسة ؛2010والمجیدل، النصار

 ).2001واللوح، ؛2011 لینا،  ،علي و ؛2011والعدیني، ؛2001الذبیاني، ودراسة ؛2005ندى،

 المعلمین وحتى الطلبة أو التالمیذ اتجاهات تنمیة أو بتحسین المتعلقة البحوث من الستفادةا - *

  .الدراسیة المواد تدریس نحو

 إلـــى إضـــافة) االجتمـــاعي الـــنفس علـــم العـــام، الـــنفس علـــم التربـــوي، الـــنفس علـــم( كتـــب مراجعـــة -*

  .أخرى ومراجع دوریات

 عــــــالم، أبــــــو ،2011مخائیــــــل،( االســــــتبانة دادبإعــــــ المتعلقــــــة والتقــــــویم القیــــــاس كتــــــب مراجعــــــة -*

  ).1999،الواصل،2003

 البحـــث بموضـــوع المتعلقـــة االتجاهـــات اســـتبانة إلعـــداد للباحـــث عمـــل دلیـــل الســـابقة الخطـــوات دّ تعـــ

  :اآلتیة الخطوات وفق الحالي

:االستبانة من الھدف تحدید - 3-1  

 التدریســـيبعـــد تطبیـــق البرنـــامج  معرفـــة اتجاهـــات التالمیـــذ نحـــو القـــراءة إلـــىتهـــدف االســـتبانة     

المصمم وفق طریقة لعب األدوار لدى تالمیذ الصف الثالـث األساسـي الـذین یمثلـون عینـة البحـث 

  . تتولد لدیهم مواقف واتجاهات معینة نحو القراءة ه یفترض أنْ الحالي، ألنّ 

  :االستبانة عدادا-3-2

  :قسمین من األولیة صورتھا في االستبانة تتكون

  .التلمیذ عن ومعلومات شخصیة بیانات یتضمن: ألولا القسم

  .االستبانة عبارات یتضمن: الثاني القسم

 المعرفـــي(الثالثـــة االتجـــاه مكونـــات مـــع یتناســـب بمـــا األولـــي بشـــكلها االســـتبانة بإعـــداد الباحـــث قـــام

  .عبارة) 35(من األولیة صورتھا في وتكونت ،)والسلوكي والوجداني
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١٢٤ 

  )5 ملحق( :االستبانة تحكیم-3-3

لتزویــد الباحــث  المحكمــین مــن مجموعــة علــى األولیــة صــورتها فــي االســتبانة بعــرض الباحــث  قــام 

  : آلتیةا النواحي منبمالحظاتهم وتوجیهاتهم واقتراحاتهم المناسبة حول محتوى االستبانة ومناسبتها 

 للتطبیق وصالحیتها أجلهمن  وضعت لما االستبانة قیاس.  

 األساسي الثالث الصف تالمیذ تناسب بطریقة العبارات صیاغة. 

  اللغویة السالمة. 

 إضافة أو حذف من یرونه ما .  

  : اآلتیة النواحي في ینمالمحك السادة آراء جاءت وقد

 .االتجاهات قیاس لتالئم العبارات بعض صیاغة تعدیل-

  ).عبارة 27( إلى) عبارة 35( من العبارات عدد إنقاص -

 دروس فــي األدوار لعــب طریقــة أحــبُّ ( مثــل األدوار لعــب طریقــة لــىإ تشــیر التــي العبــارات حــذف -

  ).األدوار لعب طریق عن القراءة دروس في متعةً  أجد القراءة،

  . نهائي بشكل العبارات بعض حذف -

 أخـذ المالحظـات مـن مجموعـة إبـدائهم بعـد الدراسـة ألغـراض االسـتبانة مالءمـة المحكمـون رأى وقد

   .اإلحصائي للتحلیل ٕاخضاعهاو  تطبیقها قبل لألداة صداقیةالم درجة لرفع الباحث بها

  .االستبانة على المقترحة التعدیالت) 14( الجدول

  التعدیل بعد العبارة  التعدیل قبل العبارة  م

  مملة القراءة أن أرى  .منھا فائدة وال مملة القراءة  1

  .القصص بعض قراءة عند بالسعادة أشعر  .القصیرة القصص قراءة أحب أصبحت  2

 .مفیدة غیر القراءة أن أعتقد  .مفیدة غیر القراءة اعتبر  3

 .خوف دون المناقشة على تساعدني ألنھا القراءة أحب  .خوف بدون أناقش القراءة جعلتني  4

 .بطالقة التحدث على تساعدني ألنھا القراءة أحب  .بطالقة التحدث على القراءة تشجعني  5
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١٢٥ 

  :االستبانة تصحیح -3-4

 وفق عنها اإلجابة تكون ، القراءة، نحو اتجاًها لتشكّ  عبارةٍ  كلُّ  ،عبارةً )  27 (من االستبانة ونتتك

) صفر) (بال( اإلجابة تعطى بینما واحدة، درجة) بنعم( اإلجابة وتعطى)   ال أو نعم( ثنائي مقیاس

 حسب الصفر درجة أو واحدة درجة تعطى الرفض أو بالقبول المتعلقة السلبیة اإلجابات وكذلك

 درجات تارتفع وكلما) 0(الدنیا والدرجة) 27( لالستبانة العظمى الدرجة تبلغ ،السؤال طبیعة

 االیجابي لالتجاه المحك ویعتبر ،القراءة نحو اإلیجابي االتجاه على ذلك دل االستبانة في ذیالتالم

 أن أي.(ستبانةاال درجات من%) 70( على التالمیذ من%) 70( إذا حصل القراءة نحو للتلمیذ

  ).االستبانة بشكل ایجابي عبارات من عبارة) 19( عن تلمیذاً ) 35( یجیب

 العمــري المسـتوى مـع تتناسـب حتـى التالمیـذ مـع) مقننــة شـبه مقابلـة( شـكل علـى االسـتبانة تطبیـق -

  .البحث عینة لتالمیذ والعقلي

  :االستبانة صدق -3-5

 علـى اً مباشـر  دلـیالً  یـدلّ  المقیـاس وصـدق أجلـه، مـن وضـع لمـا المقیـاس قیـاس إلى الصدق یشیر    

 إال أنـواع عـدة وللصـدق أجلهـا، مـن وضـع التـي األغـراض ولتحقیـق ،بوظیفتـه للقیام صالحیته مدى

 یقیســه عمـا الكشـف إلـى ویهـدف ،كافـةً  الصـدق أنـواع یتضـمن الـذي المحتـوى صـدق هـو أشـملها أنّ 

 اوتفحصــــه االســـتبانة عبـــارات بدراســــة احـــثالب قـــام المحتــــوى صـــدق مـــن قوللتحقّــــ ،فعـــالً  المقیـــاس

 هـذا" إنّ  حیـث لقیاسـه توضـع لمـا اتمثیلهـ ومـدى االسـتبانة عبـارات شـملهت ما بین التوازن ومراجعة

ــ ال الصــدق مــن النــوع ــ بــل تجریبیــة إجــراءات أو إحصــائیة عملیــات اســتخدام بیتطّل  التحلیــل بیتطّل

  ) . 259 ،2011مخائیل،( ."افةك وبنوده بعناصره لمحتواه مالمنظّ  والفحص المنطقي

  )5 ملحق( :النهائیة بصورتها االستبانة -3-6

 والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین أفــراد علــى للتطبیــق جــاهزة النهائیــة بصــورتها االســتبانة أصــبحت

  .الثالثة االتجاه لجوانب مراعیة عبارة) 27( من وتتألف
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١٢٦ 

  :التدريسي الربنامج تصميم-3

 من األولى الثالث الوحدات لتدریس والمصمم البحث في الرئیسة التعلیمیة األداة نامجالبر  یعدّ      

  . األدوار لعب طریقة وفق األساسي الثالث للصف-األول الجزء-القراءة كتاب

 الذي النظم مدخل استخدام على القائم النظمي الفكر البرنامج هذا تصمیم في الباحث اتبع وقد     

 مكونات بین المتبادل والتأثیر التفاعل على والقائم التدریسي للنظام متكاملال الكلّ  على یركز

 الراجعة التغذیة من ویفید تومخرجا وعملیات مدخالت على یحتوي تعلیمیاً  نظاماً  بصفته البرنامج

 وفق التعلم مواقف تنظیم إلى المدّرس توجیه في یفید كما مكوناته، وتحسین النظام تقویم عملیة في

 الكثیر وحلّ  التعلیمیة، المادة محتوى ترتیب في ویساعده تحقیقها، ینبغي التي التعلیمیة دافاأله

 وجعل المشكلة، على التغلب أجل من واستخدامها المتاحة اإلمكانات وتحدید م،التعلّ  مشكالت من

  ). 101 ،2005 زیتون، و ؛108 ،2013 ،)1(وسلوم سلیمان (.التعلیمیة للعملیة الرئیس المحور مالمتعلّ 

  :اآلتیة الخطوات وفق تدریسيال البرنامج تصمیم ساروقد 

 مـن األولـى الحلقـة مـدارس فـي األساسـي الثالـث الصـف تالمیـذ هم: المستهدفة الفئة تحدید -3-1

  .دمشق مدینة في األساسي التعلیم مرحلة

 دروس تعلّـم فـي سـابقین صـفین تجـاوزوا قـد األساسـي الثالـث الصـف فـي التالمیذ أنّ  الباحث یرى و

 مرحلتـي تجـاوزوا هـموأنّ  وصـحیح سـلیم بشـكل القـراءة علـى قـادرین وایكونـ أنْ  المفتـرض ومـن القراءة،

 علـىین قـادر مـن المفتـرض أْن یكـون تالمیـذ الصـف الثالـث األساسـي و  والتركیـب والتحلیـل التهجئـة

 السـن هـذه فـي تالمیـذلل النمائیـة الخصـائص الباحث تناول وقد ،صحیح بشكل والفقرات الجمل قراءة

  .النظري الجانب فيوغیره  بیاجیه جان نظریة وفق

 تحســین فــي األدوار لعــب ةطریقــ فاعلیــة قیــاس إلــى البرنــامج یهــدف :للبرنــامج العــام الهــدف -3-2

  .القراءة نحو اتجاهاتهم وتنمیة األساسي الثالث الصف تالمیذ لدى القرائي االستیعاب

 لعـــب طریقـــة وفـــق للتـــدریس النظریـــة والخلفیـــة بالبحـــث، المتعلقـــة األدبیـــات علـــى الباحـــث اطلـــع     

 إلــــى إضـــافة القرائــــي، االســـتیعاب مســـتویات تصــــنیف تناولـــت التــــي والدراســـات واألبحـــاث األدوار،

 األدوار، لعــــب طریقــــة أو اســــتراتیجیة اســــتخدام تناولــــت التــــي والدراســــات األبحــــاث علــــى االطــــالع

 2008عـویس،:(الدراسـات هذه ومن القرائي، االستیعاب أو لفهما تناولت التي والدراسات  واألبحاث

 واللــــوح، وعفانــــة 2004؛ ومــــردان، 2010والبركــــات، ؛15, 2012وعــــوض، ؛2009والعمــــاوي، ؛
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١٢٧ 

ـــــراهیم، ؛2007 ،وموســـــى،محمد ؛2008 ـــــد  ؛2005 وٕاب ـــــد، وعب  ؛2002 وملحـــــم، ؛2006 الحمی

 وفــــــورة ؛ 2002لعیســــــوي،وا ؛2002ورضــــــوان، ؛2002 والبجــــــة، ؛2002 والحوامــــــدة، وعاشــــــور

 2005وعفانــة، ؛2001وفهمــي، 2000وصـوالحة، ؛2000والشــطناوي، ؛2000وخلیـل، ؛2003،

 2011والشــــــخریتي، ؛ 2009وهنیــــــة، والكخــــــن ؛2007والقــــــدومي، ؛2010والت������ل، والعل������وان ؛

 الباحـث قـام ذلـك علـى وبنـاءً , ),Roost & Bruyn,2000وبـروین وروسـت ؛2012؛وعویضـة،

 الوحــدات فــي الخمســة الــدروس إعــداد خــالل مــن األدوار لعــب طریقــة وفــق سالتــدری خطــة بتصــمیم

  :یلي ما مراعاة مع الثالث

  .المدارس في األدوار لعب طریقة تطبیق إمكانیة-*

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ لتدریسيا البرنامج مناسبة-*

 نـص بـأي التقیـد وعـدم ةالخاص طریقتهم وفق بالتصرف لهم الحریة ترك مع التالمیذ أدوار تحدید-*

  .مكتوب

 المصـاحبة واألنشـطة واألسـالیب واإلجـراءات درس، لكـل التعلیمیـة لألهداف بلوم تصنیف اعتماد-*

  .األهداف هذه من هدف كل لتحقیق

  .التدریس في األدوار لعب طریقة اعتماد-*

 والتأكیــد لتالمیــذ،ا بــه یكلــف الــذي المنزلــي الواجــب إلــى إضــافة والنهــائي، المرحلــي التقــویم جــراءا-*

  . التالي الیوم في المنزلي الواجب مشاهدة على

  :البرنامج ضوئها في ُبني التي المبادئ-3-3

  :منها نذكر التدریسي البرنامج بناء في والمبادئ األسس من مجموعة إلى االستناد تم    

ـــی مـــن البـــد القرائـــي، االســـتیعاب لمهـــارات التالمیـــذ اســـتیعاب مســـتوى تحســـین -*  فـــي إیاهـــا مهمتعل

 علـى ویسـاعد سـلیم، بشـكل القـراءة مـن تمكنهم على إیجابیاً  یؤثر ذلك ألن األولى، الدراسیة المراحل

  .المدرسة في تفوقهم

 دروس عــدة خــالل مــن وٕانمــا واحــد، درس فــي یــتمّ  أن یمكــن ال القرائــي االســتیعاب مهــارات تعّلــم -*

  .الدرس سیر مجریات وفق تعدیلوال المرونة بعض مع محددة، زمنیة فترة على موّزعة

 واســتراتیجیات طرائــق اســتخدام خــالل مــن القرائــي االســتیعاب مهــارات مــن مهــارة أیــة تعّلــم یمكــن -*

  .الدرس مراحل جمیع في المتعّلم فاعلّیة على تقوم حدیثة، تعلیم
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  :للدروس التعلیمیة األهداف تحدید -3-4

 جدیدة، خبرات خبراتهم إلى فیضیف ینمتعلمال سلوك في تغییر إحداث إلى التعلیم یهدف     

 على یساعد وتحدیدها األهداف فوجود أدائها، على قادرین یكونوا لم مهارات أداء من ویمكنهم

 وفق المعد التدریسي البرنامج هدف من وانطالقاً  المتنوعة، التعلیمیة واألنشطة التعلم مادة تصمیم

 ؛القراءة نحو التالمیذ اتجاهات وتنمیة القرائي عاباالستی مهارات تحسین في األدوار لعب طریقة

 للصف القراءة كتاب من المختارة الدراسیة بالوحدات الخاصة التعلیمیة األهداف الباحث دحدّ  فقد

 التركیب، التحلیل، التطبیق، الفهم، التذكر،(  المعرفي المجال في بلوم مستویات حسب الثالث

 التعلیمي بالهدف ویقصد الدرس، تصمیم في عملیة أهم یدهاوتحد األهداف صیاغة ألنّ ) التقییم

 یتوقع الذي التغیر أو المطلوبة، األنشطة بجمیع قیامه بعد یبلغه أنْ  التلمیذ من ینتظر الذي النتاج"

 یستطیع ما یبین نحو على ویصاغ اتجاهاته، أو مهاراته أو مالمتعلّ  معارف في مالتعلّ  من یحدث أنْ 

 والفتالوي، ؛ 195 ،2013 ،)1(وسلوم سلیمان. ("للقیاس وقابلة ملحوظةٍ  ورةٍ بص أداءه مالمتعلّ 

  .)1(ملحق).54-2008،51سلیمان، ،185 ،2011ومخائیل، ؛145 ،2004

  : اآلتیة النقاط التعلیمیة األهداف صیاغة عند الباحث وراعى 

 العامة األهداف ومن القراءة تدریس وأهداف العامة التربویة األهداف من مشتقةً  تكون أنْ  - *

  .الدراسیة للوحدة

 .القرائي االستیعاب مهارات بتحسین وتهتم األدوار لعب طریقة تطبیق مع تتوافق أنْ  - *

 المادة خدمة إطار في ال والوجدانیة والمهاریة المعرفیة األهداف إطار في التالمیذ بنمو تهتم أنْ  - *

 .فحسب

  .المادیة اإلمكانات وتوافر واهتماماتهم، المتعلمین راتقد مع ومتناسبةً  للتحقیق قابلةً  تكون أنْ  - *

 .والقیاس للمالحظة قابلةً  تكون أنْ  -

  .للدرس المخصص الوقت مع ومتناسبة ومتسلسلة مترابطة تكون أنْ  -

           ).                                       93- 92 ،2009 ویوسف، الحصري. (المدّرس ولیس التلمیذ أداء عن تكشف أنْ -

  .الطالب من المتوقع الفعل على یدل ألنه المضارع، الفعل بصیغة تكتب أنْ -

  .المشكالت حل في المتعلمین مهارة وتنمي به والمرغوب المصاحب التعلم ألنواع تتسع أنْ  -

  .التعلیمیة األهداف من بهدفٍ  القرائي االستیعاب مهارات من مهارةٍ  كلّ  ترتبط أنْ  -
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  ). 88- 87 ،2006 وسكیكر، الحصري. ( المضمونب ترتبط أنْ  -

  التعلیمیة لألهداف بلوم تصنیف وفق درس كل في التعلیمیة األهداف) 15(جدول

  المجموع  التقییم  التطبیق  التركیب  التحلیل  الفهم  تذكر  الدرس

  11  1  3  2  3  2  -  أسرتي

  12  -  4  -  -  4  4  األول زئالفا

  11  1  4    -  4  2  أحبها هوایة

  11  1  4  -  -  4  2  ذائيالغ الهرم

  11  1  4  1  1  4  -  عربي طبیب

  56  4  19  2  4  18  8  المجموع

 بعد لتدریسيا البرنامج دروس من درس كلّ  على موزعةً  هدفاً ) 56( التعلیمیة األهداف عدد بلغ -

  .الدروس من درس لكلّ  النسبي والوزن النسبیة واألهمیة الصفحات عدد تحدید

  :الدرس تنفیذ إجراءات-3-5

  :اآلتیة اإلجراءات لتدریسيا البرنامج دروس من درس كلّ  یضمو 

 األهـداف ومـن المعلّـم، دلیل ومن الّدرس، من المشتّقة التعلیمّیة األهداف وفق القراءة درس تنفیذ -*

   .التربیة وزارة عن والصادرة الجامعي قبل ما التعلیم مرحلة في القراءة لتدریس والخاصة العامة

 التعلیمیة، األهداف وتحدید الثالث، الوحدات دروس من درس لكلّ  التعلیمیة النقاط تحدید - * 

 إضافة والنهائي، المرحلي والتقویم المحدد، والزمن لها، المرافقة واألنشطة واألسالیب واإلجراءات

 ظروف به تسمح وبما المتاحة، اإلمكانات وفق تعلیمي، هدف لكل المناسبة التعلیم تقنیات إلى

  .المدرسة

  )للّتالمیذ ومشّوقة محببة بطریقة( التلفزیوني المذیع أو البرنامج ممقدّ  بدور الباحث قیام - *

 وتقنیات الالزمة، التجهیزات كافة وٕاعداد األدوار، لعب طریقة یناسب بشكل الّصف قاعة إعداد - *

  .درس لكل المناسبة التعلیم

  . الدرس في جمیعهم التالمیذ كةمشار  نضمن بحیث التالمیذ، على األخرى المهام توزیع - * 

  .)1ملحق( .الجدیدة بالطریقة والتعریف األدوار لعب طریقة وفق التدریس خطوات- 3-6

 1986وویلــز، جـویس( مــن كـلٍّ  لـدى األدوار لعــب طریقـة فــي المتبعـة الخطـوات علــى الباحـث اطلـع

Joues and Wells, لخطــواتا إلــى إضــافة) 2006والترتــوري، والقضــاة ؛2008والجــالد، ؛ 

  )2011وحلس، ؛2007،وبرقان ؛2007والقدومي، ؛2009، العماوي(من كل دراسة في المتبعة



 وإجراءاته حثالب منهج           الرابع                                                                                                                        الفصل

 

  
١٣٠ 

  :اآلتیة الخطوات وفق طریقة لعب األدوار الدروسفي تنفیذ  الباحث واتبع 

  والتمهید اإلثارة -1

 التــي الطریقــة هــذه وفــق القــراءة دروس تعلــم وكیفیــة األدوار لعــب طریقــة عــن للتالمیــذ لمحــة تقــدیم -

 بـــدور أحـــدكم یقـــوم كـــأنْ  الیومیـــة، حیـــاتكم فـــي بلعبهـــا تقومـــون وأحیانـــاً  جمیعـــًا، تحبونهـــا أنكـــم یتوقـــع

 بــــدور یقومــــون وآخــــرون المعّلــــم، بــــدور یقــــوم والــــبعض المرضــــى، دور یمثلــــون وآخــــرون الطبیــــب،

 إلـى فةً إضـا الشـراء، عملیـةیقومـون ب وتالمیـذ الخضار، بائع أو السمان دور یمثل والبعض التالمیذ،

 بأنـه نفسـه لیتخّیـ أو مها،ویكلّ  حصاناً  ویعتبرها العصا على أحدكم یركب كأن تحبونها أخرى ألعاب

  .أقاربه أحد أو أبیه أو أمه مع الهاتف عبر یتحدث

 مـاذا(أسـرتي درس عـن مثـال التالمیـذ، مـن حـالً  تتطلـب مشـكلة شـكل علـى الـدرس موضـوع ُیطرح -

 مــن ونســتخلص الســبورة، علــى ونكتبهــا التالمیــذ إجابــات نتلقــى) أســرة؟ لــدینا تكــن لــم لــو لنــا یحــدث

 والســمع والتعــاون المحبــة مثــل األســرة نحــو اإلیجابیــة القــیم ونعــزز حیاتنــا فــي األســرة فائــدة خاللهــا

  .والطاعة

 المرتبطـــة األســـئلة مـــن مجموعـــة وطـــرح اإلســـقاط، جهـــاز طریـــق عـــن للـــدرس كلیـــة صـــورة عـــرض -

 انتبـــاه جـــذب فـــي تســـاعد والتـــي الـــدرس، بموضـــوع والمتعلقـــة واألســـریة، الیومیـــة وبحیـــاتهم باللوحـــة،

  :مثل الدرس نحو واهتمامهم التالمیذ

  الصورة؟ في نشاهد ماذا

  ؟عدد األشیاء الموجودة في الصورة

  ؟ضع عنواناً للصورة

  الصورة؟ في األفراد عدد كم

  العائلة؟ أفراد یجلس أین

  الصورة؟ في شجرة كم

  حمزة؟ یا تعیش أین

  أسرتك؟ أفراد عدد مك

  والدك؟ یعمل ماذا 

  والدتك؟ تعمل ماذا
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 أكثر، أو أقلّ  أو تالمیذ ألربعة التعلیمي الموقف مع یتناسب بما غیرها أو األسئلة هذه مثل تكرار -

 بشـــكل األســـئلة طـــرح عـــل التركیـــز مـــع الـــدرس، عنـــوان ونقـــدم الـــدرس، عنـــوان اســـتنتاج نحـــاول ثـــم

 المناسـبة، الراجعـة والتغذیـة المناسـب التعزیـز واسـتخدام كاملـة، جابةإ األسئلة عن واإلجابة صحیح،

 مــع نموذجیــة بقــراءة المعلمــة/المعلــم یقــوم ثــم اإلســقاط، جهــاز بوســاطة الــدرس عــرض یــتم وبعــدها

 الـدرس، وجمـل المقـروء، المقطع مع یتناسب بما الوجه وتعابیر الجسم وحركات الصوت في التلوین

  .الدرس طبیعة تناسب التي المناسبة واإلیماءات كاتبالحر  القیام إلى إضافةً 

  :  صحیحةسلیمة و  قراءة الدرس قراءة -2

 الـدرس، مقـاطع بقراءة المتمیزین التالمیذ من عدد تكلیف یتم مقطعیة؛ قراءة الدرس مالمعلّ  قراءة بعد

 لتحقیـــق الــدرس خطــوات بقیـــة إلــى االنتقــال ثـــم لألخطــاء، الفــوري والتصـــحیح التعزیــز اســتخدام مــع

 التالمیذ، ألعمار ومناسبة بسیطة جمل في ووضعها الجدیدة، للمفردات شرح من التعلیمیة األهداف

 أسـئلة إلـى إضـافةً  للـدرس، أو المقـاطع لبعض جدید عنوان ووضع الكلمات، لبعض أضداد وٕاعطاء

 أسـرتك تسـاعد هـل أسـرتك؟ أفـراد عـدد كـم ولمـاذا؟ الـدرس؟ أعجبـك هـل:(مثـل بالـدرس ترتبط متنوعة

 علینـا هـل الحقـوق؟ بعـض عـدد األهـل؟ علـى حقـوق لنـا هـل بهـا؟ تقـوم التـي األعمـال ما البیت؟ في

  الواجبات؟ بعض عدد واجبات؟

   .یذالتالم على وتوزیعها درس كل في األدوار تحدید -3

 یمیـةالتعل األهـداف لتحقیـق المناسـبة واإلجـراءات الخطـوات بكافـة والقیـام الـدرس بقـراءة القیـام بعـد   

 األب، دور طــارق، دور:(مثــل الــدرس فــي الــواردة األدوار تحدیــد فــي التالمیــذ مشــاركة یــتم المحــددة،

 بـدور یقـوم تلمیـذ الطفل، حقوق بدور یقوم تلمیذ الصغرى، األخت دور األكبر، األخ دور األم، دور

 إلــى التالمیــذ متقســی و واتجاهــاتهم، ومیــولهم رغبــاتهم وفــق التالمیــذ علــى وتوزیعهــا الطفــل، واجبــات

  .جمیعهم التالمیذ مشاركة لضمان مجموعات

  :االستطالعیة بالتجربة التالمیذ قیام-4

 التالمیـذ مـع بـالحوار البرنـامج ممقـدّ  هـو الـذي الباحـث یبـدأ اختاروهـا التـي أمـاكنهم التالمیـذ أخـذ بعـد

  .الحقة طواتخ في توضیحها وسیتم للتالمیذ ومشوقة محببة بطریقة منهم، واحدٍ  كلّ  دور حول
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  :الذین قاموا بلعب األدوار التالمیذ على األسئلة طرح-5

 ینشــغلوا ال حتــى أدوارهــم أداء مــن التالمیــذ انتهــاء بعــد توزیعهــا و درس لكــلّ  المناســبة األســئلة إعــداد

 بلعــب قــاموا الــذین زمالئهــم علــى األســئلة بطــرح التالمیــذ ویقــوم ألدوارهــم، زمالئهــم تأدیــة أثنــاء بهــا

  .عنها باإلجابة ویقوموا واراألد

  :ذلك على مثال

  طارق؟ یا أنت صفّ  أيّ  في

  ومسرور؟ فرح أنت هل

  طارق؟ یا طفل لكلّ  تتمنى ماذا

  األب؟ أیها تعمل ماذا

  األم؟ أیتها تعملین ماذا

  ؟ )األخ األكبر(أنت یا عالء صف أي في

  الكریم؟ األب أیها للناس تقول ماذا

  رق؟طا یا الصغیرة أختك تضعون أین

  الكریم؟ األب أیها الطفل حقوق ما

  الكریمة؟ األم أیتها الطفل واجبات ما

  :التالمیذ ألدوار یمو تق إجراء -6

ــ التالمیــذ مــن آخــر عــدد علــى مالحظــة بطاقــة توزیــع تــم  لــألدوار تــأدیتهم أثنــاء زمالئهــم أداء یمو لتق

  )2ملحق( :ما یلي المالحظة بطاقة وتتضمن إلیهم الموكلة

  .اختاره الذي للدور لتلمیذا أداء حسن -

  .الصوت في التلّوین -

  ).الوجه تعابیر – الجسم – القدمین – الیدین( المناسبة بالحركات القیام -

  ).الكاملة اإلجابة – اإلجابة في الدقة( األسئلة عن اإلجابة -

  ).اللثویة الحروف لفظ سالمة( والكلمات الحروف لفظ سالمة -
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  :اآلتیة الخطوات یمو التق عملیة تتضمن و

 بواســطة المالحظــة بطاقــة عــرض خــالل مــن بالــدور قــام الــذي نفســه التلمیــذ قبــل مــن ذاتــي تقــویم -*

  .المالحظة بطاقة تتضمنها التي األسئلة وطرح اإلسقاط جهاز

  .أیضاً  المالحظة بطاقة خالل من زمالئه قبل من تقویم -*

  .المعلم قبل من تقویم -*

 أن وعلینـا نخطـئ فكلنـا واالسـتهزاء السـخریة وعـدم اإلیجابي النقد اتباع ورةضر  إلى التالمیذ تنبیه-*

  .أخطائنا من نتعلم

  :االستطالعیة التجربة لتالمیذ األدوار لعب إعادة-7

 األدوار لعــب بإعــادة زمالئهــم، مالحظــات مــن واالســتفادة االســتطالعیة، التجربــة بعــد التالمیــذ یقــوم

  .ثانیةً  مرةً  ألدوارهم تقییم وٕاجراء األولى المرة في بها وقعوا لتيا األخطاء وتالفي إلیهم الموكلة

  )6+5(الخطوتین تكرار -8

  :التالمیذ من ثانیة مجموعة قبل من األدوار لعب إعادة -9

 التـي األخطـاء بتجـاوز تـذكیرهم مـع اختاروهـا التـي األدوار ألداء التالمیـذ مـن ثانیـة مجموعة اختیار

  .األولى حلةالمر  في زمالؤهم بها وقع

  )التقییم+ طرح األسئلة().6+5(الخطوتین تكرار-10

 )نهایــة الحصــة الدرســیة قبــلأوراق عمــل تــوزع علــى التالمیــذ ( :للــدرس نهــائي تقــویم إجــراء -11

  .)1ملحق(

  : البرنامج في المستخدمة والوسائل التعلیم تقنیات -3-7

بم�ا یتناس�ب م�ع طبیع�ة  الـدروس من درس لكلّ  المناسبة التعلیمیة والوسائل التعلیم تقنیات إعداد تمّ 

   .الدرس وضمن اإلمكانات المتوفرة

 مــن مجموعــة علــى األولیــة بصــورته التدریســي البرنــامج ُعــرض: التدریســي البرنــامج تحكــیم-3-8

 فــي العربیــة اللغــة وموجــه دمشــق بجامعــة التربیــة كلیــة فــي التدریســیة الهیئــة أعضــاء مــن المحكمــین

  ).3الملحق(. األساسي الثالث الصف معلمي وبعض التربیة وزارة

 جاهزاً  البرنامج لیصبح المناسبة التعدیالت وأجرى المحكمین السادة مالحظات من الباحث واستفاد 

  :یلي ما المالحظات وشملت االستطالعي، للتجریب

  .اً أهداف ولیست إجراءات باعتبارها األهداف بعض حذف -*
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  .القرائي االستیعاب مهارات مع یتناسب بما القراءة لدروس النهائي التقویم تنویع -*

  .القرائي االستیعاب ومهارات األدوار، لعب طریقة خطوات مع البرنامج تصمیم خطوات تطابق -*

 للمســتویات ومناســبتها وصــحتها صــیاغتها ودقــة الــدروس، لمحتــوى التعلیمیــة األهــداف مناســبة -*

  .بلوم عند المعرفیة

  .التعلیمي حتوىللم العلمّیة الدقة -*

  .األساسي الثالث الصف لتالمیذ األدوار لعب طریقة وفق الدرس عرض طریقة مناسبة -*

  .وللتالمیذ األدوار، لعب لطریقة التعلیمیة والوسائل التقنیات مناسبة -*

  .المحددة التعلیمّیة لألهداف وتحقیقه والنهائي، المرحلي التقویم مناسبة -*

 وٕانما الحرفي، التقید منها المقصود لیس األدوار هذه وأنّ  التالمیذ، على عةالموزّ  األدوار مناسبة -*

  .أخرى دراسیة مواد على تطبیقها في المعّلمون رغب إذا بها، لالستئناس

 االسـتیعاب مهـارات مـن مهـارة إلـى التعلیمـي الهـدف تحویل عملیة في المحّكمین بعض اختالف -*

 إشكالیة تمثل الحقیقة في وهي ،)والتذوقي النقدي( الستیعابا مستویي مهارات في وخاصة القرائي،

 التوفیق الباحث حاول وقد تذوق، عن یعّبر وقد) نقد( عن یعّبر الهدف یكون فقد الموضوع، هذا في

  .المستطاع قدر ذلك في

  :التجریب االستطالعي ألدوات البحث

  

  :القرائي االستیعاب ختباراالستطالعي ال تجریبال -أوالً 

 كامــــل تعــــدیل إجــــراء تــــمّ  المقترحــــة والتعــــدیالت وتوجیهــــاتهم المحكمــــین بمالحظــــات األخــــذ بعــــد    

 اسـتطالعیة عینـة علـى االختبـار تجریـب تـم ، اسـتطالعیاً  لتجریبـه جـاهزاً  االختبار وأصبح لالختبار

 اسـة،الدر  عینـة خـارج مـن األساسـي الثالـث الصـف تالمیـذ مـن وتلمیـذةً  تلمیـذاً ) 39( قوامهـا عشوائیة

 زاهـرة التعلیمیـة المیـدان منطقة في) أمین قاسم( مدرسة في ،نفسه األصلي المجتمع خصائص ولهم

 أو العبــارات ومعرفــة والثبــات، الصــدق الســتخراج وذلــك ، 29/9/2013 بتــاریخ األحــد یــوم قدیمــة

 لإلجابـة زمالـال الزمن ومعرفة وفهمها، تفسیرها في األفراد یختلف التي الغامضة، أو المبهمة البدائل

االثنــــــــــین  یـــــــــوم االختبـــــــــار تطبیـــــــــق وأعیـــــــــد النهـــــــــائي، بشـــــــــكله االختبـــــــــار تطبیـــــــــق قبـــــــــل ه،نـــــــــع

  :یلي ما االستطالعیة التجربة نتائج وبینت15/10/2013بتاریخ

  .للتالمیذ االختبار فقرات وضوح -
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 وحسـب تالمیذ ثالثة وآلخر تالمیذ ثالثة ألول االختبار زمن تحدید تم حیث: االختبار زمن تحدید -

  :اآلتي النحو على الحسابي المتوسط

  .دقیقة 75=225/3=80+75+70=تالمیذ ثالثة ألول االختبار زمن

  .دقیقة 90=270/3=95+90+85=تالمیذ ثالثة آلخر االختبار زمن

  .دقیقة 82.5=165/2=90+75=االختبار زمن متوسط

 متعـدد مـن للسـؤال یعطـى إذ األساسـي الثالـث الصـف لتالمیـذ الفعلـي العمـر مـع یتناسب الزمن وهذا

 المرحلـــة بحســـب ولكـــن دقیقـــة) 75( إلـــى نظریـــاً  االختبـــار یحتـــاج وبالتـــالي) ثانیـــة 75( مقـــداره زمنـــاً 

 التطبیــق أظهــره مـا وهــذا ذلــك مـن أكثــر إلــى یحتـاجون فهــم األساســي الثالـث الصــف لتالمیــذ العمریـة

 مبعثــرة حــروفٍ  مــن جملــةٍ  وتشــكیل جمــلٍ  وتــألیف مقالیــةٍ  أســئلةٍ  وجــود إلــى إضــافةً  ،لالختبــار العملــي

 خـالل ومـن ،دقیقـةً ) 85(ب االختبـار تطبیـق زمـن ُحـِددَ  ذلك إلى واستناداً  ،كلماتٍ  إلى جملةٍ  وتحلیل

 الحصـة فـي ومواصـلته االختبـار متابعـة عـن التوقف میذالتال من طِلبَ  عندما االستطالعیة التجربة

  .رغباتهم لتحقیق الباحث معهم وتجاوب راالختبا مواصلة على التالمیذ معظم أصرّ  الثانیة

 المئویــة النســب حســاب طریــق عــن لالختبــار الصــعوبة معامــل تحدیــد تــم: الصــعوبة معامــل تحدیــد-

 الكلـي العـدد علـى وتقسـیمها 100 بــ وضـربها خاطئـة إجابـة الواحـدة الفقـرة عـن أجابوا الذین للتالمیذ

  :اآلتیة المعادلة وفق وذلك لإلجابات

  الكلي اإلجابات عدد/100× الخاطئة اإلجابات عدد= ةالصعوب معامل

 2014 ورمضـــان، ؛ 2011 العـــاتكي،( مثـــل األخـــرى الدراســـات مـــن والعدیـــد) بلـــوم( إلـــى واســـتناداً 

 هنــاك تكــون بحیــث%) 85و% 25( بــین یتــراوح المقبــول الصــعوبة معامــل فــإن) 2012 وســلمان،

 التدرج أن یرى الباحث فإن وعلیه) والجید سطوالمتو  الضعیف( التالمیذ من المستویات لجمیع أسئلة

 التالمیـــذ، مســـتویات لمختلـــف مناســـباً  تجعلـــه القرائـــي االســـتیعاب لمهـــارات وفقـــاً  األســـئلة وضـــع فـــي

 تقسـیم تـم فقـد ولـذا خاطئـة، إجابـة السـؤال عـن أجابوا للذین المئویة النسبة الصعوبة بمستوى ویقصد

 عــن أجــابوا والـذین خاطئــة، إجابـة الســؤال عـن أجــابوا نالــذی وفـرز مجمــوعتین، إلـى التالمیــذ درجـات

 التجربـة أثنـاء فـي االختبـار تطبیـق بعـد تبین وقد الصعوبة، معامل إیجاد ثم صحیحة، إجابة السؤال

 بـین القـیم تراوحـت حیـث الصعوبة لمعامالت المقبول المدى في تقع الفقرات جمیع أن االستطالعیة

  )7 ملحق().2000عّالم،. (مقبولة قیم وهي) 0.315-0.725(
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 التالمیـــذ وبـــین المتمیـــزین التالمیـــذ بـــین الفـــرق تحدیـــد إلـــى التمییـــز معامـــل یشـــیر: التمییـــز معامـــل-

 وأي بحــذفها، وینصــح التمییــز ضــعیفة تعــد) 0 ،0,19( ضــمن تقــع عبــارة فأیــة التحصــیل ضــعیفي

 تعــد) 0,39( نمــ أعلــى تكــون عبــارة وأي مقبــول، تمییــز ذات تعــد) 0,39،0,20( ضــمن تقــع عبــارة

  )8 ملحق( ). 2002،95 ،سلیمان و صالح؛. (جید تمییز ذات

  :اآلتیة المعادلة وفق االختبار عبارات لجمیع التمییز معامل حساب تم وقد

  المجموعتین أعداد نصف/ الدنیا للفئة الصحیحة اإلجابات -العلیا للفئة الصحیحة اإلجابات= التمییز معامل

 فقــد التمییــز، ومعــامالت الصــعوبة لمعــامالت المقبــول المــدى ضــمن تقــع العبــارات جمیــع أن فتبــین

 الدراسـة فـي المقیـاس اسـتخدام إلـى الباحـث وتطمـئن مقبولـة وهي) 0,85 -0,20( بین القیم تدرجت

  ).2007،26حسین، بشر( الحالیة

  :لالختبار الداخلي االتساق من التأكد -

 مـن مجموعـة علـى طبـق فـإذا الكلیة، بالدرجة رتباطهاوا العبارة درجة إلى الداخلي االتساق یشیر    

 حســاب وتــم لالختبــار، الكلیــة بالدرجــة العبــارات مــن عبــارة لكــل الدرجــة ارتبــاط یحســب الدراســة عینــة

 مــع ومقارنتهــا االختبــار عبــارات مــن عبــارة كــل درجــة بقیــاس والمتعلــق) بیرســون( االرتبــاط معامــل

 مـن عبـارة لكـل أعطـي إذ) 60-0( بـین لالختبـار الكلیـة درجـةال تراوحـت وقد لالختبار الكلیة الدرجة

 عبـارات مـن عبـارة لكـل االرتبـاط معـامالت جمیـع أن وبین�ت النت�ائج واحـدة، درجـة االختبار عبارات

 االختبـار عبـارات أن علـى مؤشـر وهـذا (0,05-0,01) الداللة مستویي عند إحصائیاً  دالة االختبار

ــ ویؤكــد عالیــة صــدق بدرجــة تتمتــع  یعطــي وهــذا االختبــار عبــارات جمیــع بــین الــداخلي االرتبــاط وةق

  ).9(ملحق .االختبار بتطبیق الثقة للباحث

ــار ثبــات -  أعیــد مــا إذا نفســها النتــائج االختبــار یعطــي أن االختبــار، ثبــات بمعامــل یقصــد  :االختب

 ثبـات حسـاب مویت زمني وبفارق متتالیتین مرتین نفسها الظروف وفي نفسها المجموعة على تطبیقه

 المـــرة فـــي التالمیـــذ علیهـــا حصـــل التـــي الـــدرجات بـــین االرتبـــاط معامـــل بحســـاب إحصـــائیا االختبـــار

 وٕابــــراهیم، ؛573 ،2005 زیتــــون،(الثانیــــة المــــرة فــــي علیهــــا حصــــلوا التــــي الــــدرجات وبــــین األولــــى

  : عدة طرائق الباحث اعتمد االختبار، ثبات معامل ولحساب) 190 ،2000

 أفرادها عدد بلغ استطالعیة عینة على النهائیة صورته في االختبار تطبیق تم : ةاإلعاد طریقة -*

 المجتمع خصائص نفس ولهم الدراسة، عینة خارج من الثالث، الصف تالمیذ من وتلمیذة تلمیذاً  39
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 بتاریخ األحد یوم قدیمة زاهرة التعلیمیة المیدان منطقة في) أمین قاسم( مدرسة في األصلي،

 تطبیق وأعید استطالعیاً  التعلیمي البرنامج فیها جرب التي نفسها المدرسة وهي 28/9/2013

 معامل وحساب 13/10/2103بتاریخ األثنین یوم أسبوعین مرور بعد ذاتها العینة على االختبار

 معامل باستخدام الثاني التطبیق في ودرجاتهم األول التطبیق في التالمیذ درجات بین الترابط

 درجة على االختبار أن إلى جیداً  مؤشراً  یعطي ما) 0.90( الثبات معامل وبلغ باط،لالرت بیرسون

  . للتطبیق صالحاً  یجعله الثبات من عالیة

  .االختبار مستویات من مستوى لكل الثبات معامالت یبین اآلتي والجدول

  اإلعادة بطریقة االختبار ثبات معامل) 16(جدول

  لةالدال مستوى  الترابط قیمة  المھارات

  0.000  **0.914  حرفي

  0.000  **0.849  استنتاجي

  0.000  **0.829  نقدي

  0.000  **0.798  تذوقي

  0.000  **0.922  إبداعي

  0.000  **0.902  الكلیة الدرجة

   :النصفیة التجزئة طریقة -*

 ،متكــافئین أو متقــارنین جــزأین إلــى تجزئتــه ثــم واحــدة مــرة االختبــار تطبیــق الطریقــة هــذه تتطلــب     

 كـل فـي درجـة علـى التلمیـذ ویحصـل المفـردات مـن منفصـلة عینـة علـى یشـتمل الجزأین من كل�  وعد

 ارتبــاط معامــل باســتخدام االختبــار نصــفي درجــات بــین االرتبــاط علــى الحصــول ویــتم الجــزأین، مــن

 مــن مجمــوعتین بــین التنــاظر تعكــس بیرســون معامــل حســاب مــن الناتجــة القیمــة ألن ونظــراً  بیرســون

 بتطبیـق القیمـة هـذه علـى التعـدیل إجـراء ینبغـي لـذلك  فقـط، االختبـار نصـف مـن المسـتمدة اتالدرج

ــــار ثبــــات لمعامــــل التقدیریــــة القیمــــة إلیجــــاد الناتجــــة القیمــــة علــــى بــــراون -ســــبیرمان صــــیغة  االختب

  ).235 ،2009 عالم،(هكلّ 

 إلــى) األول التطبیــق دبعــ( االختبــار عب��ارات بتقســیم الباحــث قــام الطریقــة بهــذه الثبــات ولحســاب    

 ذات العبــارات الثــاني النصــف ویضــم الفردیــة، األرقــام ذات العب��ارات األول النصــف یضــم نصــفین،

 أنـــه فُوجـــد والثـــاني، األول النصـــفین بـــین) Person( االرتبـــاط معامـــل ُحِســـبَ  ثـــم الزوجیـــة، األرقـــام

 بلـــغ حیـــث بـــراون مانســـبیر  بمعادلـــة ُعـــّدل لـــذا االختبـــار نصـــف ثبـــات یمثـــل وهـــو ،)0,74( یســـاوي

  . االختبار ثبات یؤكد وهذا ،)0.85(
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  النصفیة التجزئة بطریقة االختبار ثبات معامل) 17(جدول

  الكلیة الدرجة  االبداعي  التذوقي  النقدي  االستنتاجي  الحرفي  المستوى

  0.85  0.887  0.801  0.878  0.884  0.905  معامل الثبات

  ).كرونباخ ألفا( طریقة الختبارل الداخلي االتساق حساب -*

 معامـــل وتـــراوح االختبـــار، ثبـــات لمعامـــل األدنـــى القیمـــة لتحدیـــد) كرونبـــاخ ألفـــا( طریقـــة اســـتخدام تـــم

 تطبیقــه، إمكانیــة وتتــیح لالختبــار، جیــدة ثبــات قیمــة إلــى تشــیر وهــي) 0,91 ، 0,81( بــین الثبــات

  . االختبار بثبات واالطمئنان الثقة للباحث وتعطي

  كرونباخ ألفا بطریقة الختبارا ثبات قیم) 18(جدول

  اإلبداعي  التذوقي  النقدي  االستنتاجي  الحرفي  االسم
 الكلیة الدرجة

  للمقیاس

 معامل

  االرتباط
0.905  0.884  0.878  0.901  0.87  0.887  

  

  :النھائیة صورتھ في القرائي االستیعاب اختبار -

 المستوى الحرفي، لمستوىا( ھي مستویات خمس من یتكون النھائیة صورتھ في االختبار أصبح

 المھ�ارات مجم�وع وبل�غ) اإلب�داعي المس�توى الت�ذوقي، المس�توى النق�دي، المس�توى االستنتاجي،

 المس���تویات عل��ى ع��ةموزّ  عب���ارة) 60( یس��اوي الكل��ي العب���ارات وع��دد مھ��ارة) 19( الفرعی��ة

