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 راست باللغت العزبيتهلخص الذ  

 

فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية الجدول الذاتي في تنمية ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى 
 تالمذة الصف الرابع األساسيعينة من لدى  ميارات الفيم القرائي عند مستوى الكممة والجممة والفقرة

وتمميذًة،  وزعت إلى مجموعتين  ( تمميذاً 83، وبمغ عدد أفراد العينة من )واتجاىاتيم نحو ىذه االستراتيجية
تجريبية وضابطة؛ تعممت المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، وتعممت المجموعة التجريبية بطريقة 
الجدول الذاتي، أعّدت الباحثة اختبارًا لمفيم القرائي، واستبانًة لالتجاىات، ثم جمعت البيانات وحممتيا 

 وقد أظيرت النتائج: spssوعالجتيا إحصائيًا باستخدام برنامج 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية ودرجات تالمذة  -

المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الكممة، وىذا الفرق لصالح المجموعة 
 التجريبية.

وعة التجريبية و درجات تالمذة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجم -
المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الجممة وىذا الفرق لصالح المجموعة 

 التجريبية.
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية ودرجات تالمذة  -

 ى الفقرة وىذ الفرق لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي عند مستو 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية ودرجات تالمذة  -

 المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي ككل وىذ الفرق لصالح المجموعة التجريبية.
المذة المجموعة التجريبية في االختبارين ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات ت -

 البعديين )المباشر والمؤجل (عند مستوى الكممة.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -

 البعديين ) المباشر والمؤجل( عند مستوى الجممة.
درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي  -

 البعديين) المباشر والمؤجل( عند مستوى الفقرة.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -

 البعديين) المباشر والمؤجل( عند المستويات ككل.
استراتيجية الجدول الذاتي، ونحو استخداميا في مادة المغة  كّون التالمذة اتجاىات إيجابية نحو -

 العربية، واستخداميا في مواد أخرى، ونحو األنشطة التي تتضمنيا ىذه االستراتيجية.

 

 



 

 شكر وتقدير
هلل الدددددددددذي مدددددددددّن عمدددددددددّي ب نجددددددددداز ىدددددددددذا البحدددددددددث وأعدددددددددانني عمدددددددددى تقديمدددددددددو عمدددددددددى أتدددددددددّم والشدددددددددكر  الحمدددددددددد
عمدددددددددددى االنتيددددددددددداش إال أن أتوجدددددددددددو بخدددددددددددالص الشدددددددددددكر  ةالرحمدددددددددددوال يسدددددددددددعني بعدددددددددددد أن شدددددددددددارفت  وجدددددددددددو،

وأخدددددددددص بالشدددددددددكر كميدددددددددة التربيدددددددددة  والتقددددددددددير إلدددددددددى جامعدددددددددة تشدددددددددرين ىدددددددددذا الصدددددددددرح العممدددددددددي الكبيدددددددددر،
ممثمدددددددددددددة بعمادتيدددددددددددددا وأعضددددددددددددداش الييئدددددددددددددة التدريسدددددددددددددية وجميدددددددددددددع العددددددددددددداممين فييدددددددددددددا لمدددددددددددددا قددددددددددددددموه مدددددددددددددن 

 تسييالت ودعم إلتمام ىذا البحث.

عدددددددددددارف  ةلمددددددددددددكتورة روعددددددددددد  العرفدددددددددددان بالجميدددددددددددلواالمتندددددددددددان و  الشدددددددددددكرأسدددددددددددمى  يدددددددددددات كمدددددددددددا أتوجدددددددددددو ب
جنددددددددداد التدددددددددي تكرمدددددددددت باإلشدددددددددراف عمدددددددددى ىدددددددددذه الرسدددددددددالة، ومنحتندددددددددي مدددددددددن وقتيدددددددددا وجيددددددددددىا الكثيدددددددددر، 

والقددددددددددوة الحسدددددددددنة  وأندددددددددارت دربدددددددددي بمالحظاتيدددددددددا القيمدددددددددة ونصدددددددددائحيا المفيددددددددددة، وكاندددددددددت خيدددددددددر السدددددددددند
 إلنجاز ىذا البحث. التي تحتذى

يسددددددددددددية  فددددددددددددي جددددددددددددامعتي تشددددددددددددرين وطرطددددددددددددوس والشددددددددددددكر موصددددددددددددول أيضددددددددددددًا ألعضدددددددددددداش الييئددددددددددددة التدر 
 الذين تفضموا بتحكيم أدوات الرسالة، والسادة أعضاش لجنة المناقشة.

.. الدددددددددددذين الغدددددددددددالي. والددددددددددددّي العزيدددددددددددزين وأخددددددددددديو  زوجدددددددددددي العزيدددددددددددز لدددددددددددن أنسدددددددددددى أسدددددددددددرتي الغاليدددددددددددة،و 
 والحب.والتشجيع الدعم  أنواع وقفوا إلى جانبي وقدموا لي كل

لكددددددددل مددددددددن وقددددددددف بجددددددددانبي وقدددددددددم لددددددددي يددددددددد العددددددددون والمسدددددددداعدة  وأخيددددددددرًا ولدددددددديس  خددددددددرًا أتقدددددددددم بالشددددددددكر
 إلنجاز ىذا البحث، فجزاكم اهلل خير الجزاش.
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 لالفصل األو

 التعريف بالبحث ومشكمته

 

 المقدمة:1-1- 

واألكثدددَر صدددالحية الدددذي بتنميدددة مياراتدددو يمكدددُن تنميدددة ميددداراِت  سدددتبقى القدددراشة البدددديَل األكثدددَر حظددداً 
المتعممين في شتى فروع المعرفة، وباكتساب ىذه المياراِت يمتمُك المتعممون أداة لمدتعمم صدالحة لكدل زمدان 

ضل السُُّبِل لتنميِة التفكيِر ِفي عصٍر أصبَح فيو تعميُم التفكيِر وتنميِة مياراِتِو ومكان، كما أنيا ستبقى من أف
 ضرورًة ليرى المتعممون األموَر بشكٍل أوضَح وأوسَع.

لمغددة العربيدددة أربدددع ميدددارات، ىدددي: االسدددتماع والكدددالم والقدددراشة والكتابدددة. والوسددديمة التدددي تنقدددل ميدددارة 
اشددر بددين المددتكمم والمسددتمع، أمددا القددراشة والكتابددة فوسدديمتيما الحددرف الكددالم ىددي الصددوت عبددر االتصددال المب

المكتددوب، ويتمقددى اإلنسددان المعمومددات والخبددرات عبددر ميددارتي االسددتماع والكددالم. وال يخفددى عمددى أحددد مددا 
تتمتع بو المغة العربية من أىمية كبرى، فالقر ن الكدريم ندزل بالمغدة العربيدة، فأحياىدا وضدمن بقاشىدا ونشدرىا 

ي كل مكان، وتعمم المغة ىو تمك العممية الواعية المخطط ليا من أطراف عديدة، ومدن أىدم أىدداف تعمديم ف
المغددة العربيددة تحقيددق الكفايددة المغويددة، والكفايددة االتصددالية، والكفايددة الثقافيددة؛ كمددا يقددوم مدرسددو المغددة العربيددة 

لتمكدددين المدددتعمم مدددن إتقدددان الكفايدددات ومعددددو المدددادة التعميميدددة ببدددذل كدددل مدددا لددددييم مدددن ميدددارات وطاقدددات، 
 (.117، 2011الثالث)حسين، 

أنَّ المعممين يركزون في رفدع مسدتوى تحصديل طالبيدم الدراسدي  إلى أشارت نتائج بعُض الدراسات
دون أن ييتمدوا بدرجدة كافيدة بميدارات مدن التعرف، والفيم العام، والفيدم الجزئدي ك عمى المياراِت السطحية،

اج والتمييددز والموازنددة ونقددد المعمومددات ومصدددرىا، والتدددقيق فددي فحددص الوقددائع، وتفسددير االسددتنتك التفكيددر
صدار األحكام، وحل المشكال  (. 89   1989  ) مصطفىتالمعمومات، والتقويم، وا 

كما توجد شكوى عامة من العاممين في الحقدل التربدوي خالصدتيا: أن بعدض ُمعممدي المغدة العربيدة 
، واالسدترجاع، فدي حدين رُيم الكبرى إلى تنميدة العمميدات العقميدة الددنيا، مثدل: التدذكال يزالون يوجيون عنايتَ 

عمميدددداُت التفكيددددر ذات المسددددتوى األعمددددى، مثددددل: التحميددددل والتركيددددب والتقددددويم إال اىتمامددددًا عارضددددًا)  ال تمددددقَ 
 (.  142، 1994موسى، 

مسؤولية تنمية ميارات  ى عاتقيمتقُع عم  -كباقي المعممين وأكثر –ولما كان معممو المغة العربية 
التفكير لدى تالمذتيم، كما ينبغدي عمدييم تصدميم المواقدف التعميميدة التدي مدن خالليدا تدتم ممارسدة التفكيدر، 

ك فيمددا لدددى تالمددذتيم مددن معمومددات وحقددائق سددابقة فدد ن الدراسددات السددابقة يوخمددق جددو مددن التسدداؤل والتشددك



 

) عبدد الياشدمي  جيات تنميدة ميدارات الفيدم مدن خدالل القدراشةتوصي بضرورة تدريب المعممين عمى اسدتراتي
 (.140، 2008والدليمي،

كما أن استراتيجيات التدريس القائمة عمى البناش المعرفي تستند إلى النظريات المعرفيدة التدي تشددد 
اك تمدك الدروابط عمى الروابط الموجودة بين ما يتعممو الفرد وأفكاره وخبراتو السابقة، ومياراتو العقمية فدي إدر 

التعمم ذو المعنى يعد األساس في تعديل السموك عمى خالف التعمم االستظياري الدذي "وتنظيميا وترى أن 
 (.239، 2009، )أ( )عطية "ال يسيم في تعديل السموك

إن عمميدددة التجديدددد والتحدددديث فدددي مجدددال طرائدددق التددددريس واسدددتراتيجياتو لدددم تعدددد مجدددال نقددداش بدددل 
لممحددة بأىميتيددا بددين المختصددين ومطمبددًا حيويددًا ممحددًا مددن أجددل إحددداث التددوازن بددين أصددبحت مددن األمددور ا

الحياة سريعة التغير في عصر العولمة والدور الذي ينبغي أن تقوم بو النظم التربوية والتعميمية ومن أشير 
( (k.w.lتمدددددك االسدددددتراتيجيات اسدددددتراتيجية تنميدددددة التفكيدددددر مددددداوراش المعرفدددددي كاسدددددتراتيجية الجددددددول الدددددذاتي

 (.5، 2008)البركاتي،

كما دأب الباحثون في البحدث عدن طرائدق واسدتراتيجيات وبدرامج ووسدائل يمكدن مدن خالليدا تنميدة  
ميارات الفيم القرائي وبخاصة في مستوياتو العميا باعتباره أحد األىداف األكثر أىمية في الحياة المعاصرة 

ذاتي والتددي تؤكددد عمددى نشدداط التمميددذ فددي تكددوين المعنددى، ، ومددن ىددذه االسددتراتيجيات اسددتراتيجية الجدددول الدد
                               فالتمميددددددددذ يددددددددنظم المعمومددددددددات، فيميددددددددز بددددددددين األنددددددددواع المختمفددددددددة مددددددددن المعمومددددددددات الميمددددددددة فددددددددي الدددددددددرس

( Marzano,R.J,1998,p39.) 

،_ والتدي يرمدز (Self Table Strategy)إن األىميدة التدي تتمتدع بيدا اسدتراتيجية الجددول الدذاتي
( ترمددز wأي مددا يعرفددو المددتعمم سددابقًا عددن الموضددوع ) know( ترمددز إلددى k( حيددث )k.w.lليددا اختصددارًا )

أي مددا تعممددو فعدداًل_ تبدددأ  Learn( ترمددز إلددى Lأي مددا يريددد التمميددذ أن يعرفددو عددن الموضددوع، ) wantإلددى 
ر الفدرد المدتعمم فدي شديش مدا، أو حدديثًا ىدذا الحدوار الدذي ينشدأ لحظدة تفكيدديث أو الحوار الداخمي، من الح

إن مثددل ىددذا الحددديث ال تقتصددر أىميتددو عمددى كونددو  ،سددمعو أو الكتابددة الصددامتة أو طددرق أخددرى مددن الددتعمم
نما يتعددى ذلدك ليدؤثر فدي العمميدات المع فدي يتمثدل ىدذا الحدديث  أورفيدة ، مجرد حديث داخمي مع الذات وا 

 .مدددددداط  وتفسدددددديرات لفظيددددددة ل حاسدددددديس والتصددددددوراتشددددددكل أوامددددددر وتعميمددددددات موجيددددددة لمددددددذات أو أن
Meichenbaum,1978,80)) 

إلددى أن  Vygotsky))بظدداىرة الحددوار الددذاتي كمددا أشددار فيجددو تسددكي ىددذا الحددوار ويسددمي الددبعض
ويعتبرىدددا ضدددرورية لمنمدددو المعرفدددي  ،ىدددذه الظددداىرة )الحدددوار الدددذاتي( تنمدددو وتتطدددور مدددع الزيدددادة فدددي العمدددر

نما ينتقدل  ،( سنوات9ددد8لى أن ىذا الحوار يختفي في سن )إ ،والمغوي، ويشير أيضاً  ولكنو ال ينتيي بتاتًا وا 
 (.97، 2000من الصيغة العمنية إلى الصيغة المخفية )قطامي،



 

وتعتبددر اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي مددن االسددتراتيجيات المرنددة والتددي يمكددن اسددتخداميا مددع مختمددف 
 حقيق أىداف عديدة.الفئات العمرية والدراسية لمتالمذة، لت

يمكددن اسدددتخدام ىدددذه االسدددتراتيجية مدددع جميدددع تالمدددذة الصدددف بيددددف تعزيدددز الممارسدددات القرائيدددة  إذ
فدادة مددن الدنص أكثددر قابميدة لمفيددم واالسددتدعاش سددتخداميا بيددف جعددل المعمومددات المالجيددة. وكددذلك يمكدن ا

 (.160، 2008واالستذكار.)عبد الياشمي و الدليمي،

ول الددذاتي مددن اسددتراتيجيات مددا وراش المعرفددة، التددي تسددتخدم لتعمدديم القددراشة، وىددي واسددتراتيجية الجددد
واسدددعة االنتشدددار، وتيددددف إلدددى تنشددديط معرفدددة التالمدددذة السدددابقة، وجعميدددا نقطدددة انطدددالق أو محدددور ارتكددداز 
ش لربطيا بالمعمومات الجديدة الدواردة فدي الدنص المقدروش، إذ كدان ىددف واضدعيا مسداعدة التالمدذة عمدى بندا

المعنددى وتكوينددو، ومسدداعدتيم عمددى توقددع المعمومددات التددي يشددتمل عمييددا الددنص وربطيددا بالمعرفددة السددابقة 
لدييم، ولمساعدتيم أيضًا عمى فيم الدنص المعمومداتي، كمدا يمكدن لممعمدم أن يسدتخدميا فدي إثدارة اىتمداميم 

 اش المفاىيمية لدييم.حول موضوع معين من خالل القراشة، وتقييم مدى فيميم لذلك الموضوع واألخط
مدددددددن اسدددددددتراتيجيات مدددددددا وراش المعرفدددددددة، وترجدددددددع إلدددددددى جرىدددددددام  K.W.Lتعتبدددددددر اسدددددددتراتيجية  كمدددددددا       

مد ىذه االستراتيجية من أفكار بياجيو  وسماىا استراتيجية تكوين الذي است(  (Dettrich Grahamديتريك
 (195، 2008جزشًا من نموذجو لحل المشكالت. )حافظ،  Masounالمعرفة ثم جعميا ماسون

في الكمية الوطنيدة لمتعمديم فدي ايفانسدتون فدي  1986( عام Dona Ogle) كما طورتيا دونا أوغل
 Activeوتتناول ىذا االستراتيجية تطوير القراشة النشطة )، فنون المغةأمريكا ضمن برنامج التخرج لمقراشة و 

Reading لمنصوص المفسِّرة والشارحة لمساعدة التالمذة في تفعيل معرفتيم السابقة من أجل فيدم الدنص )
وتوظيفددددو بشددددكل ينسددددجم مددددع البندددداش المعرفددددي لممددددتعمم .. و بددددذلك تعتبددددر إحدددددى اسددددتراتيجيات االسددددتيعاب 

 (.355، ص2007و نوفل،  جادوبو )أيالقرائ
من معرفة عن  وتقوم ىذه االستراتيجية عمى إعطاش التالمذة الفرصة ليتذكروا ويعرضوا ما يمتمكون        

 فضدداًل عددنأن يتعممددوا بعدد الموقددف التعميمددي،  امددنحيم الفرصدة لمتفكيددر فيمددا يددأممو  فضدداًل عددنموضدوع مددا، 
 في نياية الدرس. عرضيم وتقديميم تغذية راجعة عما تعمموه

فقددد عددرف بأنددو قدددرة الفددرد عمددى إدراك المعدداني وترجمددة األفكددار مددن أمــا بالنســبة لمفهــم القرائــي: 
 صورة إلى أخرى في ضوش ما لديو من معرفة.