   .ةالخمس

  .الفرعیة في كل مستوى المھارات) 19( الجدول

اجياالستنت الحرفي المستوى  المجموع اإلبداعي التذوقي النقدي 

 60 عبارة  10 10 10 15 15 عدد مھارات المستوى

درجة60   10  10  10  15  15 الدرجة  

  
  .القرائي االستیعاب اختبار مواصفات) 20( الجدول

  االختبار مواصفات

              .%)85و% 25( بین تراوح الصعوبة معامل -1

             .)0,85 -0,20(    بین حتراو التمییز معامل -2

          .)0,85 ، 0,71(   بین تراوح كرونباخ ألفا معامل -3

  .درجة 60=  لالختبار الكلیة الدرجة -4

  .تكملة ـ مقالي ـ متعدد من اختیار: األسئلة نوع -5

  .دقیقة 85: االختبار زمن-6

  .)14 ( ملحق اإلجابات مفتاح -7
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 ُ   :لالستبانة االستطالعي التجریب-ثانیا

 التطبیـــق خـــالل تظهـــر قـــد التــي الثغـــرات بعـــض لتالفـــي لالســتبانة اســـتطالعي بتطبیـــق الباحـــث قــام

 االســـتبانة تطبیـــق زمـــن حســـاب إلـــى ،إضـــافةً  النهـــائي التطبیـــق قبـــل تالفیهـــا علـــى والعمـــل التجریبـــي

  :یلي ما حساب وكذلك الثالث الصف لتالمیذ العبارات ومناسبة

 معامـل باسـتخدام لالسـتبانة الداخلي االتساق صدق بحساب الباحث قام :الداخلي ساقاالت صدق -

 خـارج(األساسـي الثالـث الصـف تالمیـذ مـن االسـتطالعیة  العینـة علـى تطبیقهـا بعـد بیرسون، ارتباط

 التعلیمیةــ المیـدان منطقـة فـي) أمـین قاسـم( مدرسـة في وتلمیذةً  تلمیذاً ) 39( من مكونة) البحث عینة

  :االستطالعي التجریب یبین اآلتي والجدول 30/9/2013 بتاریخ االثنین یوم قدیمة، رةزاه

  لالستبانة الداخلي االتساق صدق) 21( جدول

 رقم

  العبارة

 معامل

 االرتباط

  بیرسون

 مستوى

  الداللة

 رقم

  العبارة

 معامل

 االرتباط

  بیرسون

 مستوى

  الداللة

 رقم

  العبارة

 معامل

 االرتباط

  بیرسون

 مستوى

  داللةال

1 .388** 0.000 10 .267* 0.018 19 .679** 0.000 

2 .331** 0.003 11 .324** 0.004 20 .686** 0.000 

3 .401** 0.000 12 .467** 0.000 21 .666** 0.000 

4 .311** 0.006 13 .596** 0.000 22 .586** 0.000 

5 .421** 0.000 14 .555** 0.000 23 .670** 0.000 

6 .594** 0.000 15 .653** 0.000 24 .524** 0.000 

7 .565** 0.000 16 .312* 0.021 25 .756** 0.000 

8 .405** 0.000 17 .471** 0.000 26 .608** 0.000 

9 .369** 0.001 18 .322** 0.005 27 .490** 0.000 

 قد العبارات جمیع أن نجد له المكونة والعبارات للمقیاس الكلیة الدرجة بین بیرسون معامل باستخدام

  .لالستبانة الداخلي االتساق صدق یؤكد وهذا 0.05 من أصغر داللة مستوى أعطت

  :االستبانة ثبات-

 تالمیذ من عینة على االستبانة تطبیق خالل من اإلعادة بطریقة الثبات حسب :اإلعادة طریقة -*

 قاســم( مدرســة فــي میــذةً وتل تلمیــذاً ) 39( مــن مكونــة) البحــث عینــة خــارج( األساســي الثالــث الصــف

 تطبیقـه وأعیـد 30/9/2013 بتـاریخ االثنـین یـوم قدیمـة، زاهـرة ــ التعلیمیـة المیدان منطقة في) أمین

 درجــة حســاب وتــم ،15/10/2013 الثالثــاء یــوم یومــاً  15 قــدره زمنــي بفاصــل ذاتهــا العینــة علــى

 علــى االســتبانة تكـون ذلكوبــ) 0.87( الثبـات معامــل فبلــغ بیرسـون، ارتبــاط معامـل باســتخدام الثبـات

  .الثبات من عالیة درجة
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  :براون سبیرمان معادلة حسب النصفیة بالتجزئة الثبات حساب تم : النصفیة بالتجزئة الثبات -*

  النصفیة التجزئة بطریقة االستبانة ثبات معامل) 22(جدول

  براون سبیرمان  االستبانة

  0.914  االتجاهات

 بحســب الثبــات یؤكــد مــا وهــو 0.914=  االرتبــاط قیمــة فكانــت بــراون ســبیرمان معامــل حســاب تــم

  .النصفیة التجزئة طریقة

  :كرونباخ ألفا ثبات -ثالثاً 

  كرونباخ ألفا بطریقة االستبانة ثبات معامل) 23(جدول

  كرونباخ ألفا معامل  االستبانة

  0.890  االتجاهات

  .االستبانة ثبات یؤكد ما α  =0.890 قیمة فكانت كرونباخ ألفا معامل حساب تم

 :االستبانة تطبیق زمن  -

  :اآلتیة المعادلة باستخدام االستبانة فقرات عن لإلجابة الالزم الزمن ُحِسب

           2/األخیر التلمیذ انتهاء زمن+  األول التلمیذ انتهاء زمن=  االستبانة زمن      

                                                            دقیقة 35.5=30+40/2    

 أمـــر ألي تحســـباً  االتجاهـــات اســـتبانة عبـــارات عـــن اإلجابـــة مـــن لالنتهـــاء دقیقـــة) 40( بـــذلك وُحـــدِّد

  .طارئ

  :التدریسي للبرنامج ستطالعياال التجریب -ثالثاً 

  :تعّرف األدوار لعب طریقة وفق التدریسي للبرنامج االستطالعي التجریب یهدف    

ــ تطبیــق إمكانیــة - بس��بب  التالمیــذ عــدد وزیــادة المــدارس فــي العملــي للواقــع وفقــاً  التدریســي امجالبرن

  .الظروف الحالیة

  .األساسي الثالث الصف تالمیذ لمستوى البرنامج مالءمة -

  .تجاوزها على والعمل السلبیة النقاط وتحدید ،وتعزیزها اإلیجابیة النقاط تحدید-*

  .النهائي التجریب في وتداركها البرنامج تطبیق أثناء الباحث تواجه التي الصعوبات -*
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  .البرنامج دروس من درس كل لتنفیذ الالزمة الزمنیة المدة -*

 لعـــب طریقــة وفـــق الــدروس بتحضـــیر الباحــث قـــام االســتطالعي التجریـــب مــن الهـــدف ولتحقیــق -*

) البحــث عینــة حــدود خــارج( األساســي الثالــث الصــف تالمیــذ مــن اســتطالعیة عینــة واختیــار األدوار

 التالمیــذ عــدد وبلــغ -األولــى الحلقــة -األساســي للتعلــیم) أمــین قاســم( مدرســة فــي واحــدة شــعبة وهــي

  .وتلمیذةً  تلمیذاً ) 39(

 كافـة المدرسـة ادارة وقـدمت االسـتطالعیة التجربة ببدء الصف ومعلمة المدرسة إدارة مع االتفاق -*

  .الالزمة التسهیالت

ــــب -* ــــة العینــــة( معّلمــــة مــــن الطل  المعّلمــــات مــــن یرغــــب مــــن وكــــذلك الــــدروس حضــــور) التجریبی

  .والمعّلمین

 بتـاریخ داالثنـین  یـوم) االسـتطالعیة التجربـة عینة أفراد( على المختارة الدروس بتطبیق البدء تم -*

 حـــول المالحظـــات وتســـجیل) م2014-2013( الدراســـي للعـــام األول الفصـــل مـــن م7/10/2013

 لكـل المستغرق الزمن وتسجیل واستفساراتهم، تساؤالتهم عن واإلجابة التالمیذ، وتفاعل الدرس، سیر

 وتوصل) م10/11/2013األحد یوم حتى( ستة أسابیع االستطالعیة التجربة تطبیق واستمر درس

  :یلي ما إلى االستطالعیة التجربة نهایة في الباحث

ــ اســتطالعي كتجریــب األدوار تمثیــل مجموعــة( مجموعــات إلــى الحصــة بدایــة فــي التالمیــذ توزیــع -  ـ

 إعــادة زمالئهــم، أداء لتســجیل المالحظــة؛ بطاقــات علــیهم موزعــة مجموعــة األســئلة، لطــرح مجموعــة

 أداء تعــّرف إلـى وتهـدف اسـتطالعیة، األولـى التجربـة ألن األولـى المجموعـة قبـل مـن األدوار تمثیـل

ــ مــرة األدوار تمثیــل إلعــادة مجموعــة بــه، قــاموا الــذي العمــل وتقــویم التالمیــذ  لطــرح مجموعــة ة،ثانی

 الموزعـــة المالحظـــة بطاقـــة وفـــق المالحظـــات لتســـجیل مجموعـــة الثانیـــة، المجموعـــة علـــى األســـئلة

  .الدرس مجریات في التالمیذ جمیع مشاركة لضمان وبذلك علیهم،
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  .األدوار لعب طریقة وفق االستطالعیة العینة تالمیذ توزیع) 24(الجدول

  أسرتي  ثالدروس المقررة في الوحدات الثال
الفائز 

 األول

هوایة 

 أحبها
 طبیب عربي الهرم الغذائي

  عدد التالمیذ                              المجموعة

  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  اإلجابة عن الصورة الكلیة للدرس

  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  قراءة الدرس

  ٤  ٧  ٤  ٥  ٥  تمثیل األدوار الموجودة في الدرس

  ٦  ٤  ٥  ٤  ٥  ئهمتالمیذ یطرحون األسئلة المكتوبة على زمال

  ٦  ٤  ٧  ٥  ٥  تالمیذ معهم بطاقة مالحظة لتقویم أداء التالمیذ

  ٤  ٥  ٤  ٥  ٥  إعادة تمثیل األدوار من قبل نفس المجموعة

  ٤  ٥  ٤  ٥  ٥  مجموعة ثانیة إلعادة األدوار

ــــــى  ــــــة عل ــــــة لطــــــرح األســــــئلة  المكتوب مجموعــــــة ثانی

  زمالئهم
٦  ٥  ٦  ٤  ٥  

  ٣٩  ٣٩  ٣٩  ٣٩  ٣٩  المجموع

 عوامــل أیــة تــدخل عــدم لضــمان والضــابطة التجریبیــة للمجمــوعتین الــدروس بإعطــاء احــثالب قیــام -

  .خارجیة

 الثقــة مــن المزیــد إلعطــائهم تــدّخل، أي دون اختاروهــا التــي األدوار بتمثیــل للتالمیــذ الحرّیــة تــرك -

  .الدرس في ترد لم ولو حتى وأفكارهم؛ آرائهم عن التعبیر في والحریة

  .تجاوزها على العمل و السلبیة النقاط وتحدید وتعزیزها ابیةاإلیج النقاط تحدید -

  :اآلتي الشكل على وبدأ  البرنامج مقدم بدور الباحث قیام - 

 علــى الیــوم ســنتعرف الترحیــب عبــارات مــن مناســبة عبــارة أي أو األعــزاء أبنــائي التالمیــذ، أعزائــي -

  :مثال): أسرتي( درس في الكرام ضیوفنا

  طارق؟ یا أنت صف أي في -

  .الثالث الصف في أنا

  ؟كم عدد أفراد أسرتك -

  .عدد أفراد أسرتي خمسة

  .أذكرهم لنا أیها البطل

  .أبي عمر وأمي فاطمة وأخي الكبیر حمزة وأختي الصغرى خدیجة وأنا
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  طارق؟ یا تعیش أین -

  .سعیدة أسرة في أعیش

  طارق؟ یا ومسرور فرح أـنت هل -

  .ومسرور فرح أنا ،نعم    

  ؟مسرورو  فرح أنت لماذا-

  .سعیدةٍ  أسرةٍ  في أعیش ألنني

  العزیز؟ األب أیها تعمل ماذا -

  .الكهرباء شركة في موظفاً  أعمل أنا

  الكهرباء؟ من نستفید ماذا -

  .بیوتنا في الكهربائیة األدوات من الكثیر تشغیل في منها نستفید

  العزیز؟ األب أیها تنصحنا بماذا-

  .المنزل داخل الكهربائیة المصابیح جمیع إشعال بعدم أبنائي یا أنصحكم

  إشعال عدة مصابیح؟تریدنا  لماذا ال-

  .لغیرنا الكهرباء نوفرحتى 

  .العزیز األب أیها لك شكراً  -

  العزیزة؟ األم أیتها تعملین ماذا -

  .الخامس الصف لتالمیذ للعلوم مّدرسة أعمل أنا

  البیت؟ أعمال في األوالد یساعدك هل -

 الطعـــام؛ إعـــداد فـــي یســـاعدني وبعضـــهم البیـــت؛ ترتیـــب فـــي یســـاعدني فبعضـــهم ،عزیـــزي یـــا طبعـــاً 

  .البیت تنظیف في یساعدني وبعضهم

  ماذا تقولین لألوالد؟-

  .، حافظوا على نظافة مدرستكم كما تحافظون على نظافة بیوتكمجمیعاً  لهم شكراً  

  في أي صف أنت یا حمزة؟

  .أنا في الصف الخامس
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  :ات البحثالقبلي ألدوالتجريب 

  :النهائیة التجربة عینة اختیار -

 فـي المسـجلین األساسـي الثالـث الصـف تالمیذ من البحث مجتمع یتكون: البحث مجتمع تحدید -1

   .)2014-2013( الدراسي للعام دمشق محافظة في الرسمیة المدارس

 لمدیریــة ةتابعــ مــدارس ثــالث مــن مقصــود بشــكل البحــث عینــة اختیــار تــم: البحــث عینــة اختیــار -2

  :هي أسباب لعدة) الجزائري طاهر أمین، قاسم الخوالني، السمح مدرسة( هي دمشق تربیة

 وتقـدیم المیدانیـة، التجربـة تنفیـذ وفـي البحـث أدوات تطبیـق فـي الباحث مع المدارس اتار دإ تعاون -

  .الالزمة التسهیالت

  .قدیمة زاهرة ـ یمیةالتعل المیدان منطقة هي واحدة منطقة في الثالث المدارس وجود -

  .الباحث سكن من وقربها المدارس هذه إلى الوصول سهولة -

   .البحث عینة أفراد بین والثقافي واالقتصادي االجتماعي التقارب ضمان -

  البحث أدوات تطبیق مدارس) 25(الجدول

  المدرسة نوع  التالمیذ عدد  الشعب عدد  المدرسة  النوع

  جریبیةت  175  4  الخوالني السمح  تجریبیة

  استطالعیة  150  4  أمین قاسم  استطالعیة

  ضابطة  120  3  الجزائري طاھر  ضابطة

  :المجموعتین تكافؤ من التحقق -3    

 الداخلیــــة الســــالمة فــــي تــــؤثر قــــد التــــي المتغیــــرات مــــن عــــدد إلــــى التجریبیــــة البحــــوث تتعــــرض      

 ال التـي المتغیـرات تلـك وهـي) ةالدخیلـ( أو بالضـابطة المتغیـرات هذه وتسمى لتصامیمها، والخارجیة

 یكـــون وهنــا. للبحــث التجریبــي التصـــمیم مــن جــزءاً  تكــون ولكنهـــا التجریبیــة، المعالجــة ضــمن تــدخل

 المتغیـرات هـذه ضـبط الباحـث مـن یتطلـب وهـذا ،النتائج في الخطأ من اإلقالل ضبطها من الغرض

  .دقیق بشكل التابع المتغیر في یؤثر كي المستقل للمتغیر الفرصة إلتاحة

 خــالل مــن وذلــك التــابع، والمتغیــر التجربــة فــي تــؤثر قــد التــي المتغیــرات ضــبط علــى الباحــث حــرص

  :وهي اآلتیة، المتغیرات في البحث مجموعات تكافؤ من التأكد

 والنمو, جهة من تالمیذال یمتلكها التي السابقة الخبرات في العمر فارق یؤثر: الزمني العمر-*

 ما وتأثیر المدرسة إلى الدخول في التأخر أم الرسوب نتیجة ذلك أكان اءسو , أخرى جهة من العقلي
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 المجموعتین، في تالمیذال أعمار متوسطات مقارنةب الباحث قام لذلك التعلم، عملیة في سبق

  .التجربة مدراس سجالت من علیها الحصول بعد ستیودنت، ت اختبار بتطبیق

   .العمر متغیر وفق والضابطة التجریبیة المجموعتین نبی للفروق t- test اختبار نتائج) 26( جدول

  العدد  المجموعة  المتغیر
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

 قیمة

  )ت(
 قیمة

  الداللة
  القرار

  العمر
  0,36  8,20  50  تجریبیة

  دالة غیر  0,550  0,599
  0,29  8,24  33  ضابطة

  

 توجد ال أي ؛)0.05( داللة مستوى عند یاً إحصائ دالة غیر) t( قیمة أن) 26(الجدول من یتضح

 تكافؤها یعني وهذا الزمني، العمر متغیر وفق البحث مجموعات بین إحصائیة داللة ذات فروق

  .البحث نتائج في تأثیره عدم ویضمن الزمني، العمر لمتغیر بالنسبة

  : العام الدراسي التحصیل-*

 للعــــام الثـــاني الدراســــي للفصـــل والضــــابطة التجریبیـــة المجمــــوعتین نتـــائج علــــى الباحـــث حصـــل    

 الحسابي المتوسط حساب وتم المدرستین كال في المدرسیة السجالت من م2013-2012 الدراسي

ــ الریاضــیات ـــ الدیانــة ـــ العلــوم ـــ االجتماعیــة الدراســات ـــ عربیــة لغــة( الدراســیة للمــواد العــام للتحصــیل  ـ

 قســمین إلــى العربیــة اللغــة تقســم حیــث درجــة) 70( تللــدرجا العــام المجمــوع وبلــغ) اإلنكلیزیــة اللغــة

  .المناسبة اإلحصائیة العملیات وأجریت) نشید +إمالء +قواعد(و) خط+  تعبیر+  قراءة(

  العام التحصیل متغیر وفق والضابطة التجریبیة المجموعتین بین للفروق t- test اختبار نتائج). 27( جدول

  العدد  المجموعة  المتغیر
 المتوسط

  ابيالحس
  القرار  الداللة قیمة  ت قیمة

 التحصیل

  الدراسي

  52,99  50  تجریبیة
  دالة غیر  0,331  1,112

  55,39  33  ضابطة

 توجــد ال وبالتــالي) 0,05( الداللــة مســتوى عنــد دالــة غیــر) ت( قیمــة أن) 27( الجــدول مــن یتضــح

 فــي تــؤثر أنْ  یمكــن والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین درجــات متوســطي بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق

  .البحث متغیرات

  

  

  



 وإجراءاته حثالب منهج           الرابع                                                                                                                        الفصل

 

  
١٤٦ 

  .تحصیلال مستویات وفق التالمیذ توزیع -*

 بـاالطالع الباحـث قـام مسـتقل كمتغیـر الدراسـي التحصـیل متغیـر یتضـمن الحـالي البحـث أنّ  بما    

  الدراسي للعام والضابطة التجریبیة المجموعتین في للتالمیذ العام التحصیل معدالت على

 إلــى والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین مــن مجموعــة كــلّ  وُقســمت الثــاني صــلالف  2013 -2014

 تحصــیلهم معــدالت تراوحــت الــذین وهــم )مرتفــع( للتالمیــذ التحصــیلي المســتوى وفــق مســتویات ةثالثــ

%) 70 إلــــى% 45( بــــین درجــــاتهم تراوحــــت الــــذین وهــــم)  متوســــط(و ،%)100 إلــــى% 75 (بــــین

  .ذلك یبین) 32(والجدول%) 44( عن درجاتهم قلت الذین وهم )ضعیف(و

  الدراسي التحصیل مستوى وفق والضابطة التجریبیة المجموعتین في التالمیذ توزع) 28(جدول

  المجموعة              

  التحصیلي المستوى

  المجموع  الضابطة المجموعة  التجریبیة المجموعة

  19  8  11  مرتفع

  48  19  29  متوسط

  16  6  10  منخفض

  83  33  50  المجموع

 الباحث قام البحث نتائج في المتغیر هذا تأثیر إبعاد أجل من: واالجتماعي االقتصادي المستوى -*

 اقتصادیة مستویات تضم التي المیدان، منطقة هو واحد جغرافي نطاق من التجربة مدارس باختیار

 في جتماعيواال االقتصادي المستویین عاملي تأثیر من لیقلّ  اممّ  ما، نوعاً  متجانسة واجتماعیة

 .البحث عینة أفراد نتائج

 البحث تيلمجموع سیقدم الذي العلمي المحتوى یكون أنْ  على الباحث عمل: العلمي المحتوى -*

 األنشطة تطلبته ما عدا, إضافیة معلومات أي تقدم ولم ا،مبینه التكافؤ لضمان نفسه المحتوى هو

  .األدوار لعب طریقة لتنفیذ الالزمة

  :النهائیة للتجربة دیةالتمهی اإلجراءات

  :اآلتیة التمهیدیة باإلجراءات الباحث یقوم أن النهائي للتجریب اإلعداد تطلب

 هـذه المـدارس مـدیري مـع والتقـى النهائیـة، التجربة فیها ستطبق التي المدارس بزیارة الباحث قام -1

 الدراســـة أهـــداف عـــن فكـــرةزودهـــم بو  ،البحـــث تطبیـــق فـــي التربیـــة وزارة موافقـــة مـــن نســـخة لهـــم وقـــدم

 والتعاون الدعم كلّ  قدمت التجربة مدارسات إدار  أنّ  إلى اإلشارة وتجدر تنفیذها، وخطوات وأهمیتها

   .إمكانات المدارس به تسمح ما حدود في النهائي التجریب متطلبات لتوفیر
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 ختبــاراتاال وتطبیــق النهائیــة التجربــة بــإجراء البــدء موعــد علــى المدرســة إدارة مــع الباحــث اتفــق -2

  .والمؤجلة المباشرة والبعدیة القبلیة

  .المدرسة برنامج حسب ، المادة حصص لتوزیع المخصص الزمني بالجدول الباحث تقید -3

 الماضـي العـام فـي الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات على الباحث حصل-4

 متجانسـة غیـر مجموعـات في لتوزیعهم ذلكو  المواد، كل في عالماتهم ومجموع العربیة، اللغة لمادة

 فـي تالمیـذال تكـافؤ مـن التحقق وألجل ،للتالمیذ التعاونیة المجموعات تشكیل أثناء في التحصیل في

  .ضبطه یتم لم إذا فیما التابع المتغیر في یؤثر أن یمكن الذي السابق العام الدراسي التحصیل

 مـریح جـو فـي ووضعهم لتهیئتهم تنظیمیة جلسة في التجریبیة المجموعة طلبة مع الباحث التقى -5

 األدوار لعـب بطریقـة التـدریس طبیعـة عـن فكـرة تقـدیم خـالل مـن التعلم عملیة في االنخراط لهم تیحی

  :اآلتیة األمور لهم موضحاً  ، ومهارات تعلیمیة أهداف من تتضمنه ما بكل

 للصـف جیـدة صـورة وتقـدیم نضـباطواال التعـاون بـروح التحلـي ضـرورة إلـى التالمیـذ وٕارشـاد توجیه-6

 . التدریس أثناء في الدراسي

ـــة األساســـیة وعناصـــرها ، وممیزاتهـــا وأهـــدافها وأهمیتهـــا األدوار لعـــب طریقـــة طبیعـــة-7  تنفیـــذ وكیفی

 .فیها التالمیذ ودور الدروس

 .والوسائل التعلیمیة التي ستستخدم في الدروس التقنیات تقدیم فكرة عن-٨

 .والجماعیة الفردیة التقویم وعملیات المكافآت وتقدیم الدرجات تقدیر نظام توضیح-9

 مـن بعـدد قـام فقـد االسـتطالعیة التجربـة فـي واجههـا التـي الصـعوبات لتالفـي الباحـث مـن سعیاً -10

  :منها اإلجراءات

 . النهائیة بالتجربة البدء عند جلسة أول بدایة لحضور  المدرسة مدیر دعوة-*

 التالمیـذ أعمـال درجـة فیهـا لیسـجل المجمـوعتین فـي ذیـالتالم عالمات دفتر على الباحث حصل-*

 . التالمیذ مشاركة من قدر أكبر بذلك لیضمن والمذاكرة، الشفهي ودرجة الفصلیة

  بهــا فــینالمكل المهــام إنجــاز فــي نجــاحهم حــال فــي ،للتالمیــذ تقــدم المكافــآت مــن مجموعــة إعــداد-*

 .أكثر جدیةب للعمل تدفعهم للتالمیذ حافزاً  لتكون
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 الحاسب باستخدام وعرضها التقدیمیة العروض برمجیة وفقالتدریسي  البرنامج دروس تحضیر-*

 مشـاركتهم من دیز یو  التالمیذ انتباه شدی الذي األمر الدرس، بموضوع المرتبطة الصور و المحمول

  . الدرس في ورغبتهم

  :ألدوات البحث النهائي التجریب تنفیذ

 التجربــــــة فــــــي ظهــــــرت التــــــي الصــــــعوبات وتالفــــــي البحــــــث، أدوات حیةصــــــال مــــــن التأكــــــد بعــــــد   

 الزمنــــي العمــــر فــــي البحــــث مجموعــــات تكــــافؤ مــــن والتحقــــق البحــــث عینــــة واختیــــار االســــتطالعیة،

  :اآلتیة الخطوات وفق النهائیة التجربة بدأت واالجتماعي، االقتصادي والمستویین العام والتحصیل

  :االتجاهات واستبانة القرائي االستیعاب مهارات الختبار القبلي التطبیق -

ـــق     ـــار ٌطِب ـــاً  االتجاهـــات واســـتبانة القرائـــي االســـتیعاب مهـــارات اختب  البحـــث مجموعـــات علـــى قبلی

 وذلـك القبلي التحصیل في المجموعات تكافؤ من للتأكد)  الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة

  : اآلتي الجدول في المبینة التواریخ وفق

  .االتجاھات واستبانة القرائي االستیعاب لالختبار القبلي للتطبیق الزمني البرنامج) 29 (جدول

  الجزائري طاھر  الخوالني السمح مدرسة  االختبار نوع

  الضابطة المجموعة   التجریبیة المجموعة

  والتاریخ الیوم  والتاریخ الیوم

   1/10/2013/الثالثاء  القرائي االستیعاب اختبار

  

   2/10/2013/ءاألربعا

  

   3/10/2013الخمیس  االتجاھات استبانة

  الثانیة الحصة

   3/10/2013الخمیس

  الرابعة الحصة

 التـي التوجیهـات وتوحیـد تطبیقهـا ظـروف توحیـد بغیـة بنفسـه االختبـارات هـذه بتطبیـق الباحث قام   

 فــي الــنفس لــىع واالعتمــاد بدقــة، االختبــار عبــارات جمیــع قــراءة ضــرورةو  ،التالمیــذ لجمیــع تعطــى

 فـال ،منتـائجه فـي یـؤثر لـن االختبـار أن یذللتالم دأكّ  كما لدیه، المتوفرة المعلومات إطار في اإلجابة

 بتطبیــق البــدء قبــل الباحــث حوّضــو  اإلجابــة، علــى قــدرتهم عــدم حــال فــي واالرتبــاك للخــوف داعــي

ــ یمتلكهــا التــي المعلومــات فتعــرّ  االختبــار مــن الهــدف أنّ  االختبــار  الوحــدات محتــوى حــول ذالتالمی

  .مهاتعلّ  إلى حاجتهم مدى تحدید مّ ثَ  ومن ،الثالث للصف القراءة كتاب من الثالث

ــ االختبــار بتصــحیح الباحــث قــام القبلــي، االختبــار تطبیــق مــن االنتهــاء بعــد     التصــحیح ســلم قوف

  .نتائجهمب تالمیذال وأعلم المعتمد،
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 فـــي البحـــث مجموعـــات تكـــافؤ مـــن التحقـــق وهـــو بلـــيالق لالختبـــار المحـــدد الهـــدف مـــن وانطالقـــاً     

 الفرضـــیات وضــع تـــم  النهــائي، التجریـــب لســالمة كشـــرط واالتجاهــات، الدراســـي التحصــیل مســتوى

  :اآلتیة القبلي بالتطبیق الخاصة

 فـي التجریبیـة و الضـابطة المجموعـة تالمیـذ درجـات يمتوسـط بـین إحصـائیاً  دالة فروق توجد ال-1

  .القبلي قرائيال االستیعاب اختبار

 فـي الضـابطة و التجریبیـة المجموعـة تالمیـذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال -2

  . القراءة نحو التالمیذ اتجاهات الستبانة القبلي التطبیق

 فـي التجریبیـة و الضـابطة المجموعـة تالمیـذ درجـات يمتوسـط بـین إحصـائیاً  دالة فروق توجد ال-3

  ).ضعیف متوسط، مرتفع،(التحصیل مستویات حسب القبلي القرائي االستیعاب اختبار

 التالمیـذ نتـائج بتحلیـل الباحـث قام 0.05 الداللة مستوى عند السابقة الفرضیات صحة من وللتحقق

 SPSS (Statistical Package of( اإلحصـائي البرنـامج باسـتخدام واالسـتبانة االختبـار فـي

Social Sciences ، ت( بـاراخت اسـتخدم إذ( t-test independent sample) (لتحلیـل 

 عـالم، أبـو( .والضـابطة التجریبیـة المستقلة، المجموعات في  تالمیذال درجات متوسطي بین الفروق

   .)268-264 ،2006 والرفاعي ونجیب ؛ 28-26 ،2007 ، وبشر ؛ 111-115-،2003
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  :تياآل النحو على الفرضیات اختبار نتائج جاءت و

 فـي التجریبیـةو  الضابطة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال-1

  .القبلي القرائي االستیعاب اختبار

 اختبــار نتـائج وجـاءت) ت( قیمــة وحسـاب المعیاریـة واالنحرافـات الحســابیة المتوسـطات اسـتخراج تـم

  :اآلتي بالجدول الموضح النحو على الفرضیة

 في والضابطة التجریبیة المجموعتین في التالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة) t- test( قیم )30( جدول

  القرائي االستیعاب مھارات الختبار القبلي التطبیق

 العدد المجموعة المھارات
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ح.د  المحسوبة ت  القرار الداللة 

 حرفي

 1.40683 4.9800 50 تجریبیة

دالة غیر 523. 81 642.  
 2.18336 4.7273 33 ضابطة

 استنتاجي

 1.52315 4.9200 50 تجریبیة

دالة غیر 173. 81 1.376  

 2.16244 4.3636 33 ضابطة

 نقدي

 1.87584 2.5400 50 تجریبیة

دالة غیر 105. 81 1.637  

 1.44403 1.9091 33 ضابطة

 تذوقي

 1.69332 1.5000 50 تجریبیة

دالة غیر 965. 81 -044.-  

 1.30195 1.5152 33 ضابطة

 إبداعي

 1.27600 2.6200 50 تجریبیة

دالة غیر 562. 81 582.  

 1.25227 2.4545 33 ضابطة

الكلیة الدرجة  

 5.43669 16.5600 50 تجریبیة

دالة غیر 196. 81 1.303  

 5.45140 14.9697 33 ضابطة

 داللتـه ومسـتوى 0.642=  ت قیمة أن نجد ستیودنت ت اختبار باستخدام :الحرفي المستوى -أوالً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.523

 فـــي الضـــابطة و التجریبیـــة تینالمجمـــوع تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد

 .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب ختبارا في الحرفي المستوى

 ومسـتوى 1.376=  ت قیمـة أن نجـد سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :االسـتنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أكبــــر وهــــو 0.173 داللتــــه

ــ إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة  و التجریبیــة تینالمجمــوع تالمیــذ درجــات يمتوســط ینب

 .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب اختبار في االستنتاجي المستوى في الضابطة
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 داللتـه ومستوى 1.637=  ت قیمة أن نجد ستیودنت ت اختبار باستخدام: النقدي المستوى -ثالثاً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 الفتراضيا الداللة مستوى من أكبر وهو 0.105

 فـــي الضــابطة و التجریبیـــة تینالمجمــوع تالمیـــذ درجــات يمتوســـط بــین إحصـــائیاً  دالــة فـــروق توجــد

 .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب اختبار في النقدي المستوى

 ومســـتوى 0.044=  ت قیمـــة أن نجـــد دنتســـتیو  ت اختبـــار باســـتخدام: التـــذوقي المســـتوى -رابعـــاً 

 الفرضـیة صـحة یؤكـد هـذا وبالتـالي 0.05 االفتراضـي الداللـة مسـتوى مـن أكبـر وهو 0.965 داللته

 ومتوسـط التجریبیـة المجموعـة تالمیـذ درجـات متوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال أي الصفریة

مــا  القبلــي القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي التــذوقي المســتوى فــي الضــابطة المجموعــة تالمیــذ درجــات

 .تینالمجموع تكافؤ یؤكد

 ومسـتوى 0.582=  ت قیمـة أن نجـد سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :اإلبـداعي المسـتوى -خامساً 

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أكبــــر وهــــو 0.562 داللتــــه

 و التجریبیــة تینالمجمــوع تالمیــذ درجــات متوســطي نبــی إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة

 تینالمجموع تكافؤ یؤكد وهذا القبلي القرائي االستیعاب اختبار في اإلبداعي المستوى في الضابطة

   داللتـه ومسـتوى 1.303=  ت قیمة أن نجد ستیودنت ت اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

 توجــد ال أي الصـفریة الفرضــیة صـحة یؤكــد هـذا و 0.05 ضـياالفترا الداللــة مسـتوى مــن أكبـر وهـو

 اختبــار فــي الضــابطة و التجریبیــة تینالمجمــوع تالمیــذ درجــات متوســطي بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب

 الضـابطة و بیةالتجری المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال -2

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات الستبانة القبلي التطبیق في

 التجریبیـــة تینالمجمـــوع تالمیـــذ لـــدرجات المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة المتوســـطات اســـتخراج تـــم

 فجـاءت  المستقلتین للعینتین)  ت( قیمة وحساب االتجاهات الستبانة القبلي التطبیق في والضابطة

  :اآلتي بالجدول الموضح النحو على الفرضیة باراخت نتائج

  

  

  

  



 وإجراءاته حثالب منهج           الرابع                                                                                                                        الفصل

 

  
١٥٢ 

 والضابطة التجریبیة المجموعتین في التالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة) t- test( قیم) 31(جدول

 االتجاھات الستبانة القبلي التطبیق في

 العدد المجموعة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ح.د  المحسوبة ت ارالقر الداللة   

 3.52746 17.7353 33 ضابطة

دالة غیر 878. 81 154.  
 1.38048 17.8200 50 تجریبیة

 من أكبر وهو 0.878 داللته ومستوى 0.154=  ت قیمة أن نجد ستیودنت ت اختبار باستخدام

 دالة فروق توجد ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى

 الستبانة القبلي التطبیق في الضابطةو  التجریبیة تینالمجموع تالمیذ درجات يمتوسط نبی إحصائیاً 

  .القراءة نحو االتجاه في المجموعتین تكافؤ یؤكد ما وهو القراءة، نحو التالمیذ اتجاهات

 التجریبیـة و الضابطة تینالمجموع تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال -3

  ).ضعیف متوسط، مرتفع،(التحصیل مستویات وفق القبلي القرائي االستیعاب اختبار في

   :خالل من) ضعیف متوسط، مرتفع،( الدراسي التحصیل مستوى وفق التالمیذ تكافؤ من التأكد تم

 الضابطة و التجریبیة تینالمجموع تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال-1

  .القبلي القرائي االستیعاب باراخت في ضعیفي التحصیل
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 المجموعتین بین الفرق داللة الختبار  Man-Whitney ویتني مان اختبار باستخدام الباحث قام

  :اآلتي الجدول في موضحة هي كما النتائج فجاءت الطبیعي التوزیع تتبعان ال اللتین

 والضابطة التجریبیة المجموعتین درجات يتوسطم بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 32(جدول

  القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل ضعیفي

الرتب متوسط العدد المجموعة المھارات الرتب مجموع   
 - مان قیمة

 وتني
 القرار الداللة

 حرفي

دال غیر 110. -1.597- 37.00 6.17 6 ضابطة  

    99.00 9.90 10 تجریبیة

      16 المجموع

 استنتاجي

دال غیر 777. -284.- 48.50 8.08 6 ضابطة  

    87.50 8.75 10 تجریبیة

      16 المجموع

 نقدي

دال غیر 133. -1.503- 37.50 6.25 6 ضابطة  

    98.50 9.85 10 تجریبیة

      16 المجموع

 تذوقي

دال غیر 905. -119.- 52.00 8.67 6 ضابطة  

    84.00 8.40 10 تجریبیة

      16 المجموع

 إبداعي

دال غیر 380. -877.- 43.50 7.25 6 ضابطة  

    92.50 9.25 10 تجریبیة

      16 المجموع

الكلیة الدرجة  

دال غیر 113. -1.584- 36.50 6.08 6 ضابطة  

    99.50 9.95 10 تجریبیة

      16 المجموع

 داللتــه ومســتوى Z  =1.597 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

  :أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد ما 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.110

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسـطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال 

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي عاباالستی اختبار في الحرفي المستوى في التحصیل

 ومســتوى Z  =0.284 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :المســتوى االســتنتاجي -ثانیــاً 

 الصــفریة الفرضــیة صــحة یؤكــد مــا 0.05 االفتراضــي الداللــة مســتوى مــن أكبــر وهــو 0.777 داللتــه
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ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسـطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال أي

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد وهذا القبلي القرائي االستیعاب اختبار في االستنتاجي المستوى في التحصیل

 داللتــه ومســتوى Z  =1.503 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد هـذا و 0.05 فتراضـياال الداللة مستوى من أكبر وهو 0.133

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسـطي بـین إحصـائیاً  دالة فروق توجد ال

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد وهذا القبلي القرائي االستیعاب اختبار في النقدي المستوى في التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =0.119 قیمـة أن نجـد وتنـي مـان اختبـار امباسـتخد :التذوقي المستوى -رابعاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد هـذا و 0.05 االفتراضـي الداللـة مستوى من أكبر وهو 0.905

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسـطي بـین إحصـائیاً  دالة فروق توجد ال

 .تینالمجموع تكافؤ یؤكد وهذا القبلي القرائي االستیعاب ختبارا في التذوقي المستوى في التحصیل

 ومســتوى Z  =0.877 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أكبــــر وهــــو 0.380 داللتــــه

 الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسطي نبی إحصائیاً  دالة فروق توجد ال أي الصفریة

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ماالقبلي القرائي االستیعاب اختبار في اإلبداعي المستوى في ضعیفي التحصیل

 داللتــه ومســتوى Z  =1.584 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.113

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل
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 الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال -2

  .القبلي القرائي االستیعاب اختبار في متوسطي التحصیل

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على الفرضیة اختبار نتائج جاءت 

 المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 33(جدول

  .القبلي القرائي االستیعاب اختبار في متوسطي التحصیل لضابطةا و التجریبیة

الرتب متوسط العدد   الرتب مجموع  وتني - مان قیمة   القرار الداللة 

 حرفي

دال غیر 672. -423.- 485.00 25.53 19 ضابطة  

    691.00 23.83 29 تجریبیة

      48 المجموع

 استنتاجي

دال غیر 300. -1.036- 419.00 22.05 19 ضابطة  

    757.00 26.10 29 تجریبیة

      48 المجموع

 نقدي

دال غیر 425. -797.- 428.50 22.55 19 ضابطة  

    747.50 25.78 29 تجریبیة

      48 المجموع

 تذوقي

دال غیر 828. -218.- 475.50 25.03 19 ضابطة  

    700.50 24.16 29 تجریبیة

      48 المجموع

عيابدا  

دال غیر 833. -210.- 456.00 24.00 19 ضابطة  

    720.00 24.83 29 تجریبیة

      48 المجموع

 الدرجة

 الكلیة

دال غیر 966. -042.- 467.50 24.61 19 ضابطة  

    708.50 24.43 29 تجریبیة

      48 المجموع

 داللتــه ومســتوى Z  =0.423 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.672

 الضــــابطة و التجریبیــــة المجمــــوعتین تالمیــــذ درجــــات متوســــطي بــــین .إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد

 اختبــــار فــــي يالحرفــــ المســــتوى فــــي. القبلــــي القرائــــي االســــتیعاب اختبــــار فــــي متوســــطي التحصــــیل

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب

ــاً   ومســتوى Z  =1.036 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أكبــــر وهــــو 0.300 داللتــــه
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 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات متوســطي بــین یاً إحصــائ دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة

 فــي االســتنتاجي المســتوى فــي القبلــي القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي متوســطي التحصــیل الضــابطة

  .تینالمجموع تكافؤ یؤكد ما القبلي القرائي االستیعاب اختبار

 داللتــه ومســتوى Z = 0.797 قیمــة أن نجـد وتنــي مــان اختبـار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.425

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 القرائـي االسـتیعاب ختبـارا فـي النقـدي المسـتوى فـي القبلـي القرائـي االسـتیعاب اختبـار في التحصیل

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما القبلي

 داللتـه ومسـتوى Z  =0.218 قیمـة أن نجـد وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التذوقي المستوى -رابعاً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.828

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات توسطيم بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 القرائـي االسـتیعاب اختبـار فـي التـذوقي المسـتوى في القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما القبلي

 توىومســ Z  =0.210 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أكبــــر وهــــو 0.833 داللتــــه

 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات متوســطي بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة

 فـــي االبـــداعي المســـتوى فـــي القبلـــي القرائـــي االســـتیعاب اختبـــار فـــي متوســـطي التحصـــیل الضـــابطة

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ماالقبلي القرائي ستیعاباال اختبار

 داللتــه ومســتوى Z  =0.042 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.966

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ تدرجا متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما الكلي القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

 الضـابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال -3

  .القبلي القرائي االستیعاب اختبار في مرتفعي التحصیل

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على الفرضیة نتائج جاءت
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 التجریبی�ة المجموعتین تالمیذ درجات متوسطي بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 34(جدول

  . القبلي القرائي االستیعاب اختبار في مرتفعي التحصیل الضابطة و

الرتب متوسط العدد   الرتب مجموع  وتني - مان قیمة  داللةال   القرار 

 حرفي

دال غیر 323. -988.- 69.00 8.63 8 ضابطة  

    121.00 11.00 11 تجریبیة

      19 المجموع

 استنتاجي

دال غیر 363. -910.- 69.50 8.69 8 ضابطة  

    120.50 10.95 11 تجریبیة

      19 المجموع

 نقدي

دال غیر 799. -255.- 77.00 9.63 8 ضابطة  

    113.00 10.27 11 تجریبیة

      19 المجموع

 تذوقي

دال غیر 444. -766.- 89.00 9.18 8 ضابطة  

    101.00 11.13 11 تجریبیة

      19 المجموع

 ابداعي

دال غیر 402. -839.- 70.00 8.75 8 ضابطة  

    120.00 10.91 11 تجریبیة

      19 المجموع

 الدرجة

 الكلیة

دال غیر 617. -501.- 74.00 9.25 8 ضابطة  

    116.00 10.55 11 تجریبیة

      19 المجموع

 داللتــه ومســتوى Z  =0.988 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد هـذا و 0.05 االفتراضـي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.323

 الضـــابطة و التجریبیـــة المجمـــوعتین تالمیـــذ درجـــات متوســـطي بـــین صـــائیاً إح دالـــة فـــروق توجـــد ال

 تكــــافؤ یؤكــــد مـــا الحرفــــي المســــتوى فـــي القبلــــي القرائـــي االســــتیعاب اختبــــار فـــي التحصــــیل مرتفعـــي

  .المجموعتین

ــاً   ومســتوى Z  =0.910 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن كبــــرأ وهــــو 0.363 داللتــــه

 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات متوســطي بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة

 یؤكـد مـا االسـتنتاجي المسـتوى في القبلي القرائي االستیعاب اختبار في مرتفعي التحصیل الضابطة

  .المجموعتین تكافؤ
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 داللتــه ومســتوى Z  =0.255 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.799

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسطي بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .المجموعتین تكافؤ یؤكدما  النقدي المستوى في القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =0.766 قیمـة أن نجـد وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التذوقي المستوى -رابعاً 

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.444

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسطي بین إحصائیا دالة روقف توجد

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما التذوقي المستوى في القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

 ومســتوى Z  =0.839 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد هــــذا و 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أكبــــر وهــــو 0.402 داللتــــه

 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات متوســطي بــین إحصــائیا دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة

 یؤكـد ام� االسـتنتاجي المستوى في القبلي القرائي االستیعاب اختبار في مرتفعي التحصیل الضابطة

  .المجموعتین تكافؤ

 داللتــه ومســتوى Z  =0.501 قیمــة أن نجــد وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 ال أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.617

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات متوسطي بین إحصائیا دالة فروق توجد

  .المجموعتین تكافؤ یؤكد ما الكلي القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

   :دریسيالت البرنامج تطبیق -3-2

 الواقعـة الفتـرة فـي وذلـك لتدریسـيا البرنـامج تطبیـق بـدأ القبلیـة، االختبـارات تطبیـق مـن االنتهـاء بعد 

 العینة، شعب من شعبة لكل اً أسبوعی حصص ثالث بواقع 8/11/2013 ٕالىو  7/10/2013 بین

 وبــذلك ،مدرســة كــلِّ  فــي المعتمــد القــراءة مــادة حصــص لتوزیــع األســبوعي البرنــامج إطــار فــي وذلــك

 التجریبیــة للشــعبة درســیة حصــة ةعشــر  خمــس األدوار، لعــب بطریقــة التــدریس البرنــامج تنفیــذ تطلــب

 حصـص عـدد بلغ و ،السائدة بالطرائق درست التي الضابطة للمجموعة درسیة حصة ةعشر  وخمس

ــ التدریســي البرنــامج تــدریس  تهیئــة فــي شــعبة لكــلّ  األولــى الحصــة ُخصصــت حیــث حصــة، نو ثالث

ـــدیم تالمیـــذال ـــد األدوار لعـــب بطریقـــة التـــدریس طبیعـــة عـــن فكـــرة وتق ـــه للـــدرس والتمهی  وقـــراءة وقراءت
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 یمو وتقــ للتالمیــذ الموكلــة بــاألدوار القیــام یــتم الثانیــة الحصــة وفــي وتوزیعهــا األدوار وتحدیــد  التالمیــذ

 االســتیعاب اختبــار تطبیــق حصــص عــدد بلــغ و، الــدرس تــدریبات حــل الثالثــة الحصــة وفــي للعمــل

 علــى عــتتوزّ  اختبــار، لكــل تینحصــ) 2( بمعــدل درســیة صحصــ) 6( ومــؤجالً  بعــدیاً  و قبلیــاً  القرائــي

 المؤجــل البعــدي لالختبــار وحصــتین المباشــر البعــدي لالختبــار وحصــتین القبلــي لالختبــار حصــتین

وقـــام الباحـــث  ،البحـــث مجمـــوعتي مـــن مجموعـــة لكـــلّ  االتجاهـــات الســـتبانة حصـــتین إلـــى ،إضـــافةً 