 ولقد تعددت التصنيفات التي تناولت ميارات الفيم القرائي ومنيا:
 .مستوى الكممة 
 .مستوى الجممة 
 .مستوى الفقرة 
 (.128، 1997منيا مجموعة من الميارات )جاب اهلل،  ويتضمن كل 



 

أكددددت التوجيدددات الحديثدددة فدددي مجدددال التربيدددة عمدددى ضدددرورة االىتمدددام بكدددل جواندددب شخصدددية كمدددا 
المتعمم، وليس فقط الجانب المعرفي بل إعطاش االىتمام لمجوانب الميارية والسدموكية واالنفعاليدة التدي تمثدل 

المدرسددة المؤسسددة التربويددة األىددم التددي تعمددل عمددى إكسدداب المتعممددين  االتجاىددات أحددد أىددم أركانيددا، وتعدددُّ 
اتجاىات إيجابية نحو المنياج وطرق التدريس المستخدمة والوسائل التعميمية و أساليب التقويم وغيرىدا مدن 

 وانطالقدداً  عناصددر العمميددة التعميميددة، وذلددك ألن االتجاىددات مكتسددبة وال تددأتي مددع الفددرد عددن طريددق الوراثددة.
حيدث يدرى مما سبق أعطت الدراسة الحالية اىتمامًا باتجاىات التالمذة نحو اسدتراتيجية التعمديم المسدتخدمة 

المربددون أن تطددوير اتجاىددات إيجابيددة نحددو المدرسددة بجميددع عناصددرىا، ىددو ىدددف عددام تسددعى التربيددة إلددى 
شددير إلددى عدددم إنجدداز ىددذا تحقيقددو عنددد الطمبددة، غيددر أن الواقددع التعميمددي السددائد فددي نظددم مدرسددية عديدددة ي

اليددددف عمدددى النحدددو المرغدددوب فيدددو، وقدددد يتبددددى ذلدددك مدددن خدددالل بعدددض الظدددواىر المختمفدددة، كالتسدددرب مدددن 
المدرسة، والتحصيل المنخفض، والغياب عن المدرسة، ومن خالل بعض االتجاىدات السدمبية التدي يطورىدا 

، 1996مدرسدددي بشدددكل عدددام )نشدددواتي، الطمبدددة نحدددو المعممدددين والمدددادة الدراسدددية وطدددرق التددددريس والنظدددام ال
80.) 

 مشكمة البحث:2-1-

من خالل عمل الباحثدة فدي الميددان التربدوي، تبدين أن بعدض التالمدذة يعدانون مدن مشدكمة فدي فيدم  
النصوص المقروشة وذلك في مختمف المواد التعميمية، ونظرًا لكون مدادة المغدة العربيدة تعتبدر الميددان األىدم 

اشة والفيدددم القرائدددي، فقدددد كدددان ىدددذا الددددافع فدددي اختيدددار ىدددذا المتغيدددر مدددع ىدددذه المدددادة فدددي تنميدددة ميدددارات القدددر 
التعميمية، وبناًش عمى ذلك توجيت الباحثة نحو األدبيدات التدي تناولدت متغيدر الفيدم القرائدي واالسدتراتيجيات 

 التي تعتبر ذات فاعمية في تنمية مياراتو؛ وفيما يمي عرض ألىم ما تم التوصل إليو.

يددتم اعتمدداد  ، مددن النمطيددة والتقميديددة، إذعربيددًا ومحميدداً أسدداليب تعمدديم القددراشة فددي المدددارس، اني تعدد 
خطوات معروفة من قبل أكثر المعممين، تكون نتائجيا ليست بالمستوى المطموب إن كان عمى صعيد فيدم 

 ا من الميارات.مالمعاني أو التواصل وغيرى

أن تددريس القدراشة يتصدف بالنمطيدة التدي تقضدي بقدراشة عمدى  وفي ىذا القبيل يتفدق موسدى ويدونس 
المعمم لدرس القراشة، ثم وقوف التالميذ الواحد تمو اآلخر؛ ليقرأ أجدزاًش مدن الددرس، ثدم يجمدس؛ ليدؤدي زميدل 

 (.252، 2001( )يونس،79، 2001)موسى، خر الدور ذاتو، حتى تتم قراشة الدرس كامالً 

% مددن المعممددين يددؤدون درس القددراشة بدداإلعالن 75" إن ( ذلددك بقولددو: 1996شددحاتة ) كمددا يؤكددد
عن الموضوع، وقراشتو قراشة جيرية نموذجية، ثم يبدأ الطالب في قراشتو بحسب ترتيدب جموسديم، أو قائمدة 
أسمائيم، مع توضيح لمعاني الكممدات، وعدرض أفكدار الددرس، ويخدتم الددرس ب جابدة أسدئمة الكتداب، وىكدذا 

 (.113، 1996اتة، في كل دروس القراشة") شح



 

دون االىتمددام مددن ينحصددر فددي التعددرف عمدى الكممددات ونطقيددا،  لمددارسان تعمدديم القددراشة فددي كمدا أ
لدذا يدرى  ،(50، 1990بتدريس القراشة بيسر وانطالق، وتمرين عمى التواصل المباشر مع المعندى) بدادي، 

ميدددذ لمددددرس قدددراشة صدددامتة، ( أن قيدددام مددددرس القدددراشة ب ضددداعة زمدددن الحصدددة فدددي قدددراشة التال1998طعيمدددة)
فحصدة القدراشة بشدكميا  ،وتوضيح بعض المفردات الصعبة أمر يتطمدب المراجعدة، وتوجيدو مزيدد مدن العنايدة

 (.93، 1998الراىن ال فائدة ترجى منيا) طعيمة، 

بصدورة  ليدة ال روح فييدا، وال نتدائج مدن ورائيدا؛  -كمدا يدرى يدونس -وىذا ما جعل درس القراشة يتمّ 
 (.273، 2001قق الموقف الذي ينبغي التعبير عنو في القراشة )يونس، وال يتح

( أن المدارس لم تمتفت إلى الفيم والنقد في القراشة إال في أوجدو يسديرة دون أن 1996وأكد شحاتة)
تمتددد إلددى الفيددم الضددمني، ودون تمييددز رأي الكاتددب، ومددا يطرحددو مددن أفكددار وقضددايا، أو تحميددل مددا يقددرأ، 

بداش الرأي فيو، أو التمييز بين أنماط الحجج الجيد منيا وغير الجيد، وتقويميا، أما ربط المعمومدات التدي  وا 
يكتسدبيا اإلنسدان مدن القدراشة بمعموماتدو السدابقة، واسددتخداميا لحدل مدا يواجيدو مدن مشدكالت فشديش ال تكدداد 

 (.112، 1996تعرفو المدارس)شحاتة، 

دوي فدي المددارس ىدي تمدك الصديحة التدي تندادي ويدرى يدونس إن الصديحة الكبدرى التدي يجدب أن تد
بتوجيو القسدط األكبدر مدن عنايتندا إلدى تعمدم القدراشة فدي مراحدل الدراسدة جميعدًا، ولديس المقصدود بدذلك زيدادة 
نمدا  عدد حصصيا في الجدول الدراسي، أو تقرير امتحان ليا، أو غير ذلك من مظاىر العنايدة الشدكمية، وا 

مددى أسدداس تغييددر شددامل فددي فيددم طبيعددة القددراشة، ووظيفتيددا فددي حيدداة التمميددذ المقصددود العنايددة بتدريسدديا ع
 (.252، 2001الحاضرة والمستقبمية في ضوش أحدث اتجاىات التربية وعمم النفس )يونس، 

عمددى الددرغم مددن تقدددم وسددائل االتصددال، والنمددو المعرفددي الددذي يتزايددد يومددًا بعددد يددوم، إال أن لمقددراشة و 
والددددليل عمددى ذلددك مدددا ذكددره عجددداج عددن تميددف الماليدددين مددن النددداس عمددى قدددراشة مكانددة أكبددر مدددن ذي قبددل 

الصحف رغدم متدابعتيم ل حدداث المختمفدة عبدر التمفداز، ودليدل  خدر يتمثدل فدي أن إحدداث نظدام معمومداتي 
في العالم اآلن ممثاًل في شبكة المعمومات، والبريد االلكتروني يتطمب من مستخدميو قدراشة مدا يريدوندو مدن 

 (.91، 1998مومات عمى الشاشة المستقمة)عجاج،مع

وأمام ىذا التقدم في وسائل االتصال والتطور التكنولوجي اليائدل ال بدد مدن إيجداد الحمدول المناسدبة  
فدادة مندو بالشدكل األمثدل، يع واإلالتي تساعد المتعمم عمى مسايرة ىذا التقدم التقني واالنفجدار المعرفدي السدر 

لعامل األساسي في ىذا التطور، وبالتالي يجب العمل عمى بناش قارئ يفيم ما يقرأ خاصة وأن القراشة ىي ا
 وينتقي منو ما يفيده ويبتعد عما يضره.

المربين بالعمل عمى بنداش القدارئ الدواعي الدذي ال يتوقدف عندد نصحت السميمان  وفي ىذا المجال 
ى مرحمدددددددددة الفيدددددددددم مرحمدددددددددة التعدددددددددرف عمدددددددددى الكممدددددددددات والنطدددددددددق بيدددددددددا ، بدددددددددل يتعددددددددددى ذلدددددددددك ليصدددددددددل إلددددددددد



 

ودعدددددت المددددددارس بكافدددددة مراحميدددددا إلدددددى توجيدددددو العنايدددددة بدددددالفيم القرائدددددي ، ، (16، 2001القرائي)السدددددميمان،
عطيدة بضدرورة العمدل عمدى تخطديط ى كمدا أوصد، (2001،22والميارات التي تدؤدي إلدى تنميتو)السدميمان،

، 1999عطيددة، الفيددم القرائي)مندداىج القددراشة بحيددث تركددز أىدددافيا ومحتواىددا، وطددرق تدريسدديا عمددى تنميددة 
جاد باستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس لتنمية ميدارات الفيدم القرائدي فدي كافدة  ىكذلك أوص(، 133

 (.44، 2003المراحل الدراسية)جاد،

ويشددكل الفيددم القرائددي كمددا يددرى عددامر أسدداس عمميددات القددراشة كميددا، فالطالددب يسددرع فددي القددراشتين 
ا كان يفيدم معندى المقدروش، ويتعثدر بدل يتوقدف إذا جيدل معندى مدا يقدرأ، وكدذلك القدراشة الجيرية والصامتة إذ

 وكمدا أشدار، (85، 2000يجني الطالب منيا نفعدًا مدا لدم يفيدم المقدروش عمدى مسدمعو)عامر، االستماعية ال
عبدددد الحميدددد إلدددى أن قصدددور بعدددض الطدددالب فدددي فيدددم المقدددروش قدددد يترتدددب عميدددو تدددرك الطدددالب لممدرسدددة، 

اسيم بالتأخر عن أقرانيم، كما قد يعزى تسرب التالمذة في المرحمدة االبتدائيدة إلدى اإلخفداق فدي الفيدم إلحس
وتأخرىم فيو، وىذا يوضدح بدأن العديدد مدن صدعوبات التحصديل الدراسدي فدي القدراشة تدرتبط ارتباطدًا  القرائي،

 (.192، 2000)عبد الحميد، وثيقًا بالضعف في الفيم القرائي ومياراتو

يددر دراسددة محمددد أن غالبيددة الطددرق المسددتخدمة السددائدة فددي تدددريس القددراشة تتعامددل مددع القددراشة وتظ
عمى أنيا عممية إدراك سريع لما ينبغي أن يقولو المؤلدف، وىدذه ميدارة مفيددة وجوىريدة ولكدن إذا تدم التوقدف 

ين تنقصديم بدرجدة عند ىذا الحد ف نو سيستمر تخريج طدالب مدن ذوي القددرة عمدى االسدتيعاب والتدذكر والدذ
وفدي االتجداه ذاتدو ، (127 ،1986)محمدد ، كبيرة القدرة عمى فيم أنفسيم، أو فيم العالم الدذي يعيشدون فيدو

دراسدددة المطاوعدددة و عطيدددة والعيسدددوي وعبدددد الخدددالق عمدددى أن مدددن أىدددم أسدددباب تددددني مسدددتوى نتدددائج اتفقدددت 
س المعتدددادة فدددي تنميدددة فيدددم المقدددروش، الطدددالب فدددي الفيدددم القرائدددي وافتقددداد مياراتدددو، ىدددو قصدددور طدددرق التددددري

التصافيا بالنمط الجاف الذي جعميا تقف عاجزة عن الوفاش ب كساب الطالب ميارات الفيدم القرائدي، وعددم 
مراعاتيددددا لميددددول الطددددالب وعدددددم إثارتيددددا الىتمدددداميم، أو لتفكيددددرىم ممددددا يجعددددل إحساسدددديم بأىميددددة القددددراشة 

، 2006( )عبددددددددالخالق،100، 2004( )العيسدددددددوي،6 ،1999( )عطيدددددددة، 36، 1990مفقودًا)المطاوعدددددددة،
(. كما دعت المطاوعدة إلدى التنويدع فدي طدرق التددريس بمدا يتناسدب مدع الموضدوع المدراد تدريسدو، وبمدا 14

بضددرورة تطبيددق ت السددميمان أوصدد، و (242، 1990يتفددق مددع الفددروق الفرديددة بددين المتعممين)المطاوعددة،
ثندداش تنميددة ميددارات الفيددم القرائددي مثددل اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي أفددي االسددتراتيجيات الحديثددة فددي التدددريس 

، 2001باعتبارىا استراتيجية حديثة تعتمد عمدى إيجابيدة الطالدب، وفاعميتدو فدي الموقدف التعميمي)السدميمان،
121). 

ويتطمددب اكتسدداب ميددارات الفيددم القرائددي أن يكددون المددتعمم فدداعاًل إيجابيددًا، وتعددد اسددتراتيجية الجدددول 
( إحددى االسدتراتيجيات التدريسدية الحديثدة التدي تسدتخدم فدي تحسدين ميدارات الفيدم القرائدي، K.W.Lذاتي)ال

والتي تعتمد عمى إيجابية المتعمم، وتفاعمو مدع الدنص القرائدي، فيدي كمدا يدرى موسدى اسدتراتيجية واعددة فدي 
عمدى أن يصدبحوا أكثدر نشداطًا،  تحسين الفيدم القرائدي، وتجندب الممدل فدي أثنداش تعمدم القدراشة، وتسداعد القدراش



 

وأن يدروا القدراشة عمدى أنيددا اتصدال ذو معندى بيدنيم وبددين الكاتدب، وبدين خبدراتيم السددابقة ممدا يؤكدد التفاعددل 
 (.75، 2001النشط بين القارئ والنص )موسى،

( تدوفر فرصدًا لممناقشدة K.W.Lفيمي وعطية عمى أن اسدتراتيجية الجددول الدذاتي) كل من كما أكد
ل مددع المددادة المقددروشة وتحقددق فددي الوقددت نفسددو تعممددًا إيجابيددًا مددن خددالل قدددرة الطالددب عمددى تحمددل والتفاعدد

، 2006( )عطيددة،145، 2003)فيمددي، مسدؤولية الددتعمم، ممددا يددؤدي إلددى تعمددم ذي معندى قائمددًا عمددى الفيددم
176.) 

يدة السدورية، فقدد ورد فدي ونظرًا ألىمية الفيم القرائي فقد حظي باىتمام وزارة التربية في الجميورية العرب
 المادة الثانية من النظام الداخمي قائمة بأىداف مرحمة التعميم األساسي ومنيا:

  تنميددة قدددرات التالمددذة عمددى التفكيددر الموضددوعي وتعويدددىم عمددى المحاكمددة واالسددتقراش واالسددتنتاج
 لدييم. والربط والتقويم وروح النقد والبحث عن الحقيقة وتنمية حب االكتشاف واإلبداع

 (.3، 2004 النظام الداخمي، إكساب ميارات التعمم الذاتي) وزارة التربية 

ومددن ىنددا تظيددر الحاجددة إلددى أىميددة اعتمدداد المددتعمم عمددى جيددده الددذاتي فددي تعممددو أو مددا يسددمى بددالتعمم 
جيدو أحد أساليب اكتساب الفرد لمخبرات بطريقدة ذاتيدة دون معاوندة مدن أحدد أو تو  صبري عّده الذاتي والذي

 (.226، 2002)صبري، والذاتية سمة التعمم و بنفسومن أحد أي أن الفرد يعمم نفس

ية مختمفددة فددي مددواد دراسدد k.w.lو قددد أجريددت العديددد مددن الدراسددات تناولددت اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي 
تيجية التددي تفوقددت فييددا اسددتراتيجية القبعددات السددت والددذكاشات المتعددددة عمددى اسددتراومنيددا دراسددة البركدداتي 

 (.224، 2008الجدول الذاتي في التحصيل)البركاتي،

كما بينت الدراسة الوصفية التي قدام بيدا سدالم والتدي ىددفت إلدى التعدرف عمدى االسدتراتيجيات المعرفيدة 
التي يفضميا القارئ العربدي السدتيعاب المقدروش، أن ىنداك اسدتراتيجيات عديددة يفضدميا القدارئ العربدي عمدى 

الدددددذاتي مثدددددل: اسدددددتراتيجية القبعدددددات السدددددت، واسدددددتراتيجية التددددددريس التبدددددادلي، والدددددتعمم  اسدددددتراتيجية الجددددددول
 (.87، 2004التعاوني)سالم، 

( 2000( ودراسددددددة عبدددددد الحميددددددد)2009وىنددددداك دراسدددددات أخددددددرى أكددددددت فاعميتيددددددا كدراسدددددة الجميددددددي)
ة مدع متغيدر كما لوحظ عدم وجود دراسات محمية تناولت ىذه االسدتراتيجي (2003( وفيمي)2006وعطية)

وفددي ىددذا اإلطددار قامددت الباحثددة بدد جراش دراسددة اسددتطالعية عمددى عينددة مددن معممددي الصددف ، الفيددم القرائددي
ن معممددًا ومعممددة فددي مدددارس مدينددة يوسددتة خمسدد( 65)الرابددع الددذين يعممددون مددادة العربيددة لغتددي مكونددة مددن 

فددي طوقيددا  الددثالث األخددرىالالذقيددة تددم سددحبيم مددن سددت مدددارس، ثددالث مدددارس منيددا فددي مركددز المدينددة و 
بطريقة عشوائية، ىدفت إلى معرفة مدى مراعاتيم لميارات الفيم القرائي في أثناش قياميم بتعمديم مدادة المغدة 

وقددد تددم تطبيددق الدراسددة فددي شددير نيسددان مددن الفصددل  .العربيددة، واتجاىدداتيم نحددو اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي



 

وكاندددت أداة الدراسدددة اسدددتبانة مؤلفدددة مدددن عشدددرة بندددود كمدددا   2013 /2012الدراسدددي الثددداني لمعدددام الدراسدددي 
 :تيوكانت النتائج كاآل( 7وردت في الممحق رقم )

% يراعونيدا، 90السدؤال األول) أطمدب مدن التالمدذة تحديدد معداني الكممدات الجديددة( عند مسـتوى الكممـة: 
 % ال يراعونيا.10

% ال يراعدون ىدذه 60وعدات متشدابية المعندى(السؤال الثاني)أطمب من التالمدذة تصدنيف الكممدات فدي مجم
 % يراعونيا أحيانًا.10% يراعونيا دائمًا، 30الميارة، 

% يراعددون أحياندددًا ىدددذه 60السددؤال الثالث)أطمدددب مددن التالمدددذة إعطدداش أضدددداد الكممددات الدددواردة فددي الدددنص(
 % يراعونيا دائمًا.20% ال يراعونيا، 20الميارة، 

ل)أقوم بمساعدتيم عمى تصنيف الجمل الواردة بالنص إلى  راش ومفاىيم( السؤال األو  عند مستوى الجممة:
 % ال يراعونيا.40% يراعون ىذه الميارة، 60

% ال يراعددون ىددذه الميددارة، 60السددؤال الثدداني) أطمددب مددن التالمددذة توضدديح العالقددة بددين جممتددين مختمفتددين(
 % يراعونيا دائمًا.40

% يراعدون أحياندًا 50يد مكوندات الجممدة مدن أفعدال، أسدماش، أحدرف(السؤال الثالث) أقوم بتدريبيم عمى تحد
 % يراعونيا دائمًا.20% ال يراعونيا، 30ىذه الميارة ، 

% يراعدون ىدذه 60السؤال األول) أطمب منيم تحديد الفكرة الرئيسة لكل ندص أو فقدرة( عند مستوى الفقرة:
 % ال يراعونيا.40الميارة، 

% ال يراعدون ىدذه 60ذة عمدى اسدتخالص األفكدار الجزئيدة لكدل فقدرة أو ندص( السؤال الثاني) أساعد التالم
 % يراعونيا دائمًا.40الميارة، 

% يراعونيددا 40السددؤال الثالددث) أطمددب مددن التالمددذة تقددويم الفقددرة فددي ضددوش مددا تتضددمنو مددن أفكددار و راش( 
 % ال يراعونيا أبدًا.30، يا دائماً % يراعون30، أحياناً 

% 20% يراعدون أحياندًا ىدذه الميدارة، 60مب منيم وضع عناوين جديدة ومختمفدة لمدنص(السؤال الرابع) أط
 % ال يراعونيا.10يراعونيا دائمًا، 

السؤال األخير) ىل تؤيد استخدام استراتيجية الجدول الدذاتي فدي تددريس المغدة العربيدة لتنميدة ميدارات الفيدم 
% 40تراتيجية لتنميددة ميددارات الفيددم القرائددي، و% مددن المعممددين يؤيدددون اسددتخدام ىددذه االسدد60القرائددي ( 

 جاشت  راؤىم معارضة الستخدام ىذه االستراتيجية.



 

ال يراعددون) ميدارة تصددنيف الكممددات فدي مجموعددات ، وميددارة  المعممددين وتبدين مددن ىددذه الدراسدة أن
، ميارة تحديد ميارة توضيح العالقة بين الجمل المختمفةو تصنيف الجمل الواردة بالنص إلى  راش ومفاىيم، 

مكونات الجممة، ميارة استخالص األفكار الجزئية لكل نص، ميارة تقويم الفقدرة فدي ضدوش مدا تتضدمنو مدن 
 .في المدارس k.w.lاستراتيجية  أفكار و راش(، وىم يؤيدون تطبيق

يات وأمام ىذه الدراسات التدي أكددت أىميدة الفيدم القرائدي وتنميدة مياراتدو، واآلراش المؤيددة السدتراتيج
مددا وراش المعرفدددة والتوصدديات العديددددة باسددتخداميا، والدراسدددات التدددي تباينددت حدددول مدددى فاعميدددة اسدددتراتيجية 

نتائج الدراسة االستطالعية التي أجرتيا الطالبة الباحثة و التي بيندت نقصدًا فدي  فضاًل عنالجدول الذاتي، 
الستخدام اسدتراتيجية الجددول الدذاتي لتنميدة  مراعاة ميارات الفيم القرائي، واختالف  راش المعممين بين مؤيد

مشددكمة البحددث  تحدددداألساسددي، ومعددارض السددتخداميا، تميددارات الفيددم القرائددي لدددى تالمددذة الصددف الرابددع 
 تي:الحالي التي تتمثل بالسؤال اآل

ى ما فاعمية برنامج تعميمي قـائم عمـ  اسـتراتيجية الجـدول الـذاتي فـي تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي لـد 
 تهمذة الصف الراب  األساسي وما اتجاهاتهم نحو هذم اةستراتيجية؟

 تكمن أىمية البحث في: أهمية البحث:3-1-

كونددو ييدددف إلددى استقصدداش فاعميددة اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي فددي تنميددة ميددارة الفيددم واالسددتيعاب  (1
 القرائي لدى تالمذة الصف الرابع األساسي.

أىددددم مرحمدددة تعميميددددة مددددن حيددددث إكسدددداب  عدددددُّ ت إذبحمقتيدددا األولددددى  األساسدددديأىميدددة مرحمددددة التعمدددديم  (2
 الميارات والمفاىيم والمعارف واالتجاىات األساسية.

( تسدددميط الضدددوش عمدددى اسدددتراتيجية تعميميدددة )الجددددول الدددذاتي( كونيدددا تعدددد مدددن اسدددتراتيجيات مدددا وراش 3     
 المعرفة وتساعد في تنمية ميارة االستيعاب القرائي .

ن أي تعمم يتخذ من القراشة عاماًل أساسديًا فدي الفيدم إة واالستيعاب القرائي نفسو ،حيث مية القراش( أى4    
 الدراسي سواش داخل الصف أم خارجو .

( يسدداير ىددذا البحددث االتجاىددات التربويددة الحديثددة التددي تنددادي  بجعددل التمميددذ محددور العمميددة التعميميددة 5   
 بداًل من المعمم.

يجابيتدددو يمكنيدددا أن تسددداعد فدددي اكتسددداب ( إن اسدددتخدام 6   اسدددتراتيجيات حديثدددة تركدددز عمدددى دور المدددتعمم وا 
عمم التي يتم التركيز عمييا في مرحمة التعميم األساسي وأىم مدا يدتم التركيدز عميدو المفداىيم تنواتج ال تالمذةال

 والمبادئ العممية وميارات التفكير.

 



 

 أهداف البحث:4-1- 

 ييدف البحث إلى:

 لدددى عينددة مددن تالمددذة  عميددة اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي فددي تنميددة ميددارات الفيددم القرائدديمعرفددة فا
 الصف الرابع األساسي.

  معرفددة الفددروق فددي الفيددم القرائددي بددين التالمددذة الددذين تعممددوا وفددق اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي وبددين
 رة. زمالئيم ممن تعمموا بالطريقة المعتادة في مستوى الكممة والجممة والفق

 الجدول الذاتي معرفة اتجاىات التالمذة نحو استراتيجية. 
  إغناش األبحاث والدراسات التي تتناول متغير الفيم القرائي وتنميتو. 

 أسئمة البحث:5-1-

 باالتجاىات: ةتعمقالماألسئمة  

 ما اتجاىات تالمدذة الصدف الرابدع الدذين تعممدوا موضدوعات العربيدة لغتدي وفدق اسدتراتيجية الجددول 
 نحو ىذه االستراتيجية  k.w.lالذاتي 

  ما اتجاىات تالمدذة الصدف الرابدع الدذين تعممدوا موضدوعات العربيدة لغتدي وفدق اسدتراتيجية الجددول
 نحو تطبيق ىذه االستراتيجية في مواد تعميمية أخرى  k.w.lالذاتي 

  اتيجية الجددول ما اتجاىات تالمدذة الصدف الرابدع الدذين تعممدوا موضدوعات العربيدة لغتدي وفدق اسدتر
 نحو األنشطة التي تتضمنيا ىذه االستراتيجية  k.w.lالذاتي 

 فرضيات البحث: 6-1-

 (:a= 0.05لإلجابة عن أسئمة البحث تّم اختبار الفرضيات اآلتية، عند مستوى الداللة)

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 الكممة.التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى في 

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 الجممة.في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى 

  جدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي در
 .الفقرةفي التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى 

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 .ككلفي التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي 



 

 رق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين ال يوجد ف
  عند مستوى الكممة.البعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

  ال يوجد فرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين
 عند مستوى الجممة.الختبار الفيم القرائي البعديين )المباشر والمؤجل( 

  ال يوجد فرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين
 .عند مستوى الفقرةالبعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

 التطبيقدين فدي تجريبيدةال المجموعدة تالمدذة درجدات متوسدطي بدين إحصدائية داللدة ذو فرق يوجد ال 
 .ككل القرائي الفيم )المباشر والمؤجل( الختبار البعديين

 الـبـحث: مـنـهــج7-1- 

شبو التجريبي القائم عمى اختيار مجموعدة تجريبيدة وأخدرى ضدابطة  اعتمد البحث الحالي عمى المنيج     
ط المتغيدرات فدي العمدوم النفسدية الختبار فرضيات الدراسة. وقدد تدّم اختيدار ىدذا المدنيج نتيجدة لصدعوبة ضدب

 (.205، 2004والتربوية)أبو عالم، 

، Control Groupالمجموعددة الضددابطة(،02االختبددار البعدددي)(،01ومددن رمددوزه: االختبددار القبمددي )     
(. حيدث تدتعمم المجموعدة الضدابطة 25، 2010)شداىين، Experimental Groupوالمجموعدة التجريبيدة 
 .K.W.Lما تتعمم المجموعة التجريبية بطريقة بالطريقة المعتادة، بين

واعتمددد أيضددًا عمددى المددنيج الوصددفي وىددو المددنيج الددذي يدددرس ظدداىرة أو حدددثًا أو قضددية موجددودة  
دون تدددخل الباحددث فييددا )اآلغددا مددن حاليددًا يمكددن الحصددول منيددا عمددى معمومددات تجيددب عددن أسددئمة البحددث 

اىدددات عيندددة مدددن التالمدددذة نحدددو اسدددتراتيجية الجددددول (، والدددذي بموجبدددو تدددم أخدددذ اتج83، 2003واألسدددتاذ، 
 الذاتي.

 مـجـتـم  الـبـحث:8-1 -

( 6853األساسددي والبددالغ عددددىم)لرابددع تالمددذة الصددف ا يشددتمل المجتمددع األصددمي لمبحددث عمددى جميددع     
( مدرسددة، وذلددك حسددب إحصددائيات مديريددة 57تمميددذًا وتمميددذة، فددي مدددارس مدينددة الالذقيددة والبددالغ عددددىا)

 (.2014-2013تربية في الالذقية لمعام الدراسي )ال

 عــيــنــة الـبـحث:9-1 -

وذلددك فددي مدينددة الالذقيددة الشددييد عمدداد عمددي  ، إذ وقددع االختيددار عمددى مدرسددةقصددديةتددم اختيددار عينددة      
 لكونيا تضم عددًا كبيرًا من التالمذة عمى مستوى المدرسة ككل وعمى مستوى الشعب الصفية أيضاً،  وىذا



 

يناسددب اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي التددي يمكددن تطبيقيددا مددع العدددد الكبيددر كونيددا تعتمددد عمددى الددتعمم الددذاتي 
وتضم ىذه المدرسة  لممتعمم، وكونيا ذات جدوى اقتصادية فيي ال تحتاج إلى ترتيب التالمذة بشكل معين،

 الحتوائيدا عمدى أكبدر عددد تالمدذة ثانيدة والثالثدةاألساسدي، تدم اختيدار الشدعبتين ال رابدعثالث شعب لمصف ال
والشدددعبة الثالثدددة  ( تمميدددذًا وتمميدددذةً 45، وتدددم اختيدددار الشدددعبة الثانيدددة كمجموعدددة تجريبيدددة وتضدددم )ولتكافؤىمدددا

، ( تمميدذًا وتمميدذة83يكون العدد الكمدي لعيندة البحدث) ذلكوب( تمميذًا وتمميذًة 38كمجموعة ضابطة وتضم )
 ( تمميذًا وتمميذًة.32التالمذة فييا ) وتم إىمال الشعبة األولى لقمة عدد

 الــبـحـث:  أدوات10-1- 

 استخدم البحث الحالي األدوات اآلتية:     

 بشكل فوري ومؤجل. يطبق عمى العينةسالذي من تصميم الباحثة اختبار الفيم القرائي  

 الباحثة.ستبانة تقيس اتجاىات التالمذة نحو استراتيجية الجدول الذاتي من تصميم الطالبة ا 

ومدددن أجدددل تطبيدددق البحدددث الحدددالي والوصدددول إلدددى نتائجدددو تدددم تصدددميم برندددامج تعميمدددي قدددائم عمدددى 
استراتيجية الجدول الدذاتي لتعمديم المغدة العربيدة لوحددتين تعميميتدين مدن كتداب العربيدة لغتدي لمصدف 

 الرابع األساسي.

 الـبـحث: ودحـــد11-1- 

 ة:عمى الحدود اآلتي البحث الحالي اقتصر     

األساسدددي، فدددي مدرسدددة  لرابددعالحدددود البشدددرية: عيندددة قصدددية مكوندددة مدددن شدددعبتين مددن تالمدددذة الصدددف ا -
 في مدينة الالذقية.الشييد عماد عمي 

 مدينة الالذقية.الشييد عماد عمي في  الحدود المكانية: تّم تطبيق البحث في مدرسة -
 (.2014-2013الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
 الحدود العممية والموضوعية، وتمثمت في: -

 الثامندددة)الوطن( والتاسدددعة )منجدددزات حضدددارية( مدددن كتددداب العربيدددة لغتدددي لمصدددف الرابدددع  نيالوحددددت
 .األساسي

 .ميارات الفيم القرائي عند مستويات الكممة والجممة والفقرة 
 طريقتي التعميم المستخدمتين( جدول الذاتي الK.W.L و ،.)المعتادة 

 

 



 

 إجـراءات الـبـحث:12-1-

 :تيةتّم اتباع اإلجراشات اآل     
 ، والدراسات السابقة التي تتناول متغيرات البحث.ةالتربوي ياتاالطالع عمى األدب -
 اختيار المحتوى التعميمي. -
 .جدول الذاتيبناش البرنامج التعميمي وفق طريقة ال -
 تو.، والتحقق من صدقو وثباالفيم القرائي إعداد اختبار -
 .اوثباتي ا، والتحقق من صدقيستبانة االتجاىاتإعداد ا -
األساسددي مددن أجددل تطويرىددا  رابددعتجريددب أدوات البحددث عمددى عينددة اسددتطالعية مددن تالمددذة الصددف ال -

 وتقويميا.
 إجراش التجربة، وتضمن ذلك: -

 إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. ااختيار عينة البحث، وتوزيعي 
 كد من تكافؤ المجموعات.قبميًا لمتأ تطبيق االختبار 
 مددن قبددل الباحثددة، وتعمدديم المجموعددة الضددابطة  جدددول الددذاتيتعمدديم المجموعددة التجريبيددة بطريقددة ال

 بالطريقة المعتادة من قبل معممة الصف.
 .تطبيق استبانة االتجاىات بعد االنتياش من تنفيذ البرنامج 
 شكل )مباشر، ومؤجل(.ببعديًا  تطبيق االختبار 

 انات إحصائيًا والتوصل لمنتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.معالجة البي -
 تقديم المقترحات. -

 

 مـتـغيرات الـبـحث:13-1 -

 تتحدد متغيرات البحث الحالي عمى النحو اآلتي:     

 الطريقة المعتادة. و K.W.Lجدول الذاتي طريقة ال المتغيرات المستقمة: -
 ، وتشمل:المتغيرات التابعة -

 ند مستويات الكممة والجممة والفقرة.فيم القرائي عميارات ال 
 الذاتي الجدول طريقة نحو التالمذة اتجاىاتk.w.l. 