 مـع االتفـاق تـمّ  أنْ  بعـد ة عوامـل خارجیـة،بتدریس المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة لمنـع تـدخل أّیـ

 موعـةلمجل  الیـوم نفـس فـي یكـون بحیـث درس كـلّ  تنفیـذ مواعیـد علـى فالصّ  ةومعلمّ  المدرسة مدیر

  .التجریبیة

  :االتجاهات واستبانة القرائي االستیعاب الختبار المباشر البعدي التطبیق -3-3

 وبـالطرائق  التجریبیـة للمجموعـة األدوار لعـب بطریقـة الوحدات الثالث  تدریس من االنتهاء بعد    

 بهـدف االتجاهات واستبانة القرائي االستیعاب اختبار الباحث قطبّ  الضابطة، للمجموعة االعتیادیة

ـــتعلم فاعلیـــة فتعـــرّ   اتجاهـــات وتنمیـــة القرائـــي االســـتیعاب تحســـین فـــي األدوار لعـــب طریقـــة وفـــق ال

  .عتیادیةاال الطرائق مع مقارنة القراءة، نحو تالمیذال

 التجریبیــة تــینالعین تالمیــذ علــىاختبــار االســتیعاب القرائــي واســتبانة االتجاهــات  تطبیــق وجــرى    

  :اآلتي الزمني رنامجالب وفق والضابطة

  .االتجاھات واستبانة القرائي االستیعاب الختبار المباشر البعدي للتطبیق الزمني البرنامج) 35( جدول

  الجزائري طاھر  الخوالني السمح مدرسة  االختبار نوع

  الضابطة المجموعة   التجریبیة المجموعة

  :والتاریخ الیوم  :والتاریخ الیوم

13/11/2103األربعاء  12/11/2013/الثالثاء  قرائيال االستیعاب اختبار  

   13/11/2013/األربعاء  االتجاھات استبانة

  

  2013/ 13/11األربعاء

  

 الــذي ذاتــه الســلم وفــق بنودهــا بتصــحیح الباحــث قــام االختبــارات، هــذه تطبیــق مــن االنتهــاء وفــور   

  .إحصائیاً  لنتائجا لمعالجة تمهیداً  وذلك القبلي، االختبار بنود تصحیح في استخدمه
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  :القرائي االستیعاب الختبار المؤجل البعدي التطبیق -4-3

 بعـد والضـابطة، التجریبیـة العینـة علـى القرائـي االسـتیعاب الختبـار المؤجل البعدي التطبیق جرى   

 لعــب طریقــة فاعلیــة تعــرف بهــدف  المباشــر، البعــدي االختبــار تطبیــق علــى الــزمن مــن فتــرة مضــي

 فتـرة انقضـاء بعـد ثباتهـا ومـدى درسـوها التي بالمعلومات االحتفاظ ومدى التعلم أثر بقاء في األدوار

  : االختبارات هذه تطبیق تواریخ یبین اآلتي والجدول. تعلمها على

  . القرائي االستیعاب الختبار المؤجل البعدي للتطبیق الزمني البرنامج) 36( جدول

  الجزائري طاھر  الخوالني السمح مدرسة  االختبار نوع

  الضابطة المجموعة   التجریبیة المجموعة

  والتاریخ الیوم  والتاریخ الیوم

  12/12/2013/األربعاء   10/12/2013/الثالثاء  القرائي االستیعاب اختبار

 بســلم مســتعیناً  الضــابطةو ةالتجریبیــ للمجمــوعتین االختبــار أوراق بتصــحیح مباشــرة الباحــث قــام وقــد

  .اإلحصائیة للمعالجة تمهیداً  المباشر، والبعدي القبلي بارلالخت المعد التصحیح

  :المستخدمة اإلحصائیة األسالیب-

 توسطاتم لمقارنة اسُتخدم ):Paired-samples t-test( مرتبطتین لعینتین ت اختبار*

 التعلیمي البرنامج تطبیق قبل االتجاهات استبانة أو االختبار في الواحدة المجموعة طلبة درجات

 ).وبعدیاً  قبلیاً ( تطبیقه وبعد

 .الثبات لحساب كرونباخ ألفا*

  .البرنامج فاعلیة لقیاس المعدل الكسب نسبة لحساب بالك معادلة*

  

 للمجموعة الحسابي المتوسط= 1م و التجریبیة للمجموعة الحسابي المتوسط= 2م حیث

 . مستوى كل في  المھارات عدد= عو الضابطة

 الفروق لتحلیل) independent samples test(المستقلتین للعینتین t-test) ت(اختبار*

 .والضابطة التجریبیة المجموعتین، في الطلبة درجات متوسطي بین

  .االختبارات ثبات معامل لتصحیح المعادلة هذه استخدمت - :براون سبیرمان معادلة*

 ).لتحصیلا مستویات( تینالمجموع درجات يمتوسط بین الفروق لحساب وویتني مان اختبار*
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  .االختبارات لبنود اإلحصائي للتحلیل: والتمییز والصعوبة السهولة معامالت*

) K.Pearson( بیرســــون ارتبــــاط معامــــل اســــتخدم ):K.Pearson( بیرســــون االرتبــــاط معامــــل

 لتحدیـد اآلتـي المعیـار اسـتخدم وقـد.  لالختبـار الكلیـة بالدرجة الفقرة عالقة واستخراج لثباتا لحساب

  ): 539-537 ،2003 فهمي،(االرتباط لمعام قوة

  له العددیة القیمة بداللة االرتباط معامل قوة): 37(رقم جدول

  االرتباط معامل مدى  االرتباط معامل قوة

  1- أو 1+  تام

  0.99 إلى 0.80 من  جداً  عال

  0.79 إلى 0.60 من  عال

  0.59 إلى 0.40 من  متوسط

  0.39 إلى 0.20 من  ضعیف

  0.19 إلى 0.01 من  جداً  ضعیف

  صفر  خطیة عالقة توجد ال

 ت( التائیة للنسبة اإلحصائیة الداللة على نتائجهم تقریر في الباحثین بعض یعتمد  :األثر حجم(، 

 تفسیر في مغاالة إلى یؤدي ما المتغیرین بین القائمة العالقة مقدار عن الكشف محاولة دون

 غیر تأثیر هناك یكون إحصائیاً  دالة قیمتها كونت وعندما ،)ت( قیمة داللة على اعتماداً  النتائج

 بین العالقة درجة أو األثر حجم على یدل ال هأنّ  إال التابع، المتغیر في المستقل للمتغیر صفري

 تحدید یجب لذا المتغیرین، بین قویة عالقة وجود اإلحصائیة) ت( داللة تعني ال وقد المتغیرین،

 ویرمز) 2إیتا( استخدام خالل من )ت( اختبار حالة في: ذلك یتمو ،)األثر قوة( أو العالقة هذه قوة

                         :بالعالقة یدویاً  وحسبت) 2( لھا

                                     T2   

  =2ــــــــــــــــــــ                                 

                                   T2    +df  

2 :مربع إیتا              T2 :قیمة )t-test (للتربیع          df :الحریة درجة  

  ،)2011 العاتكي،( عن نقالً  التابع والمتغیر المستقل المتغیر بین العالقة قوة لتفسیر اآلتي المقیاس سُتخدما وقد

  ):486-485 ،2003 فھمي،(

  األثر حجم معیار): 38( جدول

 رالتقدی األثر حجم    

   مرتفع أثر حجم فأكثر% 60

   متوسط أثر حجم  %)60( إلى%) 50( من

  ضعیف أثر حجم %)50( من أقل

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تفسريها عرض النتائج و:سادسلالفصل ا

 

 :ةــــــــــــمقدم

  . سؤال البحث التحقق من فرضیات البحث واإلجابة عن

  .االستیعاب القرائي الفرضیات المتعلقة باختبار 

  

  .بمستویات التحصیل الدراسي الفرضیات المتعلقة

  

  .باستبانة اتجاهات التالمیذ نحو القراءة الفرضیات المتعلقة
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وتفسريها النتائج عرض -لسادسا الفصل                               

  :ةـــــــــــدمـمق

والتحقــــق مــــن فرضــــیاته، بتصــــحیح اختبــــار  الــــرئیس البحــــث ســــؤالإلجابــــة عــــن لقــــام الباحــــث    

) و المؤّجــلالقبلــي والبعــدي المباشــر (االســتیعاب القرائــي واســتبانة اتجاهــات التالمیــذ نحــو القــراءة 

، وحســاب فاعلیــة البرنــامج القــائم علــى الــتعّلم عــن إحصــائیاً واســتخراج النتــائج وتحلیلهــا ومعالجتهــا 

ائــي لــدى تالمیــذ الصــّف الثّالــث األساســي وتنمیــة طریــق لعــب األدوار فــي تحســین االســتیعاب القر 

  :للمجموعة الضابطة وذلك على النحو اآلتي االعتیادیةاتجاهاتهم نحو القراءة مقارنة بالطرائق 

  :سؤال البحث الرئيس عن واإلجابة البحث فرضيات صحة من التحقق

  :اعتمد الباحث ما یلي سؤال البحث الرئیسلإلجابة عن 

درجات التالمیذ في ي الفرضیات المتعلقة بحساب داللة الفروق بین متوسط التحقق من صحة  - 

 تالتطبیقین القبلي والبعدي المباشر الختبار االستیعاب القرائي لكل مجموعة باستخدام اختبار 

  )Paired-samples t-test(لعینتین مرتبطتین 

درجات التالمیذ في  يمتوسطالتحقق من صحة الفرضیات المتعلقة بحساب داللة الفروق بین   - 

لعینتین  تلالختبار لكل مجموعة باستخدام اختبار  والبعدي المؤّجلالتطبیقین البعدي المباشر 

  ).Paired-samples t-test(مرتبطتین 

 في التالمیذ درجات يمتوسط بین الفروق داللة بحساب المتعلقة الفرضیات صحة من التحقق  -

 ت اختبار باستخدام لالختبار المباشر البعدي التطبیق نتیجة والضابطة التجریبیة المجموعتین

  ).independent samples test(مستقلتین لعینتین

 حسب التالمیذ درجاتي متوسط بین الفروق داللة بحساب المتعلقة البحث فرضیات من التحقق -

   .)Man-Whitney ویتني مان( اختبار باستخدام) ضعیف متوسط، مرتفع،( التحصیلي المستوى

  .إحصائیاً  دالة ت قیم كانت حال في بالك معامل وفق المعدل الكسب نسبة حساب -

  ).ایتا مربع( باستخدام األثر حجم حساب -
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  .االستيعاب القرائيالفرضيات املتعلقة باختبار 

  

 في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذو فرق یوجد ال -1

  .القرائي االستیعاب ختبارال )والبعدي القبلي (التطبیقین

 لـدرجات المعیاریـة واالنحرافـات الحسـابیة المتوسـطات بحسـاب الباحث قام الفرضیة هذه من للتحقق

 القرائـي، االسـتیعاب الختبـار المباشر والبعدي القبلي التطبیقین في الضابطة المجموعة في التالمیذ

   :اآلتي الجدول في الموضح النحو على النتائج جاءت مرتبطتین، لعینتین) ت( اختبار واستخدام

   الضابطة المجموعة في التالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة t-test قیم) 39( جدول

  .القرائي االستیعاب الختبار المباشر والبعدي القبلي التطبیقین في

 العدد االختبار المستوى
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ح.د  المحسوبة ت  القرار الداللة 

األثر حجم  

 حرفي

 قبلي
33 4.727 2.1863 

 0.50 دالة 000. 32 4.704

يبعد  
33 6.424 2.512 

 استنتاجي

ليقب  
33 4.363 2.038 

4.664 
32  

 0.50 دالة 000.

 بعدي
33 6.545 2.333 

 نقدي

 قبلي
33 1.909 1.100 

4.665 
32 

 0.50 دالة 000.

 بعدي
33 3.757 1.732 

 تذوقي

 قبلي
33 1.515 1.259 

5.292 
32 

 0.55 دالة 000.

 بعدي
33 3.606 1.344 

 ابداعي

 قبلي
33 2.454 1.253 

5.448 
32 

 0.56 دالة 000.

 بعدي
33 4.333 1.493 

الكلیة الدرجة  

 قبلي
33 14.969 5.543 

4.549 
32 

 0.52 دالة 000.

 بعدي
33 24.66 7.304 

  : یلي ما) 39( الجدول من یتبین

 داللتـه ومسـتوى 7.704=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :الحرفي المستوى -أوالً 

 أي الصـفریة الفرضیة صحة ینفي هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

  القبلي االختبار في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد
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ولــدى  البعــدي، االختبــار لمصــلحة القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي الحرفــي المســتوى فــي البعــدي و 

 أثــر أّنــه حجــم یتبــین) 39( الجــدول إلــى وبــالعودة) 0.50(بلغــت قیمتــه تبــین أنّ  األثــر حجــم حســاب

  .متوسطاً  كان المستوى الحرفي تحسین فياالعتیادیة  الطرائق فاعلیة أنّ  على یدلّ ما  ،متوسط

 ومسـتوى 4.664=  ت قیمـة نجـد أنّ  سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :االسـتنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي الضـــابطة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 االختبار لمصلحة القرائي االستیعاب اختبار في االستنتاجي المستوى في البعدي و القبلي االختبار

 یتبـین) 39( الجـدول إلـى وبـالعودة) 0.50( بلغـت قیمتـه تبـین أنّ  األثـر حجم ولدى حساب ،البعدي

 االسـتنتاجي المسـتوى تحسـین فياالعتیادیة  الطرائق فاعلیة أنّ  على یدلّ  ما ،متوسط أثر أّنه حجم

  .اً متوسط كان

 داللته ومستوى 4.664=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :النقدي المستوى -ثالثاً 

 أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفـي هـذاو  0.05 االفتراضـي الداللـة مسـتوى من أصغر وهو 0.000

 و القبلـي االختبـار فـي الضـابطة المجموعـة تالمیـذ درجـات يمتوسـط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 ولـدى حسـاب ،البعدي االختبار لمصلحة القرائي االستیعاب اختبار في النقدي المستوى في البعدي

 ،متوسـط أثـر أّنـه حجـم یتبـین) 39( الجـدول إلـى وبـالعودة) 0.50( بلغت قیمته تبین أنّ  األثر حجم

  .اً متوسط كان النقدي المستوى تحسین فياالعتیادیة  الطرائق أن فاعلیة على یدلّ ما 

 ومســـتوى 5.292=  ت قیمـــة نجـــد أنّ  ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :التـــذوقي المســـتوى -رابعـــاً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي الضـــابطة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 االختبــار لمصــلحة القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي التــذوقي المســتوى فــي البعــدي و القبلــي االختبــار

 یتبـین) 39( الجـدول إلـى وبـالعودة) 0.55( بلغـت قیمتـه تبـین أنّ  األثـر حجم ولدى حساب ،البعدي

 كـان التـذوقي المسـتوى تحسـین فـياالعتیادیة  الطرائق فاعلیة أنّ  على یدلّ ما  متوسط أثر أّنه حجم

  .اً متوسط

 ومسـتوى 5.446=  ت قیمـة نجـد أنّ  سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :اإلبـداعي المستوى -خامساً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه
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 فـــي الضـــابطة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 بلغــت قیمتــه تبــین أنّ  األثــر حجــم ولــدى حســاب ،اإلبــداعي المســتوى فــي البعــدي و القبلــي االختبــار

 الطرائـق فاعلی�ة أنّ  علـى یـدلّ م�ا  متوسـط أثـر أّنـه حجـم یتبـین) 39( الجـدول إلـى وبالعودة) 0.56(

  .اً متوسط كان اإلبداعي المستوى تحسین في االعتیادیة

 داللتـه ومستوى 4.549=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

 أي الصـفریة الفرضیة صحة ینفي هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

 االسـتیعاب اختبـار فـي الضـابطة المجموعـة تالمیـذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 األثـر حجـم ولـدى حسـاب البعـدي، االختبـار لمصـلحة البعـدي االختبـار في ودرجاتهم القبلي القرائي

 علـى یـدلّ   توسـطم أثـر أّنـه حجـم یتبـین) 39( الجـدول إلى وبالعودة) 0.521( بلغت قیمته تبین أنّ 

  .متوسطاً  كان الكلي القرائي االستیعاب تحسین في االعتیادیة الطرائق فاعلیة أنّ 

  ):وبعدي قبلي (ضابطة-النتیجة تفسیر-1

 أنْ  قبل القبلي لالختبار تعرضوا قد الضابطة المجموعة في التالمیذ أنّ  إلى النتیجة هذه ردّ  یمكن

 حصلوا وما -األول الجزء-القراءة كتاب من الثالث الوحدات محتوى عن معلومات أیة لدیهم یكون

التحسن الذي  اأمّ  السابقة، ومعلوماتهم خبراتهم نتیجة كانت االختبار، في متدنیة درجات من علیه

 ،االعتیادیة الطرائق وفق تعلیمهم دروس القراءة بسبب فهو ، البعدي االختبار نتیجة في طرأ علیهم

 تكون أنْ  الموضوعیة غیر من هوٕانّ  التعلیمیة، العملیة في مینالمعلّ   قبل من المبذولة الجهود والى

  للتعلم، أثر أيّ  یوجد ال أو نفسها، والبعدي القبلي االختبارین في الضابطة المجموعة تالمیذ نتائج

فقد استطاع التالمیذ تحدید الزمان والمكان المناسبین، وتسمیة الشخصیات الواردة في الدرس، 

كلمات بشكل صحیح، وفشل البعض في استخدام حرف الجر أو الفعل جملة إلى وتحلیل 

وتوجیه جملة إلى  ،في تحدید أضدادًا للكلمات صعوبةكما واجه البعض  المناسب في الفراغ،

 ووضع عنوان جدید للدرس ول الفائدة من الدرس،حابداء الرأي  أو ،في الدرس مشخصیة أعجبته

 وجود من )2009العماوي، ؛2014رمضان،؛  2012العاتكي، (من كلٌّ  دراسة أكدته ما وهذا

المستوى  كما أظهرت النتائج أنّ  ،االختبار البعدي في الضابطة المجموعة نتائج في تحسن

اإلبداعي جاء في المرتبة األولى یلیه المستوى التذوقي ثم الحرفي فالنقدي وجاء المستوى 

التالمیذ یملكون قدرات عقلیة وٕامكانات كبیرة  وهذا یشیر إلى أنّ  ،االستنتاجي في المرتبة األخیرة
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 جهداً  ویبذل یسعى ممعلّ  كلّ  فإنّ  لذا القطر العربي السوري، التي یمر بھا رغم الظروف الحالیة

 فاعلیة على تعتمد ال التي الطرائق یستخدم یبقى هولكنّ  والنجاح، التفوق إلى مینبالمتعلّ  یصلل كبیراً 

 قبل ومن التربیة وزارة قبل من المرسومة الخطة وتنفیذ ،والتلقین الحفظ على تعتمد ماوٕانّ  ؛مالمتعلّ 

زالوا ما المعلمین  وهذا ما أكدته وزارة التربیة من أنّ  ،المدارس على المشرفین التربویین هینالموجّ 

  . االعتیادیةطرائق التدریس یستخدمون 

ــة ذو فــرق یوجــد ال -2 ــین إحصــائیة دالل ــذ درجــات متوســطي ب ــة المجموعــة تالمی  فــي التجریبی

  .القرائي االستیعاب ختبارال )والبعدي القبلي (التطبیقین

 لـدرجات المعیاریـة واالنحرافـات الحسـابیة المتوسـطات بحسـاب الباحث قام الفرضیة هذه من للتحقق

 القرائـي، االسـتیعاب الختبـار المباشر والبعدي القبلي التطبیقین في الضابطة المجموعة في التالمیذ

   :اآلتي الجدول في الموضح النحو على النتائج جاءت مرتبطتین لعینتین) ت( اختبار واستخدام

 التطبیقین في التجریبیة المجموعة في التالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة t-test قیم) 40( جدول

  .القرائي االستیعاب الختبار والبعدي القبلي

 العدد االختبار المستوى
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ح.د  المحسوبة ت  القرار الداللة 

 حجم

 األثر

 حرفي
 1.40 4.98 50 قبلي

 0.89 دالة 000. 49 19.480
 2.31376 12.44 50 بعدي

 استنتاجي
 1.52 4.92 50 قبلي

 0.92 دالة 000. 49 16.474
 2.40 11.56 50 بعدي

 نقدي
 1.87 2.54 50 قبلي

11.466 
49 

 0.85 دالة 000.
 1.99 6.98 50 بعدي

 تذوقي
 1.69 1.50 50 قبلي

 0.86 دالة 000. 49 11.985
 2.27 6.30 50 بعدي

 ابداعي
 1.27 2.62 50 قبلي

12.256 
49 

 0.86 دالة 000.
 2.30 7.18 50 بعدي

 الدرجة

 الكلیة

 5.43 16.56 50 قبلي
17.557 

49 
 0.87 دالة 000.

 9.83 44.46 50 بعدي

  :یلي ما) 40( الجدول من یتبین
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 ومســـتوى 19.480=  ت قیمـــة أنّ  تبـــین ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :الحرفـــي المســـتوى -أوالً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي التجریبیـــة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 البرنـامج فاعلیـة یؤكـد مـا ،البعدي االختبار لمصلحة الحرفي المستوى في البعدي و القبلي االختبار

ویشـیر إلـى حجـم أثـر مرتفـع، ) 0.891( بلغـت قیمتـه تبـین أنّ  األثـر حجم ولدى حساب المستخدم،

  .المستوى الحرفي مهارات تحسین في طریقة لعب األدوار فاعلیةعلى  یدلّ ما 

 ومستوى 16.474=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :االستنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الفرضـــیة صـــحة یؤكـــد هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي التجریبیـــة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیا دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

ـــار  فاعلیـــة یؤكـــد مـــا البعـــدي االختبـــار لمصـــلحة االســـتنتاجي المســـتوى فـــي البعـــديو  القبلـــي االختب

ویشـیر إلـى حجـم أثـر ) 0.920( بلغت قیمته تبین أنّ  األثر حجم ولدى حساب ،المستخدم البرنامج

  .المستوى االستنتاجي مهارات تحسین في األدوار لعب طریقة فاعلیة على یدلّ  مامرتفع، 

 ومســتوى 11.466=  ت قیمــة نجــد أنّ  ســتیودنت ت اختبــار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 الفرضـــیة صـــحة یؤكـــد هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي التجریبیـــة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیا دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 االسـتیعاب اختبـار فـي النقـدي المسـتوى فـي البعـدي االختبـار فـي درجـاتهم ومتوسط القبلي االختبار

 حجــم ولـدى حسـاب ،المسـتخدم البرنـامج فاعلیـة یؤكـد مـا ،البعـدي االختبـار لمصـلحة القبلـي القرائـي

 یـدلّ  مـاأثـر مرتفـع  أّنه حجمیتبین ) 40(الجدول إلى وبالعودة) 0.853( بلغت قیمته تبین أنّ  األثر

   .المستوى النقدي مهارات تحسین طریقة لعب األدوار في فاعلیةعلى 

 ومســتوى 11.985=  ت قیمــة نجــد أنّ  ســتیودنت ت اختبــار باســتخدام :التــذوقي المســتوى -رابعــاً 

 الفرضـــیة صـــحة یؤكـــد هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي التجریبیـــة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 االختبــار لمصــلحة القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي التــذوقي المســتوى فــي البعــدي و القبلــي االختبــار

 بلغــــت قیمتــــه تبــــین أنّ  األثــــر حجــــم ولــــدى حســــاب المســــتخدم، البرنــــامج فاعلیــــة یؤكــــد مــــا ،البعـــدي



 عرض النتائج وتفسريها                                                                                                                                 السادسالفصل 

 

 
١٦٩  

 لعـب طریقـة فاعلی�ة علـى یـدلّ مـا   مرتفـع أثـر أّنه حجـم یتبین) 40(الجدول إلى وبالعودة) 0.863(

   .التذوقي المستوى مهارات تحسین في األدوار

 ومسـتوى 12.256=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :اإلبداعي المستوى -خامساً 

 الفرضـــیة صـــحة یؤكـــد هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 فـــي التجریبیـــة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیا دالـــة فـــروق توجـــد أي الصـــفریة

 االختبــار لمصــلحة القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي اإلبــداعي المســتوى فــي البعــديو  القبلــي االختبــار

 بلغـــت قیمتـــه تبـــین أنّ  األثـــر حجـــم ولـــدى حســـاب المســـتخدم، البرنـــامج فاعلیـــة یؤكـــد وهـــذا ،البعـــدي

 لعــب طریقــة فاعلی��ة علــى یــدلّ   مرتفــع أثــر أّنــه حجــم یتبــین) 40( الجــدول إلــى وبــالعودة) 0.868(

  .اإلبداعي المستوى مهارات تحسین في األدوار

 ومســـتوى 17.557=  ت قیمـــة نجـــد أنّ  ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :لالختبـــار الكلیـــة الدرجـــة

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 اختبار في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد أي الصفریة

 فاعلیـة یؤكـد مـا البعـدي االختبـار لمصـلحة البعـدي االختبار في ودرجاتهم القبلي القرائي االستیعاب

 أث�ر حج�م ىویشیر إل) 0.876( بلغـت قیمته تبین أنّ  األثر حجم ولدى حساب المستخدم، البرنامج

  .بمستویاتھ كافة القرائي االستیعاب مهارات تحسین في األدوار لعب فاعلیة على یدلّ ما   ،مرتفع

   :)وبعدي قبلي (تجریبیة - النتیجة تفسیر -2

 وعلى مستویاته جمیع في البعدي االختبار في إحصائیاً  دالة فروقاً  الدراسة نتائج أظهرت    

ا یشیر إلى فاعلیة طریقة ممّ  ) 0.92و 0.85( بین جتدرّ  مرتفع أثر بحجم لالختبار الكلیة الدرجة

تالمیذ المجموعة  حدود البحث الحالي لدى في القرائي االستیعاب تحسین لعب األدوار في

 دراسة منها نذكر األدوار لعب تناولت وهذا ما أكدته العدید من الدراسات التي ،التجریبیة

 ودراسة التأملي التفكیر تنمیة في األدوار لعب طریقة تفوق أظهرتالتي ) 2009العماوي،(

 ،االنكلیزیة اللغة في التحصیلمستوى   رفع في اللعب فاعلیة أظهرت التي )2007القدومي،(

 اللغة قواعد تدریس في التعلیمیة الدراما فاعلیة أظهرت التي) 2009 ،وهنیة الكخن( ودراسة

 في األدوار لعب فاعلیة أظهرت التي )2011حلس،( ودراسة العاشر، الصف لطالبات العربیة

 في األدوار تبادل إستراتیجیة فاعلیة أظهرتالتي  )2008أمین،( دراسةو  ،التاریخیة المفاهیم تنمیة
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 تینالمجموع تالمیذف ،الثانوي الثاني الصف طالبات لدى التاریخ مادة في الناقد التفكیر تنمیة

 كتاب من الثالث الوحدات دروس عن معلومات أیة لدیهم تكن لم القبلي االختبار في التجریبیة

تالمیذ المجموعة  علیه حصل وما ،األدوار لعب طریقة وفق التدریسي البرنامج یتلقوا أنْ  قبل القراءة

 وفق ذاتها الدروس تعلموا أنْ  بعد و السابقة، وخبراتهم معلوماتهم نتیجة كانت درجات من التجریبیة

 ما نتیجة االختبار هذا في درجاتهم جاءت المباشر البعدي االختبار تطبیق و األدوار لعب طریقة

  التدریسي البرنامج تنفیذ عند معارف من اكتسبوه وما موهتعلّ 

وتكوین جملة على  ،وتسمیة المكان ،استطاع التالمیذ تحدید الشخصیات الواردة في الدرس فقد 

 واعطاء ،وشرح مفردات الدرس ،واستخدام األفعال والحروف بشكل صحیح ،نمط جملة مماثلة

ونقد بعض  ،میة أعجبتهصخوتوجیه جملة إلى ش ،وربط السبب بالنتیجة ،لكلماتبعض ال ضد

جدید  واقتراح عنوان ،مكان إحدى شخصیات الدرس منفسهأل وتخیّ  ،مالمواقف المعروضة علیه

 ونشاط فاعلیة من األدوار لعب طریقة تتیحه ما بسببوذلك  ،د الفائدة من الدرسیحدتو  ،للدرس

ألداء  ، فبعضهمنوعةإلى مجموعات مت ع التالمیذفقد وزّ  ،جمیعها الدرس مراحل في للتالمیذ

وبعضهم لتسجیل المالحظات حول أداء زمالئهم، وبعضهم لطرح األسئلة،  ،األدوار المحددة

وبعضهم لشرح معاني المفردات، وبعضهم إلعطاء ضد لبعض الكلمات، ثم اختیار مجموعة 

في  التالمیذنحل، شارك ل الصف إلى ما یشبه خلیة فقد تحوّ  بالتاليثانیة لتنفیذ ما تم ذكره، و 

والتركیز على التالمیذ  ،مع مراعاة المعلم للفروق الفردیة بین التالمیذ ؛مراحل الدرس جمیعها

الة نحو المشاركة الفعّ  مودفعه ،الخجولین الذین یشعرون باالرتباك والخوف والحرج من المشاركة

أظهرته نتائج البرامج والطرائق التي تعتمد على فاعلیة ومشاركة  اوهذا م ،في مراحل الدرس

 توانعكاس ذلك على مستواهم الدراسي أو في تنمیة مهارا ،التالمیذ والطلبة في العملیة التعلیمیة

والقبعات  ،والتعلم التبادلي ،والتعلم التعاوني ،والتفكیر االستداللي ،التفكیر الناقد والتفكیر التأملي

  :وجاء ترتیب مستویات االستیعاب القرائي وفق ما یلي ،غیرها من الطرائق التفاعلیةالست و 

  ).0.92( مقداره مرتفع أثر بحجم االستنتاجي المستوى األولى المرتبة في جاء

  ).0.89( مقداره مرتفع أثر بحجم الحرفي المستوى الثانیة المرتبة في جاء

  ).0.86( مقداره مرتفع أثر بحجم واإلبداعي وقيذالت المستویین من كالً  الثالثة المرتبة في جاء

  ).0.85( مقداره مرتفع أثر بحجم النقدي المستوى األخیرة المرتبة في جاء
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الضـــابطة (المجمـــوعتین تالمیـــذ درجـــات متوســـطي بـــین یةإحصـــائ لـــةال د ذو فـــرق وجـــدی ال -3

   .القرائي االستیعاب ختبارال البعدي التطبیق في )التجریبیةو 

 لـدرجات المعیاریـة واالنحرافـات الحسـابیة المتوسـطات بحسـاب الباحث قام الفرضیة هذه من للتحقق

 االســـتیعاب الختبـــار المباشـــر البعـــدي التطبیـــق فـــي الضـــابطةتین التجریبیـــة و المجمـــوع فـــي التالمیـــذ

   :اآلتي النحو على النتائج جاءت مرتبطتین، لعینتین) ت( اختبار واستخدام القرائي،

 )و التجریبیة الضابطة( المجموعتین في التالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة t-test قیم) 41 (جدول

  .القرائي االستیعاب الختبار البعدي التطبیق في

ىالمستو   العدد المجموعة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

ت 

  المحسوبة
ح.د  القرار الداللة 

 حرفي
 2.316 12.44 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 10.03
 2.30 6.42 33 ضابطة

 استنتاجي
 2.40 11.56 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 9.543
 2.38 6.54 33 ضابطة

 نقدي
 1.99 6.98 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 7.301
 1.72 3.75 33 ضابطة

 تذوقي
 2.274 6.30 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 7.487
 1.49 3.60 33 ضابطة

 إبداعي
 2.30 7.18 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 6.431
 1.61 4.33 33 ضابطة

 الدرجة الكلیة
 9.83 44.46 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 9.852
 7.37 24.69 33 ضابطة

  :یلي ما) 41(الجدول من یتبین

 ومســـتوى 10.030=  ت قیمـــة نجـــد أنّ  ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :الحرفـــي المســـتوى -أوالً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 مــا ،التجریبیــة المجموعــة لمصــلحة البعــدي ختبــارالا فــي الحرفــي المســتوى فــي الضــابطة المجموعــة

  .المستوى الحرفي مھارات في تحسین المستخدم البرنامج فاعلیة یؤكد
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 ومسـتوى 9.543=  ت قیمـة نجـد أنّ  سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :االسـتنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000 داللتـــه

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیا دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 فاعلیــــة یؤكـــد مـــا ،التجریبیــــة المجموعـــة لمصـــلحة االســـتنتاجي المســــتوى فـــي الضـــابطة المجموعـــة

  .المستوى االستنتاجي مھارات في تحسین المستخدم البرنامج

 داللته ومستوى 7.301=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :النقدي المستوى -ثالثاً 

 أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفـي وهـذا 0.05 االفتراضـي الداللـة مسـتوى من أصغر وهو 0.000

 الضـابطة المجموعـة و التجریبیـة المجموعـة تالمیـذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

ف�ي تحس�ین  المسـتخدم البرنـامج فاعلیـة یؤكـد مـا ،التجریبیـة المجموعة لمصلحة النقدي المستوى في

  .المستوى النقديمھارات 

 ومســـتوى 7.487=  ت قیمـــة نجـــد أنّ  ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :التـــذوقي المســـتوى -رابعـــاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.000 داللتــــه

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 البرنـامج فاعلیـة یؤكـد مـا ،التجریبیـة المجموعـة لمصـلحة التـذوقي المسـتوى فـي الضـابطة المجموعة

  .التذوقي المستوىمھارات في تحسین  المستخدم

 ومسـتوى 6.431=  ت قیمـة نجـد أنّ  سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :اإلبـداعي المستوى -خامساً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.000 داللتــــه

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 البرنـامج فاعلیـة یؤكـد مـا ،التجریبیـة المجموعة لمصلحة اإلبداعي المستوى في الضابطة المجموعة

  .اإلبداعيالمستوى  مھارات في تحسین المستخدم

 داللتـه ومسـتوى 9.852=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفـي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

ـــة فـــروق توجـــد ـــین إحصـــائیاً  دال ـــذ درجـــات متوســـط ب ـــة المجموعـــة فـــي التالمی  المجموعـــة و التجریبی

 فاعلیـــة یؤكـــد مـــا ،التجریبیـــة المجموعـــة لمصـــلحة البعـــدي القرائـــي االســـتیعاب اختبـــار فـــي الضـــابطة

   .بكّل مستویاته القرائي االستیعاب مھارات تحسین في األدوار لعب طریقة وفق البرنامج
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  :بعدي وتجریبیة بعدي ضابطة - النتیجة تفسیر -3

 جمیع في الضابطة المجموعة تالمیذ على التجریبیة المجموعة تالمیذ تفوق النتائج أظهرت

 لعب طریقة فاعلیة یؤكد ما لالختبار، الكلیة الدرجة وعلى القرائي االستیعاب اختبار مستویات

 2001وفهمي،؛ 2010هیالت،(دراسة نتائج أظهرته ما وهذا القرائي االستیعاب تحسین في األدوار

 في األدوار لعب فاعلیة الدراسات هذه أكدت حیث) 2010ي،توالشخری ؛2007موسى، وأبو

 خالل من وذلك االنكلیزیة، واللغة والتعبیر والنحو العربیة اللغة في الدراسي التحصیل حسینت

  .الدروس تنفیذ أثناء التالمیذ بها یقوم التي األدوار

 فاعلیة تعّرفل إحصائیاً  دالة ت قیم كانت حال في لالمعدّ  للكسب) بالك( معامل ُحسب كما

 لدرجات الحسابي المتوسط حساب خالل من األدوار، لعب طریقة وفق التعلم على القائم البرنامج

 الختبار)  Black(بالك قانون وتطبیق والبعدي، القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التالمیذ

  :على نصی والذي الفاعلیة

  ).القبلي( القرائي االستیعاب اختبار في التالمیذ لدرجات الحسابي المتوسط= 1م: حیث

  ).البعدي( القرائي االستیعاب اختبار في التالمیذ لدرجات الحسابي المتوسط=  2م      

  .الباحث حسب) 60( لالختبار العظمى الدرجة=  ع      

 القرائي االستیعاب اختبار في التالمیذ إجابات درجات متوسطات على السابق القانون وبتطبیق 

  :اآلتي الجدول في المبینة النتائج إلى التوصل تم ، والبعدي القبلي
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  .والضابطة التجریبیة عتینو المجم في التالمیذ لدرجات والبعدي القبلي االختبار في المعدل الكسب) 42(جدول

 المعدل الكسب البعدي لالختبار الحسابي المتوسط القبلي لالختبار الحسابي المتوسط العدد المستویات المجموعة

 التجریبیة

 1.23 12.44  4.98  الحرفي

 1.19 11.56 4.92   االستنتاجي

 1.03 6.98 2.54   النقدي

   التذوقي
1.50 6.30 

1.04 

   اإلبداعي
2.62 7.18 

1.06 

   الكلي
16.56 44.46 

1.10 

  الضابطة

 0.26 6.42  4.72  الحرفي

 0.34 6.54 4.36   االستنتاجي

   النقدي
1.90 3.75 

0.27  

   التذوقي
1.51 3.60  

0.44 

   اإلبداعي
2.45  4.33 

0.42 

   الكلي
14.96 24.66 

0.37 

 المجموع
  

  درجة 60= لالختبار العظمى الدرجة

 التي المعیاریة المعدل الكسب نسبة إلى وصلت التجریبیة المجموعة أنّ ) 44(الجدول من یتضح

 فاعلیة على یدلّ  ما ،الصحیح الواحد بذلك متجاوزةً ) 1.10(نسبتها بلغتو )   Black(بالك احدده

وحصل المستوى  القرائي، االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة وفق التدریسي البرنامج

الحرفي على أعلى النسب یلیه المستوى االستنتاجي ثم المستوى اإلبداعي فالتذوقي، وحصل 

 البحث سؤال عن اإلجابة تتمّ  وبذلك المستوى النقدي على أدنى مستوى من معامل بالك،

  .؟القرائي االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة وفق التدریسي البرنامج فاعلیة ما :الرئیس
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 فـي الضـابطة المجموعـة فـي التالمیـذ درجات يمتوسط بین ةإحصائی لةال د ذو فرق وجدی ال -4

  .القرائي االستیعاب ختبارال )مؤجللا و بعديال(التطبیقین

ـــام الفرضـــیة هـــذه مـــن للتحقـــق     المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة المتوســـطات بحســـاب الباحـــث ق

 الختبـار )والبعدي المؤّجـل المباشر البعدي (التطبیقین في الضابطة المجموعة في التالمیذ لدرجات

  :اآلتي النحو على النتائج جاءت مرتبطتین، لعینتین) ت( اختبار واستخدام القرائي، االستیعاب

  التطبیقین في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین الفرق داللةحساب  t-test قیم) 43( جدول

  .القرائي االستیعاب الختبار )المؤجلو  البعدي (

 العدد االختبار المستویات
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ح.د  المحسوبة ت  القرار الداللة 

 حرفي
 2.87 6.96 33 بعدي

دالة غیر 415. 32 820.  
 2.51 6.42 33 مؤجل

تاجياستن  
 2.62 6.66 33 بعدي

دالة غیر 844. 32 198  
 2.33 6.54 33 مؤجل

 نقدي
 1.73 3.75 33 بعدي

1.222 
32 

دالة غیر 226.  
 1.47 4.24 33 مؤجل

 تذوقي
 1.34 3.60 33 بعدي

.221 
32 

دالة غیر 826.  
 1.93 3.51 33 مؤجل

 إبداعي
 1.49 4.33 33 بعدي

.332 
32 

دالة غیر 741.  
 2.15 4.18 33 مؤجل

الكلیة الدرجة  
 7.30 24.66 33 بعدي

.436 
32 

دالة غیر 664.  
 9.48 25.57 33 مؤجل

  :یلي ما) 43( الجدول من یتبین

 داللتـه ومسـتوى 0.820=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :الحرفي المستوى -أوالً 

  :أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.415

 االختبـــار فـــي الضـــابطة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد ال 

  .المستوى الحرفي مهارات االختبار المؤجل فيو البعدي 
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 ومسـتوى 0.198=  ت قیمـة أنّ  نجـد سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :االسـتنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الصـفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.844 داللته

 االختبــار فــي الضــابطة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال :أي

   .المستوى االستنتاجيمهارات االختبار المؤجل في  والبعدي 

 داللته ومستوى 1.222=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :النقدي المستوى -ثالثاً 

  :أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.226

 االختبـــار فـــي الضـــابطة المجموعـــة تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــدال  

   .النقدي المستوى مهارات في المؤجل االختبار و البعدي

 ومســـتوى 0.221=  ت قیمـــة نجـــد أنّ  ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :التـــذوقي المســـتوى -رابعـــاً 

 الصـفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.826 داللته

 االختبــار فــي الضــابطة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال أي

   .التذوقي المستوى مهارات في المؤجل االختبار و البعدي

ــــداعي المســــتوى -خامســــاً  ــــار باســــتخدام    :اإلب  0.332=  ت قیمــــة نجــــد أنّ  ســــتیودنت ت اختب

 الفرضـیة صـحة یؤكـد وهـذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.741 داللته ومستوى

 فــي الضــابطة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال أي الصــفریة

  .اإلبداعي المستوىمهارات  في المؤجل االختبار و البعدي االختبار

 داللتـه ومسـتوى 0.436=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

  :أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.664

 اختبــــار فــــي الضــــابطة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد ال 

  .المؤجل االختبار في درجاتهم متوسط و البعدي القرائي االستیعاب

 لتالمیذ الحسابیة المتوسطات إلى بالنظر :مؤجل وضابطة بعدي ضابطة - النتیجة تفسیر -4

 والبعدي المؤّجل المباشر البعدي التطبیق في االعتیادیة بالطریقة درسوا الذین الضابطة المجموعة

من معلوماتهم ومازالوا یحتفظون كبیرًا لم یفقدوا قسمًا  التالمیذ أنّ  تبین القرائي، االستیعاب الختبار

  :التفسیر اآلتيح الباحث بها بعد شهر من التطبیق األول، ویرجّ 
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بل  ،لحصول على نتائج ایجابیة في تحصیل تالمیذهملالقدرة على العطاء  مونا یملكونمازال معلّ 

لتالمیذهم  مین في رفع المستوى التحصیليیصل في معظم األحیان إلى التنافس بین المعلّ 

إلى قیام  هم متقدمة ومتمیزة عن الشعب األخرى، إضافةً تشعب والشعور بالفخر واالعتزاز بأنّ 

والتي تدفعهم وتشجعهم نحو التفوق  ،ة والمنزلیةمین بتكلیف التالمیذ بالواجبات الصفیّ المعلّ 

وكذلك إجراء المذاكرات الشهریة التي تجعل التالمیذ یقومون بمراجعة الدروس استعدادًا  ،والنجاح

 یبین الذي) 43(الجدول إلى وبالعودة اهتمام األهل بالتالمیذ،و  وال ننسى دور ألداء المذاكرات،

  .النتیجة هذهل تأكیداً  نجد والبعدي المؤّجل المباشر البعدي االختبارین بین الكسب فاقد متوسط

 نحو المزید من الجدّ  همعمیذ وتدفالوهذا یشیر إلى أّن الطریقة االعتیادیة تسهم في تعلیم الت

واالجتهاد، ولوال ذلك لما كان هناك فائدة من إرسال أوالدنا إلى المدارس مادامت ال تحقق ما 

نصبو إلیه، ولكننا نطمح إلى زیادة الفاعلیة لدى التالمیذ عن طریق استخدام طرائق تعتمد على 

تحسین  ا ینعكس ایجابیًا علىالمشاركة االیجابیة والفعالة للتالمیذ في العملیة التعلیمیة ممّ 

  . هامستواهم القرائي وتحسین مستوى تحصیلهم الدراسي في المواد الدراسیة كلّ 

 في التجریبیة المجموعة في التالمیذ درجات يمتوسط بین ةإحصائی لةال د ذو فرق وجدی ال -5

  .القرائي االستیعاب ختبارال )مؤجلال و بعديال(التطبیقین

 المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة المتوســـطات بحســـاب الباحـــث قـــام الفرضـــیة هـــذه مـــن للتحقـــق    

 الختبــار والبعـدي المؤّجــل المباشــر البعـدي التطبیقــین فــي التجریبیـة المجموعــة فـي التالمیــذ لـدرجات

  :اآلتي النحو على النتائج فجاءت  مرتبطتین، لعینتین) ت( اختبار واستخدام القرائي، االستیعاب
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 التطبیقین في التجریبیة المجموعة في التالمیذ درجات اتمتوسط بین الفرق لداللة t-test قیم) 44( جدول

  .القرائي االستیعاب الختبار )المؤجلو  البعدي(

 العدد االختبار المستویات
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 ت

  المحسوبة
ح.د  القرار الداللة 

 حرفي
 2.145 12.44 50 بعدي

دالة غیر 506. 49 0.667  
 2.70 12.04 50 مؤجل

 استنتاجي
 2.61 11.56 50 بعدي

1.187 
  

49 
دالة غیر 238.  

 2.61 11.84 50 مؤجل

 نقدي
 1.97 6.98 50 بعدي

0.434 
49 

دالة غیر 665.  
 2.17 6.88 50 مؤجل

 تذوقي
 1.87 6.30 50 بعدي

0.488 
49 

دالة غیر 626.  
 1.81 7.36 50 مؤجل

 إبداعي
 2.27 7.18 50 بعدي

-.573- 
49 

دالة غیر 568.  
 2.26 8.14 50 مؤجل

 الدرجة

 الكلیة

 9.93 44.46 50 بعدي
-.783- 

49 
دالة غیر 436.  