 :مصطمحات البحث وتعريفاته اإلجرائية14-1- 

 اسخساحُجُت حؼلن واسؼت االسخخدام، وهٍ إحدي اسخساحُجُاث هاا وزا   :الذاتي الجدول استراتيجية

لً حنشاُظ هؼسفات الباال القاا مت، واؼلهاا  مبات حهدف إ المسا ة، إذالوؼسفت الخٍ حفُد فٍ حدزَس 



 

، 4006ا باق أو هحاىز ازحاااش لس بهاا  الوؼلىهااث الجدَادة الاىازنة  االنو الوماسو    هلاى ، 

تعتمد عمى جدول يتم ممؤه من قبدل التالمدذة وفدق   تعميمية استراتيجية بأنيا إجرائياً  وتعرف(، 3:5
الرابدع األساسدي  فدي مدادة المغدة العربيدة لتحقيدق  لصفا تالمذة عمى تطبيقيا خطوات معينة، سيتم

   أىداف الدرس.
 محصلة  ملي ٌولله الق رئ،ليما   ملي ٌوله هعق مل  م لليم   :(القرائـي اةسـتيعاب)أو القرائـي الفهـم

 الدرجدة بأندو إجرائيداً  ويعرف(  924 9999 ح،يئق ليالوه يد إئى خةفٌهق رئم مفٌ  )رئهل  م،دردي  
 .القرائي الفيم اختبار في ميذالتم عمييا يحصل التي

 الددربط ىدذا ويشدمل المكتدوب، بدالرمز القددارئ خبدرة ربدط عمميدة بأنيدا تعددرف :القرائـي الفهـم مهـارات 
 ىدذه وتدذكر المقدروشة، األفكدار وتنظديم المناسدب، المعندى واختيدار السياق، خالل من المعنى إيجاد

، وتعدرف (370 ،2007 زىدران،) تقبميةوالمسد الحاضدرة األنشدطة فدي بعدد فيما واستخداميا األفكار
 إجرائيًا بأنيا الميارات التي يقيسيا اختبار الفيم القرائي عند مستويات الكممة والجممة والفقرة.

 التدريبات من مجموعة عمى يحتوي ، المختارة التعميمية الوحدات من مجموعة :التعميمي البرنامج 
 الخوالدددة،)تحقيدق أىددداف البرنددامج عمددى تعمددل التددي يدةالبيت والواجبددات التعميميددة، واألنشددطة الصدفية
، ويعدددددرف إجرائيدددددًا بأندددددو الخطدددددط التعميميدددددة اليوميدددددة لوحددددددتي )الدددددوطن، منجدددددزات (131 ،2012

األساسدددي المصدددممة وفدددق اسدددتراتيجية الجددددول  الرابدددع لمصدددف لغتدددي العربيدددة كتددداب مدددن حضدددارية(
 البيتيددة والواجبددات التعميميددة، ألنشددطةوا التدددريبات مددن مجموعددة عمددى والتددي تحتددوي k.w.lالددذاتي 
 القرائي. الفيم ميارات تنمية عمى تعمل التي

 ــة ، (153 ،1990 وناصددر، القددال) اإلتقددان مدددى أي األىددداف، تحقيددق فددي النجدداح مدددى :الفاعمي
 البرنددددامج أىددددداف لتحقيددددق مسددددتوى كددددأدنى% 80 الدرجددددة: الحددددالي البحددددث فددددي بالفاعميددددة ويقصددددد
 لغتدي العربيدة كتداب مدن المختدارة لمموضدوعات الدذاتي، الجددول اسدتراتيجية وفدق المصدمم التعميمي

 القرائددي الفيددم اختبددار سيقيسدديا كمددا والفقددرة والجممددة الكممددة مسددتوى فددي األساسددي الرابددع الصددف فددي
 .لذلك المعد

 ه  إحدى حيالت رئههٌؤ  رئهأهب رئ ،ةً رئ صلً رئهً ه ظمهي رئخللم،   ئهلي ف لل ه عٌلق  :اةتجام

ويعرف إجرائيًا بأنو (. ALLPORT,1954,54روهعيليت رألفمرد ئألشٌيء  رئم رق  رئمخهةف  ) اةى
 الدرجة التي سيحصل عمييا التمميذ عمى استبانة االتجاىات.

 خاتمة: 15-1-

بعد التعريف بالبحث الحالي في سياق ىذا الفصل، ال بد من االطالع عمى أىدم وأحددث األدبيدات  
فدادة ممدا لحدالي وذلدك بغيدة االسدتزادة واإلوالبحوث السابقة التي تتناول متغيرات البحدث االتربوية والدراسات 

قدمتددو ىددذه األبحددداث مددن نتددائج وبدددرامج ومقترحددات وأدوات، ومعرفدددة الجديددد الددذي مدددن الممكددن أن يضددديفو 
 البحث الحالي، وىذا ما سيتم التحدث عنو في الفصل التالي.



 

 الفصل الثاني                                       

 الدراسات السابقةالبحوث و 

 مقدمة:1-2- 

طار مرجعي يقدم الكثير مدن النقداط الميمدة لمبحدث  بمنزلةاألبحاث والدراسات السابقة  تعدّ  خمفية وا 
الحدددالي سدددواش مدددن حيدددث مدددا تقدمدددو مدددن معمومدددات أو مدددن نتدددائج أو مدددن أدوات بحثيدددة، وبالتدددالي ال بدددد مدددن 

ما ذات الصددمة المباشددرة بالبحددث الحددالي أو أحددد متغيراتددو، ويددتم فددي الفصددل الحددالي االطددالع عمييددا وال سددي
 ،الدراسددات إلددى محددورينوقددد تددم تقسدديم ىددذه صددمًة بموضددوع البحددث الحددالي،  ىدداوأكثر األبحدداث عددرض أىددم 

 :ىما

 .الدراسات التي تناولت الفيم القرائي 
 الدراسات التي تناولت استراتيجيات ما وراش المعرفة واست( راتيجيةk.w.l.) 

 الدراسات التً تناولت الفهم القرائً:ـــ 2ـــ2

  6ل   ر  (6176، الخوالدة)دمرو  

فياةٌلل  لم لليمل ه ةٌمللً قلليئت اةللى روللهمرهٌعٌ  رئهللدمٌم رئهللليدئً ئه مٌلل  مهلليمرت رئفهللت رئ،مرئللً ئلل  ي )

مل  رئهةمٌل رت  ( هةمٌل ،44مل  )  هك  لت اٌ ل  رئدمرول   (ص  ليت رئه ةت ليئممحة  رألويوٌ  فلً رألمد 

رئمل هل  ئهح،ٌق هد  رئدمرو  هت رولهخدرت     رت ص  ليت رئه ةت فً رئصف   رئثيئث  رئمرلع  رئخيمم

ثالث   ص ص قمرئٌ  م  محه ى رئم ليهل رئدمرولٌ  فلً رئصلف   رئثيئلث  رئمرللع  رئخليمم رئهعمٌلً   

ٌح    رخهلليم مهليمرت رئفهلت رئ،مرئلً ملل  رألويولً ئةهأكلد مل  رملهالت رئهةمٌل رت ئمهليمرت رئ،لمرء، رئصلح

إادرد رئليحث   رئلم يمل رئه ةٌمً رئ،يئت اةى روهمرهٌعٌ  رئهدمٌم رئهليدئً ئه مٌ  مهيمرت رئفهلت رئ،مرئلً  

هف ق رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  اةى رئضيلط  فً مهيمرت رئفهت رئ،مرئً   كي    قد أوفمت  هيئل رئدمرو  ا 

كل صف   رئمعم ا  رئهعمٌلٌ    قد روهممت ف يئٌ  رئلم ليمل رئه ةٌملً   ل،لً هأثٌم رئلم يمل  رحدرً فً 

 أثم رئه ةت ئدى رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  ل د مضً شهم م  هطلٌق رئلم يمل رئه ةٌمً.

 6ل   ر  (6177،الحموري وخصاونة) دمرو    

ت إئلى ه،صلً د م ول   )د م و   رئ ركم، رئ يمة   رئ  ع رالعهمياً فً رالوهٌ يب رئ،مرئلً(   قلد هلدف

( طيئلليً  طيئللً  مل  234رئ ركم، رئ يمة   رئ  ع رالعهمياً فً رالوهٌ يب رئ،مرئً ئلدى اٌ ل  مك  ل  مل )

طةل  رئممحة  رئثي  ٌل  فلً رألمد    كي لت أد رت رئدمرول  رخهلليم )فهلم، رالولهميع( ئ،ٌليم ول   رئل ركم، 



 

 هيئل رئدمرو  رئهً روهخدمت رئم هل شللق رئهعمٌللً رئ يمة   رخهليم ئ،ٌيم رالوهٌ يب رئ،مرئً   أظهمت 

 ع د فم ق  رت دالئ  إحصيئٌ  للٌ  مه ولطيت أدرء رئطةلل  اةلى رخهلليم ول   رئل ركم، رئ يمةل   رخهلليم 

رالوهٌ يب رئ،مرئً ه زى ئمهغٌم رئ  ع رالعهمياً  ئصليئ  رن ليث   كشلفت أٌضليً ال  هلأثم رالولهٌ يب 

   هف ق رن يث اةى رئ ك م فً رالوهٌ يب رئ،مرئً فً حٌ  ئت هكش  رئ هليئل رئ،مرئً لو   رئ ركم، رئ يمة

 ا   ع د أثم ئةهفيال لٌ  مهغٌمي و   رئ ركم، رئ يمة   رئ  ع رالعهمياً فً رالوهٌ يب رئ،مرئً.

 6 ل   ر  (9002،قاسم و المزروعً )دمرو   

 ئممحةل  رنادردٌل (   رئهلً هلدفت إئلىب ر)فياةٌ  حة،يت رألدب فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طال

ه مٌلل  مهلليمرت رئفهللت رئ،مرئللً ئطللالب رئممحةلل  رئثي  ٌلل  ليوللهخدرت طمٌ،لل  حة،لليت رألدب    ئللت ليوللهخدرت 

( طيئللليً   ئهح،ٌللق رئهللد  رئولليلق أاللد 65رئملل هل شلللق رئهعمٌلللًع ئللدى اٌ لل  ملل  رئطللالب لةلل  اللددهت )

ئم يولل  ئطلالب رئصل  رئثلي ً رنالدردي لد ئل  رنمليمرت رئ ملٌل  رئليحثي  قيئم  لمهيمرت رئفهت رئ،مرئً ر

رئمهحلد،  كمللي أاللدر رخهللليمرً ئ،ٌلليم هل ، رئمهلليمرت   كشللفت رئدمرولل  الل  فياةٌل  هلل ، رئطمٌ،لل  فللً ه مٌلل  

 مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئطالب رئص  رئثي ً رنادردي.

 6ل   ر   (9002عبد الوهاب،) دمرو  

هٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً م رق  ه ي  ٌ  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً )أثم رئهدمٌب اةى روهمر 

ه مٌ  مهيمرت رئفهت   رئهً هدفتئدى رئهالمٌ    ي ص  ليت رئه ةت ليئممحة  راللهدرئٌ (  فً مصم  

ي رئ،مرئً ئدى رئهالمٌ    ي ص  ليت رئه ةت ليئممحة  راللهدرئٌ  ليوهخدرت روهمرهٌعٌ  م  روهمرهٌعٌيت م

 مرء رئم مف  )رئهدمٌم رئهليدئً(   ئهح،ٌق رئهد  رئويلق روهخدت رئليحث رئم هل رئهعمٌلً  قد لة  ادد 

( هةمٌ رً  همثةت أد رت رئلحث فً رخهليم رئ كيء غٌم رئةغ ي   قيئم  رئهعهٌز رئم مفً  84أفمرد رئ ٌ  )

 د أثم إٌعيلً الوهمرهٌعٌ  مي  مرء  رخهليم ئ،ٌيم مهيمرت رئفهت رئ،مرئً   كشفت  هيئل رئدمرو  ا   ع

 رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  رئخيمم   ي ص  ليت رئه ةت.

 ل   ر 6 (9002 ،المنتشري) م هي دمرو  

أثم روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئهدمٌم رئهليدئً فً ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئص  ) 

 رئهً هدفت إئى ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  رأل ل رئمه وط  رأل ل رئمه وط( 

ليئممةك  رئ ملٌ  رئو  دٌ  ليوهخدرت روهمرهٌعٌ  رئهدمٌم رئهليدئًع  ئهح،ٌق رئهد  رئويلق روهخدت رئم هل 

ئمً  ( هةمٌ رً   أاد رئليحث قي58رئهعمٌلً مع اٌ   م  هالمٌ  رئص  رأل ل رئمه وط لة  اددهت )

ئمهيمرت رئفهت رئ،مرئً   رخهليمرً ئ،ٌيم ه ، رئمهيمرت   دئٌالً ئةم ةت   ه صةت رئدمرو  إئى  ع د أثم 

إٌعيلً الوهمرهٌعٌ  رئهدمٌم رئهليدئً فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً لشكل إعميئً   فً ه مٌههي ئكل 

 مهيم، فماٌ  اةى حد،.



 

ل   ر    Amanda, Jennifer& Cynthia,2007) عيءت دمرو  أمي در  عٌ ٌفم  وٌ هٌي )

Increasing reading comprehension un first and second grades through co-

operative learning       ه مٌ  رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  رأل ل  رئثي ً رنادردي ليوهخدرت

ئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  رأل ل  رئثي ً ه مٌ  رئفهت ر هدفت إئىولد (  روهمرهٌعٌ  رئه ةت رئه ي  ً

رنادردي ليوهخدرت روهمرهٌعٌ  رئه ةت رئه ي  ً   هك  ت اٌ   رئلحث م  معم ا  م  هالمٌ  رئص  

   قد هت روهخدرت رئم هل شلق رئهعمٌلً  ( هةمًٌ رً 64لة  اددهي ) رأل ل  رئثي ً رنادردي فً شٌكيغ 

ئم  لمهيمرت رئفهت فً قمرء، رئ ص ص رئ،صصٌ    كشفت  ئهح،ٌق رئهد  رئويلق أاد رئليحث   قي

رئدمرو  ا  فياةٌ  روهمرهٌعٌ  رئه ةت رئه ي  ً فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئمي ٌهضم ق م  رئهشعٌع 

 رئموهمم ئةطالب  هدمٌب رئهالمٌ  اةى رئهفيال رنٌعيلً مع رألقمر .

    ر 6ل (Mckown& Barnett ,2007)  ليم ٌت  دمرو  ميك  

Through higher-order thinking skill Improving reading comprehension 

ه مٌ  رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  رئثي ً  رئثيئث ليئممحة  رنادردٌ  م  خالل مهيمرت رئهفكٌم ) 

ئثي ً  رئثيئث ه مٌ  رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  ر هدفت إئىرئ ةٌي )روهمرهٌعٌ  مي  مرء رئم مف (رئهً 

ليئممحة  رنادردٌ  م  خالل مهيمرت رئهفكٌم رئ ةٌي )روهمرهٌعٌ  مي  مرء رئم مف (   ئهح،ٌق رئهد  

( هةمٌ رً م  رئهالمٌ  فً رئصفٌ  رئثي ً 48رئويلق هت روهخدرت رئم هل رئهعمٌلً مع اٌ   مؤئف  م  )

ٌيويً ئةهح،ق م  ه ظٌ  روهمرهٌعٌ  مي  مرء  رئثيئث فً رئممحة  رنادردٌ  فً شٌكيغ    أاد رئليحثي  م،

رئم مف  فً أث يء قمرء، رئم ض ايت رئمخهةف    ه صةت رئدمرو  إئى فياةٌ  رالوهمرهٌعٌ  فً ه مٌ  رئفهت 

 ئدى هؤالء رئهالمٌ .

دمرو  لعيم   حة ر   (6112،سلدان ) مويٌمً، ئالهعيهيت رئحدٌث  فً رئهدمٌم أعمت 

روهٌ يب رئم،م ء ئدى هالمٌ  رئص  رئثي ً  ةٌيت رئ ه ٌ  رئمصيحل  ئةه م  فًأثم ل ض رئ م ) ل   ر 6

هدفت إئى رئه م  اةى أثم كل روهمرهٌعٌ  م  رالوهمرهٌعٌيت رئثالث 6 ( رنادردي  فً ه لٌمهت رئكهيلً

( )روهمرهٌعٌ  همكٌز رال هلي،( )روهمرهٌعٌ  K.W.L)مي ر أام ؟ مي ر أمٌد أ  أام ؟ مي ر امفت؟ 

رقل  رالوهٌ يب( اةى رالوهٌ يب رئ،مرئً   رئه لٌم رئكهيلً ئدى طالب رئص  رئثي ً رنادردي  مم

 ئهح،ٌق مي ههد  إئٌق رئدمرو  أادت قيئم  لمهيمرت رالوهٌ يب    روهخدمت رئم هل شلق رئهعمٌلً

كهيل    قيئم  أخمى لمهيمرت  رئ،مرئً ا د موه ٌيت فهت رئكةم    روهٌ يب رئعمل  روهٌ يب رئ ص

رئمةخص   أادت رخهليمٌ 6 أحدهمي ٌ،ٌم مهيمرت رالوهٌ يب رئ،مرئً   رآلخم ٌ،ٌم مهيمرت كهيل  

رئمةخص   رخهليمرً ئة كيء رئمص م م  إادرد أحمد زكً صيئ   ئضلط موه ى رئ كيء لٌ  رئمعم ايت 

رألخمٌيت  رئثالث  هةمٌ ،ً  (44)ضيلط  هك  ت م  رألمل    رئ ٌ   هك  ت م  أملع معم ايت6

 رئمعم ا  رئثي ٌ  م   K W lهةمٌ رً هت هدمٌوهي ليوهمرهٌعٌ   (39 ) هعمٌلٌيت  لةغت رئمعم ا  رأل ئى



 

هةمٌ رً دموت  (35 ) هةمٌ رً دموت  ف،يً الوهمرهٌعٌ  همكٌز رال هلي،   رئمعم ا  رئثيئث  هك  ت م  (36)

فياةٌ  رالوهمرهٌعٌيت رئثالث رئمصيحل   ليوهخدرت روهمرهٌعٌ  ممرقل  رالوهٌ يب   كشفت رئدمرو  ا 

 ئةه م  اةى ه مٌ  مهيمرت رالوهٌ يب رئ،مرئً   رئمةخص رئكهيلً.

 ل   ر 6  (6112 ،شحاتة )دمرو   

فياةٌ  روهمرهٌعٌ  رئخمٌط  رئدالئٌ   رئ شيط رئفكمي فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئم هد )

رئهً هدفت إئى ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئم هد رئ يئً فً ل هي    (رئ يئً ئةهك  ئ عٌي

ئةهك  ئ عٌي م  خالل روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئخمٌط  رئدالئٌ    روهمرهٌعٌ  رئ شيط رئفكمي   ئهح،ٌق 

 أاد رئليحث ( طيئليً  44مع اٌ   م  طالب رئم هد لة  اددهت)رئهد  رئويلق روهخدت رئم هل رئهعمٌلً 

لمهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئم يول    رخهليمرً ئ،ٌيم ه ، رئمهيمرت   كشفت  هيئل رئدمرو  ا  فياةٌ  قيئمً  

 رالوهمرهٌعٌهٌ  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئم هد رئ يئً ئةهك  ئ عٌي.

ف يئٌ  )دمرو  ل   ر 6  (6112،عبد الخالق ) فً ه عق  ح  هط ٌم هدمٌم رئ،مرء، أعمى 

ئ اً لهةت  ئم  فً ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء،  رمل م،همح ئهط ٌم هدمٌم رئ،مرء، فً ض ء قضيٌي رئ لم ي

هدفت إئى ل يء لم يمل م،همح ئه مٌ  مهيمرت رئفهت مصم فً   (رئ،ضيٌي ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي  ي

م هل شلق رئ،مرئً   هحوٌ  رئ اً ل،ضيٌي رئ  ئم  ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي  ي  موهخدميً رئ

   شمةت أد رت رئدمرو  قيئمهٌ  إحدرهمي ههضم  أهت  ً طيئليً  طيئل (224 )لة  اددهي رئهعمٌلً مع اٌ  

 رألخمى ههضم  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئم يول  ئ ٌ   رئدمرو    لم يمعيً ه ةٌمٌيً ئهط ٌم  قضيٌي رئ  ئم  

ةت رئ،ضيٌي   رخهليمرً ئ،ٌيم مهيمرت رئفهت هدمٌم رئ،مرء، فً ض ء قضيٌي رئ  ئم   م،ٌيويً ئة اً له

رئ،مرئً رئموههد  ه مٌههي   خةصت رئدمرو  إئى هحدٌد مهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئم يول  ئطالب رئص  

رأل ل رئثي  ي ممثة  فً اشم مهيمرت ه6ً هحدٌد رئم  ى رئم يوب ئةكةم  م  رئوٌيق  هحدٌد رألفكيم 

 روه هيج  عه   ظم رئكيهب  رئضم ٌ  رئهً ئت ٌصمح لهي رئكيهب رئعزئٌ  ئةم ض ع  روه هيج رئم ي ً 

 رئهمٌٌز لٌ  رئح،ٌ،   رئمأي   هك ٌ  مأي ح ل رئشخصٌيت  رألفكيم رئمطم ح     أغمرضق  د رف ق 

  إدمرت مي ه حً لق رئكةميت  رئه لٌمرت   إدمرت رئص م رئلٌي ٌ   رألخٌة  رئمهضم   فً رئم ض ع 

ئمشكالت  مدت فً رئم ض ع   رئه صل إئى ه لؤرت عدٌد،  ف،يً ئفمضٌيت م ٌ    رقهمرح حة ل عدٌد، 

 كمي أثلت رئلم يمل فياةٌهق فً ه مٌ  هةت رئمهيمرت.

 ل   ر 6 لدمرو  (6112،انً حالعٌسوي والظن) قيت 

 ملٌ  ه مٌ  موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً ئدى هةمٌ رت رئص  رئويلع لممحة  رئه ةٌت رألويوً فً رنميمرت رئ )

 هك  ت   رئم هل شلق رئهعمٌلً رراهمد و ٌي م  خالئهي إئى ه مٌ  موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً    (رئمهحد،

 شمةت م رد رئدمرو  (هةمٌ ً،  45لة  اددهي )رئص  رئويلع     رئدمرو  م  معم ا  م  هةمٌ رت اٌ



 

و  م  موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً  قيئم  ئهحدٌد موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً   رخهليمرً ئ،ٌيم همك  اٌ   رئدمر

  هحو  أدرء رئهةمٌ رت  كشفت رئ هيئل ا    دئٌالً ئهدمٌم م ض ايت رئ،مرء، لطمٌ،  رئه ةت رئ شط

رئفهت رنلدراً  ممي ٌؤكد ف يئٌ  رئه ةت رئ شط فً ه مٌ  هةت  رئفهت رئه  قً   لمهيمرت رئفهت رالوه هيعً  

 هي.ادت حد ث هحو  فً أدرء رئهةمٌ رت فٌد لٌ ت رئ هيئل ف،مهيمرت رئفهت رئحمفً  أمي رئمهيمرت 

ل   ر 6 دمرو   (6113،العٌسوي ) فً ه عق ئهف ٌل د م رئه، ٌ  فً هدمٌم رئ،مرء،   أعمى 

هدفت إئى   (فياةٌ  هدمٌم رئ،مرء، ليوهخدرت لم يمل رئ م ض فً هحوٌ  رئوما   رئفهت رئ،مرئً)

  فً هحوٌ  رئوما   رئفهت رئ،مرئً (power point)م ض رئكش  ا  ف يئٌ  روهخدرت لم يمل رئ 

 راهمدت رئدمرو  رئم هل رئ صفً ئةه م  اةى أ ميط ه، ٌيت ه ةٌت رئ،مرء، رئشيئ   رئهً هوه ٌ  لهي 

م ةميت رئةغ  رئ ملٌ    ئةه م  أٌضيً اةى روهخدرمه  ئهةت رأل ميط ا د هدمٌوه  دم م رئ،مرء،  

ممثالً ليئم هل شلق رئهعمٌلً  ئدمرو  أثم روهخدرت لم يمل رئ م ض فً   روهخدت رئليحث م هعيً آخم

رأل ئى همثل م ةميت رئةغ  رئ ملٌ  لممرحل  هدمٌم رئ،مرء، اةى رئوما    رئفهت رئ،مرئً   رخهيم اٌ هٌ 6

ع ( طيئل ً 43 طيئليت رئهملٌ  رئ مةٌ  هخصص ئغ  املٌ  )  ( م ةم ً 55رئه ةٌت رئ يت فً د ئ  رنميمرت )

فً رئمعم ا  ( 27)    زات إئى( هةمٌ ،ً 52رئص  رئمرلع راللهدرئً  ادده  ) همثل اٌ   أخمى 

فً رئمعم ا  رئضيلط   شمةت أد رت رئدمرو 6 لطيق  مالحظ  هت هصمٌمهي ئ،ٌيم  (25)رئهعمٌلٌ   

ٌم رئ،مرء،   إادرد مدى روهخدرت م ةميت رئةغ  رئ ملٌ   طيئليت رئهملٌ  رئ مةٌ  ئه، ٌ  رئه ةٌت أث يء هدم

رخهليم هشخٌصً ئ،ٌيم رئوما   رئفهت رئ،مرئً   إادرد دم م ئة،مرء، ليوهخدرت لم يمل رئ م ض ئه فٌ ، 

أ  طيئليت رئهملٌ  رئ مةٌ  كّ  أكثم روهخدرميً ئةه، ٌ  فً ه ةٌت     لٌ ت رئ هيئلاةى رئمعم ا  رئهعمٌلٌ 

رئ م ض أدى إئى هحوٌ  رئوما   رئفهت رئ،مرئً    فم  رئ،مرء، م  م ةميت رئةغ  رئ ملٌ    أ  لم يمل

  قهيً فً رئهدمٌم قٌيويً ليئطمٌ،  رئم هيد،.

 :ل   ر  دمرو إعمرء ل (6114، جاد) قيت 

ف يئٌ  روهمرهٌعٌ  م،همح  فً ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئهالمٌ  رئص  رئثي ً ) 

ٌعٌ  م،همح  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى ف يئٌ  روهمره رنادردي( فً مصم هدفت إئى ه،صً

   هك  ت اٌ   رئدمرو  م  هل رئدمرو  ليئم هل شلق رئهعمٌلًهالمٌ  رئص  رئثي ً رنادردي   همثل م 

  رئمعم ا  رئضيلط  رمثة هةمٌ رً  (45 )  رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  رمثة  (هةمٌ رً 43 زات إئى ) ( هةمٌ رً 88)

ٌق رئدمرو  قيت رئليحث لإادرد روهلي   ئهحدٌد مهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئم يول  ئ ٌ    ئهح،ٌق مي ههد  إئ

رئدمرو    ثت صمت فً ض ئهي رخهليمرً ئ،ٌيم مهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئهً هت رالقهصيم اةٌهي   أاد دئٌالً 

رئهً ه صةت إئٌهي   م  ألمز رئ هيئل ئةم ةت ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً  فق رالوهمرهٌعٌ  رئم،همح  

 رئدمرو 6



 

  قيئم  لمهيمرت رئفهت رئ،مرئً  م هي 6 هحدٌد م  ى رئكةم  م  رئوٌيق   رشه،يق ئل ض

 مف  رألفكيم رئفماٌ  فً مرئمفمدرت م  مفمد،  رحد،    ضع ا  ر  م يوب ئةم،م ء   

، أ  كل ف،م،   رئهمٌٌز لٌ  رألفكيم رئمئٌو   رألفكيم رئفماٌ    هك ٌ  مأي ح ل فكم

 قضٌ   مدت فً رئ ص   هحدٌد رئه لٌمرت رئةغ ٌ  رئعمٌة  فً رئ ص.

 ًادت همك  أي هةمٌ  فً رئمعم ا  رئضيلط  م  مهيمرت رئفهت رئ،مرئ. 

 ًف يئٌ  رالوهمرهٌعٌ  رئم،همح  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئ. 

ئةغ  رئ ملٌ  أعمى  فً ه عق ئهحدٌد موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً  مهيمرهق رئالزم  ألوئة  كهب ر

ل   ر 6 )موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً   مهيمرهق رئالزم  ألوئة  كهب رئةغ   هحةٌةٌ   ( دراسة6117،فضل هللا )

هدفت إئى هحدٌد موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً  رئمهيمرت رئم دمع  رئ ملٌ  لد ئ  رنميمرت رئ ملٌ  رئمهحد،(  

مٌ  فً ممرحل رئه ةٌت رئ يت )قلل رئعيم ً( لد ئ  فمهي ئدى رئمه ةرهحت كل موه ى  رئهً ٌ لغً ه 

كهب ئةممحة   6كهيليً ل رقع  92رنميمرت رئ ملٌ  رئمهحد،    رشهمةت رئدمرو  اةى هحةٌل محه ى 

 راللهدرئٌ    ثالث  كهب ئكل م  رئممحةهٌ  رنادردٌ   رئثي  ٌ    كي ت أد رت رئدمرو  6

 .ئ ملٌ روهميم، ئهحةٌل أوئة  كهب رئةغ  رــــ 

 .م امةٌيت هص ٌ  رألوئة   ف،يً ئموه ٌيت رئفهت رئ،مرئًلإادرد طمٌ،  ئوــــ 

 .دئٌل ئهحةٌل أوئة  رئكهب رئدمروٌ  فً ض ء موه ٌيت رئفهت رئ،مرئًــــ 

فً ممرحل رئه ةٌت رئ يت ئموه ٌيت رئفهت رئ،مرئً م  رئ ملٌ   ه صةت رئدمرو  إئى أ  روهخدرت كهب رئةغ  

رئ،ة  ألوئة  موه ى رئفهت رئحمفً   م  رئ،ة  إئى رئكثم، ألوئة  موه ًٌ رئفهت رئهفوٌمي  رئفهت  رئكثم، إئى

  أي أ  موه ى رئفهت رئحمفً ههت ممرايهق ضم  كهب رئةغ  فً ممرحل رئه ةٌت رئ يت لشكل رئهطلٌ،ً

ههمي لشكل ٌهدمج ٌهدمج ه يزئٌيً  اةى رئ كم م  موه ًٌ رئفهت رئهفوٌمي  رئهطلٌ،ً رئ ٌ  ههت ممراي

 عيءت أوئة  هحدٌد رئهفيصٌل  روهخالص رئ هيئل  إصدرم رألحكيت رألكثم روهخدرميً فً هصيادٌيً  

موه ٌيت رئفهت رئ،مرئً رئثالث  اةى رئهمهٌب  لٌ مي عيءت أوئة  هحدٌد رألفكيم رئصمٌح    رئه لؤ 

 ٌيت رئثالث  اةى رئهمهٌب.ليألحدرث   همٌٌز رئح،يئق م  رآلمرء رألقل روهخدرميً فً رئموه 

 ل   ر 6دمرو   (6111،القلٌنً ) فً مصم أٌضيً أعمى 

 )ف يئٌ  لم يمل م،همح ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً   رئه لٌم رئكهيلً ئهالمٌ  رئص  رئخيمم راللهدرئً(  

( 38دمرو  م  ) هأئفت اٌ   رئل يء لم يمل ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً   رئه لٌم رئكهيلً  هدفت إئى 

أث يء هدمٌم رئلم يمل   أاد رخهليمٌ  م  فً هت رالوه ي   لهي   ئ،ٌيم رئمهيمرت رئموههدف  ليئه مٌ هةمٌ رً 



 

مهيمرت ه يوب  (8 )رئدمرو  إئى   ه صةت ص مهٌ  مهكيفئهٌ  ئكل م  رئفهت رئ،مرئً   رئه لٌم رئكهيلً

فهت    فهت م  ى رئف،م،  مدرت  فهت م  ى رئعمةفهت م ي ً رئمف هالمٌ  رئص  رئخيمم راللهدرئً ه6ً

 فهت رئم  ى رئ يت ئة ص  رئفكم، رئمئٌو   فهت رألفكيم رئعزئٌ    همهٌب رألفكيم  روه هيج رئم ة ميت 

 رئم،م ء  كمي أثلت رئلم يمل رئم،همح ف يئٌ  فً ه مٌ  هةت رئمهيمرت.      