 10.50 46.26 50 مؤجل

  :یلي ما) 44( الجدول من یتبین

 داللتـه ومسـتوى 0.667=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :الحرفي المستوى -أوالً 

 : أي الصــفریة الفرضــیة صــحة یؤكــد وهــذا 0.05 االفتراضــي الداللــة مســتوى مــن أكبــر وهــو 0.415

 البعـدي االختبـار فـي التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال

  .المستوى الحرفي مهارات المؤجل فيو 

 ومســتوى 1.187= ت قیمــة نجــد أنّ  سـتیودنت ت اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانیــاً 

 الصـفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.238 داللته

 االختبــار فــي التجریبیــة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال :أي

   .االستنتاجي المستوى مهارات في المؤجل و البعدي

 داللته ومستوى 0.434=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :النقدي المستوى -ثالثاً 

   :أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.665
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 البعـدي االختبـار في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجدال 

  .النقدي المستوى مهارات في المؤجل و

 داللتـه ومسـتوى 0.48= ت قیمـة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :التذوقي المستوى -رابعاً  

  :أي الصفریة الفرضیة صحة یؤكد وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أكبر وهو 0.62

 البعدي االختبار في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد ال 

   .التذوقي المستوى مهارات في المؤجل و

 ومســتوى 0.57=  ت قیمــة نجــد أنّ  ســتیودنت ت اختبــار باســتخدام :اإلب��داعي المس��توى -خامس��اً 

 الصــفریة الفرضـیة صـحة یؤكـد وهـذا 0.05 االفتراضـي الداللــة مسـتوى مـن أكبـر وهـو 0.56 داللتـه

 االختبــار فــي التجریبیــة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد ال :أي

  .اإلبداعي المستوى مهارات في المؤجلو  البعدي

 داللته ومستوى 0.783=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

 : أي الصــفریة الفرضــیة صــحة یؤكــد وهــذا 0.05 االفتراضــي الداللــة مســتوى مــن أكبــر وهــو 0.436

ــــة فــــروق توجــــد ال ــــین إحصــــائیاً  دال ــــار فــــي التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط ب  اختب

  .المؤجلو  البعدي القرائي االستیعاب

 بین -الفارق أنّ   (44)الجدول من یالحظ  :لمؤجّ  وتجریبیة بعدي تجریبیة -النتیجة تفسیر -5

 التدریس فاعلیة یؤكد وهذاداللة، ضئیل ولیس ذو  التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات اتمتوسط

 أفضل عن والبحث زمنیة، فترة مضي بعد بالمعلومات االحتفاظ في األدوار لعب طریقة وفق

 في التالمیذ مشاركة أنّ  كما اكتسبوها، التي المعارف من اإلفادة على تساعدهم التي المعلومات

 مع ومتفاعلین سینمتحمّ  التالمیذ جعل تلمیذ، كلّ  إلى الموكلة األدوار خالل من الدرس مراحل

ما  ،ثابتة تبقى وال التالمیذ بین تبادلها یتم األدوار هذه أنّ  إلى إضافةّ  التعلیمیة، العملیة في مالمعلّ 

كما أّن قیام التالمیذ بأداء  لدرس كافًة،افي مراحل  اإلیجابيیعطي مزیدًا من الحماس والتفاعل 

منهم  كلّ  األدوار للدروس التي أخذوها تجعلهم قادرین على تذكر هذه الدروس بشكل أفضل ألنّ 

بقى أكثر رسوخًا وثباتًا في أذهانهم ولو بعد فترة ت وبالتالي فالمعلومات ،في هذه الدروسقام بدور 

 ؛2009العماوي،( :كلٍّ منتائج دراسة وتتفق هذه النتائج مع ن عرضة للنسیان، وأقلّ  ،زمنیة
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 بالطرائق التدریس فاعلیة أكدت التي )2014ورمضان، ؛2012والعاتكي، ؛ 2007القدومي،و 

   .أطول لفترةٍ  معلّ التّ  أثر بقاء في التفاعلیة

الض��ابطة  (تینالمجم��وع تالمی��ذ درج��ات يمتوس��ط ب��ین ةإحص��ائی ل��ةالد ذو ف��رق وج��دی ال - 6

   .القرائي االستیعاب ختبارال )المؤجل (التطبیق في )التجریبیةو

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات التالمیذ في المجمـوعتین 

التجریبیـة  والضــابطة فــي التطبیــق البعــدي المؤجــل الختبــار االســتیعاب القرائــي، واســتخدام اختبــار 

   :النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتيلعینتین مستقلتین،  فجاءت ) ت(

 )التجریبیة والضابطة(لداللة الفرق بین متوسطي درجات التالمیذ في المجموعتین  t-testقیم ) 45( جدول

  .في التطبیق المؤجل الختبار االستیعاب القرائي

ىالمستو  العدد المجموعة 
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري
ح.د  المحسوبة ت  القرار الداللة 

 حرفي
 2.53 12.04 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 10.192
 2.66  6.96 33 ضابطة

 استنتاجي
 2.62 11.84 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 7.721
 3.01 6.66 33 ضابطة

 نقدي
 1.74 6.88 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 7.112
 1.92 4.24 33 ضابطة

 تذوقي
 2.34 7.36 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 6.009
 1.90 3.51 33 ضابطة

 ابداعي
 2.36 8.14 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 7.352
 2.24 4.18 33 ضابطة

الكلیة الدرجة  
 10.48 46.26 50 تجریبیة

 دالة 000. 81 8.949
 9.65 25.57 33 ضابطة

  

  :یلي ما) 45(الجدول من یتبین

 ومســتوى 10.192=  ت قیمــة نجــد أنّ  ســتیودنت ت اختبــار باســتخدام :الحرف��ي المس��توى -أوالً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي هــــذاو  0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.000 داللتــــه

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد :أي الصــــفریة
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 المجموعة لمصلحة المؤجل القرائي االستیعاب اختبار في الحرفي المستوى في الضابطة المجموعة

  .في تحسین مھارات المستوى الحرفي المستخدم البرنامج فاعلیة یؤكد ما ،التجریبیة

 ومسـتوى 7.721=  ت قیمـة نجـد أنّ  سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :االسـتنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.000 داللتــــه

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد :أي الصــــفریة

 لمصـــلحة المؤجـــل القرائـــي االســـتیعاب اختبـــار فـــي االســـتنتاجي المســـتوى فـــي الضـــابطة المجموعـــة

   .االستنتاجي تحسین مھارات المستوىفي  المستخدم البرنامج فاعلیة یؤكد ما ،التجریبیة المجموعة

 داللته ومستوى 7.112=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :النقدي المستوى -ثالثاً 

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا وبالتـــالي 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 المجموعـة لمصـلحة المؤجـل القرائي االستیعاب اختبار في النقدي المستوى في الضابطة المجموعة

  .النقدي في تحسین مھارات المستوى المستخدم البرنامج فاعلیة یؤكد ما ،التجریبیة

 ومســـتوى 6.009=  ت قیمـــة نجـــد أنّ  ســـتیودنت ت اختبـــار باســـتخدام :التـــذوقي المســـتوى -رابعـــاً 

 الفرضـیة صحة ینفي هذا وبالتالي 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000 داللته

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 المجموعـة لمصـلحة القبلـي القرائـي االستیعاب اختبار في التذوقي المستوى في الضابطة المجموعة

  .التذوقي في تحسین مھارات المستوى المستخدم البرنامج فاعلیة یؤكد ما ،التجریبیة

 ومسـتوى 7.352=  ت قیمـة نجـد أنّ  سـتیودنت ت اختبـار باسـتخدام :اإلبـداعي المستوى -خامساً 

 الفرضـیة صحة ینفي هذا وبالتالي 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000 داللته

 و التجریبیــــة المجموعــــة تالمیــــذ درجــــات يمتوســــط بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد أي الصــــفریة

 لمصــــلحة المؤجــــل القرائــــي االســــتیعاب اختبــــار فــــي اإلبــــداعي المســــتوى فــــي الضــــابطة المجموعــــة

  .اإلبداعي في تحسین مھارات المستوى یؤكد فاعلیة البرنامج المستخدم ، ماالمجموعة التجریبیة

 داللتـه ومسـتوى 8.949=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا وبالتـــالي 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.000

 و التجریبیــة المجموعــة فــي التالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد أي الصــفریة
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 یؤكـد مـا ،التجریبیـة المجموعـة لمصـلحة المؤجـل القرائـي االستیعاب اختبار في الضابطة المجموعة

  .القرائي بفي تحسین مھارات االستیعا المستخدم البرنامج فاعلیة

  :مؤجل وتجریبیة مؤجل ضابطة - النتیجة تفسیر -6

 ونتائج) 45(الجدول وفق والضابطة التجریبیة للمجموعتین المؤجل االختبار نتائج أظهرت

 في التالمیذ أنّ  إلى یشیر ما ضئیًال، كان المجموعتین لكال الكسب فاقد أنّ ) 44و 43(الجدولین

 ویفسر  القراءة دروس من علیها حصلوا التي المعلومات من كبیراً  قسما یفقدوا لم المجموعتین كلتا

  :اآلتي وفق ذلك الباحث

الباحث أّن المعلمین یبذلون جهدًا كبیرًا لرفع مستوى بالنسبة لتالمیذ المجموعة الضابطة یرى 

وٕاّنما في المواد الدراسیة كّلها، ویسعون للتنافس  ؛التالمیذ دراسیًا لیس في مجال القراءة فحسب

مع زمالئهم لتحسین مستوى تالمیذهم، كذلك یجري المعّلمون مذاكرات في نهایة كل شهر، 

لقیام بها في المنزل ناهیك عن التدریب اإلمالئي بكافة أنواعه والوظائف التي یزودوا بها التالمیذ ل

الجهد والتنافس مع  المزید من لتحسین مستوى التالمیذ في الكتابة، وهذا یدفع التالمیذ إلى بذل

أقرانهم، كما ال ننسى اهتمام األهل في متابعة أوالدهم وحرصهم على تفوقهم ونجاحهم وٕان 

أظهرت النتائج احتفاظ تالمیذ المجموعة التجریبیة بالمعلومات التي   كما ،اختلفت بین أسرة وأخرى

حصلوا علیها وفق طریقة لعب األدوار بسبب ماتتیحه هذه الطریقة من تفاعل ایجابي مع 

أّن الفارق  دَ جِ وُ  ج المجموعتین التجریبیة والضابطةمجریات الدرس بمراحله كافة، وعند مقارنة نتائ

المجموعة التجریبیة ألّن التالمیذ في المجموعة التجریبیة  لمصلحةسطین كان كبیرًا بین المتو 

ألدوار، وطرح األسئلة وتقویم لفي مراحل الدرس كافًة من لعب  وفق طریقة لعب األدوار یشاركون

وتكوین جملة وفق نموذج محدد، ووضع كلمة في جملة  ،أدوار زمالئهم، وشرح لمفردات الدرس

مكان إحدى شخصیات الدرس، وتوجیه جملة إلى إحدى شخصیات صحیحة، أو تخّیل نفسه 

الدرس، أو إلى والده ووالدته أو إلى إحدى أصدقائه، وتحدید الفائدة من الدرس، في جوٍّ مليٍء 

بالحركة والنشاط والتفاعل االیجابي مع مجریات الدرس وكّل منهم ینتظر دوره لیشارك في العملیة 

  . والشجاعة وعدم الخوف أو االرتباك من الوقوع بالخطأالتعلیمیة، وتعویدهم الجرأة 
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  .مبستويات التحصيل الدراسي الفرضيات املتعلقة

  

ــةال د ذو فــرق وجــدی ال-7 ــذ درجــات يمتوســط بــین ةإحصــائی ل ــة (تینالمجمــوع تالمی  و التجریبی

 ختبـــارال البع���دي التطبی���ق فـــي) ضـــعیف-متوســـط -مرتفـــع(التحصـــیل مســـتوى وفـــق )الضـــابطة

  .القرائي االستیعاب

 حسـب )والضابطة التجریبیة (المجموعتین كال تالمیذ بتوزیع الباحث قام الفرضیة هذه من للتحقق  

 واالنحرافــات الحســابیة المتوســطات حســاب ثــم ومــن) ضــعیف متوســط، مرتفــع،(التحصــیل مســتویات

 للمجموعات )وویتني مان (اختبار وتطبیق البعدي القرائي االستیعاب اختبار في لدرجاتهم المعیاریة

  :فرع عن ھذه الفرضیة ثالث فرضیاتتوی العینات، حجم ولصغر الطبیعي التوزیع تتبع ال التي
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 و التجریبیـة (تینالمجمـوع تالمیـذ درجـات يمتوسـط بـین ةإحصائی لةال دذو  فرق وجدی ال-7-1

  .القرائي االستیعاب ختبارال التطبیق البعدي في ضعیفي التحصیل )الضابطة

 فــــي ضــــعیفي التحصــــیل التالمیــــذ لــــدرجات المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة المتوســــطات ُحســــبت 

 النتــائج فجــاءت القرائــي االســتیعاب الختبــار البعــدي التطبیــق فــي والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على

 التجریبیة المجموعتین درجات يمتوسط بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 46(جدول

 .القرائي االستیعاب ختبارال التطبیق البعدي في ضعیفي التحصیل والضابطة

 الرتب متوسط العدد المجموعة المستوى
 مجموع

 الرتب

 - مان قیمة

  وتني
  القرار  الداللة

الكسب 

  لبالك المعدل

  حرفي
 1.15  دال 002. -3.069- 23.00  3.83 6 ضابطة

     113.00 11.30 10 تجریبیة

 استنتاجي
    دال 002. -3.169- 22.00 3.67 6 ضابطة

 1.19    114.00 11.40 10 تجریبیة

 نقدي
    دال 005. -2.799- 25.50 4.25 6 ضابطة

 1.31    110.50 11.05 10 تجریبیة

  تذوقي
    دال 004. -2.843- 25.00 4.17 6 ضابطة

 1.87    111.00 11.10 10 تجریبیة

  ابداعي
    دال 014. -2.468- 28.50 4.75 6 ضابطة

 1.74    107.50 10.75 10 تجریبیة

 الدرجة

  الكلیة

        1.43  دال 002. -3.094- 113.12 20.67 6 ضابطة

     137.12 55.60 10 تجریبیة

  :یلي ما) 46(الجدول من یتبین

 داللتــه ومسـتوى Z  =3.069 قیمــة نجـد أنّ  وتنــي مـان اختبــار باسـتخدام  :الحرفــي المسـتوى -أوالً 

 الصـــفریة الفرضـــیة صـــحة ینفـــي وهـــذا 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.002

 المجمــوعتین تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد  :أي البدیلــة الفرضــیة وقبـول

 البعدي القرائي االستیعاب اختبار في الحرفي المستوى في ضعیفي التحصیل الضابطة و التجریبیة

   .التجریبیة المجموعة لمصلحة
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ــاً   ومســتوى Z  =3.169 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضـــیة صـــحة ینفـــي هـــذا و 0.05 االفتراضـــي الداللـــة مســـتوى مـــن أصـــغر وهـــو 0.002 داللتـــه

 و التجریبیـــة المجمــوعتین تالمیــذ درجـــات يمتوســط بــین إحصــائیا دالـــة فــروق توجــد  :أي الصــفریة

 البعــــدي القرائــــي االســــتیعاب اختبــــار فــــي االســــتنتاجي المســــتوى فــــي ضــــعیفي التحصــــیل الضــــابطة

 . التجریبیة المجموعة لمصلحة

 داللته ومستوى Z  =2.799 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام :النقدي المستوى :ثالثاً 

 الصفریة الفرضیة صحة ینفي هذا و 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر ووه  0.005

 الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیا دالة فروق توجد :أي

 . التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي النقدي المستوى في ضعیفي التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =2.843 قیمـة نجـد أنّ  وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التـذوقي المستوى: رابعاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.004

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیا دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في التذوقي المستوى في التحصیل

 ومســـتوى Z  =2.468 قیمـــة نجــد أنّ  وتنـــي مــان اختبـــار باســتخدام :اإلبـــداعي المســـتوى: خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.014 داللتــــه

 و التجریبیـــة تینالمجمـــوع تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیا دالـــة فـــروق توجـــد :أي الصـــفریة

 لمصـلحة البعـدي القرائـي االستیعاب اختبار في اإلبداعي المستوى في ضعیفي التحصیل الضابطة

 . التجریبیة المجموعة

 داللتــه ومســتوى Z  =3.094 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.002

ضـعیفي  الضـابطةو  التجریبیـة تینالمجمـوع تالمیـذ درجـات يمتوسـط بـین إحصـائیاً  دالـة فروق توجد

  . التجریبیة المجموعة لمصلحة القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

  :للتالمیذ ضعیفي التحصیل -بعدي )تجریبیة وضابطة (تفسیر النتیجة  -١-٧

 تالمیذ درجات اتمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق وجود إلى )46(الجدول في الواردة النتائج تشیر

 تالمیذ لمصلحة البعدي، االختبار في ضعیفي التحصیل التجریبیةو  الضابطة تینالمجموع
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 ظهر وقد القرائي، االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة فاعلیة یؤكد ما ،التجریبیة المجموعة

 لهم تعطى التي األدوار خالل من الدروس، في الضعاف للتالمیذ الفّعالة المشاركة خالل من ذلك

 عمل تقییم أو المفردات، معنى شرح أو زمالئهم، على األسئلة طرح أو،لألدوار تمثیلهم حیث من

 ضیق بحجة التالمیذ، من محدود عدد على تركز التي االعتیادیة، الطرائق تفتقده ما وهذا زمالئهم،

 الموجهین ومطالبة المناسبة، التعلیمیة والوسائل اإلمكانات توفر وعدم الدرسیة، الحصة وقت

 غیر هذا أن األمر وحقیقة الوزارة، خطة في جاء ما وفق ،الدراسیة الخطة بتنفیذ االلتزامب التربویین

 تمّ  هأنّ  إلى إضافة الدراسیة، الساعات من وافر بقسط العربیة اللغة منهاج حظي فقد للواقع مطابق

 لعب طریقة وفق التدریسي البرنامج تطبیق أنّ  كما دراسیتین، وحدتین لكل أسابیع ثالثة تخصیص

 على ذلك یؤثر ولم التربیة، وزارة قبل من المرسومة الخطة وفق سار الحالیة، الدراسة في األدوار

  .البرنامج التدریسي ).1الملحق( .الدراسیة المواد بقیة
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 و التجریبیـة (تینالمجمـوع تالمیـذ درجـات يمتوسـط بین ةإحصائی لةال د ذو فرق وجدی ال -7-2

  .القرائي االستیعاب ختبارالتطبیق البعدي ال في متوسطي التحصیل )الضابطة

 فـــي متوســـطي التحصـــیل التالمیـــذ لـــدرجات المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة المتوســـطات ُحســـبت  

 النتــائج فجــاءت القرائــي االســتیعاب الختبــار البعــدي التطبیــق فــي والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على

 والضابطة التجریبیة المجموعتین درجات اتمتوسط بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 47(جدول

  .القرائي االستیعاب الختبار البعدي التطبیق في التحصیل متوسطي

الرتب متوسط العدد المجموعة المستوى الرتب مجموع  وتني - مان قیمة   القرار الداللة 
الكسب المعدل 

لبالك

 حرفي
 8.10 دال 000. -5.080- 226.00 11.89 19 ضابطة

     950.00 32.76 29 تجریبیة

 استنتاجي
  دال 000. -4.803- 239.50 12.61 19 ضابطة

 9.44    936.50 32.29 29 تجریبیة

 نقدي
 دال 000. -4.009- 277.50 14.61 19 ضابطة

 

5.18 

     898.50 30.98 29 تجریبیة

 تذوقي
 5.43 دال 000. -4.075- 274.00 14.42 19 ضابطة

     902.00 31.10 29 تجریبیة

 إبداعي
 4.42 دال 000. -3.739- 290.00 15.26 19 ضابطة

     886.00 30.55 29 تجریبیة

 الدرجة

 الكلیة

 6.51 دال 000. -4.853- 235.50 68.79 19 ضابطة

     940.50 157.68 29 تجریبیة

  : یلي ما) 47(الجدول من یتبین

   :الحرفي المستوى -أوالً 

 من أصغر وهو 0.000 داللته ومستوى Z  =5.080 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام

  أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى

متوسطي  والضابطة التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد 

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في الحرفي المستوى في التحصیل
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 ومستوى Z  =4.803 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام :االستنتاجي المستوى -ثانیاً 

 الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000 داللته

 و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد :أي الصفریة

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي االستنتاجي المستوى في متوسطي التحصیل الضابطة

 داللته ومستوى Z  =4.009 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام :النقدي المستوى - ثالثاً 

 :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في النقدي المستوى في التحصیل

 داللته ومستوى Z  =4.075 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام :التذوقي المستوى - رابعاً 

 :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في التذوقي المستوى في التحصیل

 ومستوى Z  =3.739 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام :اإلبداعي المستوى -خامساً 

 الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000 داللته

 و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد :أي الصفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي اإلبداعي المستوى في متوسطي التحصیل الضابطة

 داللته ومستوى Z  =4.853 قیمة نجد أنّ  وتني مان اختبار باستخدام :لالختبار الكلیة الدرجة

  :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

متوسطي  والضابطة التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد 

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

   :متوسطي التحصیلللتالمیذ  -بعدي )وضابطة تجریبیة ( النتیجة تفسیر - 7-2

 المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین حصائیاً ا دالة فروق وجود )47( الجدول في النتائج تشیر

 التجریبیة المجموعة تالمیذ لمصلحة البعدي االختبار في متوسطي التحصیل والضابطة التجریبیة

 خالل من ذلك ظهر وقد القرائي، االستیعاب تحسن في األدوار لعب طریقة فاعلیة یؤكد وهذا

 لهم تعطى التي األدوار خالل من وذلك الدروس في التحصیل متوسطي للتالمیذ ةالفعال المشاركة
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 معنى شرح أو زمالئهم، على األسئلة طرح أو ،إلیهم الموكلة األدوار بتمثیل قیامهم حیث من

 لتخیّ  أو للدرس، جدید عنوان اختیار أو ،المواقف بعض نقد أو زمالئهم، عمل یمو تق أو المفردات،

 التي االعتیادیة الطرائق تفتقده ما وهذا المقررة، الدروس في الواردة الشخصیات إحدى مكان منفسهأ

 المجموعتین تالمیذ على للبرنامج العملي التطبیق أظهر إذ ،التالمیذ من محدود عدد على تركز

 في ةالفّعال للمشاركة واندفاعهم األدوار لعب طریقة مع التالمیذ تفاعل واالستطالعیة التجریبیة

 واإلجابة ،الكاملة األسئلة طرح في والتحسن ،اللفظیة الطالقة إلى إضافةً  ،كّلها الدرس مراحل

  .األدوار والعفویة والتلقائیة للتالمیذ أثناء تنفیذ ،الدرس فيتوجد  لم أدوار لتخیّ قیامهم بو  ،الكاملة

وبمقارنة نتائج التالمیذ ضعیفي ومتوسطي التحصیل أظهرت النتائج أّن التالمیذ متوسطي 

التحصیل حصلوا على أعلى نسبة كسب معدل وفق معامل بالك في مستویات االستیعاب 

  :القرائي كّلها وفق ما یلي

 بمهارات والمتعلق) 9.44(بالك معامل بلغحیث  االستنتاجي المستوى األولى المرتبة في جاء

 لتركیب مبعثرة حروف وترتیب محددة، كلمة حول جملة وصیاغة الكلمات، لبعض ضد وضع

  .بالنتیجة السبب وربط جملة،

 تحدید بمهارات والمتعلق) 8.10(بالك معامل بلغ حیث الحرفي المستوى الثانیة المرتبة في جاء

 جملة وصیاغة كلمات، إلى جملة وتحلیل ،المكان وتسمیة وتحدید الدرس، في األشخاص عدد

  .محدد نموذج وفق

 تحدید بمهارات والمتعلق) 5.43(بالك معامل بلغ حیث التذوقي المستوى الثالثة المرتبة في جاء

 نصیحة وتقدیم ،أو خارج الدرس الدرس في أعجبته شخصیة إلى جملة وتوجیه الدرس، من الفائدة

  .ألصدقائه

 تفسیر بمهارات والمتعلق) 5.18(بالك معامل بلغ حیث النقدي المستوى الرابعة المرتبة في جاء

إعجابه بالدرس أم ال، والتعبیر عن رأیه في موقف من المواقف المعروضة علیه، ونقد بعض 

  .أنواع السلوك سواًء كان ایجابیًا أم سلبیاً 

 هاراتبم والمتعلق) 4.42(بالك معامل بلغ حیث اإلبداعي المستوى الخامسة المرتبة في وجاء

 لمشكلة حلٍّ  واقتراح الدرس، شخصیات إحدى مكان نفسه وتخّیل للدرس، جدید عنوان اقتراح

  .ُعِرَضْت علیه
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 أنّ  إلى عرضه تمّ  ما خالل من الباحث ویخلص) 5.83(لالختبار الكّلي الكسب معامل وبلغ

التالمیذ متوسطي التحصیل استفادوا  من البرنامج التدریسي وفق طریقة لعب األدوار أكثر من 

  . التالمیذ ضعیفي التحصیل

 و التجریبیـة (تینالمجمـوع تالمیـذ درجـات يمتوسط بین ةإحصائی لةال د ذو فرق وجدی ال -7-3

   .القرائي االستیعاب ختبارالتطبیق البعدي ال في مرتفعي التحصیل )الضابطة

 فـــي مرتفعـــي التحصـــیل التالمیـــذ لـــدرجات المعیاریـــة واالنحرافـــات الحســـابیة المتوســـطات ُحســـبت 

 النتــائج فجــاءت القرائــي االســتیعاب الختبــار البعــدي التطبیــق فــي والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على

 المجموعتین درجات اتمتوسط بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 48(جدول

  .القرائي االستیعاب ختبارالتطبیق البعدي ال في مرتفعي التحصیل )والضابطة التجریبیة(

الرتب متوسط العدد المجموعة المستوى الرتب مجموع   
 - مان قیمة

 وتني
 القرار الداللة

الكسب المعدل 

لبالك

 حرفي
 1.51 دال 000. -3.584- 37.00 4.63 8 ضابطة

     153.00 13.91 11 تجریبیة

 استنتاجي
 1.44 دال 001. -3.363- 39.50 4.94 8 ضابطة

     150.50 13.68 11 تجریبیة

 نقدي
 2.35 دال 013. -2.492- 50.50 6.31 8 ضابطة

     139.50 12.68 11 تجریبیة

 تذوقي
  دال 001. -3.271- 41.00 5.13 8 ضابطة

 2.56    149.00 13.55 11 تجریبیة

 إبداعي
 2.31 دال 019. -2.341- 52.50 6.56 8 ضابطة

     137.50 12.50 11 تجریبیة

 الدرجة

 الكلیة

 1.83 دال 000. -3.515- 37.50 27.57 8 ضابطة

     152.50 66.32 11 تجریبیة

  :یلي ما) 48(الجدول من یتبین

 داللتــه ومســتوى Z  =3.584 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في الحرفي المستوى في التحصیل
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ــاً   ومســتوى Z  =3.363 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.001 داللتــــه

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسـط بـین إحصـائیاً  دالـة فـروق توجد :أي الصفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في االستنتاجي المستوى في التحصیل

 داللتــه ومســتوى Z  =2.492 قیمــة نجـد أنّ  وتنــي مــان اختبـار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.013

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في النقدي المستوى في التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =3.271 قیمـة نجـد أنّ  وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التذوقي المستوى -رابعاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.001

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة التذوقي المستوى في التحصیل

 ومســتوى Z  =2.341 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.019 داللتــــه

 و التجریبیـــة المجمـــوعتین تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد :أي الصـــفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة اإلبداعي المستوى في مرتفعي التحصیل الضابطة

 داللتـه ومسـتوى Z  =3.515 قیمـة نجـد أنّ  وتنـي مـان اختبـار باستخدام   :لالختبار الكلیة الدرجة

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

 المتفوقین الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیا دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة البعدي القرائي االستیعاب اختبار في دراسیاً 

  : مرتفعي التحصیل للتالمیذ  -بعدي )وضابطة تجریبیة ( النتیجة تفسیر - 7-3

 تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق وجود إلى )48(الجدول في النتائج تشیر

 المجموعة تالمیذ لمصلحة البعدي االختبار في التحصیل مرتفعي والضابطة التجریبیة المجموعتین

 من ذلك ظهر وقد القرائي، االستیعاب نیتحس في األدوار لعب طریقة فاعلیة ؤكدی ما التجریبیة

 تعطى التي األدوار خالل من وذلك الدروس في التحصیل مرتفعي للتالمیذ ةالفعال المشاركة خالل
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 عمل یمو تق أو المفردات، معنى شرح أو زمالئهم، على األسئلة طرح أو ،همئأدا حیث من لهم

 إحدى مكان منفسهأ لتخیّ  أو للدرس، جدید عنوان اختیار أو المواقف بعض نقد أو زمالئهم،

 عدد على تركز التي االعتیادیة الطرائق تفتقده ما وهذا المقررة، الدروس في الواردة الشخصیات

 التعلیمیة والوسائل اإلمكانات توفر وعدم الدرسیة، الحصة وقت ضیق بحجة التالمیذ من محدود

 شرح من المشاركة وتنوعت الدروس خالل االیجابي التفاعل من التالمیذ تمكن فقد ،المناسبة

 جملة تألیف أو ،الكلمات لبعض ضد إعطاء أو ،مالمعلّ  یطرحها جدیدة كلمات أو ،للدرس مفردات

 المواقف من موقف نقد أو ،علیه عرضت لمشكلة حلّ  إیجاد أو ،الدرس مفردات من مفردة حول

 التي الطرائق فاعلیة إلى ذلك في السبب یعود الباحث رأي وفي الیومیة، حیته في یواجهها التي

 ومیولهم لدوافعهم واستثارتها التعلیمیة، العملیة في الفعلیة ومشاركتهم التالمیذ فاعلیة على تعتمد

 االعتبار بعین األخذ مع التعلیمیة العملیة في الةالفعّ  المشاركة نحو التالمیذ دفع وقدرتها على

  .للتالمیذ النمائیة الخصائص

بمقارنة نتائج المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار االستیعاب القرائي و 

  :للتالمیذ مرتفعي التحصیل أظهرت النتائج ما یلي

 المستوى یلیه) 2.56( لبالك الكسب معامل بلغ حیث التذوقي المستوى األولى المرتبة في جاء

 یلیه) 2.30( مقداره كسب بمعامل اإلبداعي المستوى یلیه) 2.35( مقداره كسب بمعامل النقدي

 االستنتاجي المستوى األخیرة المرتبة في وجاء) 1.51( مقداره كسب بمعامل الحرفي المستوى

  ).1.83(لالختبار الكلي الكسب معامل وبلغ)  1.44( مقداره كسب بمعامل

 إجابات إعطاء على قدرةً  أكثر التحصیل مرتفعي التالمیذ أنّ  من النتیجة هذه الباحث ویفّسر 

 ویمتازون واالستنتاج التفكیر على قدرةً  أكثر أّنهم كما والضعاف، المتوسطین أقرانهم من متنوعة

  إلیه أشار ما وهذا  علیهم، المعروضة األسئلة عن اإلجابة في البدیهة بسرعة

 لآلخرین نّقاد التلمیذ أنّ  فذكر المرحلة، هذه نهایة في الناقد التفكیر نمو من )85 ،2001زهران، ( 

 حبّ  ینمو كما بالواقع، التلمیذ اهتمام وینمو والتركیب، واالبتكار التخّیل وینمو لنقدهم، حّساس

 المجرد، إلى الحسي من التفكیر وینمو وحدته، االنتباه مدى ویزداد األسئلة، وكثرة االستطالع

  .والمدرسة لألسرة االقتصادیة االجتماعیة الخلفیة ذلك كلّ  في وتؤثر
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 من ذلك ویظهر بالمدرسة، االلتحاق قبل موجوداً  یكون لها التلمیذ استعداد فإنّ  القراءة عن أّما 

 على التعّرف إلى ذلك بعد القراءة على القدرة وتتطّور ،والمجالت والرسوم بالصور االهتمام خالل

 النمو، مع تزداد الدقیقة في التلمیذ یقرأها التي الكلمات عدد أنّ  كما بأشكالها، مدلوالتها وربط الجمل

وهذا یتفق   األخطاء واكتشاف األضداد ومعرفة المترادفات تمییز المرحلة هذه في التلمیذ ویستطیع

   ).2011 الغامدي،. (ما ذكره الغامدي عن استعداد التلمیذ للقراءة في هذه المرحلة العمریة مع

 االجتماعي، النمو مطالب أهمّ  من یعدّ  األساسي التعلیم مرحلة في التالمیذ بین التعاون كما أنّ 

 حیث بإعدادها، المعّلم یقوم التي اللغویة واأللعاب الصفیة األنشطة خالل من التعاون هذا ویظهر

 یساعد التعاون هذا أنّ  إلى إضافةً  الناس، من غیره مع ویتفاعل نفسه، مع یعیش كیف التلمیذ یتعّلم

  ).2013،4وملك، ؛189- 2012،188الزعول،. (ممكن نمو أفضل تحقیق على التلمیذ

 في وتفوقهم االختبار، أسئلة عن واإلجابة األدوار ولعب الدروس تنفیذ خالل ظهر ما وهذا  

 أنّ  كما والتذوق، والنقد اإلبداع مستویات في والمتمثلة القرائي لالستیعاب العلیا التفكیر مستویات

 والضعیف المتوسط المستویین في أقرانهم قدرات تفوق قدرات یمتلكون التحصیل مرتفعي التالمیذ

  ).2007وبرقان، ؛2011وحلس، ؛2009العماوي،( من كلّ  دراسة أثبتته ما وهذا

 فاعلیة تعّرفل وذلك, إحصائیاً  دالة ت قیم كانت حال في المعدل للكسب) بالك( معامل ُحسب كما

 لدرجات الحسابي المتوسط حساب خالل من ،األدوار لعب طریقة وفق التعلم على القائم البرنامج

 قانون وتطبیق والبعدي، القبلي القرائي االستیعاب اختبار في التحصیلي المستوى حسب ذیالتالم

  :على ینص والذي الفاعلیة الختبار  Black بالك

  ).القبلي( القرائي االستیعاب اختبار في التالمذة لدرجات الحسابي المتوسط= 1م  :حیث

  ).البعدي( القرائي االستیعاب اختبار في ذیالتالم لدرجات الحسابي المتوسط=  2م       

  .الباحث حسب) 60( لالختبار العظمى الدرجة=  ع        

 القرائــي االســتیعاب اختبــار فــي التالمیــذ إجابــات درجــات متوســطات علــى الســابق القــانون وبتطبیــق

  :اآلتي الجدول في المبینة النتائج إلى التوصل تم ، والبعدي القبلي
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   .والضابطة التجریبیةللمجموعتین  البعدي االختبار في المعدل الكسب نسبة) 49(جدول

الرتب متوسط العدد المجموعة المستوى التحصیلي  
 مجموع

 الرتب
وتني - مان قیمة  القرار الداللة 

 المعدل الكسب

 لبالك

فیضع الكلیة الدرجة  
        1.43  دال 002. -3.094- 113.12 20.67 6 ضابطة

     137.12 55.60 10 تجریبیة

متوسط الكلیة الدرجة  

 235.50 68.79 19 ضابطة
-4.853- 

 

.000 

 

 دال

 

6.51 

 
 940.50 157.68 29 تجریبیة

الكلیة مرتفع الدرجة  
 -3.515- 37.50 27.57 8 ضابطة

 

.000 

 

 دال

 

1.83 

 
 152.50 66.32 11 تجریبیة

 التــي المعیاریــة لالمعــدّ  الكســب نســبة إلــى وصــلت التجریبیــة المجموعــة أنّ ) 49(الجــدول مــن یتضــح

 الواحـد تجـاوزت وقـد) 1.83(نسـبتها بلغـت فقـد التحصیل لمرتفعي بالنسبة وذلك  Blackبالك حدده

 تحســـین فـــي األدوار لعـــب طریقـــة علـــى القـــائم التدریســـي البرنـــامج فاعلیـــة علـــى یـــدلّ  ممـــا الصـــحیح

  .التحصیل مرتفعي التالمیذ لدى القرائي االستیعاب

 التــي المعیاریــة للنســبة التجریبیــة المجموعــة فــي التحصــیل ضــعیفيو  متوســطي التالمیــذ وصــل وكــذلك

 الواحـد تجـاوزت بـذلك وهي) 1.43و 6.51 (التوالي على لدیهم لالمعدّ  الكسب بلغ إذ ؛بالك حددها

 صـلی لـم بینمـا، القرائـي االسـتیعاب تحسـین فـي األدوار لعـب طریقة فاعلیة على یدلّ  مما ،الصحیح

 مرتفعـي( للتالمیـذ بالنسـبة سـواء بـالك حـددها التـي المعیاریـة النسبة إلى الضابطة المجموعة تالمیذ

 أداء تحسـین فـي االعتیادیـة للطرائـق المنخفضـة الفاعلیـة یؤكـد مـا ،التحصـیل) ضـعافو  ومتوسطي

  .عام بشكلٍ  الدراسي تحصیلهم وعلى القراءة في أدائهم على ینعكس والذي التالمیذ
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 التجریبی�ة (تینالمجم�وع ف�ي التالمیذ درجات يمتوسط بین ةإحصائی لةالدذو  فرق وجدی ال-8

 ختب�ارالالتطبی�ق المؤج�ل   ف�ي) ضعیف -متوسط -مرتفع( التحصیل مستوى وفق )الضابطة و

  .القرائي االستیعاب

 حســب )والضــابطة التجریبیــة (المجمــوعتین تالمیــذ بتوزیــع الباحــث قــام الفرضــیة هــذه مــن للتحقــق   

 واالنحرافــات الحســابیة المتوســطات حســاب ثــم ومــن) ضــعیف متوســط، مرتفــع،(التحصــیل مســتویات

 ولصـغر الطبیعـي التوزیع تتبع ال التي للمجموعات )ویتني مان (اختبار وتطبیق لدرجاتهم المعیاریة

  :یتفرع عن هذه الفرضیة ثالث فرضیاتو  العینات، حجم

 و التجریبیـة (تینالمجمـوع تالمیـذ درجـات يمتوسط بین ةإحصائی لةال دذو  فرق وجدی ال -8-1

  .القرائي االستیعاب ختبارالتطبیق المؤجل ال في ضعیفي التحصیل )الضابطة

 فــــي ضــــعیفي التحصــــیل التالمیــــذ لــــدرجات المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة المتوســــطات ُحســــبت

 النتــائج فجــاءت القرائــي االســتیعاب الختبــار المؤجــل التطبیــق فــي والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على

 المجموعتین درجات اتمتوسط بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 50(جدول

  القرائي االستیعاب ختبارالتطبیق المؤجل ال في ضعیفي التحصیل )والضابطة التجریبیة(

وتني -قیمة مان  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المستوى  القرار الداللة 

 حرفي
 دال 001. -3.283- 21.00 3.50 6 ضابطة

    115.00 11.50 10 تجریبیة

 استنتاجي
 دال 001. -3.271- 21.00 3.50 6 ضابطة

    115.00 11.50 10 تجریبیة

 نقدي
 دال 003. -3.021- 23.50 3.92 6 ضابطة

    112.50 11.25 10 تجریبیة
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 تذوقي
 دال 009. -2.595- 27.50 4.58 6 ضابطة

    108.50 10.85 10 تجریبیة

 إبداعي
 دال 002. -3.110- 22.50 3.75 6 ضابطة

    113.50 11.35 10 تجریبیة

 الدرجة الكلیة
 دال 001. -3.256- 21.00 19.52 6 ضابطة

    115.00 55.45 10 تجریبیة

  : یلي ما) 50(الجدول من یتبین

 داللتــه ومســتوى Z  =3.283 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صحة ینفي هذاو  0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.001

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة الحرفي المستوى فيالتحصیل 

ــاً   ومســتوى Z  =3.271 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.001 داللتــــه

 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد  :أي الصــفریة

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة االستنتاجي المستوى في ضعیفي التحصیل الضابطة

 داللتــه ومســتوى Z  =3.021 قیمــة نجـد أنّ  وتنــي مــان اختبـار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

  :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.003

ضعیفي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد 

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة النقدي المستوى في التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =2.595 قیمـة نجـد أنّ  وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التذوقي المستوى -رابعاً 

  :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.009

ضعیفي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد 

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة التذوقي المستوى فيالتحصیل 

 ومســتوى Z  =3.110 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.002 داللتــــه
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 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد  :أي الصــفریة

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة اإلبداعي المستوى في ضعیفي التحصیل الضابطة

 داللتــه ومســتوى Z  =3.256 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.001

ضـعیفي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

  

   :للتالمیذ ضعیفي التحصیل مؤجل بعدي )وضابطة تجریبیة( النتیجة تفسیر - 8-1

 بین إحصائیاً  دالة فروق وجود) 50( الجدول في النتائج أظهرت السابق الجدول إلى بالعودة

 البعدي االختبار في ضعیفي التحصیل الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط

 نیتحس في األدوار لعب طریقة فاعلیة یؤكد ما ،التجریبیة المجموعة تالمیذ لمصلحة المؤجل

 في ضعیفي التحصیل للتالمیذ ةالالفعّ  المشاركة خالل من ذلك ظهر وقد القرائي، االستیعاب

 على األسئلة طرح في أو باألدوار، یتعلق ما سواءً  لهم تعطى التي األدوار خالل من وذلك الدروس

 نتائج ضوء في الباحث یفسرو  زمالئهم، عمل تقییم في أو المفردات، معنى شرح في أو زمالئهم،

 لفترة بالمعلومات احتفظوا قد التجریبیة المجموعة في ضعیفي التحصیل التالمیذ أنّ  الحالي البحث

 الضابطة المجموعة في أقرانهم مع مقارنة المؤجل البعدي االختبار نتائج أظهرته ما وهذا أطول

  . قصیرةٍ  زمنیةٍ  فترةٍ  بعد للنسیان وتعرضت المعلومات بهذه یحتفظوا لم الذین

 و التجریبیة (تینالمجموع تالمیذ درجات يمتوسط بین ةإحصائی لةالدذو  فرق وجدی ال -8-2

  .القرائي االستیعاب ختبارال المؤجل التطبیق البعدي في متوسطي التحصیل )الضابطة

 فــي التحصــیلمتوســطي  التالمیــذ لــدرجات المعیاریــة واالنحرافــات الحســابیة المتوســطات ُحســبت    

 فجــاءت القرائــي االسـتیعاب الختبــار المؤجــل البعـدي التطبیــق فــي والضـابطة التجریبیــة المجمـوعتین

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على النتائج

 التجریبیة (المجموعتین درجات يمتوسط بین الفروق لداللة ویتني مان اختبار قیم) 51(جدول

  .القرائي االستیعاب ختبارال المؤجل التطبیق البعدي في متوسطي التحصیل )والضابطة

الرتب متوسط العدد المجموعة المستوى الرتب مجموع  وتني - مان قیمة   القرار الداللة 

 دال 000. -4.833- 238.00 12.53 19 ضابطة حرفي
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    938.00 32.34 29 تجریبیة

 استنتاجي
 دال 000. -4.357- 260.00 13.68 19 ضابطة

    916.00 31.59 29 تجریبیة

 نقدي
 دال 000. -3.592- 297.00 15.63 19 ضابطة

    879.00 30.31 29 تجریبیة

 تذوقي
 دال 000. -3.540- 299.00 15.74 19 ضابطة

    877.00 30.24 29 تجریبیة

 إبداعي
 دال 000. -4.214- 267.00 14.05 19 ضابطة

    909.00 31.34 29 تجریبیة

الكلیة الدرجة  
 دال 000. -4.579- 248.50 71.63 19 ضابطة

    927.50 155.82 29 تجریبیة

 داللتــه ومســتوى Z  =4.833 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل الحرفي المستوى في التحصیل

ــاً   ومســتوى Z  =4.357 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.001 داللتــــه

 و التجریبیـــة المجمـــوعتین تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد :أي الصـــفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل االستنتاجي المستوى في متوسطي التحصیل الضابطة

 داللتــه ومســتوى Z  =3.592 قیمــة نجـد أنّ  وتنــي مــان اختبـار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل النقدي المستوى في التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =3.540 قیمـة نجـد أنّ  وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التذوقي المستوى -رابعاً 

  :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر 0.000

 الضــــابطة و التجریبیــــة المجمــــوعتین تالمیــــذ درجــــات متوســــطي بــــین إحصــــائیاً  دالــــة فــــروق توجــــد 

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل التذوقي المستوى في متوسطي التحصیل

 ومســتوى Z  =4.214 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.000 داللتــــه
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 و التجریبیــة المجمــوعتین ا تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد :أي الصــفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل اإلبداعي المستوى في التحصیل متوسطي الضابطة

 داللتــه ومســتوى Z = 4.579 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

متوسطي  الضابطة و التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل القرائي االستیعاب اختبار في التحصیل

  

  

  

  :التحصیل متوسطي للتالمیذ  مؤجل بعدي - )وضابطة تجریبیة( النتیجة تفسیر - 8-2

 بین ،إحصائیاً  دالة فروق وجود إلى) 51( الجدول في النتائج تشیر السابق الجدول إلى بالعودة

 البعدي االختبار في متوسطي التحصیل والضابطة التجریبیة المجموعتین تالمیذ درجات يمتوسط

 نیتحس في األدوار لعب طریقة فاعلیة یؤكد ما التجریبیة، المجموعة تالمیذ لمصلحة المؤجل

 المتوسطین التالمیذ بدرجات مقارنة أطول؛ زمنیة لفترة بالمعلومات واالحتفاظ القرائي، االستیعاب

 نتائج ضوء في الباحث یرىو  المؤجل، القرائي االستیعاب اختبار في الضابطة المجموعة في

 أطول، لفترة بالمعلومات ااحتفظو  التجریبیة المجموعة في المتوسطین التالمیذ أنّ  الحالي البحث

 مجریات خالل ونشاطهم فاعلیتهم إلى إضافةً  إلیهم، محببة طریقة وفق القراءة دروس تعلمهم بسبب

 خالل من والنشاط والحیویة المتعة من الكثیر القراءة دروس أعطى ما مستویاتهم، بكافة الدروس

 في أقرانهمب مقارنة المؤجل البعدي االختبار نتائج أظهرته ما وهذا بها، یقومون كانوا التي األدوار

، لم یحتفظوا بهذه المعلومات وتعرضت للنسیان بعد فترة زمنیة محددة المجموعة الضابطة الذین

عبارات اختبار االستیعاب القرائي بمستویاته  عن اإلجابةفقد أظهرت النتائج قدرة التالمیذ على 

الزمان والمكان وتكوین جملة على نمط جملة وتحلیل جملة  تحدیدالخمسة ومهاراته الفرعیة من 

والربط بین السبب  ،وتحدید عنوان جدید للدرس ،ضد لبعض الكلمات وٕاعطاء ،إلى كلمات

وتحید الفائدة  ،ل نفسه مكان إحدى الشخصیات الواردة في الدرس أو التي لم تردوتخیّ  ،والنتیجة

  .وتوجیه جملة إلى شخصیة أعجبته في الدرس ،مة في جملة مفیدةلك عووض ،الدرسمن 
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 و التجریبیـة (المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسـط بـین ةإحصـائی لةال د ذو فرق وجدی ال-8-3

  .القرائي االستیعاب ختبارالالتطبیق المؤجل  في مرتفعي التحصیل )الضابطة

ــــدرجات المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة المتوســــطات ُحســــبت  فــــي مرتفعــــي التحصــــیل التالمیــــذ ل

 فجــاءت القرائــي االسـتیعاب الختبــار المؤجــل البعـدي التطبیــق فــي والضـابطة التجریبیــة المجمـوعتین

  :اآلتي الجدول في الموضح النحو على النتائج

  

  

  

  

  

  

  

 في مرتفعي التحصیل والضابطة التجریبیة المجموعتین درجات يمتوسط بین ویتني مان اختبار قیم) 52(جدول