 Improving vocabulary دمرو  ل   ر 6(  Mosher, 1999كمي أعمى م شم )

Knowledge and reading attitudes in 4th grades students through direct 

vocabulary instruction (  هحوٌ  م مف  رئطالب لم ي ً رئمفمدرت   رهعيهيههت  ح  رئ،مرء، م

م مف   هحوٌ صمت فً هدفت إئى ه،صً أثم لم يمل م( خالل رئهمكٌز اةى رئهدمٌم رئمليشم ئةمفمدرت

رئطالب لم ي ً رئمفمدرت   رهعيهيههت  ح  رئ،مرء، م  خالل رئهمكٌز اةى رئهدمٌم رئمليشم ئةمفمدرت  

( طيئليً م  طةل  رئص  رئمرلع رألويوً فً مدمو  مه وط  شميل 56 هك  ت اٌ   رئدمرو  م  )

رئم هل رئهعمٌلً   شٌكيغ   مم  ٌ ي    م  ض   فً رئفهت رئ،مرئً   م ي ً رئمفمدرت   هت روهخدرت

 همثةت أدر، رئدمرو  ليخهليم ئةمفمدرت هت هطلٌ،ق ل د روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئهدمٌم رئمليشم   قد أوفمت 

                                               رئ هيئل ا   م  مةح ظ فً م ي ً رئمفمدرت ا د رئطةل    هحو  فً رهعيهيههت  ح  رئ،مرء،.

 ل   ر 6 فً مصم دمرو  (7111،ٌة عد)أعمى  كمي

)ف يئٌ  روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئخمٌط  رئدالئٌ  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئممحة   

هد  م  خالئهي إئى رئه م  اةى ف يئٌ  روهمرهٌعٌ  رئخمٌط  رئدالئٌ  فً ه مٌ  مهيمرت  رنادردٌ ( 

ادردي   روهخدت رئليحث رئم هل شلق رئهعمٌلً مع اٌ   مك    رئص  رئثي ً رن هالمٌ رئفهت رئ،مرئً ئدى 

هةمٌ رً  هةمٌ ً، قوم ر إئى أملع معم ايت6 هعمٌلٌهٌ   ضيلطهٌ    قيت رئليحث لإادرد أد رت  (952)م  

رئص  رئثي ً رنادردي  ثت  هالمٌ رئدمرو  رئهً همثةت فً إادرد قيئم  لمهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئم يول  ئ

مهيم،  م هي )روه هيج رئفكم، رئمئٌو  ئةف،م،   ، ه صل إئى خمم اشم  همٌ  رئ ولٌ  ئكل مهيم،حدد رأل

رئالم ، ل م  رألفكيم  رئهمٌٌز   روه هيج هد  رئكيهب  رئهمٌٌز لٌ  رئح،ٌ،   رئمأي  رئهمٌٌز لٌ  رئم ، ل 

هيج االق  رئ هٌع  روه هيج خصيئص أوة ب رئكيهب  روه  لٌ  مي ٌهصل ليئم ض ع  مي ال ٌهصل لق

رخهليمرً م ض اٌيً م   مط رالخهٌيم م  مه دد   ثت أاد    ليئولب  هحدٌد رئ   ر  رئمئٌوً ئةم ض ع.....(

 أاد دئٌالً ئموياد، رئم ةت  ظهم مهد ٌيً م  رئمهيمرت رئويل،    ل ى روهمرهٌعٌ  رئخمٌط  رئدالئٌ  ئه مٌ  مي

رئدمرو  إئى ف يئٌ  روهمرهٌعٌ  رئخمٌط     ه صةت دمٌم رئ،مرء،أث يء هفً اةى ه فٌ  ه ، رالوهمرهٌعٌ  

رئدالئٌ   هأثٌمهي رنٌعيلً فً فهت رئهالم ، ئمي ٌ،مؤ     ركهويلهت مهيمرت رئفهت رئحمفً   رالوه هيعً 

  رئ يقد. 



 

 فً رنميمرت دمرو  (7111،جاب هللا ) فً محي ئ  ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً أعمى 

 ل   ر 6

هدفت إئى ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت   (ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئص  رئثي ً رئثي  ي )

مي ظهم ئدٌهت مهد ٌيً م  مهيمرت   أعمٌت  خيص ً رئ،مرئً ئدى طالب رئص  رئثي ً رئثي  ي رئ يت   

 ئهح،ٌق أهدر   رئم هل شلق رئهعمٌلً  ليوهخدرت طيئليً  طيئل ً  (996 )رئدمرو  اةى اٌ   مك    م 

رئدمرو  حددت مهيمرت رئفهت رئ،مرئً رئم يول  ئطالب رئص  رئثي ً رئثي  ي  ثت أاد رخهليمرً م ض اٌيً 

  ،د مي ههضم ق   ه ، رئمهيمرت ه6ً إدمرت رئ الق  لٌ  كةمهٌ     اهي  م   مط رالخهٌيم م  مه دد 

لٌ  رئوط م م  أفكيم ضم ٌ    إدمرت ميرئعمة  م  م  ى    ،د مي ههضم ق رئف،م، م  أفكيم  آمرء  

أوفمت رئدمرو  ا   هيئل أهمهي6 رمهفيع فً  ول  همك  رئطالب م  مهيمرت رئفهت قد   .)غٌم م ة  (

مضيدهي   إدمرت رئ الق  لٌ  كةمهٌ   رئ،مرئً رئهً ٌهضم هي موه ى رئكةم  هً )هحدٌد م  ى رئكةم   

كمي أ  طالب رئمعم ا  رئهعمٌلٌ   رئم  ى فً معم ايت(    ع رئ الق    هص ٌ  رئكةميت رئمهشيله 

هف ق ر اةى طالب رئمعم ا  رئضيلط  فً رئهمك  م  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً رألملع رئهً ظهمت مهد ٌ   

ممي ٌؤكد ف يئٌ  رئطمٌ،  رئهدمٌوٌ  رئمهضم   أويئٌب   شيطيت همل ٌ  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً 

   ي.ئدى طالب رئص  رئثي

 دمرو  ل   ر 6   (Robinson,& Bruce,1996 أعمى م ل و     لم م )

A metacognitive program for improving the Word Identification and 

Reading Comprehension Skills of Upper Primary Poor Readers. 

يب رئ،مرئً م  رئفئ  رئض ٌف  أثم لم يمل هحوٌ  قدم، رئطالب فً م مف  رئمفمدرت   مهيمرت رالوهٌ )

هدفت إئى دمرو  أثم لم يمل هحوٌ  قدم، رئطالب فً م مف  رئمفمدرت   مهيمرت (فً رئهحصٌل رئ،مرئً

 روهخدت رئم هل رئهعمٌلً  رالوهٌ يب رئ،مرئً م  رئفئ  رئض ٌف  فً رئهحصٌل رئ،مرئً فً و غيف م، 

رئدمرو 6 رخهليمرً هت هصمٌمق ئٌه يوب مع رئموه ى  طيئليً   كي ت أد رت (58 هك  ت اٌ   رئدمرو  م ) 

رئ ممي ئةهالمٌ    أوفمت رئ هيئل ا   ع د أثم إٌعيلً ئةلم يمل فً هحوٌ  قدم، رئطالب فً م مف  

 رئمفمدرت  ه مٌ  مهيمرههت.

 لدمرو  ل   ر Moore& Tuck, 1994 6,) قيت م م   ه ت )

Reciprocal teaching in a regular primary school classroom 

 هدفت إئى روه،صيء أثم  (رالوهٌ يب رئ،مرئً ئةطةل  ض ٌفً رئ،مرء، رئهليدئً فًأثم روهمرهٌعٌ  رئه ةٌت ) 

( 68رالوهٌ يب رئ،مرئً ئةطةل  ض ٌفً رئ،مرء،   هك  ت اٌ   رئدمرو  م ) رئهليدئً فًروهمرهٌعٌ  رئه ةٌت 



 

م فً أممٌكي   روهخدت رئم هل رئهعمٌلً   كي ت أد رت طيئليً هت رخهٌيمهت م  رئصف   رئمرلع  رئخيم

رئدمرو  رخهليمرً فً رالوهٌ يب رئ،مرئً  روهمرهٌعٌ  رئه ةٌت رئهليدئً   أوفمت رئ هيئل ا  إمكي ٌ  هطلٌق 

 روهمرهٌعٌ  رئه ةٌت رئهليدئً م  قلل م ةت رئص  فً ه مٌ  رالوهٌ يب رئ،مرئً.

 ل   ر 6 (7114،زٌان )دمرو  

رئمدخل رئ،صصً فً ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء، رئصيمه   رئوة ت رئ،ٌمً ئدى هالمٌ  رئممحة  )د م  

  رنادردٌ (  فً ط طي  رئهً

روهخدرت رئمدخل رئ،صصً فً ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت رئ،مرئً  رئوة ت رئ،ٌمً ئدى هالم ،  هدفت إئى

هالمٌ  رئصفٌ  رئويلع  رئثيم    هت ( هةمٌ رً م  48رئممحة  رنادردٌ    هك  ت اٌ   رئدمرو  م  )

روهخدرت رئم هل رئ صفً  رئهعمٌلً   ئهح،ٌق رئهد  رئويلق هت إادرد قيئم  لمهيمرت رئ،مرء، رئصيمه  

رئالزم  ئهؤالء رئهالمٌ   كمي أادت رئليحث  روهلي ً  ئهحدٌد رئ،ٌت رئالزم  ئهؤالء رئهالمٌ    رخهليمرً ئ،ٌيم 

،ٌيويً ئةوة ت رئ،ٌمً   ه صةت رئدمرو  إئى فياةٌ  رئلم يمل رئ،يئت اةى مهيمرت رئفهت رئ،مرئً   م

 رئ،صص فً ه مٌ  ه ، رئمهيمرت.

 ل   ر 6دمرو   (7111،المداوعة) أعمت 

)ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت فً رئ،مرء، رئصيمه  ا د هةمٌ رت رئص  رئثي ً رنادردي لد ئ  قطم  

هدفت إئى ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت فً رئ،مرء، ةٌت رئفمدي(   رهعيهيهه   ح هي ليوهخدرت أوة ب رئه 

رئصيمه  ئدى هةمٌ رت رئص  رئثي ً رنادردي فً د ئ  قطم ليوهخدرت أوة ب رئه ةت رئفمدي   أثم، فً 

( 244ه مٌ  رالهعي،  ح  رئ،مرء،  روهخدمت رئليحث  رئم هل شلق رئهعمٌلً   هك  ت اٌ   رئدمرو  م  )

وٌمه  إئى أملع معم ايت مهكيفئ  رث هٌ   هعمٌلٌهٌ    رث هٌ  ضيلطهٌ    شمةت أد رت هت ه،  ً، هةمٌ 

رئدمرو  رخهليمرً م ض اٌيً م   مط رالخهٌيم م  مه دد فً رئ،مرء، رئصيمه   ٌ،ٌم خمم مهيمرت  هً ) 

دم، اةى هحدٌد رئفكم، رئمئٌو    هحدٌد رئهفيصٌل رئعزئٌ    هحدٌد م ي ً رئمفمدرت م  رئوٌيق   رئ،

كمي أادت وعالً ئمهيل   كل هةمٌ ، فً رئمعم اهٌ  رئهعمٌلٌهٌ     رالوه هيج    هحدٌد رئم ي ً رئم عمٌ (

 طل،ت روهلي   ئةه م  اةى رئمٌ ل  رالههميميت رئ،مرئٌ  ئ ٌ   رئدمرو   ثت أادت لم يمعيً  ئه مٌ  

حد ث هحو  كلٌم فً  هيئل أهمهي6مهيمرت رئ،مرء، رئصيمه  رئموههد  ه مٌههي  ه صةت رئدمرو  ئ 

موه ى هةمٌ رت رئمعم اهٌ  رئهعمٌلٌهٌ  فً رئمهيمرت رئهً قيوهي رالخهليم   أ  ه ر رئهحو  ال ٌ  د إئى 

زٌيد، ادد م ض ايت رئ،مرء، ف،ط  إ مي ٌ  د إئى لم يمل رئ،مرء، رئفمدٌ  رئ ي رههت ل،دمرت رئهةمٌ رت 

 عزء م  أعزرء رئلم يمل. رههميميهه    مٌ ئه  رئخيص  فً كل 



 

م  أ رئل رئدمرويت رئهً أئ،ت رئض ء اةى ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد،  ل صفهي أحد مهيمرت  

 ل   ر 6 (7192،محمد ) هت رئ،مرئً  دمرو رئف

ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء،  إئى هدفت  (ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد، ئدى هالمٌ  ممحة  رئه ةٌت رألويوً )

   قومت اٌ   رئدمرو  إئى مئدى هالمٌ  رئص  رئخيمم م  ممحة  رئه ةٌت رألويوً فً مص رئ يقد، 

 هدمم  ف،يً ئةلم يمل رئمصمت ئه مٌ  مهيمرت رئ،مرء،  ،ً  هةمٌ  ( هةمٌ رً 48معم اهٌ 6 هعمٌلٌ  هضت )

 هل شلق هدمم ليئطمٌ،  رئم هيد،   روهخدت رئم ( هةمٌ رً  هةمٌ ،ً 44رئ يقد،   أخمى ضيلط  هضت )

 قد هضم ت أد رت رئدمرو  هحدٌد مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد، رئم يول    رئهعمٌلً  ئهح،ٌق أهدر  رئدمرو 

هحدٌد هد  6 ه صل إئى اشم مهيمرت هًقد هت رئئ ٌ   رئدمرو  فً ض ء رألهمٌ  رئ ولٌ  ئكل مهيم،   

هحدٌد رئ الق  لٌ     رئمليئ  فٌهيهحدٌد رئ ليمرت     رئهمٌٌز لٌ  رئح،يئق  رآلمرء   رئكيهب  رهعيهق

هحدٌد    هحدٌد رئهشيلق  رالخهال  فً رئ ليمرت    ملط رئولب ليئ هٌع     رألفكيم  ملطهي لل ض

    رئ،دم، اةى روهخالص ه مٌميت م  رئح،يئق رئعزئٌ     ه،دٌم رئم ي ً    م ط،ٌ  رألفكيم  هوةوهي

ثت قيت رئليحث لل يء لم يمل ئه مٌ    ٌم ئهي صة  لقهحدٌد رئ ليمرت رئهً ئهي صة  ليئم ض ع  مي ئ

 رخهليم ئ،ٌيم ف يئٌ  رئلم يمل فً ه مٌ  هةت رئمهيمرت   خةصت رئدمرو  إئى   رئمهيمرت رئ شم رئويل، 

ف يئٌ  رئلم يمل رئم،همح فً ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد، رئموههدف  مي ادر هحدٌد رئ ليمرت رئهً ئهي صة  

 مي ئٌم ئهي صة  لق  حٌث ئت ه عد فم ق درئ  لٌ  معم اهً رئدمرو  فً ه ، رئمهيم،.ليئم ض ع   

 :K.W.Lالدراسات التً تناولت استراتٌجٌات ما وراء المعرفة، واستراتٌجٌة  ـــ3ـــ2

رالوهمرهٌعٌيت  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  م   ( (K.W.Lه ّد روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً  

 ئ ئت وٌوةط  همد ف يئٌ  رئمه ةت أويويً ئهي  د م، رنٌعيلً رئ ي ٌميموق فً ه ةمق رئ رهً رئحدٌث  رئهً ه 

لشكل  K.W.Lرئض ء اةى ل ض رئدمرويت رئهً ه ي ئت ه ، رالوهمرهٌعٌيت لشكل ايت  روهمرهٌعٌ  

  م  ه ، رئدمرويت6خيص 

 6( بعنوان9022،الزهرانً )دراسة 

رئهحصٌل رئدمروً فً م،مم رئةغ  رال عةٌزٌ  ئدى طيئليت رئص   فً K.W.L)أثم روهخدرت روهمرهٌعٌ  

 فً K.W.Lرأل ل رئمه وط لمدٌ   مك  رئمكمم ( هدفت ه ، رئدمرو  إئى م مف  أثم روهخدرت روهمرهٌعٌ 

رئهحصٌل رئدمروً فً م،مم رئةغ  رال عةٌزٌ  ئدى طيئليت رئص  رأل ل رئمه وط لمدٌ   مك  رئمكمم  

رئم مفٌ 6 ) رئه كم  رئفهت  رئهطلٌق(   هت رهليع رئم هل شلق رئهعمٌلً   هك  ت اٌ    ا د موه ٌيت لة ت

(طيئلً  م  طيئليت رئص  رأل ل رئمه وط   أادت رئليحث  رخهليمرً هحصٌةٌيً   دئٌالً  64رئلحث م  )

ٌل ا د كل إمشيدٌيً ئهدمٌم رئ حد، ليوهخدرت رالوهمرهٌعٌ    ه صةت رئدمرو  إئى رمهفيع موه ى رئهحص

 م  موه ٌيت )رئه كم  رئفهت  رئهطلٌق(.



 

 

 ل   ر 6 ( دراسة9020،عقٌلً )كمي أعمى 

 رئم مف  مي  مرء  مهيمرت رئهحصٌل فً رئ ة ت هدمٌم فً رئم مف   مرء مي روهمرهٌعٌيت روهخدرت أثم) 

ٌعٌيت مي  مرء هدفت إئى م مف  أثم روهخدرت روهمرهرئميد، ئدى رئهالمٌ  رئمكف فٌ (    ح   رالهعي،

رئم مف  فً هدمٌم رئ ة ت اةى رئهحصٌل   مهيمرت مي  مرء رئم مف   رالهعي،  ح  رئميد، ئدى رئهالمٌ  

رئمكف فٌ    هت روهخدرت ثالث روهمرهٌعٌيت م  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  هً رئ م ع   رئهويؤل 

ئمكف فٌ  م  مدمو  رئ  م لمدٌ   و هيج  م  رئهالمٌ  ر( هةمٌ رً 58) هك  ت رئ ٌ   م   k.w.lرئ رهً  

 رهلع رئم هل شلق رئهعمٌلً   همثةت أد رت رئدمرو  فً رخهليم هحصٌةً  م،ٌيم مهيمرت مي  مرء 

رئم مف   م،ٌيم رهعي،  ح  ميد، رئ ة ت   ه صةت رئدمرو  إئى فياةٌ  رالوهمرهٌعٌيت رئثالث فً 

 رئهحصٌل.

  ر 6فعيءت ل   (9002،الجلٌدي)أمي دمرو  

)فياةٌ  إحدى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئه  ق رألدلً ئدى طالب رئص  رئثي ً  

فً ه مٌ  مهيمرت رئه  ق  K.W.Lرئثي  ي(  هدفت ئةكش  ا  فياةٌ  روهمرهٌعٌ  مي  مرء رئم مف 

عمٌلً   هك  ت اٌ     موهخدميً رئم هل شلق رئهفً رئو  دٌ  رألدلً ئدى طالب رئص  رئثي ً رئثي  ي

( طيئليً فً معم اهٌ  هعمٌلٌ   ضيلط    همثةت أد رت رئدمرو  ب6 قيئم  مهيمرت 55دمروهق م  )

رئه  ق رألدلً  رخهليم هحصٌةً ئ،ٌيم مهيمرت رئه  ق رألدلً   قد ه صةت رئ هيئل إئى  ع د فم ق  رت 

ئ  رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  ليوهخدرت دالئ  إحصيئٌ  فً رئهحصٌل رئل دي ئمهيمرت رئه  ق رألدلً ئصي

 أ صت رئدمرو  لهل ً أويئٌب رئه ةت رئ رهً ممثالً فً روهمرهٌعٌيت مي  مرء  K.W.Lروهمرهٌعٌ  

رئم مف  رئهً ههٌ  ئةمه ةت رئفمص  فً رئمشيمك  رنٌعيلٌ    رئهً ه مل اةى هحوٌ  ركهويب رئمه ةمٌ  

 ئ مةٌيت رئ ةت رئمخهةف .

 (ل   ر 90026،سعٌد )  م  رئدمرويت دمرو  

) فياةٌ  روهمرهٌعٌهٌ  م  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  رئهحصٌل  رئهفكٌم رئ يقد  رالهعي،  ح   

رئ، راد رئ ح ٌ  ئدى هالمٌ  رئممحة  رنادردٌ (   رئهً هدفت إئى رئه م  اةى مدى ف يئٌ  روهمرهٌعٌهٌ  

    ئت فً ه مٌ  رئهحصٌل  رئهفكٌم رئ يقد PQ4R  k.w.lم  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف   همي6

   همثةت فً مصم  هغٌٌم رالهعي،  فً فمع م  فم ع رئةغ  رئ ملٌ   ه  رئ ح  فً رئممحة  رنادردٌ 

أد رت رئدمرو  فً قيئم  لمهيمرت رئهفكٌم رئ يقد   رخهليم ئ،ٌيم رئهحصٌل   رخهليم ئةهفكٌم رئ يقد  

 ح  رئميد،   دئٌل ئةم ةت  روهخدت رئم هل رئ صفً  رئهعمٌلً   هك  ت اٌ    م،ٌيم رهعي، رئهالمٌ  

( هةمٌ رً م  رئهالم ، فً رئممحة  رنادردٌ    ه صةت رئ هيئل إئى هف ق روهمرهٌعٌ  46رئدمرو  م ) 



 

k.w.l   ٌاةى روهمرهٌعPQ4R  ًفً ه مٌ  رئمهغٌمرت رئثالث   هت رئه صل إئى فياةٌ  رالوهمرهٌعهٌ  ف

  مٌ  رئمهغٌمرت رئثالث  لصف  ايم  م،يم ً  ليألويئٌب رئه،ةٌدٌ  فً هدمٌم رئ ح . ه

 ( ل   ر Siribunnam& Tayraukham ,2009 6 م هي دمرو  وٌمٌل  يت   هيٌمركيت )

Effects of K.W.L and Conventional Instruction on Analytical thinking, 

Learning Achievement and Attitudes toward Chemistry Learning  

فً ه مٌ  رئهفكٌم رئهحةٌةً  رئهحصٌل رئ ةمً  رالهعي،  ح   k.w.lأثم روهخدرت د م، رئه ةت  روهمرهٌعٌ  )

فً ه مٌ  رئهفكٌم  k.w.l رئهً هدفت إئى م مف  أثم روهخدرت د م، رئه ةت  روهمرهٌعٌ  ( ه ةت رئكٌمٌيء

  ه ةت رئكٌمٌيء فً م،يط   مهيمويمركيت لهيٌال د  هك  ت اٌ   رئهحةٌةً  رئهحصٌل رئ ةمً  رالهعي،  ح

(طيئليً م  طالب رئص  رئخيمم   روهخدت رئم هل رئهعمٌلً  رئ صفً   همثةت أد رت 84رئدمرو  م  )

رئلحث فً رخهليم ئةهفكٌم رئهحةٌةً  رخهليم هحصٌةً   م،ٌيم رهعي،  ح  ه ةت رئكٌمٌيء   ه صةت  هيئل 

 د هحو  فً رئهحصٌل  رئهفكٌم رئهحةٌةً ئصيئ  رئمعم ا  رئهعمٌلٌ    كي ت رهعيهيت رئدمرو  إئى  ع

 رئطالب فً رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  ممهف   أكثم م  طالب رئمعم ا  رئضيلط   ح  ه ةت رئكٌمٌيء.

 ل   ر 6 (9002،أبو عجوة ) م هي دمرو  

ل رئكٌمٌيئٌ  ئدى طالب رئص  رئحيدي )أثم روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً فً ه مٌ  مهيمرت حل رئمويئ 

اشم(   رئهً هدفت إئى م مف  أثم روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً فً ه مٌ  مهيمرت حل رئمويئل 

(طيئليً 25ئطالب رئص  رئحيدي اشم فً غز،   رهلع رئم هل شلق رئهعمٌلً   هك  ت اٌ   رئلحث م ) 

ةم ه لٌ    أوفمت رئ هيئل ا   ع د فم ق ئصيئ  م  طالب رئص  رئحيدي اشم م  ثي  ٌ  امفيت ئ

 رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  ه زى ئه ظٌ  روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً فً مهيم، حل رئمويئل.

 ل   ر 6 (9002،البركاتً )  دمرو  

فً رئهحصٌل  k.W.Lأثم رئهدمٌم ليوهخدرت روهمرهٌعٌيت رئ كيءرت رئمه دد،  رئ،ل يت رئوت  ) 

  رئهً هدفت إئى م مف   (ئدى طيئليت رئص  رئثيئث رئمه وط لمدٌ   مك  رئمكمم   رئهمرلط رئمٌيضً

فً رئهحصٌل  رئهمرلط رئمٌيضً ئدى  k.w.lأثم رئهدمٌم ليوهخدرت رئ كيءرت رئمه دد،  رئ،ل يت رئوت  

صٌةٌيً طيئليت رئص  رئثيئث رئمه وط لمدٌ   مك  رئمكمم    قد أادت رئليحث  دئٌالً ئةم ةت  رخهليمرً هح

ئةطيئليت  ك ئت رخهليمرً ئ،ٌيم مهيمهً رئه رصل  رئهمرلط رئمٌيضً   هت روهخدرت رئم هل شلق رئهعمٌلً  

( طيئلً  هت ه،وٌمهت إئى ثالث معم ايت هعمٌلٌ   مرل   ضيلط    أظهمت 56 لةغت اٌ   رئدمرو  )

ط  م  حٌث موه ى رئه، ٌت  اةى رئمعم ا  رئضيل  k.W.Lرئ هيئل هف ق معم اهً رئ كيءرت رئمه دد،  



 

اةى رئمعم ا  رئضيلط  فً رئهحصٌل   هف ق معم اهً K.W.L هف ق معم اهً رئ،ل يت رئوت   

 رئ كيءرت رئمه دد،  رئ،ل يت رئوت اةى رئمعم ا  رئضيلط  فً رئهمرلط رئمٌيضً.

 ل   ر Tok,2008)   (  6دمرو  ه ت

The Effects of Note Taking and K.W.L Strategy on Attitude and 

Academic Achievement 

 روهمرهٌعٌ  هد ٌ  رئمالحظيت فً رئهحصٌل رئدمروً ئةهالمٌ   k.w.lأثم روهخدرت روهمرهٌعٌ  ) 

 k.w.l رئهً هدفت إئى هحدٌد أثم روهخدرت روهمرهٌعٌ  (  رهعيهيههت  ح  م،ممرت رئ ة ت  رئهك  ئ عٌي

رئدمروً ئةهالمٌ   رهعيهيههت  ح  م،ممرت رئ ة ت   روهمرهٌعٌ  هد ٌ  رئمالحظيت فً رئهحصٌل

( 86 هك  ت اٌ   رئدمرو  م )  رئم هل رئ صفً  رئهك  ئ عٌي  روهخدمت رئدمرو  رئم هل شلق رئهعمٌلً

هةمٌ رً م  هالم ، رئص  رئخيمم راللهدرئً فً م،يط   هيهيي لهمكٌي   ه صةت رئدمرو  إئى ف يئٌ  

هد ٌ  رئمالحظيت فً ه مٌ  رئهحصٌل رئدمروً  رالهعي،  ح  م،مم رئ ة ت   روهمرهٌعٌ  k.w.lروهمرهٌعٌ 

  رئهك  ئ عٌي.

 ل   ر Stahel (2008 ,  6)دمرو  وهيهل  

The Effects of Three Instructional Methods on the Reading 

Comprehension and Content Acquisition of Novice Readers  

 هدفت ( قمرء،  فهت رئ ة ت ( فk.w.lً)رئهفكٌم رئم عق_ رئص م رئمهحمك _ أثم ثالث روهمرهٌعٌيت )

 ( فk.w.lًه ، رئدمرو  إئى رئه م  اةى أثم ثالث روهمرهٌعٌيت )رئهفكٌم رئم عق_ رئص م رئمهحمك _ 

( هةمٌ رً م  هالم ، رئص  رئثي ً فً  ٌ ٌ مت  85قمرء،  فهت رئ ة ت  هك  ت اٌ   رئدمرو  م ) 

ئم هل رئهعمٌلً   كي ت أد رت رئدمرو  رخهليمرً ئ،ٌيم فهت رئ ة ت   ه صةت رئدمرو  إئى هأثٌم  روهخدت ر

 اةٌهمي. k.w.lكل م  رئهفكٌم رئم عق  رئص م رئمهحمك  اةى رئ،مرء،  فهت رئ ة ت   ادت هأثٌم 

 ل   ر 6 (9002 ،عبد الوهاب )دمرو  

ً م رق  ه ي  ٌ  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً )أثم رئهدمٌب اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  ف 

ئدى رئهالمٌ    ي ص  ليت رئه ةت ليئممحة  راللهدرئٌ ( فً مصم  هدفت إئى رئهح،ق م  فياةٌ  رئهدمٌب 

اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً هحوٌ  موه ى مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى رئهالمٌ    ي 

يت كي ت اةى رئشكل رئهيئً )رئهويؤل  رئهةخٌص  رئه لؤ  رئه ضٌ (  ص  ليت رئه ةت   ه ، رالوهمرهٌعٌ

( هةمٌ رً م  هالم ، رئص  رئخيمم 54 هت روهخدرت رئم هل شلق رئهعمٌلً   هك  ت اٌ   رئدمرو  م ) 



 

راللهدرئً   كي ت أد رت رئدمرو 6 رخهليم  كيء غٌم ئغ ي   رخهليم مهيمرت رئفهت رئ،مرئً   ه صةت 

 فياةٌ  رئهدمٌم رئ،يئت اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً.رئدمرو  إئى 

 ل   ر 6 (9002 ،عدٌة وصالح )دمرو   

شيمت( فً هدمٌم رئمٌيضٌيت اةى ه مٌ   -  )فكم _ زر ج K.W.L.A)فياةٌ  روهمرهٌعٌهً )) 

   هدفت إئى رئه م  اةى فياةٌ  (رئه رصل  رنلدرع رئمٌيضً ئدى هالمٌ  رئممحة  راللهدرئٌ 

 ٌ، ت فٌق (   (Application(  رئ ي ٌ  ً A)ــ رئهً أضٌ  ئهي ام د  K.W.L.A)روهمرهٌعٌهً )

  )فكم ــ زر ج ــ شيمت( فً هدمٌم  ـــ رئمه ةت لكهيل  أهت رئهطلٌ،يت ئمي هت ه ةمق فً شهى رئمعيالت

دى هالمٌ  رئممحة  راللهدرئٌ    روهخدمت رئدمرو   رئمٌيضٌيت اةى ه مٌ  رئه رصل  رنلدرع رئمٌيضً ئ

رئم هل رئهعمٌلً    همثةت أد رت رئدمرو  فً رخهليم ئةه رصل رئمٌيضً   رخهليم ئإللدرع رئمٌيضً  

( هةمٌ رً م  هالمٌ  رئص  رئويدم راللهدرئً لمحيفظ  رئشمقٌ    ه صةت 86 هك  ت اٌ   رئدمرو  م  )

   )فكم ــ زر ج ــ شيمت( فً رئه رصل  رنلدرع رئمٌيضً. K.W.L.Aٌعٌ  رئدمرو  إئى فياةٌ  روهمره

 ل   ر 6 (9002دراسة )محمد،  

)ف يئٌ   م  ج هدمٌوً م،همح قيئت اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  رئهفكٌم رئ يقد ئدى  

اةٌ   م  ج هدمٌوً طيئليت رئص  رأل ل رئثي  ي(  فً مصم  هدفت رئدمرو  إئى رئهح،ق م  مدى في

قيئت اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  رئهفكٌم رئ يقد فً رئمٌيضٌيت ئدى طيئليت رئص  رأل ل 

(  روهخدمت رئليحث  K.W.Lرئثي  ي   كي ت ه ، رالوهمرهٌعٌيت )رئ ص  رئ ه ً  حل رئمشكالت  

ٌ  رئ صفً   شلق رئهعمٌلً   هك  ت اٌ   رخهليمرً ئةهفكٌم رئ يقد فً رئمٌيضٌيت   راهمد رئلحث رئم هع

(طيئلً  م  طيئليت رئص  رأل ل رئثي  ي   ه صةت رئدمرو  إئى  هيئل أكدت ف يئٌ  ه ، 64رئدمرو  م ) 

 رالوهمرهٌعٌيت فً ه مٌ  مهيمرت رئهفكٌم رئ يقد.

 ل   ر 6 (9002 ،سالم )دمرو  

درف ٌ  رالئهزرت ليئهد   لم يمل  K.W.L.H)ه مٌ  مهيمرت مي  مرء رئم مف  ليوهخدرت روهمرهٌعٌ   

رئهحصٌل ئدى رألطفيل فً ض ء  ظمٌ  رئه ةت رئموه د إئى رئدميغ   ظمٌ  رئهد (  هدفت إئى   أثم، فً

رئ ي ٌ  ً كٌ  ٌمك  أ  أه ةت ( Hـــ  هت إضيف  رئ م د ) K.W.L.Hم مف  أثم روهخدرت روهمرهٌعٌ  

رالئهزرت ليئهد  فً ه مٌ  مهيمرت مي  مرء رئم مف  ئدى أطفيل أكثم ا  رئم ض ع ـــ  لم يمل درف ٌ  

رئص  رئثيئث راللهدرئً فً م،مم رئ ة ت فً ض ء  ظمٌ  رئه ةت رئموه د إئى رئدميغ   ظمٌ  درف ٌ  

( هةمٌ ً، م  هةمٌ رت رئص  84رالئهزرت ليئهد    رهلع رئم هل رئهعمٌلً   هك  ت اٌ   رئدمرو  م  )

   ه صةت رئدمرو  إئى ف يئٌ  رئلم يمل  رالوهمرهٌعٌ  فً ه مٌ  مهيمرت مي  مرء رئثيئث راللهدرئً

 رئم مف .