  المؤجل القرائي االستیعاب اختبار

الرتب متوسط العدد المجموعة المستوى الرتب مجموع  وتني - مان قیمة   القرار الداللة 

 حرفي
 دال 000. -3.728- 36.00 4.50 8 ضابطة

    154.00 14.00 11 تجریبیة

 استنتاجي
 دال 001. -3.450- 39.00 4.88 8 ضابطة

    151.00 13.73 11 تجریبیة

 نقدي
 دال 000. -3.709- 36.00 4.50 8 ضابطة

    154.00 14.00 11 تجریبیة

 تذوقي
 دال 002. -3.100- 43.00 5.38 8 ضابطة

    147.00 13.36 11 تجریبیة

 إبداعي
 دال 004. -2.899- 45.50 5.69 8 ضابطة

    144.50 13.14 11 تجریبیة

الكلیة الدرجة  

 دال 000. -3.643- 36.00 19.95 8 ضابطة

    154.00 68.23 11 تجریبیة

      19 المجموع

  : یلي ما) 52(الجدول من یتبین

 داللتــه ومســتوى Z  =3.728 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :الحرفــي المســتوى -أوالً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000
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مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل القرائي االستیعاب اختبار في الحرفي المستوى في التحصیل

ــاً   ومســتوى Z  =3.450 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :االســتنتاجي المســتوى -ثانی

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.001 داللتــــه

 و التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً  دالــة فــروق توجــد  :أي الصــفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة المؤجل االستنتاجي المستوى في مرتفعي التحصیل الضابطة

 داللتــه ومســتوى Z  =3.709 قیمــة نجـد أنّ  وتنــي مــان اختبـار باســتخدام :النقــدي المســتوى -ثالثــاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة النقدي المستوى في التحصیل

 داللتـه ومسـتوى Z  =3.100 قیمـة نجـد أنّ  وتنـي مـان اختبـار باسـتخدام :التذوقي المستوى -رابعاً 

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.002

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

 .التجریبیة المجموعة لمصلحة التذوقي المستوى في التحصیل

 ومســتوى Z  =2.899 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :اإلبــداعي المســتوى -خامســاً 

 الفرضــــیة صــــحة ینفــــي وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى مــــن أصــــغر وهــــو 0.004 داللتــــه

 و التجریبیـــة المجمـــوعتین تالمیـــذ درجـــات يمتوســـط بـــین إحصـــائیاً  دالـــة فـــروق توجـــد :أي الصـــفریة

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة اإلبداعي المستوى في مرتفعي التحصیل الضابطة

 داللتــه ومســتوى Z  =3.643 قیمــة نجــد أنّ  وتنــي مــان اختبــار باســتخدام :لالختبــار الكلیــة الدرجــة

 :أي الصـفریة الفرضـیة صـحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى من أصغر وهو 0.000

مرتفعـي  الضـابطة و التجریبیـة المجمـوعتین تالمیـذ درجـات يمتوسط بین إحصائیاً  دالة فروق توجد

  .التجریبیة المجموعة لمصلحة التحصیل

  :مرتفعي التحصیلللتالمیذ  مؤجل بعدي - )وضابطة تجریبیة(  النتیجة تفسیر - 8-3

 تالمیذ درجات يمتوسط بین حصائیاً ا دالة فروق وجود) 52(الجدول في النتائج أظهرت

 لمصلحة المؤجل البعدي االختبار في التحصیل مرتفعي )الضابطة و التجریبیة (المجموعتین
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 القرائي، االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة فاعلیة یؤكد وهذا التجریبیة، المجموعة تالمیذ

 في التحصیل مرتفعي التالمیذ درجات مع مقارنة أطول زمنیة لفترة بالمعلومات واالحتفاظ

 البحث نتائج ضوء في الباحث رىوی المؤجل القرائي االستیعاب اختبار في الضابطة المجموعة

 أطول لفترة بالمعلومات احتفظوا قد التجریبیة المجموعة في التحصیل مرتفعي التالمیذ أن الحالي

 لم الذین الضابطة المجموعة في أقرانهمب مقارنة المؤجل البعدي االختبار نتائج أظهرته ما وهذا

 نیتحس في التفاعلیة الطرائق فاعلیة یؤكد وهذا ،محددة زمنیة فترة بعد المعلومات بهذه یحتفظوا

 التصنیف وفق التالمیذ تشابه من الرغم على الدراسیة المواد معظم في للتالمیذ الدراسي التحصیل

 طریقة وفق الدراسیة المواد درسوا الذین التالمیذ لدى بالمعلومات االحتفاظ مدة ولكن التحصیلي

 أثبتته ما وهذا أطول زمنیة لفترة بالمعلومات احتفظوا التفاعلیة الطرائق من غیرها أو األدوار لعب

 ؛2009والعماوي، ؛2014ورمضان، ؛2012العاتكي،( دراسة مثل السابقة الدراسات بعض

  ).2007والقدومي، ؛2007وبرقان،

  .المؤجل االختبار في التحصیل مستوى وفق والضابطة التجریبیة المجموعتین نتائج) 53( الجدول

 العدد المجموعة المستوى التحصیلي
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 - قیمة مان 

 وتني
 القرار الداللة

الكسب 

المعدل 

 لبالك

ضعاف الدرجة الكلیة  
 1.43    21.00 19.52 6 ضابطة

  دال 001. -3.256- 115.00 55.45 10 تجریبیة

الكلیة متوسط الدرجة  
 248.50 31.34 19 ضابطة

 دال 000. -4.579-

 

8.63 
 927.50 71.63 29 تجریبیة

الكلیة مرتفع الدرجة  
 36.00 19.95 8 ضابطة

10.643- 

 

.000 

 

 دال

 
2.01 

 154.00 68.23 11 تجریبیة

  

التدریسي  البرنامج من استفادوا التحصیل متوسطي التالمیذ أنّ  إلى) 53(الجدول نتائج تشیر حیث

  .وفق طریقة لعب األدوار أكثر مما استفاده أقرانھم مرتفعي وضعیفي التحصیل

  

  .باستبانة اجتاهات التالميذ حنو القراءة الفرضيات املتعلقة
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ــرق وجــدی ال -9 ــین ةإحصــائی لــةال د ذو ف ــذ درجــات يمتوســط ب  فــي الضــابطة المجموعــة تالمی

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات الستبانة )المباشر والبعدي القبلي( التطبیقین

 فـــي الضــابطة المجموعـــة تالمیــذ لــدرجات المعیاریـــة واالنحرافــات الحســابیة المتوســـطات حســاب تــم

 النحـــو علـــى نتـــائجال فجـــاءت)  ت( قیمـــة وحســـاب االتجاهـــات، الســـتبانة والبعـــدي القبلـــي التطبیقـــین

  :اآلتي بالجدول حالموضّ 

 القبلي التطبیقین في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة) t- test( قیم) 54(جدول

  .االتجاهاتوالبعدي المباشر الستبانة 

 العدد التطبیق
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 ت

  المحسوبة
ح.د  القرار الداللة 

األثر حجم  

 3.52746 17.7353 33 قبلي
دالة غیر 817. 32 0.202  0.035 

 3.61074 18.4118 33 بعدي

 مــن أكبــر وهــو 0.817 داللتــه ومســتوى 0.202=  ت قیمــة نجــد أنّ  ســتیودنت ت اختبــار باســتخدام

 دالــــة فــــروق توجــــد ال أي الصــــفریة الفرضــــیة صــــحة یؤكــــد وهــــذا 0.05 االفتراضــــي الداللــــة مســــتوى

 المباشــر والبعــدي القبلــي التطبیقــین فــي الضــابطة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین إحصــائیاً 

 حجـم لقیـاس ایتـا مربـع( اسـُتخدم األثـر حجـم تعـّرف وبهدف ، القراءة نحو التالمیذ اتجاهات الستبانة

 مــنخفض أثــر أّنــه حجــم یتبــین) 55( الجــدول إلــى وبــالعودة) 0.03(بلغــت قــد قیمتــه فتبــین أنّ ) األثــر

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات في تؤثر لم الطریقة االعتیادیة أن على یدلّ 

  :وبعدي قبلي ضابطة-اتجاهات -النتیجة تفسیر-9

تغییر في اتجاهاتهم نحو  أيّ  یظهر التالمیذ في المجموعة الضابطة لم أظهرت النتائج أنّ 

أو غیرها من المواد  الطرائق السائدة في تدریس القراءة ویرجع الباحث ذلك إلى أنّ  القراءة،

اتهم إلى طاقة حیویة یمكن بولم تحول رغ التالمیذ وال میولهم نحو الدراسة، افعیةالدراسیة لم تثر د

، هم للقراءةینعكس ایجابیًا على تحصیلهم الدراسي وحبّ  فلم في العملیة التعلیمیة، منها اإلفادة

زیارة  والتالمیذ في المجموعة الضابطة من عدم حبهم للقراءة  إجاباتوظهر ذلك من خالل 

مكتبة المدرسة و تفضیل القراءة على اللعب و مشاهدة التلفاز و قراءة بعض القصص القصیرة، 

   .رسة والقراءةو كراهیة المد
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 فــي التجریبیــة المجموعــة تالمیــذ درجــات يمتوســط بــین ةإحصــائی لــةال دذو  فــرق وجــدی ال -10

  .القراءة نحو التالمیذ اتجاهات الستبانة المباشر والبعدي القبلي التطبیقین

 فــي التجریبیــة المجموعــة تالمیــذ لــدرجات المعیاریــة واالنحرافــات الحســابیة المتوســطات اســتخراج تــم

 فجــاءت المــرتبطتین للعینتــین)  ت( قیمــة وحســاب االتجاهــات، الســتبانة والبعــدي القبلــي التطبیقــین

  :اآلتي بالجدول الموضح النحو على الفرضیة اختبار نتائج

 التطبیقین في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین الفرق لداللة) t- test( قیم) 55(جدول

  االتجاھات الستبانة المباشر والبعدي القبلي

 العدد التطبیق
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 ت

  المحسوبة
ح.د األثر حجم القرار الداللة   

 1.38048 17.82 50 قبلي
 0.840 دالة 000. 49 7.717

 1.37083 21.72 50 بعدي

 من أصغر وهو 0.000 داللته ومستوى 7.717=  ت قیمة نجد أنّ  ستیودنت ت اختبار باستخدام

 إحصائیاً  دالة فروق توجد :أي الصفریة الفرضیة صحة ینفي وهذا 0.05 االفتراضي الداللة مستوى

 الستبانة والبعدي القبلي التطبیقین في التجریبیة المجموعة في التالمیذ درجات متوسط بین

  .القراءة نحو االتجاهات

  0.840)(بلغت قد قیمته فتبین أنّ ) األثر حجم لقیاس ایتا مربع( اسُتخدم األثر حجم تعّرف وبهدف 

 في األدوار لعب طریقة فاعلیة على یدلّ  وهذا مرتفع أثر أّنه حجم یتبین) 56(الجدول إلى وبالعودة

  . القراءة نحو التالمیذ اتجاهات تنمیة

  :وبعدي قبلي تجریبیة - النتیجة تفسیر-10

 سوّغوی تغیرت اتجاهاتهم نحو القراءة، یةالتالمیذ في المجموعة التجریب أظهرت النتائج أنّ    

على نشاط المتعلمین تسهم في تغییر مواقفهم  الطرائق التفاعلیة القائمة أنّ بالباحث ذلك 

وهذا  ،سو وتثیر طاقاتهم الكامنة ودوافعهم نحو المزید من التعلم والمشاركة في الدر  واتجاهاتهم،

ب األدوار والحماس واالندفاع الشدیدین من ما ظهر من خالل تنفیذ دروس القراءة وفق طریقة لع

حیث  ،ًا على اتجاهاتهم نحو القراءةیانعكس ایجاب والذي لمشاركة في الدروس،لقبل التالمیذ 

وحزنهم  ،ولزیارة مكتبة المدرسة، لیكونوا من المتفوقین ،أصبح هناك حبٌّ للقراءة ولقراءة القصص

ها أثناء القراءة، وحبهم للقراءة ألنّ  ن بكثرةو ئأو یخط ،یجیدون القراءة على زمالئهم الذین ال
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ساعدتهم في قراءة المواد الدراسیة األخرى وساعدتهم القراءة الجیدة في المناقشة بدون تردد أو 

  .خوف وفي التعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم

 موسى، وأبو ؛2011 ،وحلس ؛2010 بركات،( من كلٍّ  دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتتفق

  ). 2010 ،الشخریتي ؛2007

  :ملخص عام لنتائج البحث

  :یلي ما الحالي البحث نتائج أظهرت

 .متوسط أثر بحجم البعدي االختبار في الضابطة المجموعة تالمیذ أداء في تحسن ظهر -1

  ).39( الجدول

  .مرتفع أثر بحجم البعدي االختبار في التجریبیة المجموعة تالمیذ أداء في تحسن ظهر -2

  ).40( الجدول 

 المجموعة تالمیذ بنتائج مقارنة التجریبیة المجموعة تالمیذ أداء في متوسط تحسن ظهر -3

  ).41(الجدول. البعدي االختبار في متوسط أثر بحجم الضابطة

 معدل تجاوز حیث الضابطة المجموعة بنتائج مقارنة التجریبیة المجموعة نتائج في تحسن -4

 تالمیذ لدى الكسب معدل یتجاوز لم بینما الصحیح الواحد التجریبیة المجموعة تالمیذ لدى الكسب

  ).42( الجدول). 0.44( الضابطة المجموعة

 والمؤجل البعدي التطبیقین في الضابطة المجموعة تالمیذ نتائج بین فروق أیة النتائج تظهر لم -5

  ).43( الجدول. الفقد أو للنسیان تتعرض ولم بالمعلومات احتفظوا التالمیذ أنّ  أي

 والمؤجل البعدي التطبیقین في التجریبیة المجموعة تالمیذ نتائج بین فروق أیة النتائج تظهر لم -6

  ).44( الجدول. الفقد أو للنسیان تتعرض ولم بالمعلومات احتفظوا التالمیذ أنّ  أي

 المؤجل االختبار في والضابطة التجریبیة المجموعتین في التالمیذ درجات بین فروق ظهرت -7

   ).45( الجدول. التجریبیة المجموعة تالمیذ لصالح

 تالمیذ بنتائج مقارنة ضعیفي التحصیل التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات في تحسن ظهر -8

  ).46( الجدول. الصحیح الواحد الكسب معامل تجاوز حیث ، الضابطة المجموعة

 تالمیذ بنتائج مقارنة تحصیلال متوسطي التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات في تحسن ظهر -9

  . الصحیح الواحد الكسب معامل تجاوز حیث ،الضابطة المجموعة
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  ).47( الجدول

 تالمیذ بنتائج مقارنة تحصیلال يمرتفع التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات في تحسن ظهر - 10

  ).48( الجدول. الصحیح الواحد الكسب معامل تجاوز حیث، الضابطة المجموعة

 أعلى على حصلوا ،التجریبیة المجموعة في تحصیلال يمتوسط التالمیذ أنّ  النتائج أظهرت - 11

  ).49( الجدول.تحصیلیفي الضع ثم تحصیلال مرتفعي یلیه  ،كسب نسبة

 مستوى وفق الضابطة المجموعة تالمیذ لدى إحصائیا دالة فروق أیة النتائج تظهر لم - 12

  ).50(الجدول. الثالثة بمستویاته التحصیل

 أقرانهم على الثالثة التحصیل مستویات وفق التجریبیة المجموعة تالمیذ تفوق النتائج أظهرت - 13

  ).53و52و51( الجداول.الضابطة المجموعة في

 في الضابطة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیا دالة فروق أیة النتائج تظهر لم - 14

  ).54(الجدول. االتجاهات الستبانة والبعدي القبلي التطبیقین

 في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین إحصائیا دالة فروقاً  النتائج أظهرت - 15

  ).55(الجدول. مرتفع أثر بحجم االتجاهات الستبانة والبعدي القبلي التطبیقین

  : مقرتحات البحث

 العملیة تحسین في تسهم أنْ  یمكن التي المقترحات ببعض الباحث یتقدم  البحث نتائج ضوء في

  :كاآلتي وهي التعلیمیة

  .عــام بشــكل الدراســیة المــواد تــدریس فــي حدیثــة اســتراتیجیات اســتخدام-1

  .األساسي التعلیم من األولى المرحلة في السیما القراءة دروس في حدیثة استراتیجیات استخدام-2

 الدروس بعض تدریس في الفّعال التعلم استراتیجیات كإحدى األدوار لعب استراتیجیة توظیف-3

  .كافة الدراسیة للمواد

 بشكل الجامعیة االختصاصات بقیة ولطلبة خاصٍ  بشكلٍ  الصف ممعلّ  لطلبة العملي التدریب-4

  .البدایة في مصغر تعلیم بشكل ولو األدوار لعب طریقة وفق دروس إعطاء على عام

   اسـتخدام علـى المدرسـین لتـدریب عمـل ورش یصـاحبها تربویة وندوات تدریبیة دورات عقد-5

  .واإلبداع التفكیر تنمي متنوعة تدریس استراتیجیات   
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 في وتضـمینها الحالي البحـث فـي أعـدت التـي القرائي االستیعاب مستویات قائمـة مـن اإلفـادة-6

  .العربیة اللغة منهاج محتوى



 الفصل السابع                                         ملخص البحث باللغة العربية

 

206 
 

  باللغة العربية ملخص البحث

طریقة لعب األدوار في تحسین  وفقفاعلیة برنامج تدریسي قائم على التعلم : عنوان البحث

  .االستیعاب القرائي لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي وتنمیة اتجاهاتهم نحو القراءة

عن طریق لعب األدوار في  حالي تعّرف فاعلیة برنامج تدریسيیهدف البحث ال: هدف البحث

   .تحسین االستیعاب القرائي، لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي وتنمیة اتجاهاتهم نحو القراءة

، سؤال البحث الرئیسالمنھج التجریبي بغرض اإلجابة عن  البحث اعُتمد:منھج البحث

 .فرضیاتھواختبار صحة 

 :مجتمع البحث وعینتھ

المسجلین  تكون مجتمع البحث من جمیع تالمیذ الصف الثالث األساسي في مدارس مدینة دمشق

تلمیذًا وتلمیذًة، بینما تكونت عینة 10985) (م، والبالغ عددهم 2013\2014في العام الدراسي 

تلمیذًا وتلمیذًة 33)  (الضابطةالبحث من مجموعتین ضابطة وتجریبیة بلغ عدد تالمیذ المجموعة 

تلمیذًا وتلمیذًة من مدرسة السمح   (50)عدد تالمیذ  المجموعة بلغ و  ،من مدرسة طاهر الجزائري

 .الخوالني وكلتاهما في منطقة المیدان التعلیمیة

  :أدوات البحث

 :األدوات اآلتیة وٕاعداد قام الباحث بتصمیم

ورؤیة طریقة لعب األدوار في التعلیم والتدریس، ویتكون نموذج التدریس المقترح وفق مبادئ .١

، تغطي المحتوى العلمي لموضوعات ةدراسیحصة )  15(من خمسة مواقف تدریسیة، بواقع 

 - حقوق الطفل( الجزء األول والمكون من الوحدات الثالث األولى وهي) العربیة لغتي(القراءة 

  ).الصحة والغذاء -الهوایات

 االستیعاب القرائيقائمة بمستویات .٢

  .)بعدي مؤجل- بعدي مباشر- قبلي( اختبار االستیعاب القرائي.٣

  .تجاهات التالمیذ نحو القراءة استبانة لقیاس ا.٤

  :حدود البحث-٦

  :أجري البحث ضمن الحدود اآلتیة

  :وتتمثل في اآلتي: الحدود الموضوعیة - ١- ٦
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المقرر من قبل وزارة التربیة في - ١ج- لغتيالعربیة  -الوحدات الثالث األولى من كتاب القراءة

، وتضم الوحدات الثالث خمسة دروس ٢٠١٢-٢٠١١الجمهوریة العربیة السوریة للعام الدراسي 

  ).الفائز األول، هوایة أحبها، الهرم الغذائي، طبیب عربي أسرتي،( هي

تجاهات التالمیذ تطبیق طریقة لعب األدوار وتعرف أثرها في تحسین االستیعاب القرائي وتنمیة ا

  .نحو القراءة

  :الحدود الزمنیة - ٢- ٦

  ٢٠١٤-٢٠١٣ُطبق البحث في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  :الحدود المكانیة - ٣- ٦

أجـري البحـث على عینـة مـن تالمیذ الصف الثالث األساسي اختیروا من المدارس الرسمیة في 

  .مدینة دمشق

  :نتائج البحث-٧

النتائج فاعلیة  طریقة لعب األدوار في تحسین االستیعاب القرائي بمستویاته كافًة  أظهرت -*

أظهرت تفوق تالمیذ المجموعة  و ،وبمهاراته الفرعیة وفي تنمیة اتجاهات التالمیذ نحو القراءة

االستیعاب القرائي و  ختبارالتطبیق البعدي الالتجریبیة على تالمیذ المجموعة الضابطة في 

االتجاهات نحو القراءة من حیث زیادة نسبة الكسب المعدل، ومتوسط فاقد الكسب  استبانة

  .واالحتفاظ بالمعلومات

 أظهرت النتائج تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة وفق متغیر مستوى التحصیل الدراسي-*

  .على تالمیذ المجموعة الضابطة) منخفض - متوسط -مرتفع(

 الختبار االستیعاب القرائي حصائیًا في التطبیق البعدي والمؤجلدالة إ اً لم تظهر النتائج فروق-*

   .والتجریبیة الضابطةتین لدى تالمیذ المجموع

حبهم لدروس القراءة،  تجلى فيأظهرت النتائج تغیرًا واضحًا في اتجاهات التالمیذ نحو القراءة -*

المناقشة وطرح األسئلة، وهذا ساعد التالمیذ  وفي ،في مجریات الدروس تهم الفعالةمشارك

  . الخجولین والمترددین في التعبیر عن آرائهم وأفكارهم بحریة وطالقة
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 دار: مصر القاهرة،. )Spss (التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام برنامج). 2003.(محمود رجاء عالم، أبو

  .للجامعات النشر

  .یافا دار: األردن عمان،.تدریس مھارات اللغة العربیةمدخل إلى  ).2010.(سمیح مغلي، أبو

 .والتوزیع لنشرل الفكـر دار :عمان .تعلیم األطفال المھارات القرائیة والكتابیة (2002). .الفتاح عبد البجة،
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 . والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار: األردن عمان، األولى، الطبعة

 .والتوزیع للنشر المسیرة دار: األردن عمان، .التعلم النشط (2007). .محمد كریمان بدیر،

تحلیـــل البیانـــات باســـتخدام برنـــامج الحزمـــة اإلحصـــائیة  (2007).بركـــات وهشـــام حســـین؛، بشـــر

  .اإللكتروني النشر دار: مصر القاهرة، ،دلیــل ســریع للباحثین.SPSSللعلــوم االجتماعیــة 

  .الثقافة وزارة منشورات: دمشق،سوریة .تنمیة مھارات القراءة والكتابة). 2011(.البصیص، حاتم

 بكلیات العلمیة المفاھیم تدریس مھارات تنمیة في تدریبي لبرنامج نموذج.  )2002.(اهللا عبد نجاة بوقس،

  .والتوزیع للنشر السعودیة الدار :الریاض.التربیة

تعلم القیم وتعلیمھا تصور نظري وتطبیقي لطرائق واستراتیجیات تدریس ). 2008.(زكي ماجد الجالد،

  .المسیرة دار: األردن عمان، ، 2ط .القیم

والكتابة ،  راءةالقیم لتع ).2011.(شعبان محمد ، الباري عبد و فهمي سید ، مكاوي و سعد علي ، اهللا جاب

  .نشر والتوزیعلل دار المسیرة :ناألرد ،ةوٕاجراءاته التربوی هأسس

  دمشق جامعة منشورات :كلیة التربیة. طرائق تدریس الجغرافیة). 2006.(سكیكروفیاض   ؛علي الحصري،

 جامعة منشورات :كلیة التربیة.طرائق تدریس العلوم السیاسیة ).2009.(آصف یوسفو ؛الحصري،علي

   .دمشق

  . للكتاب الحدیثة المؤسسة :لبنان. ارات اللغة العربیة وعلومھاھتدریس م ).2010.(علي الحالق،

 غزة، ،.2ط .التربیـة اإلسالمیةمحاضرات فـي طرائـق وأسـالیب تـدریس  .( 2008 ).درویش داود حلس،

  .والنشر للطباعة آفاق: فلسطین
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  .المسرة دار: عمان .األلعـاب التربویـة وتقنیـات إنتاجھـا سـیكولوجیاً وتعلیمیاً . (2002). محمـد الحیلة،
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  .مكتبة الفالح: الكویت .تدریس وتقییم مھارات القراءة). 2003.(الحیلواني، یاسر

  .حنین دار: األردن عمان، .طرائق تدریس التربیة اإلسالمیة). 2009.(ناصر الخوالدة،

 عالم: األردن عمان، .العربیةاتجاھات حدیثة في تدریس اللغة ). 2005.( و سعاد الوائلي طه؛ ، الدلیمي

  .الحدیث الكتب
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  .المعارف دار: العراق ،النفس علم أصول).1985.(عزت أحمد راجح،

 .أدار اقر : القاهرة .ومھارات الفھم القرائياستراتیجیات ما وراء المعرفة ). 2009.(مدبولي حنان راشد،

 .الجامعي الكتاب دار: المتحدة العربیة اإلمارات.مبادئ علم النفس التربوي). 2012.(الزعول،عماد

  .آفاق مكتبة: غزة ،2ط .المرشد في تدریس اللغة العربیة. (1999). ةادشح محمد زقوت،
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 .الكتب عالم دار :الریاض .المناھج بناء في النماذج. )١٩٩٧ .(صالح لطیفة السمیري،

  .دمشق جامعة منشورات :التربیة كلیة .العربیة اللغة تدریس طرائق في). 1988.(أحمد محمود السید،
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 والبحوث التعلیمیة المناهج مركز والتعلیم، التربیة وزارة .علم النفس النمو).2014(.محمد عبد هللا .العابد

  . لیبیا  ،التربویة
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  .المسرة دار: األردن
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أنشطة ومھارات القراءة و االستذكار في المدرستین االبتدائیة و  .)2000.( محمد هبة الحمید، عبد

  .صفاء دار: عمان ١ ط ،اإلعدادیة
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  .للنشر وائل دار: السعودیة الریاض،. نماذج تربویة  تعلیمیة معاصرة). 2004.(نبیل الھادي، عبد

  .العبیكان مكتبة: الریاض. 3ط. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). 2003.(حمد صالح العساف،

  .الكتاب مركز :القاهرة ، 1ط .المرجع في تدریس اللغة العربیة ).ـ2003.(محمد إبراهیم عطا،

  .دار صفاء للنشر: عمان،األردن. استراتیجیات حدیثة في التدریس الفّعال). ٢٠٠٨.(عطیة، محسن علي

 عمان، .)رؤیة حدیثة في التعلم الصفي(التدریس الممسرح ). 2007.(اللوح و أحمد اسماعیل؛ عزو عفانة،

  .والتوزیع للنشر المسیرة دار: األردن

 .التقویم التربوي أسسھ و منھجیاتھ و تطبیقاتـھ في تقویم المدارس).  2003.( محمود الدین صالح عالم،

  .العربي الفكر دار: مصر القاهرة،

  .المسیرة دار: عمان ،2ط .القیاس والتقویم التربوي). 2009.(ـــــــــــــــــــــــــــ

  .الجزائر .واستراتیجیاتھ المعرفیَةالفھم اللغوي القرائي  ).2005.(السعید عواشرَیة،

رسالة .في تحسین السرعة والفھم القرائي) p.p(فاعلیة استخدام برنامج العرض). 2004.( خالد العیسوي،

  .المتحدة العربیة اإلمارات التربیة، كلیة العربي، الخلیج جامعة ماجستیر غیر منشورة،

  .المسیرة دار: األردن عمان،. والعشرین طرق التدریس في القرن الحادي). 2005.(الغلبان،حاتم

أنموذج في القیاس والتقویم ( تفرید التعلیم في إعداد وتأھیل المعلم. )2004. (كاظم محسن سهیلة الفتالوي،

 .الشروق دار: عمان األردن،). التربوي 

  .المسیرة دار: األردن عمان، .تعلیم األطفال في الصفوف األولیة). 2005.(اللطیف عبد فرج،

 .الفكر دار: عمان .بیـةمبادئ القیاس و التقـویم فـي التر). 2003.( نعامر علیا هشامو  نادر؛ فهمي،

  .الكتب عالم: مصر القاهرة،. المناھج والمدخل الدراسي .(2001). إبراهیم أمیر القرشي،

القرائي عند طفل تنمیة مھارات اللغة و االستعداد ). 2006.( الترتوري عوض ومحمد فرحان؛ محمد ، القضاة

 .الحامد دار: األردن ،عمان،١ ط .الروضة

: األردن عمان،.ةالمعلم الجدید، دلیل المعلم في اإلدارة الصفیة الفّعال ).2006.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .جریر مكتبة: السعودیة .مایعایشونھ یتعلمون األطفال). 2005.(ھاریس راشیل و دورتي؛ لولنتي،

  .للنشر المناھج دار: األردن. ومناھجھ العلمي البحث أصول ).2005.(وجیھ محجوب

 جامعة منشورات: التربیة كلیة دمشق، جامعة.القیاس والتقویم في التربیة). 2011.(امطانیوس مخائیل،

  .دمشق

  .المسیرة دار: عمان ،١ ط .طرق تدریس اللغة العربیة).  2007.(أحمد مدكور،علي

االختبارات والمقاییس في العلوم النفسیة والتربویة، خطوات ). 2002.( وأمین سلیمان صالح؛ مراد،

  .الحدیث الكتاب دار: القاهرة. إعدادھا وخصائصھا

 .الفالح مكتبة: الكویت. سیكولوجیة اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة). 2004.(الدین نجم مردان،

  . للنشر الثقافة دار: مصر القاهرة، .تعلیم اللغة العربیة). 2005.(رسالن مصطفى،

: عمان. التـشخیص والعالج الطفولة إلي المراھقـةمشكالت القراءة من  .(2005).بدوي ریاض مصطفى،

  .صفاء دار

  .الوفاء دار: مصر. )التشخیص والعالج(صعوبات القراءة والفھم القرائي ). 1998.(خیري عجاج، المغازي

   .  المسیرة دار: عمان .القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس). 2002. (سامي ملحم،
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  .القاهرة التربیة، كلیة ،في المناھج وطرائق التدریس

بعض المهارات العلیا  فعالیة إستراتیجیات معرفیة معینة في تنمیة 2000)..(عبد الحمید،عبد اهللا عبد الحمید
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-158.،التدریس وطرائق المناھج في دراسات مجلة.المتحدة العربیة اإلمارات بدولة األساسي التعلیم بمرحلة
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 والتغلب القرائي الفهم مهارات تنمیة في المعرفة وراء ما استراتیجیات استخدام فعالیة .( 2004 ) . زبیدة قرني،

 المنصورة جامعة ،التربیة كلیة مجلة .الثانوي األول الصف طالب لدى الفیزیائیة المفاهیم تعلم صعوبات على

،312-267,56.  

 تحصیل في العربیة اللغة قواعد تدریس في التعلیمیة الدراما استخدام أثر). 2009.(هنیة ولینا أمین؛ الكخن،

  .3 العدد ،5مجلد ،المجلة األردنیة للعلوم التربویة .العاشر الصف طالبات

 ، المجلد ، مجلة جامعة دمشق. النفس علم نحو مؤتة جامعة طلبة اتجاهات). 2007.(شاكر المحامید،

  .368-347، صاألول العدد،23

 االبتكاریة القراءة مهارات بعض تنمیة في مقترحة تدریسیة استراتیجیات فعالیة (2004)..حسن خلف محمد،

  .مصر التربیة، كلیة شمس، عین ،جامعةمجلة القراءة والكتابة .اإلعدادیة المرحلة طلبة لدى

 لدى القرائي االستیعاب على السابقة المعرفة تنشیط أثر). 2006.(الناطور محمد و میادة ، منى عمرو، محمود

 -113ص.1العدد، ،33، المجّلد ،العلوم التربویة. عمان مدینة في التعلم صعوبات ذوي الطلبة من عینة
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 مهارات تنمیة في للتعلم مارزانو نموذج استخدام فاعلیة). 2012.(ـ البطاینة زیاد و ؛ناصر المخزومي،

-587العدد 1,المجلد ،المتخصصة التربویة الدولیة المجلة ، االبتدائیة المرحلة طالب لدى القرائي االستیعاب

  .، السعودیةالطائف بمدینة والتعلیم للتربیة العامة اإلدارة .، 9 , 605

 القرائي االستیعاب مهارات تنمیة في للتعلم هارزانى نموذج استخدام فاعلیة). 2012.(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بمدینة الطائفاإلدارة العامة للتربیة والتعلیم  :السعودیة .االبتدائیة المرحلة لتالمیذ

 واتجاههم المتوسط األول الصف لبةتحصیل ط في الدور لعب طریقة استخدام أثر ).2014.(عصام، المعموري

  .222-198ص.العراق ،بعقوبة المعلمین، إعداد معهد ، )59(العدد ،الفتح مجلة. الفیزیاء مادة نحو

 الحادي الصف طالب لدى القرائي الفهم مهارات تنمیة في الحاسوب استخدام فعالیة 2007 ). .(محمد موسى،

   261,154,70. ،القراءة والمعرفة مجلة المتحدة، العربیة اإلمارات .الثانوي للتعلیم عشر

 في القصص قراءة برنامج تطبیق أثر).2010(.المجیدل اهللا عبد بن محمد و ؛العزیز عبد بن صالح النصار،

) ٩٦( العدد الكویت،  جامعة ،المجلة التربویة .القراءة نحو االبتدائي الثاني الصف تالمیذ اتجاهات تنمیة

  ).٢٤( المجلد

مركـز البحوث  .للتالمیذ القراءة نحو األولیة الصفوف معلمي اتجاهات.)2002.(العزیز عبد صالح النصار،

  .السعودیة الریاض، سعود، الملك جامعة ،)190( رقم إصدار التربیة، كلیة ،ةالتربوي

 القرائي الفهم مهارات تنمیة في الذاتي التساؤل إستراتیجیة أثر).2013.(صالح ،أحــــــــــــمد نهابة

  .14بابل،العدد، ،جامعةمجلة كلیة التربیة .المتوسط الثاني الصف طلبة لدى

 التربیة مبحث في الرابع الصف طلبة تحصیل في التعلیمیة للمادة الدرامي التمثیل أثر ).2006.(صالح هیالت،

  .189,3-199،عدد2 مجلد ،المجلة األردنیة في العلوم التربویة .االجتماعیة

 تنمیة في المتعدد الذكاء نظریة على قائمة إستراتیجیة أثر). 2010.(الرحمن الهاشمي و عبد؛ میسون الوحیدي،

  .الثامنة السنة ،46 العدد ،مجلة علوم إنسانیة .القرائي االستعداد

  

  :الجامعیةالرسائل 
  

التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في  إستراتیجیةأثر استخدام ). 2001.(حمدي محمد ریا، أبو

 الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة. اكتساب طلبة الصف السادس مھارات العملیات الحسابیة األربع

  .األردن التربیة، كلیة األردنیة،

تالمیذ  لدىأثر برنامج األلعاب التعلیمیة في تنمیة مھارات القراءة اإلبداعیة ). 2009.(نایف محمد عكر، أبو

  .فلسطین التربیة، كلیة اإلسالمیة، منشورة،الجامعة غیر ماجستیر رسالة .الصف السادس األساسي

أثر استخدام الدراما علـي تحـسین مـستوي بعـض المھارات القرائیة  . (2007).موسى لطفي موسى، أبو

 .فلسطین التربیة، كلیة اإلسالمیة، الجامعة منـشورة، غیـر ماجـستیر رسالة. طلبة الصف السابعلدي 

مستوى المھارات القرائیة والكتابیة لدى تالمیذ الصف السادس وعالقتھا  ).2010.(مصطفى أحمد األسطل،

  .فلسطین التربیة، كلیة اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .بتالوة وحفظ القرآن الكریم

أثر توظیف الدراما في تنمیة المھارات الحیاتیة في منھاج اللغة العربیة لدى طالبات . )2013.(مرام البدي،

  .فلسطین التربیة، كلیة ،األزهر جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .الصف الرابع األساسي في محافظة غزة



   ع البحثـمراج

 

 
٢١٦ 

إستراتیجیة لعب الدور في التحصیل والتفكیر االستقرائي لدى طلبة الصف أثر  ).2009.( سالم فدوى برقان،

 غیر ماجستیر رسالة .الثالث األساسي في مبحث التربیة االجتماعیة والوطنیة بمدارس مدینة عمان الخاصة

  .التربــویـة، األردن العــــلـوم كلیـــة العلیا، للدراسات األوسط الشرق جامعة منشورة،

فعالیة برنامج مقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة والكتابة وتنمیة .  )2007.( حسین تمحا البصیص،

 غیر دكتوراه رسالة .المیول نحوھما لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة في ضوء استراتیجیات الذكاءات المتعددة

  .مصر، التربویة الدراسات معهد القاهرة، جامعة منشورة،

والتقییمي لدى طلبة الصف  يواالستنتاجمستوى االستیعاب القرائي الحرفي ). 2000 .(الحجاج، بهجت

  .األردن كلیة التربیة، الجامعة األردنیة، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، السادس األساسي

أثر توظیف األلعاب التربویة في تنمیة بعض مھارات اللغة العربیة لدى تالمیذ (2006). .طه أیمن حجازي،

  .فلسطین التربیة،  كلیة اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .األساسيالصف األول 

 االستیعاب تحسین في النشط التعلم استراتیجیات إلى مستند تعلیمي برنامج أثر ).2013.(فایز الحربي،

 رسالة دكتوراه غیر منشورة،جامعة .والكتابي لدى طلبة الصف الثالث المتوسط اإلبداعيالقرائي 

  .الیرموك،األردن

أثر نوعي القراءة الجھریة واالستماعیة فـي التحصـیل القرائي والتذوق . )2003(.علوان سعد حسن،ال

   .، العراقالتربیة كلیة بغداد، جامعة منشورة، غیر دكتوراه  رسالة .األدبي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة

 جامعة ، منشورة غیر ماجستیر رسالة .مھارات القراءةالتعلیم التعاوني في تطویر ). 2009.(محمد حسیني،

  .اندونیسیا العلیا، الدراسات كلیة اإلسالمیة، مالك

أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصیل الدراسي في تنمیة المفاھیم ). 2011.(مایسة حلس،

 اإلسالمیة، الجامعة منشورة،رسالة ماجستیر غیر .، لدى طالبات الصف السابع األساسي في غزةالتاریخیة

  .فلسطین التربیة، كلیة

أثر استخدام استراتیجیة لعب األدوار علي تحصیل طالبـات الصف الثامن  . (2005).اهللا عبد إیناس حماد،

 .فلسطین التربیة، كلیـة األزهر، جامعة منـشورة، غیـر ماجـستیر رسالة .األساسي في مادة اللغة اإلنجلیزیة

أثر التمثیل الدرامي للنصوص القرائیة على االستیعاب القرائي لدى ). 2000.(اهللا عبد غازي بهیة ،دةحمو 

  .األردن التربیة، كلیة األردنیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .طلبة الصف السابع

 منشورة، غیر ماجستیر رسالة .ائيفاعلیة التعلم باللعب لدى تالمیذ الصف األول االبتد). 2000.(قمر خلیل،

  .سوریة التربیة، كلیة دمشق، جامعة

برنامج مقترح باستخدام األسلوب التكاملي في منھج اللغة العربیة  ). 2002. (العزیز عبد فهد ، الدخیل

 غیر دكتوراه رسالة .وأثره في تحصیل طالب الصف األول المتوسط وإكسابھم للمھارات اللغویة في السعودیة

  .السعودیة االجتماعیة، العلوم كلیة اإلسالمیة، سعود بن محمد اإلمام جامعة منشورة،

أثر برنامج تدریبي في تنمیة مفھوم تعلیم القراءة لدى معلمي اللغة ). 2009.(عواد دخیل بن الدخیل،عواد

 .السعودیة التربیة، كلیة سعود، الملك جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة،.العربیة في المرحلة االبتدائیة

فعالیة التدریس وفقاً لنظریة فیجو تسكي فـي اكتساب بعض المفاھیم ). 2006.(أحمد عطیة عزمي،الدواهیدي

  .فلسطین التربیة، كلیة ،اإلسالمیة الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .البیئیة لدى طالبات جامعة األقصى



   ع البحثـمراج

 

 
٢١٧ 

القراءة الصامتة وأثره في تحسین مستوى برنامج مقترح لتنمیة مھارات  .)2001.(اهللا عبد خالد الراشد،

 الملك جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .التحصیل الدراسي على عینة من طالب الصف السادس االبتدائي

 .السعودیة التربیة، كلیة سعود،

الصف أثر استخدام الطریقة الجزئیة في تعلیم القـراءة و تنمیة مھاراتھا في  (2002). .محمد منیر رضوان،

  .فلسطین التربیة، كلیة األقصى، جامعـة منـشورة، غیـر ماجستیر رسالة .األول األساسي

فاعلیة التدریس بالفریق وفق نموذج التفكیر االستقرائي في التحصیل ). 2014.(اهللا ،عصمت رمضان

  .سوریة التربیة، كلیة دمشق، جامعة منشورة، غیر دكتوراه رسالة .الدراسي وتنمیة مھارات التفكیر الجغرافي

فاعلیة برنامج بالوسائط المتعددة في تحصیل مھارتي االستماع والقراءة في مادة ). 2013.(جمیلة سكریة،

  .سوریة التربیة، كلیة دمشق، جامعة منشورة، غیر دكتوراه رسالة. القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي

ات الذھنیة المصاحبة في استیعاب المقروء لدى أثر بعض العملی 2006)..( سلطان، صفاء عبد العزیز

   .غیر منشورة، جامعة حلوان، كلیة التربیة ، رسالة دكتوراهتالمیذ الصف الثاني اإلعدادي وفي التعبیر الكتابي

أثر برنامج قائم على استخدام ما وراء المعرفة في تنمیة الفھم القرائي لدى ). 2001.(اهللا عبد مها السلیمان،

 العربي، الخلیج جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .صعوبات القراءة في الصف السادس االبتدائيتلمیذات 

 .المتحدة العربیة اإلمارات التربیة، كلیة

أثر برنامج مقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف  ).2009.(شاهین سوسن الشخریتي،

 التربیة، كلیة اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .لیةالثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدو

  .فلسطین

أثر طریقة لعب الدور في تحصیل طلبـة المرحلـة األساسیة في التربیة . (2004).ذیاب ،الشطرات

، كلیة جامعة عمان العربیة ،غیر منشورة رسالة ماجسـتیر. االجتماعیة والوطنیة ومستوى احتفاظھم بھا

  .األردن التربیة،

 رسالة .أثر طریقة مسرح الدمى في التدریس على التحصیل في مادة الریاضیات). 2000. (إیاد الشطناوي،

  .األردن التربیة، ،كلیة الیرموك جامعة ماجستیر،

أثر استخدام النشاط التمثیلي لتنمیة بعض مھارات االستماع في اللغة  ).2010.(الرحمن عبد أمیرة الشنطي،

 كلیـــــــة األزهـــر، جامعـــة رسالة ماجستیر غیر منشورة، .العربیة لدى تلمیذات الصف الرابع األساسي بغزة

  .فلسطین التربیـــــــة،

فاعــــــلیة برنامج قائــــم علي مھـــــــارات االستمــــاع لتنمیــــة مھــــــــارات . )2011.(مها الشوبكي،

 اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .تلمیــــــذات الصـــــــــف الرابع األساســــــيالقراءة لــــدى 

 .فلسطین التربیة، كلیة

 رسالة .فاعلیة طریقة لعب األدوار في إكساب خبرات اجتماعیـة في أطفـال الریاض (1998)..صاصیال، رانیا

  .سوریة التربیة، كلیة دمشق، جامعة منشورة، غیر ماجستیر

استخدام الدراما التعلیمیة في تعلیم نصوص القراءة على تنمیة مھارات القراءة أثر ). 2000.(فاتن صوالحة،

  .األردن التربیة، كلیة الیرموك، جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة  .الجھریة لدى طالبات الصف الخامس

 رسالة .الدراسیة المتغیرات ببعض وعالقته التدریس مهنة نحو االتجاه). 2013.(محمد أحمد مهدي الطاهر،

  . السعودیة ،التربیة كلیة سعود، الملك جامعة، منشورة غیر ماجستیر



   ع البحثـمراج

 

 
٢١٨ 

 منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،تصمیم برنامج مبني على التدریس الدرامي). 2004.(ناهض أحمد الطورة،

  .العلیا،األردن الدراسات كلیة العربیة، عمان جامعة

 أثر إستراتیجیة بایر في التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر لدى تالمذة الصف الرابع ). 2011.(سندس العاتكي،

فعالیَة برنامج مقترح لتطویر تدریس القراءة في ضوء قضایا العولمة في تنمیة ). 2006.(مختار الخالق، عبد

 جامعة منشورة، غیر دكتوراه رسالة .الثانويمھارات القراءة والوعي بتلك القضایا لدى طالب الصف األَول 

  .مصر التربیة، كلیة المنیا،

تقویم أسئلة تعلیم القراءة في ضوء مھارات الفھم ومستویاتھ في المرحلة ). 1996.(عبید، محمد عبید

جامعة عین شمس، كلیة التربیة،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، .اإلعدادیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

  .القاهرة

فاعلیة التدریس باستخدام طریقة لعب األدوار على التحصیل واالحتفاظ لدى طالب ). 2011.(موفق ي،تر الع

 اإلمام جامعة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة .الصف األول متوسط في مادة اللغة اإلنجلیزیة بمدینة الریاض

  .السعودیة االجتماعیة، العلوم كلیة اإلسالمیة، سعود بن محمد

بناء و تطبیق قائمة مستویات معیاریة لتقویم تعلم التالمیذ في مبحث اللغة . )2008.(محمد سفیان العثامنة،

  .فلسطین التربیة، كلیة األزهر، جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .العربیة في الصفوف الثالثة األولى

لدى طلبة الصف  االستیعاب القرائيمحوسب لتطویر مھارات  برنامج أثر ).٢٠١١.(عالء علي، العدیني

رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة، . في فلسطین القراءة نحو التاسع واتجاھاتھم

  .فلسطین

فعالیَة إستراتیجیَة التساؤل الذاتي في تنمیة بعض مھارات الفھم القرائي  ).2009.(محَمد بن یاسر العذیقي،

  .السعودَیة التربیة، كلیة القرى، أم جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .ألَول الثانويلدى طالب الصَف ا

ى لدفعالیَة إستراتیجیة الخریطة الداللیة في تنمیة مھارات الفھم القرائي  ). 1999.(سلیمان جمال ،عطَیة

  .مصر ببنها، التربیة كلَیة الزقازیق، جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .تالمیذ المرحلة اإلعدادیة

أثر استخدام األلعاب التعلیمیة في التحصیل الفوري والمؤجل في الریاضیات لدى ). 2005.(انتصار عفانة،

 التربیة، كلیة القدس، جامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .طلبة الصفین الثاني والثالث في مدارس القدس

  .فلسطین

استخدام السرد القصصي لتنمیة بعض مھارات االستماع في القراءة أثر ). 2012.(كمال ،أحمد الدین عماد

 كلیة اإلسالمیة، الجامعة منشورة، غیر ماجستیر رسالة .لدى تالمیذ الصف الرابع األساسي واتجاھاتھم نحوھا

  .فلسطین التربیة،

تفكیر التأملي لدى أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تدریس القراءة في تنمیة ال ).2009.(جیهان العماوي،
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  .االختبار تصحیح مفتاح  10

  .االتجاهات الستبانة الداخلي االتساق صدق  11

  .للمعلمین االستطالعیة الدراسة  12

  .القراءة في التالمیذ مستوى لمعرفة االستطالعیة الدراسة  13

  .القراءة دروس محتوى تحلیل قائمة  14

  .األدوار لعب طریقة وفق التدریسي البرنامج تحكیم استمارة  15

  . التعلیمیة األهداف اشتقاق یوضح مثال  16

  .فرعیة مهارات إلى المحتوى تحلیل آلیة یوضح مثال  17

  .والمعّلمین الموجهین آراء استطالع  18

  .البرنامج الزمني لتطبیق أدوات البحث  19
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  ) 1( الملحق -األدوار لعب طریقة وفق الدروس وٕاعداد تصمیم             

  الجمهوریة العربیة السوریة

  كلیة التربیة -جامعة دمشق

  ناهج وطرائق التدریسمقسم ال

  .....................................الدكتورة / السید األستاذ الدكتور

لكتاب القراءة ) الدروس وفق طریقة لعب األدوار وٕاعدادتصمیم (یشرفني أن تقوموا بتحكیم 

 تحسین في األدوار لعب طریقة فاعلیة( البحث بموضوع المتعلقة - ) 1ج(-)لغتي العربیة(

في مدارس  )و القراءةحتجاهاتهم نوتنمیة ا االستیعاب القرائي لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي

للحصول على درجة الدكتوراه في قسم المناهج وطرائق التدریس، وقد  ،الرسمیة مدینة دمشق

  .الدروس وفق هذه الطریقة إعدادتطلب ذلك 

مالءمتها لتالمیذ الصف الثالث األساسي  من حیث أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم الدروس

درس من الدروس المقررة، وكذلك التقنیات والوسائل التعلیمیة  ولألهداف التعلیمیة المتعلقة بكلّ 

  .المقترحة، إضافة إلى توزیع األدوار المرتبطة بالدروس

  

  مع فائق شكري وتقدیري لكم

  الباحــث                                                                         
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  )أسرتي( الدرس األول

  

الثالث األساسي:الصف  

 

:التاریخ  

 

 

 

 

 

  

أسرتي: الدرس األول الوحدة األولى  

ثالث حصص: الحصص الالزمة لتنفیذ الدرس  

  تحسین االستیعاب القرائي عن طریق لعب األدوار وتنمیة االتجاهات نحو القراءة :الهدف العام

  األهداف التعلیمیة  م

  .یقرأ الدرس قراءة مقطعیة صحیحة  ١

  .مقطع المفردات الجدیدة في كلّ  انيیشرح مع  ٢

  .یستنتج أضداد بعض الكلمات في الدرس  ٣

  .یستخدم الكلمات الجدیدة في جمل صحیحة  ٤

  .ل نفسه األب أو األمیتخیّ   ٥

  .للدرس اً یضع عنوانًا جدید  ٦

  مواقف حیاته الیومیة یبّین رأیه في موقف من  ٧

  األهداف الوجدانیة  

  .یعّبر عن إعجابه بالدرس  ٨

  .یساعد والدیه في أعمال المنزل  ٩

  األهداف المهاریة  

  .یعید ترتیب غرفة الصف  ١٠

  .یساهم مع زمالئه في تنظیف ساحة المدرسة  ١١
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  التقنیات والوسائل التعلیمیة  الدرس

  أسرتي

  

األم، (صور جزئیة ألفراد األسرة  - لوحة كلیة للدرس -جهاز إسقاط+ حاسوب

للبیوت، لشركة الكهرباء، (صورـ) األخت الصغیرة - األب، األخ األكبر، طارق

-بطاقات للجمل -بطاقات للمفردات - بطاقات لألسئلة - )للمدرسة، للحضانة

  .ممحاة- أقالم ملونة -كتاب التلمیذ

  

  توزیع األدوار  الدرس

)أسرتي(  

بدور طارق تلمیذ یقوم  

.تلمیذ یقوم بدور األخ األكبر  

.تلمیذة تقوم بدور األخت الصغیرة  

.تلمیذة تقوم بدور األم  

.تلمیذ یقوم بدور األب  

.مشاركة أكبر عدد من التالمیذ من خالل التحدث عن أسرهم  

.تالمیذ یقومون بطرح األسئلة على زمالئهم  

.مالحظةتالمیذ ُیقّومون أدوار زمالئهم من خالل بطاقة ال  

  

  :التمهید للدرس -الخطوة األولى 

 لسوریة بعودة األمن واألمان إلیها، رجاءالترحیب بالتالمیذ وتهنئتهم بالعام الدراسي الجدید، وال

وعودة جمیع تالمیذ سوریة إلى مدنهم وقراهم ومدارسهم، سنتعلم هذا الفصل دروس القراءة وفق 

طرح أسئلة على التالمیذ تتعلق بأسرهم، ما اسمك؟  ،رفاطریقة تحبونها وتمثلون فیها تعالوا نتع

ألكثر من أربعة أو  األسئلة كررنخوتك؟ أین تسكن؟ إما اسم أبیك؟ ما اسم أمك؟ كم عدد 

  :السؤال التالينطرح علیهم  خمسة تالمیذ، ثمّ 

  ا من غیر أبوین؟ماذا یحدث لو كنّ 

نتلقى إجابات التالمیذ ونحرص على اإلجابة الكاملة وتصحیح اإلجابات الخاطئة، واستخدام  
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هل عرفتم درسنا لهذا الیوم؟ نتلقى : التعزیز المادي والمعنوي، وبعد ذلك نطرح السؤال التالي

  .)أسرتي ( لتوصل إلى عنوان الدرسلإجابات التالمیذ ونعززها 

  :قراءة الدرس- الخطوة الثانیة

الیـدین والقـدمین بمع التلوین في الصوت وتمثیل بعـض الحركـات قراءة متأنیة الدرس  المعّلمیقرأ 

تصـحیح أخطـائهم العمـل علـى و  ،للـدرس التالمیذ بقـراءة مقطعیـة بعض كّلفثم یُ  ،وتعابیر الوجه

  .بالدرجة األولى، وتعزیز القراءة الصحیحة ذاتیاً 

   .من قبل التالمیذ انیهااستنتاج مع ةحاولمو  استخراج الكلمات الجدیدة من الدرس

ترسخ في تمن قبل عدد من التالمیذ حتى  وتكرارها تقدیم الشرح الصحیح للكلمات الجدیدة،

  .أذهانهم

و  ح اإلجابات مع التعزیزیصحتالطلب من التالمیذ وضع هذه المفردات في جمل صحیحة و 

  .مقارنتها مع نماذج مكتوبة

 وتعزیز اإلجاباتالعناوین بالطلب من التالمیذ وضع عناوین فرعیة للمقاطع، ومناقشتهم 

  .الصحیحة

  .آرائهم في الدرس أأعجبهم أم ال، ومناقشتهم في إجاباتهم التعبیر عنالطلب من التالمیذ 

  .ر أو اقتراح نهایة أخرى للدرسل أو تصوّ الطلب من التالمیذ تخیّ 

  .بعض حقوقهم من خالل صور موجودة أو من خبراتهم السابقة ذكروای الطلب من التالمیذ أنْ 

لنا حقوق فزمالئهم وأهلهم وجیرانهم،  نحویستنتجوا بعض واجباتهم  الطلب من التالمیذ أنْ 

  .بواجباتنا بحقوقنا ونقومَ  نطالبَ  وعلینا أنْ  علینا واجبات،و 

  :تحدید األدوار وتوزیعها على التالمیذ - الخطوة الثالثة  

ة للدرس من خالل الصورة الكلیّ  الدرس یتم بمشاركة التالمیذ تحدید الشخصیات التي وردت في

بتمثیل  لیقوموارغباتهم ومیولهم  وفقثم توزیع األدوار على التالمیذ  ومن خالل الصور الجزئیة،

 أسئلةوطرح ) نیاألب، األم، األخ األكبر، األخت الصغیرة، التالمیذ المشاهد طارق،( أدوار

شارك في الدرس، مع التركیز على یجمیع سال بأنّ نخبرهم و  ،لعب األدوار في نهایة علیهم 

وٕاعداد الخلفیة  ،بأدائه، وترتیب غرفة الصف التلمیذ وتقمص الدور الذي یقوم ،البساطة والعفویة

  .المناسبة للدرس



 المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

231 
 

  :قیام التالمیذ بتمثیل األدوار -الخطوة الرابعة 

ه أنّ على ص دوره واحد منهم بتقمّ  قیام كلّ له یبه مع التنب كّلفتلمیذ بتمثیل الدور الذي  قیام كلّ 

والحرص  ،والتلوین بنبرات الصوت ،والقدمین والجسم بالیدینوالقیام بالحركات المناسبة  ،حقیقةٌ 

لحروف اللثویة، وعدم التدخل أثناء تمثیل األدوار إال عند لوالنطق السلیم  ،على سالمة اللغة

  .فقطـ المعّلمالضرورة من قبل 

هل  أسعد اهللا صباحكم، أبنائي  بناتي: م للبرنامج ه مقدّ بالحوار مع التالمیذ على أنّ  المعّلمیبدأ  

  م، فمن أنت أیها البطل الصغیر؟كف الیوم على أسر سنتعرّ  ؟أنتم بخیر

  .تلمیذ في الصف الثالث أنا طارق :طارق

  تعیش یا طارق؟ مع من: مقدم البرنامج

  .في بیت جمیل تيأسر  معأعیش : طارق

  هل تحب أسرتك؟: مقدم البرنامج

  .أسرنا أسرتي وجمیعنا نحبّ  نعم أحبّ : طارق

  ماذا تعمل أیها األب؟: مقدم البرنامج

  .بیوتالیار الكهربائي إلى الت إیصالأعمل موظفًا في شركة الكهرباء، التي تعمل على : األب

  ماذا تعملین أیتها األم ؟: مقدم البرنامج

وأغسل لهم مالبسهم  ،وأعد لهم الطعام، للعلوم، وأساعد أوالدي في دروسهم أعمل مدّرسةً : األم

  .واحد منهم وهكذا حتى انتهاء دور كلّ   .وأكویها حتى تبقى نظیفة ومرتبة

  صغیرتي؟في أي صف أنت یا : مقدم البرنامج

  .حضانةأنا لست في المدرسة، أنا في ال: خدیجة

  یا خدیجة؟ الحضانةمن یأخذك إلى : مقدم البرنامج

  .صباح تأخذني أمي كلّ : خدیجة

  :طرح األسئلة من قبل التالمیذ  -الخطوة الخامسة

واحد منهم بطرح  المشاهدین ویقوم كلّ التالمیذ على  توزعبطاقات كتبت علیها األسئلة إعداد 

  :سؤال أو أكثر على العبي األدوار مثل

  ماذا تعمل أیها األب؟(
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  ماذا تعملین أیتها األم؟ 

  في أي صف أنت یا طارق؟

  ؟یا طارق في أي صف أخوك األكبر

  ؟خدیجة یاأنت  في أي صفّ 

  .في جملة صحیحة )نةمكوّ (ضع لنا یا طارق كلمة 

  .أعطنا أیتها األم جملة عن األسرة

  .لنا حروف الجر یا طارقعدد 

  أین تقضي أوقات فراغك یا طارق ؟ 

  ماذا تفعل عندما تنهي واجباتك المدرسیة؟

  ماذا تفعل عندما یكون والداك نائمین؟

  ماذا تفعل عندما تشاهد أحد جیرانك یحمل عدة  أكیاس ویصعد الّدرج؟

  الوالدین؟ نحوما واجبنا 

  ما حقنا على الوالدین؟

  أیتها الصغیرة؟من یشرف علیك 

  .الذي قام به دورال وفق عن هذه األسئلة كلّ لألدوار ویجیب التالمیذ الممثلون 

  :بطاقات كتبت علیها الكلمات الجدیدة وتطرح على التالمیذ الذین یقومون بلعب األدوار مثل

  أیها األب؟ )المعونة(ما معنى كلمة 

  أیتها األم؟  )المربیة(ما معنى كلمة 

  یا حمزة؟)المضرة (ما ضد كلمة 

  یا طارق؟ )أهمل(ما ضد كلمة 

  :تقویم عمل التالمیذ  - الخطوة السادسة

الحركات، االنفعال، تقلید الشخصیة، لفظ الكلمات، (تقویم ذاتي  :تقویم عمل التالمیذ من خالل

تقویم من قبل التالمیذ  - ) األحرف اللثویة، التلوین الصوتي،لفظ  اإلجابة الكاملة عن السؤال،

م من تعلّ الو والهدف من ذلك تعویدهم الجرأة في نقد أنفسهم وتقبل النقد من اآلخرین  ،المشاهدین

الدور الذي قام به كّل منهم، مع الحكم على  إصدار، ثم تقویم من قبل المعّلم - .األخطاء
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  .التأكید أننا ال ننقد زمالءنا  ولكن ننقد الدور الذي قاموا به

  :إعادة تمثیل األدوار من قبل المجموعة نفسها -الخطوة السابعة

الدور األول كان تجریبیًا ولم یتمكن التالمیذ  إعادة لعب األدوار من قبل المجموعة نفسها ألنّ 

  .وٕاعطائهم فرصة لتدارك األخطاء في المرة األولى ،األدوارمن التفاعل مع 

  ).السادسة + الخامسة ( تكرار الخطوتین - الخطوة الثامنة

  .تكلیف مجموعة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :اختیار مجموعة ثانیة لتنفیذ األدوار-الخطوة التاسعة

اختیار مجموعة ثانیة من التالمیذ والقیام بتمثیل األدوار التي قام بها زمالؤهم، وتجاوز 

، مع تسجیل أسماء التالمیذ الذین قاموا هافیالمالحظات التي وجهت إلیهم واألخطاء التي وقعوا 

عهم بلعب األدوار، والتالمیذ الذین قاموا بطرح األسئلة علیهم، حتى نضمن مشاركة التالمیذ جمی

  . السیما التالمیذ الذین یشعرون بالحرج واالرتباك

  .)السادسة+ الخامسة (تكرار الخطوتین- الخطوة العاشرة

  .تكلیف مجموعة جدیدة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :التقویم النهائي -الخطوة الحادیة عشرة

  .الحصةع على التالمیذ قبل نهایة أوراق عمل توزّ 
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  )أسرتي( ورقة عمل لدرس 

  

  ........................العنوان الجدید لدرس أسرتي هو -١

  

  ................. و من حقي أْن ............. من حقي أْن  -٢

  

   ...........................من واجبي أْن  -٣

  

   ........................    .اكتب جملة إلى أمك -٤

  

  .......................... .اكتب جملة إلى والدك-٥

  

  ........................ .قدم نصیحة لزمالئك حول دراستهم -٦

  

  ..........................؟   نةوّ كما معنى كلمة م -٧

  

  ......................؟ ما الفائدة من درس أسرتي -٨

  

  هل أعجبك الدرس؟ لماذا؟ -٩

  ..................؟...............

  

 ................................  أم ماذا تقول للتالمیذ؟/ك أبل أنّ تخیّ - ١٠
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  )الفائز األول(الدرس الثاني  -الوحدة األولى

  

الثالث األساسي:الصف  

 

:التاریخ  

 

 

 

 

 

  

)الفائز األول(الدرس الثاني  الوحدة األولى  

ثالث حصص: لتنفیذ الدرسالحصص الالزمة   

  تحسین االستیعاب القرائي عن طریق لعب األدوار وتنمیة االتجاهات نحو القراءة: الهدف العام

  األهداف التعلیمیة  م

  .یقرأ الدرس قراءة مقطعیة سلیمة  ١

  .المفردات الجدیدة معانيیشرح   ٢

  .یحّدد مكان االحتفال  ٣

  .یضع عناوین فرعیة للمقاطع  ٤

  .یعّبر عن موقفه من سامي  ٥

  .یعّلل إعجابه بالدرس  ٦

  .یستخدم الكلمات الجدیدة في جمل مفیدة  ٧

  .للدرس جدیداً  یضع عنواناً   ٨

  .یقترح حًال لموقف عرض علیه  ٩

  .ل نفسه مكان الفائز األولیتخیّ   ١٠

  األهداف المهاریة  

  .یشارك في ترتیب غرفة الصف  ١١

  األهداف الوجدانیة  

  .یقّدم مساعدة ألفراد أسرته  ١٢
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  التقنیات والوسائل التعلیمیة              درسال   

 الفائز األول

  

مقطع فیدیو عن  - لوحة كلیة لالحتفال -جهاز إسقاط+ حاسوب

 - بطاقات للمفردات - بطاقات لألسئلة  -احتفال لتكریم الفائزین

  .ممحاة-أقالم ملونة -كتاب التلمیذ - بطاقات للجمل

  

  توزیع األدوار  الدرس

)الفائز األول(  

.تلمیذ یقوم بدور عریف الحفل  

.تلمیذ یقوم بدور الفائز األول  

.ةالثانی ةقوم بدور الفائز ت ةتلمیذ  

.تلمیذ یقوم بدور الفائز الثالث  

.تالمیذ یقومون بطرح األسئلة على زمالئهم  

.تالمیذ ُیقّومون أدوار زمالئهم من خالل بطاقة المالحظة  

  

  : التمهید للدرس -الخطوة األولى 

 ،التالمیـذ األدوار التي قام بهابالدرس و ب قلعتتمراجعة درس أسرتي وطرح مجموعة من األسئلة 

للتــدقیق فــي اللوحــة، هــل عــرفتم  ثــالث دقــائق التالمیــذ یعطــىو  ،تعــرض اللوحــة الكلیــة للــدرس ثــمّ 

المكان؟  كم عدد التالمیذ في اللوحة؟ ما العبارة المكتوبة خلـف التالمیـذ؟ هـل شـارك أحـدكم فـي 

ه؟ مـاذا نفعـل حتـى یرسب في صـفّ  أحدكم أنْ  هل یحبّ  إحدى المسابقات أو المباریات؟ ما هي؟

   ها أكثر؟  ولماذا؟ما المادة الدراسیة التي تحبّ  ؟متفوقینكون ن

ثـم نطـرح  مع الحرص على اإلجابة الكاملـة وتصـحیح اإلجابـات وتقـدیم التغذیـة الراجعـة الفوریـة،

  .)لالفائز األوّ  (ه درسدرسنا لهذا الیوم؟ إنّ  عنوان هل عرفتم :السؤال التالي
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  :قراءة الدرس-الخطوة الثانیة

الیدین والقدمین بمع التلوین في الصوت وتمثیل بعض الحركات قراءة متأنیة الدرس  المعّلمیقرأ  

تصـحیح العمـل علـى عـددًا مـن التالمیـذ بقـراءة الـدرس قـراءة مقطعیـة، و  كّلفوتعابیر الوجه، ثم ی

  .بالدرجة األولى، وتعزیز القراءة الصحیحة أخطائهم ذاتیاً 

علـــى بطاقـــات ونحـــاول اســـتنتاج  ةً تكـــون معـــدّ و طلـــب مـــن التالمیـــذ اســـتخراج الكلمـــات الجدیـــدة ال 

  .ا من خالل الدرسانیهمع

ترســـخ فـــي تم الشـــرح الصـــحیح للمفـــردات وٕاعادتهـــا مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن التالمیـــذ، حتـــى یقـــدت

  .أذهانهم

یكتبوا هذه الجمـل علـى  ویمكن أنْ  ،وضع هذه المفردات في جمل صحیحة الطلب من التالمیذ 

  .توب للمقارنة والتصحیحالسبورة، ونعرض لهم بعد ذلك النموذج المك

   .الطلب من التالمیذ اقتراح عناوین أخرى للمقاطع، واختیار اإلجابات المتمیزة مع التعزیز

  .بالدرس مع تقدیم التعلیل المناسب رأیهمروا عن یعبّ  الطلب من التالمیذ أنْ 

  أعجبتهم هذه النهایة؟ لماذا؟ هلللدرس،  مختلفةالطلب من التالمیذ اقتراح نهایة 

یحددوا الصفات التي امتاز بها الفائز األول، والصفات التي اتصفت بها  الطلب من التالمیذ أنْ 

   .الثالثالفائزة الثانیة، والصفات التي اتصف بها الفائز 

  :تحدید األدوار وتوزیعها على التالمیذ-الخطوة الثالثة 

ة للدرس ل الصورة الكلیّ الشخصیات التي وردت في النص من خالیتم بمشاركة التالمیذ تحدید 

 لیقوموارغباتهم ومیولهم،  وفقتوزیع األدوار على التالمیذ  ثم ،ومن خالل الصور الجزئیة

مجموعة و   )الجمهور الفائز األول، الفائزة الثانیة، الفائز الثالث، عریف الحفل،(بتمثیل أدوار 

في الدرس، مع  الجمیع مشاركةالحرص على  ،بعد االنتهاء من تمثیل األدوارسئلة األطرح ل

التركیز على البساطة والعفویة وتقمص الدور الذي یقومون بأدائه، ولفت انتباههم إلى التلوین 

  . ، وٕاعادة ترتیب غرفة الصف الخلفیة للدرس إعداد ، معدورللالصوتي والحركات المناسبة 
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  :قیام التالمیذ بتمثیل األدوار -الخطوة الرابعة 

على واحد منهم بتقمص دوره  به، مع التنبیه إلى قیام كلّ  كّلفتلمیذ بتمثیل الدور الذي  قیام كلّ 

الیــــدین والــــرجلین والجســــم والتلــــوین بنبــــرات الصــــوت، بوالقیــــام بالحركــــات المناســــبة  ،ه حقیقــــةٌ أّنــــ

والحرص على سالمة اللغة، والنطق السلیم، وخاصة الحروف اللثویة، وعدم التدخل أثناء تمثیل 

  .فقط المعّلمدوار إال عند الضرورة من قبل األ

یحیــي الجمهــور بالطریقــة المناســبة، ویقــف وراء المنصــة  :)مقــدم البرنــامج(یخــرج عریــف الحفــل 

 مســـابقاتالعـــام بتكـــریم أبطالهـــا الفـــائزین فـــي  تقـــوم مدرســـتنا فـــي كـــلّ : أســـعد اهللا أوقـــاتكم: قـــائال

  .ه الفائز الثالث حمزةإنّ  ،)والفصاحةالخطابة (وسنكرم الیوم الفائزین في مسابقة 

ینحنــي تحیــة للجمهــور، ویلقــي مجموعــة مــن أبیــات الشــعر یحفظهــا أو  ):حمــزة( الفــائز الثالــث 

  .یقرؤها

  .الفوز ویباركون لهلحمزة  ونیصّفق: ) التالمیذ( الجمهور

  .بطلة من بطالت الخطابة والفصاحة، إنها الفائزة الثانیة نور :عریف الحفل

  .المعّلمتحیي الجمهور، وتلقي أبیاتًا من الشعر عن  :)نور( الفائزة الثانیة 

  .الفوز یباركون لهالنور و  ونیصفق: )التالمیذ( الجمهور

م لكـــم الفـــائز األول فـــي مســـابقة ق والنجـــاح، ســـنقدّ یقـــرأ كلمـــات معّبـــرة عـــن التفـــوّ : عریـــف الحفـــل 

  .سامي ه البطلُ إنّ  الخطابة والفصاحة،

  .من الشعر عن األطفال اً أبیات یلقي: سامي

  .بحرارة  لسامي ونیصفق :)التالمیذ( الجمهور

یختم تكریم الفائزین بعبارات رائعة، الفائز الحقیقي هو الذي یتخطى الصعاب وال  :عریف الحفل

نتجاوز بعض الصعوبات الدراسیة بمزید من الجد واالجتهاد، شكرًا  یستسلم، و نحن نستطیع أنْ 

  .بعون اهللا في الدرس القادمونلتقي  ،لكم
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  :طرح األسئلة من قبل التالمیذ  -الخطوة الخامسة

بعد االنتهاء من لعب األدوار، یقوم التالمیذ المشاهدون بطرح أسئلة على زمالئهم تتعلق 

؟ یا سامي ؟ ما المسابقة التي شاركت فیهایا حمزة من الفائز األول: مثل باألدوار التي قاموا بها

؟ ما یا عمر ؟ من الفائز الثالثنوریا  ألقیتها؟ ما القصیدة التي یا شیماء الفائزة الثانیةمن 

 ؟ لماذا؟ إضافة إلى الطلب من كلّ یا حمزة ؟ هل أعجبك الدرسیا ساریة یتهاالقصیدة التي ألق

  .عّلمتهمُ عّلمه أو وأخرى إلى مُ  هِ تِ سَ رَ دْ إلى مَ  جملةً  هَ یوجّ  یقدم نصیحة لزمالئه، وأنْ  فائز أنْ 

  :بطاقات كتبت علیها الكلمات الجدیدة وتطرح على التالمیذ الذین یقومون بلعب األدوار مثل

  ؟یا نور) عریف الحفل(ما معنى كلمة 

  ؟یا سامي) الفصاحة(ما معنى كلمة 

  ؟یا حمزة) اللین(ما ضد كلمة 

  :تقویم عمل التالمیذ  - الخطوة السادسة

الحركات، االنفعال، تقلید الشخصیة، لفظ الكلمات، ( :تقویم ذاتيتقویم عمل التالمیذ من خالل 

تقویم من قبل التالمیذ  - )األحرف اللثویة، التلوین الصوتيلفظ  اإلجابة الكاملة عن السؤال،

 .األخطاءم من تعلّ الو والهدف من ذلك تعویدهم الجرأة في نقد أنفسهم وتقبل النقد من اآلخرین 

على أننا  التأكیدمنهم، مع  ثم نصدر الحكم على الدور الذي قام به كلّ  -تقویم من قبل المعّلم 

   .ننقد الدور الذي قاموا به ال ننقد زمالءنا، ولكنْ 

  :إعادة تمثیل األدوار من قبل المجموعة نفسها -الخطوة السابعة

یتمكن یتم إعادة لعب األدوار من قبل المجموعة نفسها ألن الدور األول كان تجریبیًا ولم 

  .التالمیذ من التفاعل مع الموقف التعلیمي وٕاعطائهم فرصة لتدارك األخطاء في المرة األولى

  .)السادسة+ الخامسة( تكرار الخطوتین - الخطوة الثامنة

  .تكلیف مجموعة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :األدواراختیار مجموعة ثانیة لتنفیذ -الخطوة التاسعة

 هافیتعید مجموعة ثانیة من التالمیذ األدوار التي قام بها زمالؤهم، وتجاوز األخطاء التي وقعوا 

مع تسجیل أسماء التالمیذ الذین قاموا بلعب األدوار، والتالمیذ الذین قاموا بطرح األسئلة علیهم، 
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  .بالحرج واالرتباكحتى نضمن مشاركة التالمیذ جمیعهم، السیما التالمیذ الذین یشعرون 

  .)السادسة+ الخامسة( تكرار الخطوتین - الخطوة العاشرة

  .تكلیف مجموعة جدیدة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :التقویم النهائي -الخطوة الحادیة عشرة

  .أوراق عمل توزع على التالمیذ قبل نهایة الحصة

  

  )الفائز األول(ورقة عمل لدرس 

  

  

  ..........................       .ضع عنوانًا جدیدًا للدرس - 

  

  ............................    قّدم نصیحة لزمالئك في الصف -٢

  .....................   ؟)نتخطى(ما معنى كلمة  -٣

  

  :ضع صح أو خطأ بجانب العبارات اآلتیة -٤

     .ألقى الفائز األول قصیدة عن الربیع- 

  

  .ألقت الفائزة الثانیة قصیدة عن األم- 

  

  .اشترك الفائزون الثالثة في مسابقة القصة- 

  

  تخّیل أّنك فزت بإحدى المسابقات، ماذا تقول ألصدقائك؟ -٥

  :مفیدة ةفي جملالكلمة اآلتیة  ضع  -٦

  ........................: صفق- 
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  ).هوایة أحبها( الدرس األول -الوحدة الثانیة

  

الثالث األساسي:الصف :التاریخ    

 

 

 

  

 ).هوایة أحبها(الدرس األول الوحدة الثانیة

ثالث حصص: الحصص الالزمة لتنفیذ الدرس  

  

  تحسین االستیعاب القرائي عن طریق لعب األدوار وتنمیة االتجاهات نحو القراءة: الهدف العام

  األهداف التعلیمیة  م

 .سلیمةیقرأ الدرس قراءة مقطعیة   ١

  .المفردات الجدیدة معانيیشرح   ٢

  .یستخدم المفردات الجدیدة في جمل مفیدة  ٣

  .یفّسر سبب شعور تیماء بالخیبة  ٤

  .للنص یضع عنوانًا جدیداً   ٥

  .ل نفسه مكان تیماءیتخیّ   ٦

  .یبّین رأیه في الدرس  ٧

  .یقارن بین درس أسرتي وهوایة أحبها  ٨

  األهداف المهاریة  

  .صورًا لبعض الحیوانات والطیور یلّون  ٩

  األهداف الوجدانیة  

  .یحافظ على نظافة ثیابه  ١٠

  .یساعد زمالءه في ترتیب غرفة الصف  ١١
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  التقنیات والوسائل التعلیمیة  الدرس

  هوایة أحبها

  

كرة قدم، (صور لهوایات أخرى  -صورة الدرس الكلیة  -جهاز اسقاط+ حاسوب

 - بطاقات لألسئلة - أصداف متنوعة -صورة لشاطئ البحر  -)سباحة، جري

  .ممحاة- أقالم ملونة - كتاب التلمیذ -بطاقات للجمل -بطاقات للمفردات

  

  توزیع األدوار  الدرس

)هوایة أحبها(  

.تلمیذة تقوم بدور تیماء  

.تلمیذ یقوم بدور الفیل  

.تلمیذ یقوم بدور العصا  

 تلمیذة تقوم بدور السمكة

.تلمیذة تقوم بدور الصدفة   

.تالمیذ یقومون بطرح األسئلة على زمالئهم  

.تالمیذ ُیقّومون أدوار زمالئهم من خالل بطاقة المالحظة  

  

  :التمهید للدرس -الخطوة األولى 

ثم الدرس واألدوار التي قاموا بها،  عنمراجعة درس الفائز األول، وطرح مجموعة من األسئلة 

تعیره األلوان، فماذا تفعل؟ نطرح علیهم أسئلة تتعلق  طلب منك صدیقك أنّ : نطرح السؤال اآلتي

؟ نكرر ذلك ألكثر من خمسة تالمیذ، واآلن تعالوا  یا حمزة هاما الهوایة التي تحبّ  :بهوایاتهم مثل

وحة؟ أین تقف نشاهد هذه اللوحة، یعطى فترة دقیقتین للتدقیق في اللوحة، ماذا تشاهدون في الل

الفتاة الصغیرة؟ ماذا تحمل بیدها؟ ماذا تفعل على الشاطئ؟ نتلقى اإلجابات ونعززها ونصحح 

  ).هوایة أحبها(ه درس نّ إدرسنا لهذا الیوم، عنوان  اإلجابات، فهل عرفتم 

  :قراءة الدرس- الخطوة الثانیة

ــمیقــرأ  والقــدمین  بالیــدینالحركــات  وتمثیــل بعــض ي،مــع التلــوین الصــوتقــراءة متأنیــة الــدرس  المعّل

تصــحیح العمــل علــى و عــددًا مــن التالمیــذ بقــراءة الــدرس قــراءة مقطعیــة،  كّلــفثــم ی ،وتعــابیر الوجــه
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  .بالدرجة األولى، وتعزیز القراءة الصحیحة أخطائهم ذاتیاً 

  .ها من خالل الدرسانیاستنتاج مع ةحاولمو  طلب من التالمیذ استخراج الكلمات الجدیدةال 

ترســـخ فـــي تم الشـــرح الصـــحیح للمفـــردات، وٕاعادتهـــا مـــن قبـــل مجموعـــة مـــن التالمیـــذ، حتـــى یقـــدت 

  .أذهانهم

اإلجابــات مــع التعزیــز  تصــویبوضــع هــذه المفــردات فــي جمــل صــحیحة، و  التالمیــذ طلــب مــنال

یكتبـــوا هـــذه الجمـــل علـــى الســـبورة، ونعـــرض لهـــم بعـــد ذلـــك النمـــوذج المكتـــوب للمقارنـــة  یمكـــن أنْ 

  .والتصحیح

  . طلب من التالمیذ وضع عناوین فرعیة للمقاطع و تحدید المقطع الذي أعجبهم مع التعلیلال

  .مناقشة التالمیذ في رأیهم حول الدرس مع  تقدیم التعلیل المناسب واقتراح نهایة أخرى للدرس

  :تحدید األدوار وتوزیعها على التالمیذ - الخطوة الثالثة  

من خالل الصورة الكلیة للدرس  الدرسیات التي وردت في یتم بمشاركة التالمیذ تحدید الشخص

بتمثیل  لیقوموارغباتهم ومیولهم،  وفقثم توزیع األدوار على التالمیذ  ومن خالل الصور الجزئیة،

بعض األدوار فرعیة لم  مع العلم أنّ  )سمكةالعصفور، التیماء، شاطئ البحر،العصا،الفیل،( أدوار

في مثل هذه الحالة؟ و طرح  التالمیذ كیف یتصرف لمعرفة ترد في الدرس بشكل مباشر ولكنْ 

في الدرس، مع التركیز على  الجمیع ةشاركمالحرص على و ر، ادو األلعب أسئلة في نهایة 

الصوتي  وتقمص الدور الذي یقومون بأدائه، ولفت انتباههم إلى التلوین ،البساطة والعفویة

  .و إعادة ترتیب غرفة الصف ،الخلفیة المناسبة للدرس إعدادو والحركات المناسبة لكل دور، 

  :قیام التالمیذ بتمثیل األدوار -الخطوة الرابعة 

ه أّنـعلـى قیـام كـل واحـد مـنهم بـتقمص دوره له یـبـه مـع التنب كّلفتلمیذ بتمثیل الدور الذي  قیام كلّ 

والــرجلین والجســم، وتلــوین بنبــرات الصــوت، والحــرص  بالیــدین، والقیــام بالحركــات المناســبة حقیقــةٌ 

على سالمة اللغة، والنطق السلیم وخاصة الحروف اللثویـة، وعـدم التـدخل أثنـاء تمثیـل األدوار إال 

  .فقط المعّلمعند الضرورة من قبل 

كــرة القــدم، وبعضــنا  الســباحة وبعضــنا یحــبّ  فبعضــنا یحــبّ  هــا،ا هوایــة یحبّ لكــلٌّ مّنــ :مقــدم البرنــامج

  .هاف على الهوایة التي تحبّ الثالث لنتعرّ  والیوم نرحب بتلمیذة في الصفّ  .كرة السلة یحبّ 

  ؟من أنت یا صغیرتي ،بكمرحبَا  : مقدم البرنامج
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  .راَ هوایة الرسم كثی أنا تیماء تلمیذة في الصف الثالث أحبّ  جمیعَا، أسعد اهللا صباحكم :التلمیذة

  .ك للرسم یا تیماءحدثینا عن حبّ  :مقدم البرنامج

، أخذت كثیراً  الرسم ذهبت مع أفراد أسرتي إلى شاطئ البحر، لقضاء أیام هناك، وأنا أحبّ : تیماء

  .سماك، ثم یأتي موج البحر فیزیلهااألعصافیر و الرسم بعصا وجدتها على الشاطئ، وبدأت 

   .)للعصافیر واألسماك والفیل واألصدافیمكن تخیل أدوار فرعیة (مالحظة 

  ها الضیف العزیز؟أیّ  ، َمْن أنتمرحبَا بك: مقدم البرنامج

مرحبـــًا بكـــم جمیعـــًا أنـــا شـــاطئ البحـــر، یـــأتي النـــاس لزیـــارتي فـــي فصـــل الصـــیف، : شـــاطئ البحـــر

  .ویلعبون بالرمل، أدعوكم لزیارتي

  ؟ماذا تقول لمن یزورك أیها الشاطئ الجمیل: مقدم البرنامج

  .أرجوكم ال تتركوا النفایات عندي ولكنْ ور بوجودكم ر أنا مس: شاطئ البحر

  .موافقون، ونعدك بذلك أیها الشاطئ الجمیل: التالمیذ

  أیتها الضیفة الكریمة؟ من أنت :مقدم البرنامج

ي فــي الرســم، ومــرة نوخاصــًة األطفــال فمــرة یســتخدمون كثیــراً أنــا العصــا یســتخدمني النــاس  :العصــا

  .كبار السن عكازاَ یستعملني ي بندقیَة، ومرة نومرة یجعلون ي حصانَا،نیجعلون

  ماذا تقولین للتالمیذ؟: مقدم البرنامج

  .ي في الضرب واألذىنأرجوكم ال تستخدمو : العصا 

  أیها الضیف الجمیل؟ من أنت :مقدم البرنامج

  .یزیلني موج البحرو على الرمل كانت تیماء ترسمني  أنا العصفور،:العصفور

  العزیزة؟ ةضیفمن أنت أیتها الأهَال أهَال  :مقدم البرنامج 

  .أدعوكم لتناول وجبة مني  في الماء، طعمي لذیذ،ال أعیش إالّ  أنا السمكة، ،سرور بكلّ : السمكة

  كیف كانت ترسمك تیماء؟: مقدم البرنامج

  .نین واسعتیكانت تیماء ترسمني وتضع لي فمَا كبیرَا وعین: السمكة 

  ؟حدثت معك جمیلةبقصة یا تیماء نا نهل تخبری :البرنامجمقدم 

فــي یــوٍم مــن األیــام إلــى حدیقــة الحیوانــات،  بكــل ســرور یــا أصــدقائي، ذهبــت مــع والــديّ :  تیمــاء

  .سأرسم هذا الفیل غدَا على رمال الشاطئ وقلتُ  ،وهناك شاهدت فیًال ضخماً 
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  ؟كي وأنا أكبر منننكیف ترسمی :الفیل

  .صغیراً سأرسمك : تیماء

  .ي صغیراَ نستعیدین تیماءسامحك اهللا یا : الفیل 

فـي الرسـم تبـدو األشـیاء أصـغر مـن  ال یـا صـدیقي ولكـنْ  :تبتسم من كالم الفیل وتقـول لـه: تیماء 

  .الحقیقة

  .أنا موافق حسناً  :الفیل

عالمات تظهر ( بالرسم على رمال الشاطئ، وفجأة یأتي موج البحر فیزیل ما رسمتُ بدأت  :تیماء

  .!وجدتها فصحت بصوٍت عالٍ ، وفجأة لمعت صدفة في الماء، )الخیبة والحزن على وجه تیماء

بوضـع األصـداف فـوق  بالعصـا الفیـل، ثـم بـدأتُ  األصداف، وفي الیوم التالي، رسمتُ  أجمعُ  بدأتُ 

وصـحُت بصـوٍت الخطوط، وكم كانت فرحتي كبیرًة عندما وصل موج البحـر ولـم یـزل مـا رسـمت، 

  .، لقد نجحت، لقد نجحت، الحمد هللاعالٍ 

 لقـــد اســـتطعت أنْ  )تضـــمها إلـــى صـــدرها(؟ أنـــت  فنانـــٌة مبدعـــٌة، !مـــا هـــذا یـــا تیمـــاء :األم مبتســـمة

  .تتغلبي على المشكلة التي واجهتك

كلنا یواجه مشاكل متنوعة والبطل من یتغلب على هذه المشاكل ویحاول إیجاد  : مقدم البرنامج

  .جمیعَا فقد استمتعنا بالحدیث معكمشكرَا لكم ،،حّل لها

  :طرح األسئلة من قبل التالمیذ  -الخطوة الخامسة

باألدوار ن بطرح أسئلة على زمالئهم تتعلق و بعد االنتهاء من لعب األدوار، یقوم التالمیذ المشاهد

ترسـمین أین ذهبِت یا تیماء في العطلـة؟ مـا الهوایـة التـي تحبینهـا؟ كیـف  :مثل التي قاموا بتنفیذها

علــى رمــال الشــاطئ؟ مــن كــان یزیــل رســمك؟ لمــاذا غضــبت العصــافیر واألســماك؟ مــاذا قــال لــك 

علــى المشـكلة؟ مــاذا قالــت األم لتیمــاء؟ مــاذا تقـول لزمالئــك؟ هــل تقتــرح نهایــة  الفیـل؟ كیــف تغلبــتِ 

  ل أنك مكان تیماء ماذا تفعل؟أخرى للدرس؟ تخیّ 

  :على التالمیذ الذین یقومون بلعب األدوار مثلبطاقات كتبت علیها الكلمات الجدیدة وتطرح 

؟ مـا یـا حسـن ؟ مـا ضـد كلمـة صـغیریـا رغـد ؟ مـا معنـى كلمـة ضـخمأزال یا فاطمةما معنى كلمة 

  ؟یا نور معنى كلمة الخیبة

  .؟یا سجى ما ضد كلمة تهوى ؟یا عبیر ما ضد كلمة الفشل
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  :تقویم عمل التالمیذ  - الخطوة السادسة

الحركات، االنفعال، تقلید الشخصیة، لفظ الكلمات، (تقویم ذاتي  :من خالل تقویم عمل التالمیذ

تقویم من قبل التالمیذ  - )األحرف اللثویة، التلوین الصوتيلفظ  اإلجابة الكاملة عن السؤال،

 .األخطاءم من تعلّ الوالهدف من ذلك تعویدهم الجرأة في نقد أنفسهم وتقبل النقد من اآلخرین و 

على أننا  التأكیدمنهم، مع  ثم نصدر الحكم على الدور الذي قام به كلّ  -تقویم من قبل المعّلم 

  .ننقد الدور الذي قاموا به ال ننقد زمالءنا، ولكنْ 

  :إعادة تمثیل األدوار من قبل المجموعة نفسها -الخطوة السابعة

  .المالحظات التي وجهت إلیهماختیار المجموعة نفسها إلعادة تمثیل األدوار وتجاوز 

  ).السادسة+ الخامسة ( تكرار الخطوتین -الخطوة الثامنة

  .تكلیف مجموعة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :اختیار مجموعة ثانیة لتنفیذ األدوار-الخطوة التاسعة

 هافیتعید مجموعة ثانیة من التالمیذ األدوار التي قام بها زمالؤهم، وتجاوز األخطاء التي وقعوا 

مع تسجیل أسماء التالمیذ الذین قاموا بلعب األدوار، والتالمیذ الذین قاموا بطرح األسئلة علیهم 

  .حتى نضمن مشاركة التالمیذ جمیعهم، السیما التالمیذ الذین یشعرون بالحرج واالرتباك

  ):السادسة+ الخامسة (تكرار الخطوتین- الخطوة العاشرة

  .بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهمتكلیف مجموعة جدیدة من التالمیذ 

   ع على التالمیذأوراق عمل توزّ : التقویم النهائي -الخطوة الحادیة عشرة
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  )هوایة أحبها(ورقة عمل لدرس 

  

  ..................ضع عنوانًا جدیدًا للدرس  -١

  

  :في جملة مفیدة الكلمة اآلتیة ضع -٢

  

  .........................................: أزال - 

  

  :الخیال في الجملتین اآلتیتینعن أمیز الحقیقة -٣

  

  ....................رقصت أمواج البحر-أ

  

  ...................رقصت الطفلة في االحتفال-ب

  

  أیهما أجمل درس الفائز األول أم درس هوایة أحبها؟  -٤

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

  

  ؟)تهوى (ضد كلمةما  -٥

       ..................  
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الثالث األساسي:الصف :التاریخ    

 

 

 

  

 ).الهرم الغذائي( الدرس األول الوحدة الثالثة

ثالث حصص: الحصص الالزمة لتنفیذ الدرس  

  .نحو القراءة تجاهاتالطریق لعب األدوار وتنمیة اعن  القرائيتحسین االستیعاب : الهدف العام

  األهداف التعلیمیة  م

  .یقرأ الدرس قراءة مقطعیة معّبرة  ١

  .المفردات الجدیدة في الدرسمعاني یشرح   ٢

  .یضع المفردات الجدیدة في جمل مفیدة  ٣

  .للمقاطعیضع عناوین فرعیة   ٤

  .یضع عنوانا جدیدا للدرس  ٥

  .یبّین رأیه في الدرس  ٦

  .یحّدد العام الذي ابتكر فیه الهرم الغذائي  ٧

  .یستنتج فائدة التنوع في الغذاء  ٨

  .ل نفسه مكان الهرم الغذائيیتخیّ   ٩

  :األهداف المهاریة  

  .یدیه قبل تناول الطعام یحافظ على نظافة  ١٠

  :الوجدانیةاألهداف   

  .یعدد بعض نعم اهللا  ١١

  

  

  

  ).الهرم الغذائي( الدرس األول -الوحدة الثالثة
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  التقنیات والوسائل التعلیمیة  الدرس

  الهرم الغذائي

  

لوحة عن مكونات  - لوحة كلیة عن الصحة والحیاة -جهاز إسقاط+ حاسوب

معلبات لمعرفة تاریخ اإلنتاج  - نماذج من الهرم الغذائي - الهرم الغذائي

بطاقات  - بطاقات للمفردات -بطاقات لألسئلة - وتاریخ انتهاء الصالحیة

  .ممحاة- أقالم ملونة - كتاب التلمیذ -للجمل

  توزیع األدوار  الدرس

)الهرم الغذائي(  

)الصحة الجیدة(تلمیذ یقوم بدور   

)سوء التغذیة(تلمیذ یقوم بدور   

)الهرم الغذائي(تلمیذ یقوم بدور   

الخبر والرز (یمثلون مواد غذائیة من الهرم الغذائي مثل ) تالمیذ ٦(

  .).....اللحمو 

.طرح األسئلة على زمالئهملتالمیذ   

.تالمیذ ُیقّومون أدوار زمالئهم من خالل بطاقة المالحظة  

  

  

  

  :التمهید للدرس -الخطوة األولى 

األدوار التي قام بها بالدرس و ب قلعتتمراجعة درس هوایة أحبها، وطرح مجموعة من األسئلة 

یحضر معه الطعام إلى المدرسة فماذا تفعل؟ ما  نسي زمیلك أنْ  :السؤال التالي ثم طرح التالمیذ،

ها؟ ما أنواع ینها؟ ما أنواع الحلوى التي تحبّ ینها؟ ما أنواع الفاكهة التي تحبّ أنواع الطعام التي تحبّ 

ها لمدة ثالث دقائق، ندرس، ونترك التالمیذ یتأملو ها؟ ثم نقوم بعرض لوحة الاللحوم التي تحبّ 

ماذا تشاهدون في هذه اللوحة؟ ما شكل الطعام الموجود في : مثل ونبدأ بطرح األسئلة علیهم

 ؟ ما فائدة الطعام لنایا زید في أعلى الهرم ترى؟ ماذا یا أسامة في أسفل الهرم ترىاللوحة؟ ماذا 

  .)الهرم الغذائي (؟ ثم نتوصل مع التالمیذ إلى استنتاج عنوان الدرس یا هبة
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  :قراءة الدرس- الخطوة الثانیة

والقـدمین  بالیـدینمـع التلـوین فـي الصـوت وتمثیـل بعـض الحركـات قـراءة متأنیـة الـدرس  المعّلمیقرأ 

 أخطـائهم ذاتیـاً ویب عـددًا مـن التالمیـذ بقـراءة الـدرس قـراءة مقطعیـة وتصـ كّلفوتعابیر الوجه، ثم ی

  .بالدرجة األولى، وتعزیز اإلجابات الصحیحة

  .تكون معدة على بطاقات مسبقاً  ومن الدرس استخراج الكلمات الجدیدة  التالمیذ منالطلب 

   .م الشرح الصحیحیقدت ثمّ  المفردات من خالل الدرس،اني استنتاج مع الطلب من التالمیذ 

 ح الجمل مع التعزیز، ویمكـن أنْ یصحتفي جمل صحیحة، و وضع المفردات الطلب من التالمیذ  

  .یكتبوا هذه الجمل على السبورة، ونعرض لهم بعد ذلك النموذج المكتوب للمقارنة والتصحیح

  . وضع عناوین فرعیة للمقاطع و تحدید المقطع الذي أعجبهم مع التعلیلالطلب من التالمیذ 

وتعزیــز إجابــاتهم الممیــزة وتصــحیح اإلجابــات  ،التعلیــلرأیهــم فــي الــدرس مــع فــي ننــاقش التالمیــذ 

  .الخاطئة

  :تحدید األدوار وتوزیعها على التالمیذ - الخطوة الثالثة  

مـن خـالل الصـورة الكلیـة للـدرس  الـدرس یتم بمشـاركة التالمیـذ تحدیـد الشخصـیات التـي وردت فـي

بتمثیـل  لیقومـوا رغباتهم ومیـولهم  وفقثم توزیع األدوار على التالمیذ  ومن خالل الصور الجزئیة،

مع  )الحلوى، رغیف الخبز، البیض، التفاحة ،الهرم الغذائي، الحلیب، جسم اإلنسان، الخّسة(دوارأ

 كیـــف یتصـــرف لمعرفـــة بعـــض األدوار فرعیـــة ولـــم تـــرد فـــي الـــدرس بشـــكل مباشـــر ولكـــنْ  العلـــم أنّ 

  في مثل هذه الحالة؟  التالمیذ

  :التالمیذ بتمثیل األدوارقیام  -الخطوة الرابعة 

علـى واحـد مـنهم بـتقمص دوره  به، مع التنبیه إلـى قیـام كـلّ  كّلفتلمیذ بتمثیل الدور الذي  قیام كلّ 

والــــرجلین والجســــم، والتلــــوین بنبــــرات الصــــوت،  بالیــــدینحقیقــــة، والقیــــام بالحركــــات المناســــبة  هأّنــــ

أثنــاء  فــي والحــرص علــى ســالمة اللغــة، والنطــق الســلیم، وخاصــة الحــروف اللثویــة، وعــدم التــدخل

  .فقط المعّلمتمثیل األدوار، إال عند الضرورة من قبل 

طیع ال نســت كــریمٍ  ســنتعرف الیــوم علــى ضــیفٍ  أســعد اهللا صــباحكم أبنــائي األعــزاء، :مقــدم البرنــامج

  .فنا عن نفسك أیها الضیف الكریمفي حیاتنا،عرّ  هاالستغناء عن

  .، أتألف من مجموعة من المواد الغذائیةأنا الهرم الغذائي: الهرم الغذائي
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  متى اكتشفك العلماء یا صدیقي؟: مقدم البرنامج

  . ١٩٩٢ كتشفني العلماء في عاما: الهرم الغذائي

  الغذائي؟لماذا سموك الهرم : مقدم البرنامج

  .شكلي یشبه المثلثألّن :  الهرم الغذائي

  ؟الغالي یا ضیفنا أهًال أهًال من أنت  :مقدم البرنامج

النـاس  بعـض أتكون من عدة أجـزاء، أنا جسم اإلنسان،، صباح الخیر یا أصدقائي :جسم اإلنسان

علـــى  ةقـــدر العـــدم و فقـــد أصـــاب بقلـــة النشـــاط والحركـــة  فأصـــاب بـــأمراض متعـــددة، ال یهتمـــون بـــي

  .التفكیر

  ؟اللذیذأیها الضیف  ، من أنتمرحبًا بك :مقدم البرنامج

یسـتخدمني األطفـال فـي  من أفراد المجموعة األولـى أنا رغیف الخبز السالم علیكم، :رغیف الخبز

  .الرحالتفي المدرسة، وكذلك المطاعم و  تفالفا

  ؟الخضراءأیتها الضیفة  ، من أنتمرحبًا بك :مقدم البرنامج

مــن الخضــراوات، نغــذي  یــرونة مــن أفــراد المجموعــة الثانیــة، ومعــي أصــدقاء كثأنــا الخّســ: الخســة

  .الجسم، ونمده بالطاقة

  ماذا یستفید منك الناس؟:مقدم البرنامج

  .أحیاناً  الحیوانات مني نویطعمو  تستخدمني األمهات في صنع السلطة،: الخسة 

  ؟الحلوةفة أیتها الضی ، من أنتمرحبًا بك :مقدم البرنامج

 یـرونكث عدیـدَة، ولـي أصـدقاءٌ  وألـوانٌ  اعٌ فراد المجموعة الثالثة، ولـي أنـو أنا  التفاحة، من أ: التفاحة

  .همني األطفال وأحبّ من الفواكه یحبّ 

  ماذا تقولین للتالمیذ أیتها التفاحة اللذیذة؟ :مقدم البرنامج

  .أرجوكم اغسلوني جیدًا قبل األكل:التفاحة

  ؟لبیضاءأیتها الضیفة ا ، من أنتمرحبًا بك :مقدم البرنامج

القوة بـ مـدهحـم والسـمك، نغـذي الجسـم ونمـن أفـراد المجموعـة الرابعـة ومعـي اللّ  ةأنـا البیضـ: ةالبیض

  .والنشاط

  بماذا تنصحین التالمیذ؟ :مقدم البرنامج
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  .الطعامقبل وبعد تناول أنصح التالمیذ بأن یغسلوا أیدیهم جیدًا بالماء والصابون  :البیض

  ؟الكریم أیها الضیف ، من أنتمرحبًا بك :مقدم البرنامج

ـــبن والجـــبن، یحبّ : الحلیـــب ـــراد المجموعـــة الخامســـة، ومعـــي أخـــوتي مـــن الل ـــا الحلیـــب مـــن أف ـــي أن ن

  .الصغار كثیراً 

  ك الصغار یا صدیقي؟لماذا یحبّ  :مقدم البرنامج

یحبـــون شـــربي  وبعـــض األطفـــال ال، العظـــام واألســـناني الـــذي یقـــوّ أمـــدهم بـــالكلس  ألننـــي:الحلیـــب

  .سامحهم اهللا

  ا عن نفسك؟نأیتها الضیفة اللذیذة،هل تعرفینمن أنت  ،مرحبًا بك :مقدم البرنامج 

یقــدمني النــاس فــي األعیــاد  ،كثیــرةٌ  أنــا الحلــوى مــن أفــراد المجموعــة السادســة، ولــي أنــواعٌ : ىالحلــو 

  .والمناسبات

  الكریمة؟ ا یا ضیفتنانبماذا تنصحین: مقدم البرنامج

  .تأكلوا مني نظفوا أسنانكم حتى ال تتعرض للتسوس أرجوكم بعد أنْ : ىالحلو 

  :طرح األسئلة من قبل التالمیذ  -الخطوة الخامسة

داء ن بطــرح أســئلة علــى زمالئهــم تتعلــق بــأو بعـد االنتهــاء مــن لعــب األدوار، یقــوم التالمیــذ المشــاهد

  :دوارهم مثلأ

  مم یتكون الهرم الغذائي؟ أي عام ابتكر الهرم الغذائي؟في  بماذا ترتبط الصحة الجیدة؟ 

 مم تتألف المجموعة الثالثة؟ مم تتألف المجموعة الثانیة؟ مم تتألف المجموعة األولى؟ 

 مم تتألف المجموعة السادسة؟ مم تتألف المجموعة الخامسة؟ مم تتألف المجموعة الرابعة؟ 

ن تبدیل صیغة السؤال إذا ظهر صعوبة في فهم یمك.(إضافة إلى أسئلة تتعلق باألدوار الفرعیة

  ).التالمیذ للسؤال

  :بطاقات كتبت علیها الكلمات الجدیدة وتطرح على التالمیذ الذین یقومون بلعب األدوار مثل

  ؟ تسنیم ؟ ما معنى كلمة البدانةیا ضحى ؟ ما معنى كلمة تضمیا حسان ما معنى كلمة ابتكر

  :التالمیذتقویم عمل   - الخطوة السادسة

الحركات، االنفعال، تقلید الشخصیة، لفظ الكلمات، (تقویم ذاتي  :تقویم عمل التالمیذ من خالل

نصدر  ، ثمّ المعّلمتقویم من قبل  -تقویم من قبل التالمیذ المشاهدین  -) اإلجابة عن األسئلة
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منهم، مع التركیز على أننا ال ننقد زمالءنا، ولكن ننقد الدور  الحكم على الدور الذي قام به كلّ 

الذي قاموا به، والهدف من ذلك، تعویدهم الجرأة في نقد أنفسهم، وتقبل النقد من اآلخرین، وبأننا 

   .جمیعًا نخطئ، ونتعلم من أخطائنا

  :إعادة تمثیل األدوار من قبل المجموعة نفسها -الخطوة السابعة

اختیار المجموعة نفسها إلعـادة تمثیـل األدوار وتجـاوز المالحظـات التـي وجهـت إلـیهم، واألخطـاء 

  .في المرحلة األولى هافیالتي وقعوا 

  ).السادسة+ الخامسة (تكرار الخطوتین -الخطوة الثامنة

  .تكلیف مجموعة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :اختیار مجموعة ثانیة لتنفیذ األدوار-التاسعةالخطوة 

 هافیتعید مجموعة ثانیة من التالمیذ األدوار التي قام بها زمالؤهم، وتجاوز األخطاء التي وقعوا 

مع تسجیل أسماء التالمیذ الذین قاموا بلعب األدوار، والتالمیذ الذین قاموا بطرح األسئلة علیهم 

  .م، السیما التالمیذ الذین یشعرون بالحرج واالرتباكحتى نضمن مشاركة التالمیذ جمیعه

  ):السادسة+ الخامسة (تكرار الخطوتین- الخطوة العاشرة

  .تكلیف مجموعة جدیدة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  .أوراق عمل توزع على التالمیذ قبل نهایة الحصة :التقویم النهائي -الخطوة الحادیة عشرة
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  )الهرم الغذائي(ورقة عمل لدرس

  

  .ضع عنوانًا جدیدًا للدرس - ١

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

  .ضع الكلمة اآلتیة في جملة مفیدة - ٢

  ..................................................    : البدانة- 

  

  أّیهما أجمل درس الفائز األول أم درس الهرم الغذائي؟ - ٣

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

  مم یتكون الهرم الغذائي؟- ٤

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

  :امأل الفراغ بالعبارة المناسبة- ٥

  ......................من عناصر المجموعة األولى

  

  ....................من عناصر المجموعة الثالثة 

  

  تخّیل أّنك تفاحة ماذا تقول ألصدقائك في الصف؟-٦

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

   ؟)یرشدنا( ما معنى كلمة -٧

    ............................  
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  )طبیب عربي( الثاني الدرس-الوحدة الثالثة

  

الثالث األساسي:الصف  

 

:التاریخ  

 

 

 

 

 

  

).طبیب عربي(الثانيالدرس  الوحدة الثالثة  

ثالث حصص: الحصص الالزمة لتنفیذ الدرس  

  

  .تحسین االستیعاب القرائي عن طریق لعب األدوار و تنمیة اتجاهات نحو القراءة: الهدف العام

  األهداف التعلیمیة  م

  .یقرأ الدرس قراءة مقطعّیة سلیمة  ١

  .یضع عناوین فرعیة للمقاطع  ٢

  .المفردات الجدیدة انيیشرح مع  ٣

  .یستخدم المفردات الجدیدة في جمل مفیدة  ٤

  .یعّلل تكریم أهل مصر البن النفیس  ٥

  .یبّین رأیه في الدرس  ٦

  .یضع عنوانًا جدیدا للدرس  ٧

  .یكتب جملة إلى ابن لنفیس  ٨

  .یتخّیل نفسه مكان ابن النفیس  ٩

  :األهداف المهاریة  

  .والصابون بشكل دائمیغسل یدیه بالماء   ١٠

  :األهداف الوجدانیة  

   . یفخر بعلماء األمة  ١١
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  التقنیات والوسائل التعلیمیة  الدرس

  طبیب عربي

  

شاش  - میزان حرارة- مقیاس ضغط - سماعة طبیب -جهاز إسقاط+ حاسوب

بطاقات  - بطاقات لألسئلة - قفازات+ كمامة+ الصق طبي+ مقص+

  .ممحاة- أقالم ملونة -التلمیذكتاب  - بطاقات للجمل - للمفردات

  

  توزیع األدوار  الدرس

)طبیب عربي(  

  .تلمیذ یقوم بدور الطبیب

.تالمیذ یقومون بأدوار المدن والبلدان  

.تلمیذ یقوم بدور الدورة الدمویة الصغرى   

.تلمیذ یقوم بدور العین  

.تلمیذ یقوم بدور المریض  

.ور مستشفى ابن النفیسدتلمیذ یقوم ب  

.یقوم بدور المستوصفتلمیذ   

.تالمیذ یقومون بطرح األسئلة على زمالئهم  

.تالمیذ ُیقّومون أدوار زمالئهم من خالل بطاقة المالحظة  

 

  :التمهید للدرس -الخطوة األولى 

األدوار التي قام بها  الدرس و عنمراجعة درس الهرم الغذائي، طرح مجموعة من األسئلة 

إذا أصبت  إذا أصبت بالتهاب في المعدة إلى أین تذهب؟: التاليثم نطرح السؤال  التالمیذ،

ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل؟ هل زرت طبیب  بالتهاب في األذن إلى أین تذهب؟

 ن اللوحةنقوم بعرض لوحة الدرس، ونترك التالمیذ یتأملو  األسنان؟ هل زرت طبیب العیون؟ ثمّ 

ماذا شاهدتم في الصورة؟ أین یجلس المرضى؟  یهملمدة ثالث دقائق، ونبدأ بطرح األسئلة عل

ه طبیب واحد لجمیع األمراض؟ هل عرفتم درسنا الیوم إنّ  هناكماذا یقدم الطبیب للناس؟ هل 
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  .)ابن النفیس(الطبیب العربي 

  

  :قراءة الدرس- الخطوة الثانیة

ــمیقــرأ   بالیــدینالصــوت، وتمثیــل بعــض الحركــات  بنبــراتمــع التلــوین قــراءة متأنیــة الــدرس  المعّل

عــدٌد مــن التالمیــذ بقــراءة الــدرس قــراءة مقطعیــة، وتصــحیح  كّلــفوالقــدمین، وتعــابیر الوجــه، ثــم ی

  .أخطائهم ذاتیًا بالدرجة األولى، وتعزیز اإلجابات الصحیحة

ـــب مـــن التالمیـــذ  نحـــاول  ،اســـتخراج الكلمـــات الجدیـــدة تكـــون معـــدة علـــى بطاقـــات مســـبقاً  الطل

  .المفردات من خالل الدرس، ثم نقدم الشرح الصحیح للمفردات انياستنتاج مع

الطلب من التالمیذ وضع هذه المفردات فـي جمـل صـحیحة، ونصـحح اإلجابـات مـع التعزیـز،  

هـــذه الجمـــل علـــى الســـبورة، ونعـــرض بعـــد ذلـــك النمـــوذج المكتـــوب التالمیـــذ  یكتـــب ویمكـــن أنْ 

  .للمقارنة والتصحیح

  . ن التالمیذ وضع عناوین فرعیة للمقاطع و تحدید المقطع الذي أعجبهم مع التعلیلطلب مال

وتصــــحیح  جابــــات الممیــــزةاإلالتالمیــــذ حــــول رأیهــــم فــــي الــــدرس مــــع التعلیــــل، وتعزیــــز  ةناقشــــم

  . اإلجابات الخاطئة

  :تحدید األدوار وتوزیعها على التالمیذ - الخطوة الثالثة  

ة للـدرس الشخصیات التي وردت في النص من خالل الصورة الكلیّ یتم بمشاركة التالمیذ تحدید 

 لیقومــوارغبــاتهم ومیــولهم ،  وفــقتوزیــع األدوار علــى التالمیــذ  ومــن خــالل الصــور الجزئیــة، ثــمّ 

المستشــــفى النــــوري، مستشــــفى ابــــن النفــــیس، العــــین، الــــدورة ،ابــــن النفــــیس، مصر(دوارأبتمثیــــل 

دوار فرعیــة ولــم تــرد فــي الــدرس بشــكل مباشــر ولكــن مــع العلــم أّن بعــض األ) الدمویــة الصــغرى

  ؟في مثل هذه الحالة التالمیذ كیف یتصرف لمعرفة

  :قیام التالمیذ بتمثیل األدوار -الخطوة الرابعة 

علـى واحـد مـنهم بـتقمص دوره  قیـام كـلّ لبـه، مـع التنبیـه  كلّـفتلمیذ بتمثیل الدور الذي  قیام كلّ 

والـــرجلین والجســـم، والتلـــوین بنبـــرات الصـــوت،  بالیـــدینحقیقـــة، والقیـــام بالحركـــات المناســـبة  أّنـــه

والحــرص علــى ســالمة اللغـــة، والنطــق الســلیم، وخاصــة الحـــروف اللثویــة، وعــدم التــدخل أثنـــاء 

  .فقط المعّلمتمثیل األدوار إال عند الضرورة من قبل 
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م لنـــا األعـــزاء، نرحـــب باســـمكم بطبیـــٍب عربـــٍي قـــدّ أســـعد اهللا صـــباحكم تالمیـــذي  :مقـــدم البرنـــامج

 هـــل تعرفنـــا عـــن نفســـك أیهـــا الطبیـــب م خـــدمات ألبنـــاء وطنـــه الكبیـــر،وقـــدّ  ،عظیمـــةاكتشـــافاٍت 

  ؟العظیم

  .أنا ابن النفیس، اسمي عالء الدین ولدت في حمص، إحدى محافظات سوریة :ابن النفیس

  لمهنة التي أحببتها؟ا ما: مقدم البرنامج

  .أحببت مهنة الطب، سافرت إلى دمشق ودرست في مستشفاها 

  یا ضیفتنا الكریمة؟ مرحبًا بك، من أنت :مقدم البرنامج

هـــذا الطبیـــب  لقـــد درس، أنـــا المستشـــفى النـــوري وكنـــت أســـمى البیمارســـتان: النـــوري المستشـــفى

   .على مقاعدي المبدع

  إلى أقطاٍر أخرى أیها الطبیب؟ هل سافرتَ  :مقدم البرنامج

ى ، وتصــدّ الطــبّ ابــن النفــیس، ودرس  نعــم أنــا القطــر المصــري شــقیق ســوریة، جــاء إلــيّ  :مصــر

  .ىمّ مع مجموعة من األطباء لمرض الحُ 

  ماذا قدم لك ابن النفیس یا ضیفتنا العزیزة ؟ :مقدم البرنامج

  .ها بنجاحصاب بها وعالجألقد درس هذا الطبیب العظیم األمراض التي  :العین

  نا أیتها العین؟نبماذا تنصحی :مقدم البرنامج

  .ةبقى سلیمتحتى  نظیفٍ  تمسحوها بمندیلٍ  تهتموا بعیونكم،وأنْ  علیكم یا صغاري أنْ : العین 

  ؟لغالیةضیفتنا ابك، من أنت یا  مرحباً  :مقدم البرنامج

أنا الدورة الدمویة الصـغرى، اكتشـفني ابـن النفـیس،ولكن علمـاء الغـرب : الدورة الدمویة الصغرى

  .نسبوا هذا االكتشاف لهم

  أهًال أهًال من أنت أیتها الضیفة الجمیلة؟ :مقدم البرنامج

الحمـد هللا لقـد سـموني  أنـا مستشـفى ابـن النفـیس، مرحبَا بكم یا صغاري، :مستشفى ابن النفیس 

  .في سوریة باسم هذا الطبیب العظیم، تقدیرَا لجهوده

  تساعدین الناس اآلن؟هل : مقدم البرنامج

ما یزال الناس یأتون إلي لمعالجة عیـونهم، وأدعـوكم لزیـارتي نعم بالطبع : مستشفى ابن النفیس

  .لفحص عیونكم مجاناَ 
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  شیئَا ؟لنا  تقولَ  أیها الطبیب أنْ  تحبّ هل  :مقدم البرنامج

  .الناس قد نسوني ظننت أنّ  فقد ؛شكرًا على اهتمامكم بي: ابن النفیس

على دراستنا لنقدم خدمات  نحافظَ  الكرام، ونعد طبیبنا الكبیر أنْ شكرًا لضیوفنا : مقدم البرنامج

  .لوطننا ولآلخرین

  :طرح األسئلة من قبل التالمیذ  -الخطوة الخامسة

داء ن بطرح أسئلة على زمالئهم تتعلق بأو بعد االنتهاء من لعب األدوار، یقوم التالمیذ المشاهد

مالمدن التي  ولدت أیها الطبیب العربي؟ أین من أنت أیها الضیف الكریم؟ :دوارهم مثلأ

كیف كرمك أهل  ما االكتشافات التي قدمتها للناس؟ لماذا كرمك أهل مصر؟ سافرت إلیها؟

  ماذا تقول لألطفال؟ ماذا تقول للمرضى؟ ما السم القاتل الذي حذرت الناس منه؟ سوریة؟

  :یقومون بلعب األدوار مثلبطاقات كتبت علیها الكلمات الجدیدة وتطرح على التالمیذ الذین 

یا  ؟ ما معنى كلمة صریحیا منى ؟ ما معنى كلمة الهالكیا شریف ما معنى كلمة البیمارستان

  ؟ وعد

  :تقویم عمل التالمیذ  - الخطوة السادسة

ال، تقلید الشخصیة، لفظ الحركات، االنفع(تقویم ذاتي  :تقویم عمل التالمیذ من خالل

، ثم المعّلمتقویم من قبل  - تقویم من قبل التالمیذ المشاهدین - )اإلجابة عن األسئلة الكلمات،

مع التركیز على أننا ال ننقد زمالءنا، ولكن  منهم، نصدر الحكم على الدور الذي قام به كلّ 

ننقد الدور الذي قاموا به، والهدف من ذلك، تعویدهم الجرأة في نقد أنفسهم، وتقبل النقد من 

  .ین، وبأننا جمیعًا نخطئ، ونتعلم من أخطائنااآلخر 

  :إعادة تمثیل األدوار من قبل المجموعة نفسها -الخطوة السابعة

اختیار المجموعة نفسها إلعادة تمثیل األدوار وتجاوز المالحظات التي وجهت إلیهم واألخطاء 

  .في المرحلة األولى هافیالتي وقعوا 

  .)السادسة+ الخامسة (تكرار الخطوتین - الخطوة الثامنة

  .تكلیف مجموعة من التالمیذ بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهم

  :اختیار مجموعة ثانیة لتنفیذ األدوار-الخطوة التاسعة
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تعید مجموعة ثانیة من التالمیذ األدوار التي قام بها زمالؤهم، وتجاوز األخطاء التي وقعوا 

مع تسجیل أسماء التالمیذ الذین قاموا بلعب األدوار، والتالمیذ الذین قاموا بطرح األسئلة  هافی

  .واالرتباك علیهم حتى نضمن مشاركة التالمیذ جمیعهم، السیما التالمیذ الذین یشعرون

  ).السادسة+ الخامسة (تكرار الخطوتین- الخطوة العاشرة

  .بتقویم عمل زمالئهم وطرح األسئلة علیهمتكلیف مجموعة جدیدة من التالمیذ 

  .أوراق عمل توزع على التالمیذ قبل نهایة الحصة:التقویم النهائي -الخطوة الحادیة عشرة

  

  )طبیب عربي(ورقة عمل لدرس 

  

  . ضع عنوانًا جدیدًا للدرس - ١

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

  :جملة مفیدةفي  الكلمة اآلتیة ضع - ٢

  .........................................:  انتشر

  ؟ )طبیب عربي(أم درس  )هوایة أحبها(أیهما أجمل درس  - ٣

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

  ................................    ؟)المضرة(ضد كلمة ما - ٤

  .............................  ؟ما معنى كلمة البیمارستان- ٥ 

  .مفیدة عبارةركب من الحروف اآلتیة  -٦

 .................................               ي- ب- ر- ع- ب-ي-ب- ط

  لو كنت طبیبًا ماذا تقول للناس؟ - ٧

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

  .اكتب جملة إلى طبیب العیون - ٨

      ............................................  
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  )2(- الملحق -التالمیذ أدوار لتقییم مالحظة بطاقة  

  

 مالحظات  مناسب غیر  وسط  جید  العبارة  م

  أخرى

  .جید بشكل الدور تمثیل  1

  

        

  .مناسب بشكل الصوت تلوین  2

  

        

  .سلیم بشكل الكلمات نطق  3

  

        

  .الیدین حركات استخدام  4

  

        

  .القدمین حركات استخدام  5

  

        

  .عام بشكل الجسم حركات  6

  

        

  .سلیم بشكل األسئلة عن اإلجابة  7

  

        

  .الوجھ تعابیر استخدام  8

  

        

  .عام بشكل الدور تقویم  9
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  ) 3( الملحق -التدریسي للبرنامج المحكمین السادة أسماء

  

  المحكم
 األھداف

  التعلیمیة

 التقنیات

  والوسائل

 تحویل

 إلى الھدف

  مھارة

 خطوات

  األدوار لعب

 التقویم

  المرحلي

 التقویم

  النھائي

            سلیمان جمال.د.أ

  تعدیل          رزق أمینة.د.أ

 تعدیل     تعدیل  تعدیل  المطلق فرح.د.أ

     تعدیل      إبراھیم جمعة.د.أ

 تعدیل    تعدیل     فارس ابتسام.د

      تعدیل   ساري سعدة. د

     تعدیل    تعدیل  المقطرن سوزان.د

 تعدیل    تعدیل      صاصیال رانیا.د

 تعدیل        تعدیل  األحمد خالد.د

           كحیل أمل.د

  تعدیل  تعدیل    طالب حسني محمد.د
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)                     4( ملحق. القرائي االستيعاب اختبار

  

  السوریة العربیة الجمهوریة

  التربیة كلیة -دمشق جامعة

  التدریس وطرائق الناهج قسم

  ..................................... الدكتورة/ الدكتور األستاذ السید

 المرتبط)  1ج(-)لغتي العربیة( القراءة لكتاب) القرائي االستیعاب اختبار( بتحكیم تقوموا أنْ  یشرفني

 في األساسي الثالث الصف تالمیذ لدى القرائي االستیعاب تحسین في األدوار لعب طریقة بفاعلیة

 وقد التدریس، وطرائق المناهج قسم في الدكتوراه درجة على للحصول الرسمیة دمشق مدینة مدارس

  .القرائي لالستیعاب اختبار إعداد ذلك تطلب

 األساسي الثالث الصف لتالمیذ مالءمته ومدى  االختبار بتحكیم التكرم سیادتكم من أرجو

  .المستویات هذه من مستوى بكل المتعلقة الفرعیة ومهاراته القرائي االستیعاب ولمستویات

  لكم وتقدیري شكري فائق مع

  

  الباحث
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  )4( ملحق -/ المؤجل/ البعدي/ القبلي/ القرائي االستیعاب اختبار

  

  التلمیذة عزیزتي/ التلمیذ عزیزي

   التعلیمات قراءة منك نرجو القراءة، دروس استیعاب على قدرتك لقیاس االختبار ھذا وضع

  

  . االختبار أسئلة عن باإلجابة البدء قبل بدَقة

  

  :عنك بمعلومات اآلتي الجدول امأل فضلك من:  التعلیمات

  : ...........المدرسة:  ............     االسم

  : ............الجنس: ............     الصف

  : ...........     التاریخ

  . المعنى لفھم صحیحةَ  قراءة مقطعٍ  كلّ  اقرأ

  

  . عنھ تجیب أن قبل جیدة قراءة سؤال كل اقرأ

  

  . التالي السؤال إلى وانتقل ،اتركھ سؤال عن اإلجابة علیك تعّذر ،وإذا األسئلة جمیع عن أجب

  

  )-ت -أو -ب - أو -أ( اختر( متعدد من االختیار إجابات أمام إشارة من أكثر تضع ال

  

  . اإلجابة ورقة نظافة علىظ وحاف ،واضحاً  خطك اجعلْ 

  

   العام آخر رسوبك أو نجاحك على االختبار ھذا في لدرجتك تأثیر أي ھناك لیس:  مالحظة

  

  لدیك الموجودة المعلومات على التّعّرف خاللھ من یمكن وإَنما

  

  والنجاح بالتوفیق لكم تمنیاتي مع

                   

   البـاحــث                                                                           

  

  

  

  

  

  



 المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

265 
 

  أسرتي

  :اآلتي المقطع اقرأ

نةٍ  أُْسرةٍ  في أعیشُ  أَنا :طارقٌ  قالَ    ، أبٍ  ِمنْ  ُمكوَّ فاً  أبي َیْعَملُ  أْوالٍد، وَثالثةِ  وأُمٍّ  َشِرَكةِ  في ُموظَّ

سةٌ  وأُمِّي سنواٍت، عْشرِ  منذُ  الَكْھَرباءِ  سُ  ُمدرِّ فِّ  لتالمیذِ  العلومَ  ُتدرِّ   .الخاِمسِ  الصَّ

                                                                    ):مكونة( كلمة معنى -1

  .                            )منسجمة -ت - مؤلفة -ب - محسوبة- أ(

                :                                       المقطع لھذا الجدید العنوان -2

  . )الصغار األخوة-ت - الموھوبون األبناء-ب -السعیدة األسرة-أ( 

                                            :المناسب الجر بحرف اآلتیة الجملة أكمل -3

  .                                                      الكھرباء شركة...... موظفاً  أبي یعمل     

  : األسئلة عن أجب ثم اآلتي، المقطع أقرأ

 یِجدُ  أُْسرةٍ  في َسعیداً  یعیشَ  أنْ  ِطْفلٍ  لُِكلِّ  وأَتمنَّى أُْسرتي، إلى أنتمي ألنَّني َوَمْسرورٌ  َفِرحٌ  أنا 

  .واألمان الَحنانَ  فیھا

                                                   :اآلتیة الجملة نمط على جملة كّون-4

  : ............................                     الثالث الصف في أصبحت ألنني سعید أنا

                                              :             أنْ  طفل لكل طارق تمنى -5

  .             )أسرة في سعیداً  یعیش -ت -یرید ما یأكل -ب -القدم كرة یلعب -أ( 

  :                                                  على یدل ھألنّ  طارق قول أعجبني -6

  .                          )العدل -ت -النجاح -ب -الحب -أ(    

:                                                                                                             للتالمیذ أقول معلمةً / معلماً  كنت لو-7

  .)ألحد أغراضكم تعیروا ال -ت -كثیراً  كلوا -ب -وظائفكم اكتبوا -أ(     

  :                                                           )أسرتي( درس من الفائدة -8

  .                             )الجیران حبّ  -ت  - األصدقاء حبّ  - ب  -األسرة حبّ  -أ( 

                                            البیت؟ في ضجة یحدثون وأخوتك نائمة أمك كانت إذا تفعل ماذا-9

  .)بھدوء أالعبھم - ت - علیھم أصرخ -ب -أضربھم- أ(      

                            كثیرة؟ أكیاس وبیدھا الدرج تصعد جارتك رأیت إذا تفعل ماذا -10

  ).لھا أھتم ال -ت -أتركھا -ب -أساعدھا -أ(    

          :                                         اآلتیة الكلمة مفیدةٍ  جملةٍ  في  أضع  -11

                                    ............................................أعیش-   

  :                                                           كلمات إلى اآلتیة الجملة حلل-12

      الثالث الصف في تلمیذ أنا  
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  :اآلتي المقطع اقرأ

 الَمْسرحِ  على وذلكَ  ))والَخطاَبةِ  الَفصاَحة ((ُمساَبقة في الفائِزینَ  لألَْطفالِ  َتكریمٍ  َحْفلُ  أُقیمَ 

الِث، الفائِزِ  اسمَ  وأَْعلنَ  الَحْفِل، َعریفُ  وقفَ  بالَمدیَنِة، الَمْدرسيِّ  ، َعنِ  َقصیَدةً  فألَقى الثَّ  وقدْ  األُمِّ

زَ  لیمِ  وُنْطقِھِ  الواِضحِ  بَصْوتِھِ  تمیَّ انیِة، الفائِزةِ  َعنِ  الَحْفلِ  َعِریفُ  أَْعلنَ  ذلكَ  بعدَ  .السَّ  ألَقتْ  الّتي الثَّ

 الحاضرون لَھا فَصفَّقُ  الیَدینِ  بَحركاتِ  الَكلِماتِ  َمعاني َعنْ  فیھا َعبَّرتْ  ،المعلّم َعنِ  َقصیدةً 

  .بَِحرارةٍ 

  :الصحیحة اإلجابة اختر

  :                                                                          االحتفال أقیم -13

  .                                        )الحدیقة في -ت -الملعب في -ب -المدرسي المسرح على -أ( 

  :                                                                 المسابقة اسم -14

  .                                       )والخطابة الفصاحة -ت -التعبیر -ب -القصة -أ( 

  :حقي من-15

  .                        )التلفاز أشاھد أنْ  -ت-أدرس أنْ  -ب-أتعلم أنْ -أ( 

 :                                                      )الفصاحة( كلمة معنى -16

  .)األلفاظ غموض-ت األلفاظ، سالمة -ب األلفاظ، صعوبة-أ(   

  :                                                                                  اآلتیة الكلمة مفیدة جملة في أضع- 17 

                                     ...................................صفق

  :اآلتي المقطع أقرأ

عوباتِ  على یتغلَّب َمنْ  الَقويُّ  ھُ  ، الصُّ لُ  الفائِزُ  إِنَّ  َوَصِعدَ  الَجمیُع، فصفَّقَ  ، )) سامي (( األوَّ

ا ُمبَتِسماً، الَمْسَرحِ  إلى سامي  وكاَنتِ  .الَخْیرِ  َمساءُ  :وقالَ  َبِسیطٍة، بانِحناءةٍ  الحاِضرینَ  َحیَّ

ْھَشةُ  وتِ  ُمكبِّرِ  َوراءَ  وَقفَ  َیَدْیِن، بِال َظَھرَ  ِعنَدما كبیرةً  الدَّ  بالبیت َبدأَھا َقِصیَدًة، ُیلقي وأخذَ  الصَّ

  :اآلتي

  أغانِ  َرْجعُ  ... یكُبرُ  أَملٌ          الغالي الَوَطنِ  ِصغارَ  َنْحنُ 

ا   .َصْوتھِ  وَتْلوینِ  بَفصاحتِِھ، إلعجابِھمْ  َطویالً  الُحضورُ  َصفَّقَ  انَتھى، ولمَّ

:                                                                                                             المقطع لھذا الجدید العنوان-18

  .)البطل سامي -ت -الفائزة ةالمعلّم -ب -المغرور التلمیذ - أ(

  :                                                                   سامي ظھر -19

  . )عیون بال -ت -رجلین بال -ب -یدین بال- أ(

  :                                                             سامي من متُ تعلّ  -20

  .                              )الصعاب مواجھة - ت - التلفاز مشاھدة -ب -والشرب األكل - أ(

  )األول الفائز(
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  :                                           على یدلّ  ھألنّ  األول الفائز درس أعجبني-21

  .                                       )االجتھاد -ت -اللعب -ب -السالم - أ(

  :                                                   األول الفائز درس من الفائدة -22

  .   )الكسول التلمیذ -ت -الجمیلة المدرسة -ب -النجاح طریق الصبر- أ(

                                  الشارع؟ عبور یرید أعمى رجالً  شاھدت إذا تفعل ماذا-23

  .                          )منھ أسخر -ت – وأمشي أتركھ-ب -العبور في أساعده-أ(   

:                                                                                                                  ألصدقائي أقول سامي مكان كنت لو-24

  .  )التلفاز شاھدوا -ت -جیداً  العبوا-ب -متفوقین كونوا- أ(

  

  أحبھا ھوایة      

  :  اآلتي المقطع أقرأ

ٌة، ِطْفلةٌ  َتْیماءُ  سمَ  َتھوى جمیٍل، بیتٍ  في أسرتِھا مع تسُكنُ  ذكیَّ َدتْ  كثیراً، الرَّ  َفْوقَ  َتْرُسمَ  أنْ  َتعوَّ

اِطئِ  َرْملِ   كبیرٍة، بُِحروفٍ  اسَمھا وَتْكُتبَ  وأَْشجاٍر، وأَْسماكٍ  َعصافیرَ  ِمنْ  جمیلةً  ُرسوماتٍ  الشَّ

ھا ُیزِعُجھا األمرُ  ھذا َیُكنْ  ولمْ  وَكَتبْتُھ، رسَمْتھُ  ما فُیزیلُ  َیمتدُّ  الَبْحرَ  ولكنَّ    .الّرسمَ  ُتِحبُّ  ألنَّ

:                                                                                                                            تیماء ھوایة– 25

  .                    )السباحة -ت -الرسم -ب -الغناء -أ(   

                                                :الشاطئ رمل على تیماء رسمت - 26 

  .     )العصافیر -ت - الدب -ب -الزرافة -أ(  

                                                    :المقطع لھذا الجدید العنوان - 27 

  .           )الصغیرة الرسامة -ت -الجمیل البیت -ب -الحزینة الطفلة -أ( 

                                                 :اآلتیة الكلمة مفیدة جملة في ضع- 28 

  :..............................                                      تھوى       

                                                          ):أزالھ( كلمة معنى -29

  .)كتبھ -ت - محاه -ب -رسمھ - أ(

  : اآلتي المقطع أقرأ

ھا الَخْیبةِ ب َتْیماءُ  شعَرتْ  ُر، َحزینًة، فجلََستْ  الفیِل، َرْسمَ  ُتْكِملْ  لم ألنَّ  الفیلَ  َسَتْرُسمُ  َكْیفَ  تفكِّ

ْخمَ  نةٌ  َصَدَفةٌ  لََمَعتْ  وَفْجأةً  ؟ الَبْحرِ  َمْوجُ  َیْمحَوهُ  أَنْ  دونَ  الضَّ مِل، َحبَّات َبینِ  ِمنْ  أْخرَجْتھا ملوَّ  الرَّ

  !وجْدُتھا : وقالَتْ 

                                                            ):وجدتھا( كلمة ضد-30

  . )لقیتھا -ت -فقدتھا -ب -نسیتھا -أ( 

                                                  الطریق؟ في األوراق یرمون أطفاالً  شاھدت إذا تفعل ماذا -31

  ).             الحاویة في وضعھا منھم أطلب -ت -عنھم أبتعد -ب - معھم أتكلم ال - أ(
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                                                   الصف؟ جدار على یرسم صدیقك شاھدت إذا تفعل ماذا -32

                               .)یرسم أتركھ -ت - مسحھ منھ أطلب -ب -الرسم في أشاركھ - أ(

  :اآلتیة الجملة نمط على جملة كون-33

      ....................................        مبدع، رسام رعد یا أنت-

              ):                                     أحبھا ھوایة(درس من الفائدة -34

  .    )أبكي -ت - العمل أترك-ب -أنھیھ حتى العمل متابعة- أ(

      :                                           بتیماء إعجابي على تدل جملة أوجھ-35

  .                    )كسولة تلمیذة أنت -ت- مغرورة تلمیذة أنت -ب- مبدعة تلمیذة أنت- أ(

                                               ؟ تیماء مكان كنت لو تفعل ماذا -36

  .)األلوان أرمي -ت -جدید من أحاول-ب - الرسم أترك-أ( 

  

  الغذائي الھرم

  :اآلتي المقطع أقرأ

 على األطعمةِ  َمْجموعاتِ  فیھ وضعوا حیثُ  ،)الِغذائيَّ  الَھرمَ ( الُعلماءُ  ابتكرَ  م 1992 عامِ  في

ةٍ  ِسلسلةٍ  شكلِ  ةِ  الَفردِ  لتذكیرِ  األَْحجاِم، ُمختلفةِ  ھرمیَّ یَّ نویعِ  بأھمِّ  الحصولِ  أجلِ  ِمنْ  الِغذاِء، في التَّ

ةِ  العناصرِ  جمیعِ  على كلُ  وھذا معقولٍة، بِنَِسبٍ  الغذائیَّ  منَ  نتناولَ  أنْ  إلى ُیرِشُدنا الھرميُّ  الشَّ

  .ھاغیرِ  نْ مِ  أكثرَ  الَھرمِ  قاعدةِ  في الَموجودةِ  األطعمةِ 

                                                  :   المقطع لھذا الجدید العنوان -37

  . )النباتات -ت -الحیوان علماء -ب -األطعمة مجموعات - أ(

  :                                           عام في الغذائي الھرم العلماء ابتكر -38

  .)1992-ت -2011-ب -2005- أ(

  :اآلتي المقطع أقرأ

  ). التفكیر على قدرتھِ  من لُ قلّ وتُ  نشاطھ من لُ قلّ تُ  بأمراٍض  الفردِ  إصابةِ  إلى یؤدي التغذیةِ  سوءُ (

    :                                   للمقطع قراءتي بعد والنتیجة السبب بین أربط-39

  النتیجة           السبب     

  .............................- إلى یؤدي التغذیة سوء-

                                                     مكشوفة؟ والحلوى حلوى ببائعَ  مررتَ  إذا تفعل ماذا-40

  ). وأمشي أتركھ -ت -منھ اشتري-ب -یغطیھا أن منھ أطلب -أ(     

  :                                              لھ فأقول نصیحة صدیقي لي قدم-41

  .)علیھ أردّ  ال -ت -منھ أسخر -ب -لك شكراً -أ(   

                                                       باستمرار؟ زمالءه یؤذي صدیقك كان إذا تفعل ماذا -42

  .)ذلك في أساعده - ت -ذلك فعل بعدم أنصحھ- ب -عنھ أبتعد-أ(   
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                                               :  اآلتیة الكلمة مفیدة جملة في أضع-43

  :.....................................أحافظ   

                                        للتالمیذ؟ تقول فماذا الغذائي الھرم كأنّ  لتخیّ  -44

  .)واحداً  نوعاً  كلوا -ت-كثیراً  كلوا -ب-الطعام في نوعوا- أ(

  :اآلتي المقطع أقرأ 

نُ  دةً  أنواعاً  مجموعةٍ  كلُّ  َتضمُّ  ، مجموعاتٍ  ستِّ  ِمنْ  الِغذائيُّ  الَھرمُ  یتكوَّ عاِم، ِمنَ  ُمحدَّ  الطَّ

 الُخَضَر، تشُملُ  الثانیةُ  والمجموعةُ  ،.........واألُرزَّ  والُخبزَ  الحبوبَ  َتشُملُ  األولى، المجموعةُ 

 والَبْیَض، واألسماكَ  اللحومَ  تشُملُ  الّرابعُة، والمجموعةُ  الفواكَھ، تُشُملُ  الّثالثُة، والمجموعةُ 

ا واألجباَن، واأللبانَ  الحلیبَ  تشُملُ  الخامسُة، جموعةُ والم  واألخیرةُ  الّسادسةُ  المجموعةُ  أمَّ

ھونَ  فتشُملُ  یوتَ  الدُّ   والحلویاتِ  والزِّ

  :                                   األولى المجموعة أطعمة من -45

  .)الخبز -ت -الفواكھ -ب اللحم، - أ(

  :                                                       من الغذائي الھرم یتكون -46

  .)مجموعات 6 -ت-مجموعات 4 -ب - مجموعات 5-أ( 

       :                                           اآلتیة الحروف من مفیدة جملة أكّون

  ........................................  ة ل، ي، م، ج، ي، ت، س، ر، د، م، -47

  :                                              الغذائي الھرم درس من الفائدة -48

  .)التلفاز مشاھدة -ت - الجسم صحة على المحافظة -ب -اللذیذ الطعام-أ( 

  

عربي طبیب  

  : اآلتي المقطع أقرأ

ھُ  بیبُ  إنَّ ین عالءُ  العربيُّ  الطَّ فیِس، بابنِ  المعروفُ  الَعالءِ  أبو الدِّ  قریةِ  ُربوعِ  في وترعَرعَ  ُولدَ  النَّ

ةِ  رَ  بالُحّمى أُصیبَ  أنْ  وبعدَ  الِعْلَم، ُیِحبُّ  كانَ  1208 عام ِحْمصَ  مدینةِ  َقضاءِ  منْ  القَُرشیَّ  قرَّ

بِّ  دراسةَ   وُمستشفىً  جامعةً  كانَ  الَّذي النُّوريِّ  البیمارستان في لیدرسَ  دمشقَ  إلى فسافرَ  ، الطِّ

لَعَ  العیوِن، ِطبَّ  فیھا فدرسَ  واحٍد، آنٍ  في  القاھرِة، إلى انتقلَ  ُثمَّ  أَْسراِرِه، ِمنْ  الكثیرِ  على واطَّ

بِّ  في دراسَتھَ  وأكملَ    .فِیھ وَبرعَ  الطِّ

  .                                      (.......................)ھو العربي الطبیب اسم -49

   :مدینة في الطب لیدرس النفیس ابن سافر -50

  .)القاھرة ت - بغداد -ب - دمشق - أ(

  

  :                                                     المقطع لھذا الجدید العنوان -51

  .)سوریة من طبیب -ت - بطوطة ابن-ب -سینا ابن- أ(
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  :اآلتي المقطع أقرأ

ورةَ  الّنفیسِ  ابنُ  اكتشفَ  غرى الّدمویَّةَ  الدَّ  وَنسُبوهُ  االكتشافَ  ھذا الَغْربِ  علماءُ  أخذَ  وقدْ  ،الصُّ

مَ  العیونِ  ِطبِّ  في َبَرعَ  كما إلیِھْم، يَ  لھ وتكریماً  واإلبصار، الرؤیة َعنِ  كثیرةً  معلوماتٍ  وقدَّ  ُسمِّ

لُ  وھو بِاسمھِ  دمشقَ  في العیونِ  مستشفى  وقد الِمْلِح، َتناُولِ  ِمنْ  بالّتقلیلِ  َمْرضاهُ  نصحَ  طبیبٍ  أوَّ

اهُ   في إثِرهِ  على وماتَ  شدیداً، َمَرَضاً  َمِرضَ  الُعْمر منَ  الّثمانینَ  بلَغَ  وعندما الّصامَت، القاتِلَ  سمَّ

  .1288عام

                     ):                                البیمارستان( كلمة معنى -52

  .)البیت -ت - الصیدلیة -ب -المستشفى -أ( 

  :                                                           النفیس ابن باسم سّمي -53

  .)العیون مستشفى -ت - المجتھد مستشفى -ب -المواساة مستشفى- أ(

  :اآلتي المقطع أقرأ

ى بِمْصَر، المرضُ  انتشرَ  فیسِ  ابنُ (( لھُ  فتصدَّ اءِ  منَ  عملٍ  فریقِ  معَ  ))النَّ  استطاعَ  حتَّى األطبَّ

َمھُ  ، الھالكِ  منَ  الّناسَ  وأنقذَ  علیِھ، االنتصارَ    .لألطّباءِ  رئیساً  وجعلوهُ  ِمْصر،َ أھلُ  فكرَّ

  :                                                               ) كّرم( كلمة معنى -54

  .)كافأ -ت -سامح -ب - عاقب -أ( 

                              :                  اآلتیة الكلمة مفیدةٍ  جملةٍ  في ضع -55

  :....................................انتشر

                                              تفعل؟ فماذا النفیس ابن مكان كأنّ  تخّیل -56

  .    )عیادتي أغلق -ت- أسافر - ب-المرضى أداوي - أ(

                                                 المریض؟ صدیقك زرت إذا تفعل ماذا -57

  .                                                  )الزیارة أطیل -ت -وأفرح أضحك -ب -بالشفاء لھ أدعو - أ(

  :                                               صحتھم حول ألصدقائك نصیحة قّدم -58

  . )دروسكم احفظوا-ت -والصابون بالماء أیدیكم اغسلوا-ب -كموظائف اكتبوا- أ(

                                   صلب؟ بجسم نھأذْ  فینظّ  صدیقك ترى عندما تفعل ماذا -59

  .)ةالمعلّم إلى أشكوه -ت- ذلك لیفعل القلم أعطیھ -ب -ذلك فعل بعدم أنصحھ- أ(

  :                                               عربي طبیب درس من الفائدة -60

  .)والتلوین الرسم -ت -اللعب -ب -الناس مساعدة-أ(    
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)                     5( ملحق. القراءة حنو تالميذ اجتاهات استبانة

  

  الجمهوریة العربیة السوریة

  كلیة التربیة -جامعة دمشق

  قسم الناهج وطرائق التدریس

  .....................................الدكتورة / األستاذ الدكتور السید

المرتبط ) استبانة لقیاس اتجاهات تالمیذ الصف الثالث األساسي(یشرفني أن تقوموا بتحكیم 

بفاعلیة طریقة لعب األدوار في تنمیة اتجاهات التالمیذ نحو القراءة في مدارس مدینة دمشق 

استبانة  إعداده في قسم المناهج وطرائق التدریس، وقد تطلب ذلك للحصول على درجة الدكتورا

  .لقیاس اتجاهات التالمیذ نحو القراءة قبل وبعد تنفیذ الدروس المقررة وفق طریقة لعب األدوار

أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم االستبانة  ومدى مالءمتها لتالمیذ الصف الثالث األساسي 

  . وارتباطها بمكونات االتجاه الثالثة

  

  مع فائق شكري وتقدیري لكم

  

  الباحث
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  )5( - ملحق .القراءة نحو األساسي الثالث الصف تالمیذ اتجاھات لقیاس استبانة

  

  ال  نعم  العبارة  م

      .أفكاري عن التعبیر في تساعدني القراءة أنّ  أشعر  1

      .القصص بعض قراءة عند بالسعادة أشعر  2

      . مملة القراءة أنّ  أرى  3

      التجاریة المحالت أسماء قراءة عند بالسعادة أشعر  4

      . التلفاز على اإلخباري الشریط قراءة عند بالسعادة أشعر  5

      .المدرسیة المكتبة زیارة أحبّ   6

      .التفوق على دلیل القراءة أنّ  أعتقد  7

      .اللعب على القراءة لأفضّ   8

      .القراءة على التلفاز مشاھدة لأفضّ   9

      .بطالقة التحدث على تساعدني ألنھا القراءة أحبّ   10

      .المدرسة في النجاح على القراءة تساعدني  11

      .أخطاء بدون الدرس قراءة عند بالثقة أشعر  12

      .القراءة بدروس أستمتع  13

      .القراءة دروس أكره  14

      .صعبة ھاألنّ  القراءة أكره  15

      .القراءة دروس بسبب المدرسة أكره  16

      .یومي بشكل أقرأ أنْ  أحبّ   17

      .خاطئ بشكل یقرؤون عندما زمالئي على بالحزن أشعر  18

      .الدروس قراءة في متفوقاَ  أكون أنْ  أتمنى  19

      .جید بشكل أقرأ عندما بالثقة أشعر  20

      .الصف في لزمالئي أفكاري نقل في تساعدني ھاألنّ  القراءة أحبّ   21

      .ومشاعري عواطفي عن التعبیر في تساعدني ألنھا القراءة  أحبّ   22

      .شخصیتي تقوي ھاألنّ  القراءة أحبّ   23

      .خوف بدون المناقشة على تساعدني ھاألنّ  القراءة أحبّ   24

      .أقرأ ما كلّ  في متعةً  أجد أصبحتُ   25

      .جمیعھا الدراسیة المواد قراءة على قادراَ  أصبحتُ   26

      .مفیدة غیر القراءة أنّ  أعتقد  27
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  ) 6( الملحق .البحث ألدوات المحكمین السادة أسماء

  

  القسم  االسم  م
البرنامج 

  التدریسي

اختبار 

االستیعاب 

  القرائي

استبانة 

  االتجاھات

بطاقة 

  المالحظة

      *  *  المناھج وطرائق التدریس  سام عمار.د.أ  ١

        * المناھج وطرائق التدریس  جمال سلیمان.د.أ  ٢

      *  * المناھج وطرائق التدریس  جمعة إبراھیم.د.أ  ٣

  *  *  *  *  علم النفس  أمینة رزق.د.أ  ٤

  *  *  *  *  القیاس والتقویم  إیمان عز.د.أ  ٥

  *    *  * المناھج وطرائق التدریس  المطلقفرح . د. أ  ٦

  *  *  *  *  تربیة الطفل  رانیا صاصیال.د.أ  ٧

  *  *  *  *  القیاس والتقویم  رنا قوشحة. د  ٨

  *  *  *  * المناھج وطرائق التدریس  أمل كحیل.د  ٩

  *  *  *  * المناھج وطرائق التدریس  ابتسام فارس.د  ١٠

    *  *  * المناھج وطرائق التدریس  سعدة ساري. د  ١١

  *  *  *  * المناھج وطرائق التدریس  سوزان المقطرن.د  ١٢

  *    *  *  المناھج وطرائق التدریس  خالد األحمد.د  ١٣

  *  *  *    علم النفس  غسان منصور.د  ١٤

      *  *  أصول التربیة  غسان خلف.د  ١٥

  *  *  *  *  قسم تربیة الطفل  رندة العمري. د  ١٦

  *  *      موجھ لغة عربیة  علي موسى. أ  ١٧

      *  *  مدرس لغة عربیة  ماھر عباس. أ  ١٨

      *  *  موجھة لغة عربیة  میساء أبو شنب. أ  ١٩
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  ) 7( الملحق .القرائي االستیعاب اختبار لمفردات الصعوبة معامالت

  

 رقم

  العبارة

 معامل

  الصعوبة

 رقم

  العبارة

 معامل

  الصعوبة

 رقم

  العبارة

 معامل

  الصعوبة

 رقم

  العبارة

 معامل

  الصعوبة

1  0.315  16  0.415  31  0.515  46  0.523  

2  0.375  17  0.445  32  0.455  47  0.423  

3  0.446  18  0.515  33  0.436  48  0.615  

4  0.397  19  0.635  34  0.625  49  0.625  

5  0.655  20  0.610  35  0.386  50  0.635  

6  0.495  21  0.436  36  0.712  51  0.425  

7  0.465  22  0.465  37  0.465  52  0.435  

8  0.340  23  0.420  38  0.423  53  0.525  

9  0.385  24  0.415  39  0.385  54  0.425  

10  0.525  25  0.685  40  0.395  55  0.615  

11  0.715  26  0.585  41  0.475  56  0.425  

12  0.725  27  0.525  42  0.439  57  0.525  

13  0.615  28  0.635  43  0.416  58  0.435  

14  0.525  29  0.554  44  0.378  59  0.415  

15  0.720  30  0.635  45  0.555  60  0.625  
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  ) 8(  الملحق .القرائي االستیعاب اختبار عبارات تمییز معامالت

  

 رقم

  العبارة

 معامل

  التمییز

 رقم

  العبارة

 معامل

  التمییز

 رقم

  العبارة

 معامل

  التمییز

 رقم

  العبارة

 معامل

  التمییز

1  0.29  16  0.41  31  0.51  46  0.52  

2  0.37  17  0.44  32  0.45  47  0.42  

3  0.44  18  0.51  33  0.43  48  0.61  

4  0.39  19  0.63  34  0.62  49  0.62  

5  0.65  20  0.61  35  0.38  50  0.63  

6  0.49  21  0.43  36  0.71  51  0.42  

7  0.46  22  0.46  37  0.46  52  0.43  

8  0.34  23  0.42  38  0.42  53  0.52  

9  0.38  24  0.41  39  0.38  54  0.42  

10  0.52  25  0.68  40  0.39  55  0.61  

11  0.71  26  0.58  41  0.47  56  0.42  

12  0.72  27  0.52  42  0.43  57  0.52  

13  0.61  28  0.63  43  0.41  58  0.43  

14  0.52  29  0.55  44  0.37  59  0.41  

15  0.72  30  0.63  45  0.55  60  0.62  
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  ).9( الملحق. االختبار لفقرات) بیرسون( ارتباط معامل

  

  

  

  

  

 رقم

  العبارة

 معامل

  االرتباط
  الداللة مستوى

 رقم

  العبارة

 معامل

  االرتباط
  الداللة مستوى

 رقم

العبار

  ة

 معامل

  االرتباط
  الداللة مستوى

 0.01عند دالة  0.475  41 0.01عند دالة  0.436  21  0.01عند دالة  0.615  1

 0.01عند دالة  0.439  42 0.01عند دالة  0.465  22 0.01عند دالة  0.375  2

 0.01عند دالة  0.416  43 0.01عند دالة  0.420  23 0.01عند دالة  0.446  3

 0.01عند دالة  0.378  44 0.01عند دالة  0.415  24 0.01عند دالة  0.397  4

 0.01عند دالة  0.555  45 0.01عند دالة  0.785  25 0.01عند دالة  0.655  5

 0.01عند دالة  0.523  46 0.01عند دالة  0.685  26 0.01عند دالة  0.495  6

 0.01عند دالة  0.423  47 0.01عند دالة  0.625  27 0.01عند دالة  0.465  7

 0.01عند دالة  0.615  48 0.01عند دالة  0.635  28 0.01عند دالة  0.340  8

 0.01عند دالة  0.625  49 0.01عند دالة  0.564  29 0.01عند دالة  0.385  9

 0.01عند دالة  0.635  50 0.01عند دالة  0.655  30 0.01عند دالة  0.625  10

 0.01عند دالة  0.425  51 0.01عند دالة  0.515  31 0.01عند دالة  0.815  11

 0.01عند دالة  0.435  52 0.01عند دالة  0.455  32 0.01عند دالة  0.925  12

 0.01عند دالة  0.525  53 0.01عند دالة  0.436  33 0.01عند دالة  0.815  13

 0.01عند دالة  0.625  54 0.01عند دالة  0.625  34 0.01عند دالة  0.525  14

 0.01عند دالة  0.715  55 0.01عند دالة  0.386  35 0.01عند دالة  0.720  15

 0.01عند دالة  0.475  56 0.01عند دالة  0.712  36 0.01عند دالة  0.415  16

 0.01عند دالة  0.535  57 0.01عند دالة  0.465  37 0.01عند دالة  0.445  17

 0.01عند دالة  0.415  58 0.01عند دالة  0.423  38 0.01عند دالة  0.515  18

 0.01عند دالة  0.425  59 0.01عند دالة  0.385  39 0.01عند دالة  0.635  19

 0.01عند دالة  0.625  60 0.01عند دالة  0.395  40 0.01عند دالة  0.610  20
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  )10( ملحقال -القرائي االستیعاب اختبار تصحیح مفتاح                 

  

 رقم

  السؤال

 رقم  الصحیحة اإلجابة

  السؤال

 رقم  الصحیحة اإلجابة

  السؤال

  الصحیحة اإلجابة

  أ  41  ت  21  أ  1

  ب  42  أ  22  ب  2

  )جملة تكوین( مقالي  43  أ  23  أ  3

  أ  44  أ  24  )جملة تكوین( مقالي  4

  ت  45  ب  25  ت  5

  ت  46  ت  26  أ  6

  جمیلة مدرستي  47  ت  27  أ  7

  ب  48  )جملة تكوین (مقالي  28  أ  8

  الدین عالء  49  ب  29  ت  9

  أ  50  ب  30  أ  10

  ت  51  ت  31  )جملة تكوین(مقالي  11

  أ  52  ب  32  جملة تحلیل  12

  ت  53  )جملة تكوین( مقالي  33  أ  13

  ت  54  أ  34  ت  14

  )جملة تكوین( مقالي  55  أ  35  أ  15

  أ  56  ب  36  ب  16

  أ  57  أ  37  )جملة تكوین( مقالي  17

  ب  58  ت  38  ت  18

 السبب( مقالي  39  أ  19

  )بالنتیجة

  أ  59

  أ  60  أ  40  ت    20
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  )11( ملحق .لالستبانة الداخلي االتساق صدق

  

  

 رقم

  العبارة

 االرتباط معامل

  بیرسون
  الداللة مستوى

 رقم

  العبارة

 معامل

 االرتباط

  بیرسون

 مستوى

  الداللة

1 .388** 0.000 14 .555** 0.000 

2 .331** 0.003 15 .653** 0.000 

3 .401** 0.000 16 .312* 0.021 

4 .311** 0.006 17 .471** 0.000 

5 .421** 0.000 18 .322** 0.005 

6 .594** 0.000 19 .679** 0.000 

7 .565** 0.000 20 .686** 0.000 

8 .405** 0.000 21 .666** 0.000 

9 .369** 0.001 22 .586** 0.000 

10 .267* 0.018 23 .670** 0.000 

11 .324** 0.004 24 .524** 0.000 

12 .467** 0.000 25 .756** 0.000 

13 .596** 0.000 26 .608** 0.000 

 

  

27 .490** 0.000 
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  ) 12( رقم الملحق -القرائي واالستیعاب األدوار لعب طریقة حول ینالمعلّم آراء استطالع

  

 

  م

  ال  أحیاناً   نعم  العبارة                         

        .األدوار لعب بطریقة معرفة أمتلك  1

        األدوار  لعب بطریقة معرفة الخدمة قبل إعدادي أكسبني  2

   طریقة ومنھا النشط التعلم بطرائق الخدمة أثناء تزویدي تم  3

  األدوار  لعب

      

        .األدوار لعب طریقة على تقوم تدریس نماذج على اطلعت  4

        . الدراسیة المواد بعض تدریس في األدوار لعب طریقة  استخدم  5

        .التدریس في األدوار لعب طریقة استخدام في صعوبة أجد  6

        .مدارسنا في األدوار لعب طریقة تطبیق الصعب من  7
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  ) 13( الملحق - الثالث الصف لتالمیذ القرائي المستوى لمعرفة استطالعیة دراسة

  

  الجمهوریة العربیة السوریة

  دمشقجامعة 

  قسم المناهج وطرائق التدریس-كلیة التربیة

  

  لتعرف مستوى استیعاب التالمیذ القرائي والذي دعم مشكلة البحثدراسة استطالعیة 

  :عزیزتي التلمیذة/ عزیزي التلمیذ

  

أرجـــو قـــراءة الـــنص  قـــراءة متأنیـــة، محـــوًال فهمـــه واســـتیعابه، ثـــم أجـــب عـــن األســـئلة مـــن خـــالل مـــا 

استوعبته من الدرس، أرجو االعتماد على نفسك فـي الحـل ولـن تـؤثر الدرجـة التـي حصـلت علیهـا 

  لمعرفة مدى استیعابك وفهمك للدرس هيفي النجاح أو الرسوب، وٕانما 

  

  

  مع تمنیاتي لكم بالتوفیق 

  لد محمد الجهمانيخا
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1  

 

َأعیُش في ُأسرٍة مكونٍة من أٍب وُأمٍّ ، وثالثِة أوالد ، یعملُ  أبي موظفًا في شركِة : قال طارقٌ 

وُأّمي ُمدرِّسٌة ُتدرُس العلوَم لتالمیِذ الصفِّ الخامِس، أّما أخي الكهرباِء منُذ عشِر سنوات، 

األكبُر فهَو في الصفِّ السادِس ُیِحبُّ أْن َیلعَب بكرِة القدِم، وُأختي الصغیرُة في الحضانِة ُتشِرُف 

تبعُد كثیرًا  علیها مربِّیٌة تُتقُن رِعایة األطفاِل، وَتهتُم ِبهْم، وأنا في الّصفِّ الثالِث في مدرسٍة ال

 .عن بیتنا

                                                   2  

 

َعلَّمنْي والدايَّ أْن أْحترَم الكبیَر وأْعطَف على الصغیِر، وُأساعدُ  المحتاَج وأُثابُر على دراستي، 

 .وُأمارُس بعَض الهوایاِت التي أحبها كالریاضِة والرسِم والموسیقا والمطالعةِ 

ُأّمي تُتابُع دروسي في المواد جمیعها، بما في ذلَك الّلغة العربیَّة واللَّغة األجنبیَّة، وُتشجعني 

ُل اسمي في لوحِة الشرِف الخاصِة بالمتمیزین  على القراءِة المفیدِة ألكوَن من المتفوقین وُیسجَّ

  .فتفخُر بي أسرتي مثلما أفخُر بها

 

                                              3  

 َنحُن أسرٌة جمَع الحبُّ أفراَدها، َنشأنا على الّصدِق ِألنُه منبُع الخیِر والعطاءِ 

أنا فرٌح ومسروٌر ألنني أنتمي إلى ُأسرتي، وَأتمنَّى ِلكلِّ طفٍل أْن یعیَش سعیدًا في ُأسرٍة یجُد 

  . فیها الحناَن واألمانَ 

  

  

  

  

  

                     أُســـــرتي                          
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  الجمهوریة العربیة السوریة

  كلیة التربیة -جامعة دمشق

  قسم الناهج وطرائق التدریس

  .....................................الدكتورة / السید األستاذ الدكتور

 مهاراتقائمة تحلیل دروس القراءة للصف الثالث األساسي في ضوء (یشرفني أن تقوموا بتحكیم 

  .1ج– القراءة مادة في المتضمنة) القرائي االستیعاب

  . أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم القائمة ومدى مطابقتها للتدریبات القرائیة في الكتاب المقرر 

  مع فائق شكري وتقدیري لكم

  

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )14(ملحق-القرائي االستیعاب مھارات ضوء في القراءة دروس محتوى تحلیل قائمة



 المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

283 
 

  

  

الصفح  الدرس  الوحدة  الكتاب  م

  ة

  المستوى  المھارة  التحلیل وحدات

 الطفل یمارس متى  13  األول  األولى  األول 1

  اللعب؟

  حرفي  الزماني الترتیب

 الّتي الِھوایاتُ  ما  13 األول األولى األول  2

فلُ  ُیمارُسھا   ؟ الطِّ

 صفات تحدید

  الشخصیة

  حرفي

ةِ  الفكرة تحدید  13 األول األولى األول  3  العامَّ

  للنَّصِّ 

  إبداعي  للنص عنوان تحدید

فاً  َیْعَملُ  أَبي  13 األول األولى األول  4   حرفي  شخصیة صفات  :في ُمَوظَّ

سُ  أُمِّي  13 األول األولى األول  5   حرفي  شخصیة صفات  التَّالمیذَ  ُتَدرِّ

لُ   13 األول األولى األول  6  لَْوَحةِ  في اسمي ُیَسجَّ

ةِ  الشََّرفِ    :ب الخاصَّ

  حرفي  جملة اكمال

فلَ  الَوالِدانِ  علَّمَ   13 األول األولى األول  7  الطِّ

  .........و.......أنْ 

  استنتاجي  جملة اكمال

 ومْسرورٌ  َفِرحٌ  أنا  13 األول األولى األول  8

نِي  ......ألنَّ

  حرفي  جملة اكمال

  استنتاجي  الدرس فكر ترتیب الّنصِّ  فِكرَ  رتِّب  14 األول األولى األول  9

 الحقوق بین مّیز  14 األول األولى األول  1

  والواجبات

  استنتاجي  وواجبات حقوق

 في الواردة الحقوق حدد  14 األول األولى األول  11

  النص

  حرفي  حقوق تحدید

 في الطفل یتابع من  14 األول األولى األول  12

  دروسھ؟

  حرفي   الشخصیات تحدید

 العامة الفكرة حدد  14 األول األولى األول  13

  للدرس؟

  إبداعي  عنوان صیاغة

 على تدل جملة حدد  14 األول األولى األول  14

  والسعادة الفرح

  تذوقي   وإعجاب تذوق

  تذوقي   الدرس من الفائدة  الدرس؟ من الفائدة ما  15 األول األولى األول  15

فِّ  في أنا  15 األول األولى األول  16 الثِ  الصَّ   الثَّ

 ألنَّني ومسرورٌ  فِرحٌ  أنا

  أُْسرتي إلى أنتسبُ 

  تذوقي  وتذوق ورأي نقد

دقُ   15 األول األولى األول  17  الَخیرِ  َمْنَبعُ  الصِّ

 . والعطاءِ 

دقُ   الَخیرُ  فیھ الصِّ

 . والعطاءُ 

  تذوقي  وتذوق ورأي نقد

 جدیداً  عنواناً  ضع  15 األول األولى األول  18

  للدرس؟

  إبداعي  عنوان صیاغة

 یكون أن الطفل حق من  16  األول  األولى  األول  19

  ...........لھ

  حرفي  ناقصة جملة اكمال

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط  التعلم؟ مصادر بعض عدد  16 األول األولى األول  20

  )14(ملحق-القرائي االستیعاب مھارات ضوء في القراءة دروس محتوى تحلیل قائمة
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 استنتاجي  مفردات شرح  مكونة؟ كلمة معنى ما  16 األول األولى األول  21

 استنتاجي  مفردات شرح  المضرة؟ كلمة ضد ما  16 األول األولى األول  22

  حرفي   جملة تحلیل  اآلتیة الجملة حلل  16 األول األولى األول  23

 في اآلتیة الكلمة ضع  16 األول األولى األول  24

  صحیحة جملة

  استنتاجي  جملة صیاغة

 على تدل جملة كون  16 األول األولى األول  25

  والسعادة الفرح

  تذوقي  وإعجاب تذوق

 شاھدت إذا تفعل ماذا  16 األول األولى األول  26

 الدرج تصعد جارتك

  أكیاس؟ عدة وبیدھا

  إبداعي   لمشكلة حل اقتراح

 شارك التي المسابقة ما  19  الثاني األولى األول  27

   الفائزون؟ بھا

  حرفي  أشیاء تسمیة

 حرفي   المكان تحدید  االحتفال؟ أقیم أین  19 الثاني األولى األول  28

 حرفي   واردة أسماء تحدید   األول الفائز اسم ما  19 الثاني األولى األول  29

 جعلت التي لصفات ما 19 الثاني األولى األول  30

  یفوز؟ سامي

  استنتاجي  شخصیة صفات

  حرفي  شخصیة صفات  الكتابة؟ سامي تعلم كیف 19 الثاني األولى األول  31

 الثانیة الفائزة تمیزت 19 الثاني األولى األول  32

  ...............ب

  حرفي  ناقصة جملة اكمال

 الثالث الفائز تمیز 19 الثاني األولى األول  33

  ........ب

  حرفي  ناقصة جملة اكمال

 من الطفل حقوق سم 19 الثاني األولى األول  34

  الصورة خالل

 الطفل حقوق أسمي

  الصورة خالل من

  حرفي

 معرض إقامة تدل عالم  20 الثاني األولى األول  35

 في سامي لرسومات

  مدرستھ

 إلقامة السبب ذكر

  المعرض

  استنتاجي

 صفات تحدید  الذاتیة البطاقة امأل  20 الثاني األولى األول  36

  الواردة الشخصیات

  حرفي

 من الطفل حقوق اذكر  20 الثاني األولى األول  37

  الذاتیة البطاقة خالل

 بعض تسمیة

  للطفل الحقوق

  استنتاجي

 المناسب المرادف اختر  20 الثاني األولى األول  38

  لكلمة

  استنتاجي  مفردات شرح

 المناسب المرادف اختر  20 الثاني األولى األول  39

  لكلمة

 استنتاجي  مفردات شرح

 استنتاجي  مفردات شرح  اللین ضد  20 الثاني األولى األول  40

 استنتاجي  جملة صیاغة   جملة صغ  20 الثاني األولى األول  41

 الحروف إلى االنتباه  ملونة كلمات قراءة  21 الثاني األولى األول  42

  اللثویة

  حرفي

 عالمات إلى االنتباه  21 الثاني األولى األول  43

  الترقیم

 عالمات إلى االنتباه

  الترقیم

  حرفي

 قصة من أعجبني ما اذكر  21 الثاني األولى األول  44

  سامي

  تذوقي  اإلعجاب تعلیل

 سامي إلى  جملة وجھ  21 الثاني األولى األول  45

   فیھ رأیي عن تعبر

  تذوقي  ورأي اإلعجاب

  إبداعي   الدرس من الفائدة  سامي؟ من تعلمت ماذا  21 الثاني األولى األول  46



 المالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

285 
 

 أن تیماء تعودت أین  33  األول  الثانیة األول  47

  ترسم؟

  حرفي  المكان تحدید

  حرفي  شخصیة صفات  ھوایتھا؟ ما 33 األول الثانیة األول  48

 حدیقة في شاھدت ماذا 33 األول الثانیة األول  49

  الحیوان؟

 في أشیاء تسمیة

  الدرس

  حرفي

 تیماء شعرت لماذا 33 األول الثانیة األول  50

  بالخیبة؟

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط

  استنتاجي  مفردات شرح  وجدتھا؟ معنى ما 33 األول الثانیة األول  51

 تیماء مكان كنت لو 33 األول الثانیة األول  52

 ما البحر أمواج ومحت

  تفعل؟ ماذا رسمت،

  إبداعي  ورأي ونقد تخیل

 وكیف ھوایتك؟ ما 33 األول الثانیة األول  53

  تمارسھا؟

  استنتاجي  رأي بیان

 الالزمة الخطوات ما 33 األول الثانیة األول  54

  محددة شخصیة لدراسة

  استنتاجي  الخطوات تحدید

 أخرى خاتمة تخیل 33 األول الثانیة األول  55

  . للقصة

  إبداعي  وإبداع تخیل

  حرفي   العناصر تحدید  .الصورة عناصر أسمي  34 األول الثانیة األول  56

  استنتاجي مفردات معنى شرح  تھوى مرادف  34 األول الثانیة األول  57

 استنتاجي مفردات معنى شرح  أزالھ ضد  34 األول الثانیة األول  58

 استنتاجي مفردات معنى شرح  ضخم معنى  34 األول الثانیة األول  59

  حرفي ناقصة جملة اكمال  الحیوان.....أرسم كیف  35 األول الثانیة األول  60

  حرفي ناقصة جملة اكمال یزعجھا األمر.... یكن لم  35 األول الثانیة األول  61

 الصدفة...... إلى نظرت  35 األول الثانیة األول  62

 الملونة

  حرفي  ناقصة جملة اكمال

 إلى َتْیماءُ  . . . . . . . . .  35 األول الثانیة    63

  . الَحیوانِ  َحدیقةِ 

 الفعل اختیار

 المناسب

  استنتاجي

 َمْوجُ  . . . . . . . . . .  35 األول الثانیة    64

 .إلیھِ  الَبْحرِ 

 الفعل اختیار

 المناسب

  استنتاجي

 الفعل اختیار .الَبْحر أَْمواجُ  ...……  35 األول الثانیة    65

  المناسب

  استنتاجي

 َضْخمٍ  فیلٍ  ِمنْ  یالَھُ   :قالَتْ   35 األول الثانیة األول  66

! 

  حرفي  ترقیم عالمات

 الَحَیوانَ  َھذا أَْرُسمُ  كیفَ   35 األول الثانیة    67

  ؟ الشَّاِطئ َرْملِ  على

  حرفي ترقیم عالمات

  حرفي ترقیم عالمات  مبدعة فنانة أنت  35 األول الثانیة األول  68

 فنانة -تیماء یا– أنت  35 األول الثانیة األول  69

  مبدعة

  حرفي  ترقیم عالمات

  حرفي  ورأي موقف  ممتلكاتك؟ تحمي كیف  36 األول الثانیة األول  70

  حرفي  ورأي موقف  ممتلكاتك؟ تضع أین  36 األول الثانیة األول  71

  حرفي  أشیاء تسمیة  النص؟ عنوان ما  51  األول  الثالثة األول  72

 الصحة ترتبط بماذا  51  األول  الثالثة األول  73

  الجیدة؟

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط
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 العلماء ابتكر عام أي في  51  األول  الثالثة األول  74

  الغذائي؟ الھرم

  حرفي  الزمان تحدید

 الُعلماءُ  ابتكرَ  لماذا  51  األول  الثالثة األول  75

  ؟ )الِغذائيَّ  الَھرمَ (

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط

نُ  ِممِّ   51  األول  الثالثة األول  76  الَھرمُ  ( یتكوَّ

  ؟) الِغذائيُّ 

 في أشیاء تسمیة

 الدرس

  حرفي

 مجموعةٍ  كلُّ  تشتِملُ  عالمَ   51  األول  الثالثة األول  77

  ؟ فیھِ 

 في أشیاء تسمیة

 الدرس

  حرفي

 الغذائي التوازن عدم  51  األول  الثالثة األول  78

  یؤدي

  استنتاجي بالنتیجة السبب ربط

 التي األطعمة من اإلكثار  51  األول  الثالثة األول  79

  یؤدي الدھون تحتوي

  استنتاجي بالنتیجة السبب ربط

 أطعمة على االعتماد  51  األول  الثالثة األول  80

  یؤدي محددة

  استنتاجي بالنتیجة السبب ربط

 الغذائي الھرم اقتصر  51  األول  الثالثة األول  81

  على

  استنتاجي بالنتیجة السبب ربط

 استنتاجي  مفردات معنى شرح  فائق معنى 51  األول  الثالثة األول  82

 استنتاجي  مفردات معنى شرح  ابتكر معنى 51  األول  الثالثة األول  83

 حروف ترتیب  حروف ترتیب  52  األول  الثالثة األول  84

  ھجائیاً 

  حرفي

 اآلتیة الكلمات رتب  52  األول  الثالثة األول  85

  بیض لحم، جزر، ھجائیاً 

  حرفي  ھجائیاً  كلمات ترتیب

 بشكل الذال حرف الفظ  52  األول  الثالثة األول  86

  سلیم

  حرفي  حروف لفظ

  حرفي  حروف قراءة  )بل-لم( إلى االنتباه 52  األول  الثالثة األول  87

 انتھاء تاریخ تحدید 52  األول  الثالثة األول  88

 المواد بعض صالحیة

  الغذائیة

  حرفي  التاریخ تحدید

 نصیحة صدیقي لي قدم  53  األول  الثالثة األول  89

  على یدل فھذا الطعام عن

  والتذوق اإلعجاب

  

  تذوقي

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط  إلى یؤدي التغذیة سوء 53 األول  الثالثة األول  90

 نصیحة صدیقي لي قدم 53 األول  الثالثة األول  91

  لھ فأقول

  والتذوق اإلعجاب

  

  تذوقي

بیبُ  َمنِ  56 الثاني  الثالثة األول  92 ثَ  الَّذي الطَّ  تحدَّ

  ؟ النَّصُّ  َعْنھُ 

  حرفي  األشخاص تحدید

مَ  ماذا 56 الثاني  الثالثة األول  93   تذوقي  الفائدة تحدید ؟ العیونِ  لِطبِّ  قدَّ

  حرفي   صفات تحدید ؟ اكتشافاتِھِ  أَھمُّ  ما  56 الثاني  الثالثة األول  94

 ؟ َمرَضاهُ  َنَصحَ  بماذا  56 الثاني  الثالثة األول  95

 ولماذا؟

  تذوقي  ورأي نقد

  حرفي  شخصیة معلومات  الطبیب ھویة اكمال  57 الثاني  الثالثة األول  96

  حرفي  شخصیة معلومات الطبیب ھویة اكمال  57 الثاني  الثالثة األول  97

 حرفي  شخصیة معلومات الطبیب ھویة اكمال  57 الثاني  الثالثة األول  98

 حرفي  شخصیة معلومات الطبیب ھویة اكمال  57 الثاني  الثالثة األول  99

  حرفي  أماكن أسماء الطبیب ھویة اكمال  57 الثاني  الثالثة األول  100
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 الذي الخاطئ السلوك  57 الثاني  الثالثة األول  101

  الطبیب منھ حذر

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط

  إبداعي   العامة الفكرة تحدید  للنص العامة الفكرة  57 الثاني  الثالثة األول  102

  استنتاجي  أشیاء تسمیة  االكتشافات أھم تسمیة  58 الثاني  الثالثة األول  103

فیسِ  ابنُ  أُصیبَ   58 الثاني  الثالثة األول  104  النَّ

  فقرر بالُحمَّى

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط

فیسِ  ابنُ  تصدَّى  58 الثاني  الثالثة األول  105  للوباءِ  النَّ

  فقرر بِمْصرَ  حلَّ  الّذي

  استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط

 معَنى توضیحِ   58 الثاني  الثالثة األول  106

  الُمصطلحاتِ 

 معنى ما

  البیمارستان

  استنتاجي

  استنتاجي  مفردات معنى شرح الدمویة الدورة معنى ما  58 الثاني  الثالثة األول  107

 االنجازات معنى ما  58 الثاني  الثالثة األول  108

 العلمیة

  استنتاجي  مفردات معنى شرح

  استنتاجي  مفردات معنى شرح  الھالكِ  ِمنَ  الّناسَ  أنقذَ   58 الثاني  الثالثة األول  109

اءُ  عَجزِ   58 الثاني  الثالثة األول  110  َعنْ  األطبَّ

 .ُمداواتھِ 

  استنتاجي  مفردات معنى شرح

فیسِ  ابنُ  كانَ   58 الثاني  الثالثة األول  111  َصْریحَ  النَّ

أي  الرَّ

  استنتاجي  مفردات معنى شرح

 حرف فیھا جملة أصوغ  59 الثاني  الثالثة األول  112

  )ف(العطف

  حرفي  جملة صیاغة

 لفظ إلى االنتباه  59 الثاني  الثالثة األول  113

  )ط-ت(حرفي

  حرفي  لثویة حروف لفظ

  حرفي  الشدة لفظ  شدة فیھا كلمات لفظ  59 الثاني  الثالثة األول  114

 المباشر المعنى  بالحمَّى أُصیبَ   59 الثاني  الثالثة األول  115

   المباشر وغیر

  استنتاجي

 ِمنَ  الّناسَ  الّطبیبُ  أنقذَ   59 الثاني  الثالثة األول  116

 الھالكِ 

 المباشر المعنى

   المباشر وغیر

 استنتاجي

 استنتاجي  بالنتیجة السبب ربط ِمْصرَ  في المرضُ  انتشرَ   59 الثاني  الثالثة األول  117

فیسِ  ابنُ  لھُ  تصدَّى  59 الثاني  الثالثة األول  118  استنتاجي  ورأي نقد النَّ

 استنتاجي ورأي نقد  من زمالئي احذر  60 الثاني  الثالثة األول  119

 استنتاجي ورأي نقد من زمالئي احذر  60 الثاني  الثالثة األول  120

 استنتاجي ورأي نقد من زمالئي احذر  60 الثاني  الثالثة األول  121

 استنتاجي ورأي نقد من زمالئي احذر  60 الثاني  الثالثة األول  122

              122  المجموع
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)15(ملحق. األدوار لعب طریقة وفق التدریسي البرنامج تحكیم استمارة  

  

 ال نعم المعیار 

القرائي االستیعاب مستویات قائمة .شاملة     

. دقیقة    

.واضحة    

 بالمحتوى الخاصة لألھداف بالنسبة

  المعرفي

 

.مناسبة    

.للقیاس قابلة    

.المھارة قیاس على  التلمیذ قدرة تقیس    

 الوسائل للتقنیات بالنسبة

.المستخدمة  

 

.لألھداف مناسبة-  

.التالمیذ لمستوى مناسبة  

.المعرفي للمحتوى مناسبة  

  

 كل في المتبعة لإلجراءات بالنسبة

 درس

 

 

.واضحة  

.متكاملة   

.المحددة األھداف تحقق   

.التالمیذ لمستوى مناسبة   

 للمشاركة للتالمیذ الفرصة توفر 

.والتفاعل  

  

  للتقویم بالنسبة

 

.األھداف تحقق مدى یقیس  

.شامل   

.التالمیذ لمستوى مناسب  

  

  

  :بإضافتھا ترغب أخرى مالحظات

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

 :ألنھا جیدة البرنامج ضمن المقدمة الدروس: النھائي الحكم

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

  :  خالل من تطویرھا یمكن البرنامج ضمن المقدمة الدروس

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

..............................................................................  
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   مادة لدروس التعلیمیة األھداف من القرائي االستیعاب مھارات اشتقاق كیفیة یوضح مثال
  

  )16(ملحق .األساسي الثالث للصف - األول الجزء-القراءة

  

  القرائي االستیعاب مھارات وفق) أسرتي( لدرس نموذج  :األول المثال

  

  قراءة مھارات  التعلیمیة األھداف  م

  حرفي  .صحیحة مقطعیة قراءة الدرس یقرأ  1

  استنتاجي  .مقطع كل في الجدیدة المفردات معنى یشرح  2

  استنتاجي  .الدرس في الكلمات لبعض أضداداً  یستنتج  3

  استنتاجي  .صحیحة جمل في الجدیدة الكلمات یستخدم  4

  إبداعي  .للمقاطع فرعیة عناوین یضع  5

  إبداعي  .للدرس جدیدا عنواناً  یضع  6

  تذوقي  .بالدرس إعجابھ عن یعبر  7

  نقدي  الیومیة حیاتھ مواقف من موقف في رأیھ یبین  8

    الوجدانیة األھداف  

  تذوقي  المنزل أعمال في والدیھ یساعد  9

    المھاریة األھداف  

  تذوقي  الصف غرفة ترتیب یعید  10

  تذوقي  المدرسة ساحة تنظیف في زمالئھ مع یساھم  11
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. األساسي الثالث للصف القراءة كتاب من الثالث الوحدات محتوى تحلیل آلیة یوضح مثال

  ) 17(ملحق

  

القرائي لالستیعاب الفرعیة المھارة التحلیل وحدة الصفحة القرائي المستوى   

الزماني الترتیب اللعب؟ الطفل یمارس متى  13  حرفي 

فلُ  ُیمارُسھا الّتي الِھوایاتُ  ما  13 الشخصیة الصفات تحدید  ؟ الطِّ  حرفي 

ةِ  الفكرة تحدید  13 للنص عنوان تحدید  للنَّصِّ  العامَّ  إبداعي 

فاً  َیْعَملُ  أَبي  13 شخصیة صفات تحدید   :في ُمَوظَّ  حرفي 

سُ  أُمِّي  13 شخصیة صفات تحدید  التَّالمیذَ  ُتَدرِّ  حرفي 

لُ   13 ةِ  الشََّرفِ  لَْوَحةِ  في اسمي ُیَسجَّ جملة اكمال  :ب الخاصَّ  حرفي 

فلَ  الَوالِدانِ  علَّمَ   13  حرفي ناقصة جملة اكمال  .........و.......أنْ  الطِّ

نِي ومْسرورٌ  َفِرحٌ  أنا  13  حرفي ناقصة جملة اكمال ......ألنَّ

الدرس فكر ترتیب الدرس في تسلسلھا وفق الّنصِّ  فِكرَ  رتِّب  14  استنتاجي 

وواجبات حقوق  والواجبات الحقوق بین مّیز  14  استنتاجي 

حقوق تحدید  النص في الواردة الحقوق حدد  14  حرفي 

 حرفي  الشخصیات تحدید  دروسھ؟ في الطفل یتابع من  14

عنوان صیاغة  للدرس؟ العامة الفكرة حدد  14  إبداعي 

 تذوقي  وإعجاب تذوق  والسعادة الفرح على تدل جملة حدد  14

 تذوقي  الدرس من الفائدة  الدرس؟ من الفائدة ما  15

فِّ  في أنا  15 الثِ  الصَّ  . الثَّ

  أُْسرتي إلى أنتسبُ  ألنَّني ومسرورٌ  فِرحٌ  أنا

وتذوق ورأي نقد  تذوقي 

دقُ   15  . والعطاءِ  الَخیرِ  َمْنَبعُ  الصِّ

دقُ    . والعطاءُ  الَخیرُ  فیھ الصِّ

وتذوق ورأي نقد  تذوقي 

عنوان صیاغة  للدرس؟ جدیداً  عنواناً  ضع  15  إبداعي 

ناقصة جملة اكمال  ...........لھ یكون أن الطفل حق من  16  حرفي 

بالنتیجة السبب ربط  التعلم؟ مصادر بعض عدد  16  استنتاجي 

مفردات شرح  مكونة؟ كلمة معنى ما  16  استنتاجي 

لكلمة ضد إعطاء  المضرة؟ كلمة ضد ما  16  استنتاجي 

 حرفي  جملة تحلیل  اآلتیة الجملة حلل  16

جملة صیاغة  صحیحة جملة في اآلتیة الكلمة ضع  16  استنتاجي 

وتذوق إعجاب  والسعادة الفرح على تدل جملة كون  16  تذوقي 

 الدرج تصعد جارتك شاھدت إذا تفعل ماذا  16

  أكیاس؟ عدة وبیدھا

 إبداعي  لمشكلة حل اقتراح
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  )18(ملحق. المفتوح السؤال  حول  والمعلّمین الموجھین آراء استطالع نتائج

   األساسي؟ الثالث للصف القراءة كتاب في توفرھا الواجب القرائي االستیعاب مھارات ما

  

  المئویة النسبة  المستوى  الترتیب

  %75  الحرفي  1

  %80  االستنتاجي  2

  %35  النقدي  3

  %25  التذوقي  4

  %15  اإلبداعي  5

  

  )19( ملحق البحث أدوات لتطبیق الزمني البرنامج

االستطالعیة العینة األداة الضابطة العینة  التجریبیة العینة   

 اختبار

 القراءة

29/9/2013األحد قبلي /1/10الثالثاء قبلي 

2013 

/2/10األربعاء قبلي

2013 

 

/14/10االثنین اإلعادة

2013 

/12/11الثالثاء بعدي

2103 

 

/13/11األربعاء بعدي

2103 

 

/10/12الثالثاء مؤجل

2013 

 

/11/12األربعاء مؤجل

2013 

 استبانة

 االتجاھات

 قبلي

 

/30/9االثنین

2013 

/3/10الخمیس قبلي

2013 

/3/10الخمیس قبلي

2013 

/15/10الثالثاء اإلعادة

2013 

 

/14/11الخمیس بعدي

2013 

/14/11الخمیس بعدي

2013 

 

  البرنامج

 التدریسي

7/10/2013االثنین  

البرنامج تطبیق بدء  

8/10/2013الثالثاء  

 وفق البرنامج تطبیق بدء

االعتیادیة الطریقة  

9/10/2013األربعاء  

 وفق البرنامج تطبیق بدء

األدوار لعب طریقة  

10/11/2013األحد  

 البرنامج تطبیق انتھاء

 استطالعیاً 

 

11/11/2013االثنین  

 وفق البرنامج تطبیق انتھاء

االعتیادیة الطریقة  

11/11/2013االثنین  

 وفق البرنامج تطبیق انتھاء

األدوار لعب طریقة  
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SUMMARY 

Research Title: 

Effectiveness of a Teaching Programme Based on Learning       
through Role-Playing in Improving Reading Comprehension of 

Basic Third-Grade pupils and Developing their Attitudes 
towards Reading. 

 

Aims of the Study: 

This study aims at exploring the effectiveness of a teaching programme based on 

learning through role-playing in improving reading comprehension of basic third-

grade pupils and developing their attitudes towards reading. 

Methodology: 

An experimental approach was undertaken in order to answer the study main 

question and test the hypotheses. 

Study population and Sample: 

The study population consisted of all basic third-grade pupils in Damascus schools 

who were about (10985) pupils enrolled in the academic year 2013/2014. 

Study sample consisted of two groups: the control group (33) male and female 

pupils in Taher Al Jazaeriand the experimental group (52)  male and female pupils 

in Alsameh Al Kholani school in Almeedan area. 

Study Instruments: 

The researcher used the following instruments: 
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1. A teaching model suggested according to the principles and vision of role-

playing method in teaching which consists of 5 instruc�onal situations over 

15 class periods covering the reading subject (My Arabic) part one which 

consists of 3 units ( Child Rights- Hobbies_ Health and food). 

2. Reading comprehension test to measure marked improvement in pupils’ 

performance through role-playing. 

3. An attitude questionnaire towards the effectiveness of the suggested 

model in acquiring reading comprehension skills 

Study Limitation: 

 Thematic limitation:  

The study is Limited in that only the first 3 units of reading book (My Arabic) part 

one was taught through role-playing. These units are (My family- First winner- My 

hobby- Arabic doctor). 

 Time Limitation: 

The study was carried out during the first semester of the academic year 2013-

2014. 

 Locative Limitation: The study was carried out on a sample of basic third-

grade pupils in Damascus state schools. 

Study Results: 

The results showed the following 

 The effectiveness of a teaching programme based on learning through role-

playing in improving reading comprehension in all its levels and skills and 

developing their attitudes towards reading. The study revealed the 

superiority of the experimental group over the control group in the post 

reading comprehension test and their attitudes towards reading from 
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increasing the percentage of average gaining and the average of lost 

gaining and the retention of information. 

 The superiority of the experimental group over the control group according 

to the achievement variable (high-average- low). 

 There were no statistical significant differences in the deferred post reading 

comprehension testing the control group. Whereas, there were statistical 

significant differences in the experimental group which confirms the 

effectiveness of role-playing in improving reading comprehension and its 

effective role in the educational process. 

 The amount of lost gaining among pupils in the control group is bigger than 

the lost gaining among pupils in the experimental group which confirms the 

effectiveness of role-playing in the retention of information for a longer 

period. 

 Clear change in pupils attitudes towards reading through their love for 

reading and participation in class discussion and asking questions which 

helped shy and hesitant pupils in expressing their opinions and ideas 

fluency and freely. 

Study Suggestions: 

Based on the findings of this study the following suggestions for improving 

teaching are offered: 

o Using modern strategies in teaching academic subjects in general. 

o Using modern strategies in reading lessons especially in the first cycle of 

basic teaching. 
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o Adopting role-playing strategies as one of the effective learning strategies 

in teaching some lessons. 

o Practical learning especially for class teacher students and students of other 

specializations in general in teaching through role-playing even if a 

miniature education was used. 

o Holding training courses and educational seminars with workshops for 

training teachers on using varied instructional strategies developing 

thinking and creativity. 

o Benefit of reading comprehension levels list prepared by the researcher 

and the necessity for including it the Arabic language curriculum. 
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