 

 ل   ر 6 (9002 ،علً الدٌن )دمرو   

)فياةٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئهفكٌم رئ يقد فً ميد، اةت رالعهميع ئدى طالب  

دفت إئى رئه م  اةى ف يئٌ  روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئممحة  رئثي  ٌ  رئ يم (  فً مصم  رئهً ه

رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئهفكٌم رئ يقد م  خالل هدمٌم ميد، اةت رالعهميع ئطالب رئممحة  رئثي  ٌ  

  رئهويؤل رئ رهً  رئهفكٌم K.W.Lرئ يم    رقهصمت رئدمرو  اةى ثالث روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  )

وهخدت رئم هل رئ صفً ئهحةٌل محه ى رئ حد،   رئم هل رئهعمٌلً ئهطلٌق أد رت لص ت ممهفع(   ر

رئدمرو  رئهً همثةت فً رخهليم ئمهيمرت رئهفكٌم رئ يقد  رخهليم هحصٌةً   هك  ت اٌ   رئدمرو  م  

ت ( هةمٌ رً م  هالم ، رئثي  ٌ    أوفمت رئ هيئل ا  ف يئٌ  رالوهمرهٌعٌيت رئثالث فً ه مٌ  مهيمر556)

 رئهفكٌم رئ يقد.

 ل   ر 6 (9002 ،علً )دمرو   

موه ى هعهٌز رئم ة ميت  ل،يء أثم  مرء رئم مف  فً ه ةت رئكٌمٌيء فً)أثم روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي   

رئه ةت ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي  ي رئزمراً(  فً مصم هدفت ه ، رئدمرو  إئى رئه م  اةى أثم 

مرء رئم مف  )خمرئط رئمفيهٌت  رئهويؤل رئ رهً( فً ه ةٌت رئكٌمٌيء اةى روهخدرت ل ض روهمرهٌعٌيت مي  

موه ى هعهٌز رئم ة ميت  ل،يء أثم رئه ةت ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي  ي رئزمراً   هك  ت اٌ   

( طيئليً م  طالب رئص  رأل ل رئثي  ي رئزمراً   روهخدت رئليحث رخهليمرً هحصٌةٌيً  55رئلحث م ) 

ز رئم ة ميت   رئم هل شلق رئهعمٌلً   ه صةت رئدمرو  إئى فياةٌ  ه ، رالوهمرهٌعٌيت فً  مهيت هعهٌ

 هح،ٌق مي هدفت إئٌق رئدمرو  فً موه ى هعهٌز رئم ة ميت  ل،يء أثم رئه ةت.

 

ففً ه ر رئمعيل أعمى   مع   ي ص  ليت رئه ةت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف كمي أثلهت أهمٌ  

 ل   ر 6 صم دمرو فً م (9002،عدٌة )

)ف يئٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى رئهالم ،   ي ص  ليت رئه ةت  

ئةه م  اةى أثم رئهدمٌب اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف ) رئهويؤل  ليئممحة  رنادردٌ ( فً ل هي 

دى هالمٌ  رئص  رأل ل رنادردي م    ي ص  ليت رئ رهً  رئهةخٌص( فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئ

هةمٌ رً  (24 )   روهخدت رئم هل شلق رئهعمٌلً رئ،يئت اةى ه زٌع أفمرد رئ ٌ   رئليئ  اددهتفً مصم رئه ةت

 هةمٌ ،   ئهح،ٌق مي ههد  إئٌق رئدمرو  صمت رئليحث اددرً م  رألد رت همثةت فً هحدٌد مهيمرت رئفهت 

ٌ   رئدمرو   ف،يً ئألهمٌ  رئ ولٌ  ئمهيمرت رئفهت   صمت رخهليمرً م ض اٌيً م   مط رئ،مرئً رئم يول  ئ 

رالخهٌيم م  مه دد  ٌ،ٌم مهيمرت رئفهت رئموههدف  رئهً هت رالقهصيم اةٌهي طلق قلةٌيً   أثلهت رئدمرو  

 .  ف يئٌ  روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً  رئهةخٌص فً ه مٌ  هةت رئمهيمرت



 

 ل   ر 6  (9002 ،والنادورعمرو )دمرو   

)أثم ه شٌط رئم مف  رئويل،  اةى رالوهٌ يب رئ،مرئً ئدى اٌ   م  رئطةل    ي ص  ليت رئه ةت فً مدٌ   

امي (  هدفت ه ، رئدمرو  إئى م مف  أثم ه شٌط رئم مف  رئويل،  اةى رالوهٌ يب رئ،مرئً ئدى اٌ   

 ةت  م  رئص  رئمرلع رألويوً   روهخدمت ( طيئليً م  رئطةل    ي ص  ليت رئه86مؤئف  م ) 

فً هحوٌ  رالوهٌ يب رئ،مرئً   روهخدت رئم هل رئهعمٌلً   همثةت أد رت رئلحث  K.W.Lروهمرهٌعٌ  

فً رخهليم ئ،ٌيم رالوهٌ يب رئ،مرئً ا د موه ٌٌق رئحمفً  رالوه هيعً   قد أشيمت  هيئل رئدمرو  إئى 

 هحوٌ  رالوهٌ يب رئ،مرئً لموه ٌٌق رئحمفً  رالوه هيعً. فً K.W.L فياةٌ  روهخدرت روهمرهٌعٌ  

 6 ( بعنوان9002 ،خلٌل )دمرو   

)أثم روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  رئهفكٌم رئ ةمً  رالهعي،  ح  ميد، رئ ة ت ئدى هالمٌ  

 مرء رئم مف   رئص  رأل ل رنادردي(  فً مصم  هدفت إئى دمرو  أثم روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي

)رئهويؤل رئ رهً  رئهفكٌم لص ت ممهفع  وعالت رئهفكٌم( فً ه مٌ  رئهفكٌم رئ ةمً  ه مٌ  رالهعي، ئدى 

هالمٌ  رئص  رأل ل رنادردي   روهخدمت رئليحث  رخهليمرً ئةهفكٌم رئ ةمً ئ،ٌيم مهيمرت رئهفكٌم رئ ةمً  

( طيئلً  م  68هعمٌلً  اةى اٌ   مؤئف  م )  م،ٌيم ئالهعي،  ح  ميد، رئ ة ت   راهمدت رئم هل رئ

طيئليت رئص  رأل ل رنادردي   ه صةت رئدمرو  إئى هأثٌم روهخدرت ه ، رالوهمرهٌعٌيت فً ه مٌ  

 مهيمرت رئهفكٌم ئدى رئهةمٌ رت.

 ل   ر 6 (9002 ،رمضان )دمرو   

ميت فً ه مٌ  رئمفيهٌت )رئهفيال لٌ  ل ض روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف   موه ٌيت هعهٌز رئم ة  

رئ ةمٌ   رئهفكٌم رئ يقد ئدى هةمٌ رت رئص  رأل ل رنادردي فً ميد، رئ ة ت(  هدفت إئى رئه م  اةى 

فياةٌ  روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً فً ه مٌ  رئمفيهٌت رئ ةمٌ   مهيمرت رئهفكٌم رئ يقد فً ميد، رئ ة ت ئةص  

( هةمٌ رً 68ئهعمٌلً   رقهصمت رئدمرو  اةى اٌ   مؤئف  م  )رأل ل رنادردي   قد هت روهخدرت رئم هل ر

م  هالمٌ  رئص  رأل ل رنادردي لمدمو   صم فً مصم   روهخدمت رئليحث  رخهليمرً ئةمفيهٌت رئ ةمٌ   

 رخهليمرً ئةهفكٌم رئ يقد   م،ٌيويً ئموه ٌيت هعهٌز رئم ة ميت   قد أوفمت  هيئل رئدمرو  ا  فياةٌ  ه ، 

 ٌعٌ  فً ه مٌ  رئمفيهٌت  مهيمرت رئهفكٌم رئ يقد.رالوهمره

 6( بعنوان9002 ،عبد الوهاب)دمرو   

)فياةٌ  روهخدرت ل ض روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً هحصٌل رئفٌزٌيء  ه مٌ  رئهفكٌم رئهأمةً  

  إئى  رالهعي،  ح  روهخدرمهي ئدى طالب رئص  رئثي ً رئثي  ي رألزهمي(  فً مصم  هدفت ه ، رئدمرو

رئه م  إئى فياةٌ  روهخدرت ل ض روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  )رئهدمٌم رئهليدئً  رئهويؤل رئ رهً  



 

ه شٌط رئم مف  رئ،لةٌ ( فً هحصٌل رئفٌزٌيء  ه مٌ  رئهفكٌم رئهأمةً  رالهعي،  ح  روهخدرمهي ئدى اٌ   

رئم هل رئهعمٌلً  رئم هل رئ صفً   ( طيئليً م  طالب رئص  رئثي ً رئثي  ي   هت روهخدرت88مؤئف  م  )

 روهخدمت رئليحث  رخهليمرً هحصٌةٌيً فً رئفٌزٌيء   رخهليمرً ئةهفكٌم رئهأمةً   م،ٌيويً ئالهعي، فً رئدمرو   

 قد أوفمت رئ هيئل ا   ع د فم ق ئصيئ  رئمعم ا  رئهعمٌلٌ    ليئهيئً هحو  فً موه ى رئهحصٌل  

        رئهفكٌم رئهأمةً   رالهعيهيت. 

 ل   ر 6 (9002،سالم ) فً دمرو   صفٌ  قيت لهي   

)روهمرهٌعٌيت روهٌ يب رئم،م ء ئدى رئ،يما رئ ملً  االقيههي لكل م  رئموه ى رئه ةٌمً  رئع م    ع  

 فً مصم ئةه م  اةى رالوهمرهٌعٌيت رئم مفٌ  رئهً ٌفضةهي رئ،يما رئ ملً الوهٌ يب رئم،م ء رئ ص(  

   روهخدت رئم هل مع  ص  ئكل روهمرهٌعٌ  روهمرهٌعٌ ً ( 56)إادرد قيئم  شمةت حٌث قيت رئليحث ل

قيمئيً م  رئصف   رألخٌم، م  ممرحل رئه ةٌت رنادردي  (864) رخهيم اٌ   مك    م  رئ صفً  

 رئثي  ي  رئعيم ً  رئمهخمج م  رئعيم  ع  أظهمت  هيئل رئدمرو  أ  روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً م  

 هٌعٌيت رئهً ٌفضةهي رئ،يما ئة ص ل إئى رالوهٌ يب رئ،مرئً.رالوهمر

 ل   ر 6 (9002 ،عفانة ونشوان)دمرو  

)أثم روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً هدمٌم رئمٌيضٌيت اةى ه مٌ  رئهفكٌم رئم ظ مً ئدى طةل   

ٌعٌيت مي  مرء رئص  رئثيم  رألويوً لغز،(  هدفت ه ، رئدمرو  إئى م مف  أثم روهخدرت ل ض روهمره

رئم مف  فً هدمٌم رئمٌيضٌيت اةى ه مٌ  رئهفكٌم رئم ظ مً ئدى طةل  رئص  رئثيم  رألويوً لغز،   قد 

( طيئليً م  طالب رئص  رئثيم    هت  58)   روهخدمي رخهليمرً ئةهفكٌم رئم ظ مً اةى اٌ   مؤئف  م  

وهخدرت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً روهخدرت رئم هل رئهعمٌلً   قد أوفمت رئ هيئل ا   ع د أثم ال

 ه مٌ  رئهحصٌل  ه مٌ  ل ض أ  رع رئهفكٌم.

ل   ر 6  فً مصم لدمرو  (9002،فهمً ) فً ظل رالههميت ليئ،مرء، رئ يقد،  مهيمرههي قيمت 

)ف يئٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد، ئدى طيئليت رئص  رأل ل 

هدفت إئى رئه م  اةى ف يئٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  )رئهويؤل رئ رهً( فً ه مٌ  ل ض    ي( رئثي

موهخدم  رئم هل شلق رئهعمٌلً مع اٌ    مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد، ئدى طيئليت رئص  رأل ل رئثي  ي 

فً رئمعم ا   (85)فً رئمعم ا  رئهعمٌلٌ    (88قومت إئى ) طيئل ً  (45)رئدمرو  رئهً هك  ت م  

رئضيلط    همثةت أد رت رئدمرو  فً قيئم  ئهحدٌد مهيمرت رئ،مرء، رئ يقد، رئم يول  ئة ٌ   رئمدم و   

مهيمرت ئة،مرء، رئ يقد، هت رئه صل إئٌهي  (5 ) إادرد رخهليم م ض اً م    ع رالخهٌيم م  مه دد ٌ،ٌم

 ه، ٌت رألدئ   ت اةى رئم،م ء مع رئه ةٌل  إصدرم حك  هً 6 رئهمٌٌز لٌ  رألفكيم رئمئٌو   رئثي  ٌ  

 هت إادرد    روه هيج هد  رئكيهب   رئ الق  لٌ  رألوليب  رئ هيئل  رئهمٌٌز لٌ  رئح،يئق  رآلمرء    ،دهي 



 

رئ رهً فً ه مٌ  مهيمرت  هويؤلقيئم  ئألوئة  رئه عٌهٌ   أشيمت  هيئل رئدمرو  إئى فياةٌ  روهمرهٌعٌ  رئ

 .    موههد  ه مٌههيرئ،مرء، رئ يقد، رئ

ل   ر 6 )ه مٌ   مهيمرت مي  مرء رئم مف   أثمهي فً رئهحصٌل  ر ه،يل أثم  (9009 ،لدف هللا)دمرو  

رئه ةت ئدى رئطيئب رئم ةت خالل ميد، طمق هدمٌم رئ ة ت(  فً مصم هدفت إئى ه مٌ  مهيمرت مي  مرء 

ئب رئم ةت خالل ميد، طمرئق هدمٌم رئ ة ت  رئم مف   أثمهي فً رئهحصٌل  ر ه،يل أثم رئه ةت ئدى رئطي

همثةت أد رت رئدمرو  فً رخهليم هحصٌةً   م،ٌيم ئةه،ٌٌت رئ رهً ئمهيمرت مي  مرء رئم مف    لطيق  

مالحظ  أد رت رئطالب ئمهيمرت مي  مرء رئم مف   رهل ت رئليحث  رئم هل شلق رئهعمٌلً   هت رخهٌيم 

طالب م  ش ل  رئ ة ت رئلٌ ئ عٌ    ه صةت رئدمرو  إئى  ع د ( طيئليً م  رئ86اٌ   ئةدمرو  م  )

فم ق  رت دالئ  إحصيئٌ  ئصيئ  رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  فً رالخهليم رئهحصٌةً   فياةٌ  روهمرهٌعٌيت مي 

  مرء رئم مف  فً رئهحصٌل  ل،يء أثم رئه ةت.

 ل   ر 6 (9002 ،الجندي وصادق)دمرو   

مي  مرء رئم مف  فً هحصٌل رئ ة ت  ه مٌ  رئهفكٌم راللهكيمي ئدى هالمٌ  )ف يئٌ  روهخدرت روهمرهٌعٌيت  

رئص  رئثي ً رنادردي   ي رئو يت رئ ،ةٌ  رئمخهةف (  هدفت ه ، رئدمرو  إئى رئه م  اةى مدى ف يئٌ  

 ً روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً هحصٌل ميد، رئ ة ت  ه مٌ  رئهفكٌم راللهكيمي ئدى هالمٌ  رئص  رئثي

( هةمٌ رً م  هالم ، رئص  28رنادردي   ي رئو يت رئ ،ةٌ  رئمخهةف    هت رخهٌيم اٌ   رئدمرو  م  )

رئثي ً رنادردي فً رئعيم   رنوالمٌ  فً غز،   رهلع رئليحث رئم هل رئهعمٌلً   همثةت أد رت رئدمرو  

ٌم راللهكيمي   رخهليم رألشكيل فً رخهليم هحصٌةً ئ،ٌيم رئهحصٌل رئدمروً   رخهليم رئ،دم، اةى رئهفك

رئمه،يط   ئهص ٌ  رئهالمٌ  إئى موه ٌيت رئو   رئ ،ةٌ  رئمخهةف    قد أوفمت  هيئل رئدمرو  ا   ع د 

فم ق  رت دالئ  ئصيئ  رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  فً رئهحصٌل  رئهفكٌم راللهكيمي  ف،يً الخهال  موه ٌيت 

 رئو   رئ ،ةٌ .

 ل   ر 6 لدمرو  (9002 موسى) فً مصم أٌضيً قيت   

)أثم روهمرهٌعٌ  مي  مرء رئم مف  فً هحوٌ  أ ميط رئفهت رئ،مرئً   رئ اً لمي  مرء رئم مف   إ هيج  

إئى فحص أثم روهمرهٌعٌ  مي  مرء رئم مف  )رئهويؤل  هدفت رألوئة  ئدى طالب رئممحة  رنادردٌ ( 

مرء رئم مف    رئ،دم، اةى إ هيج رألوئة  ئدى رئ رهً( فً هحوٌ  أ ميط رئفهت رئ،مرئً   رئ اً لمي  

هت  هةمٌ ،ً  (24 )هةمٌ رت رئص  رئثي ً رنادردي  موهخدميً رئم هل شلق رئهعمٌلً مع اٌ   مك    م 

   همثةت هةمٌ ،ً  (84 هك  ت م  )    ضيلط هةمٌ ،ً (  88هك  ت م  ) ه،وٌمه  إئى معم اهٌ  هعمٌلٌ 

هيمرت رئفهت رئحمفً   رالوه هيعً   رئ ،دي   رئه  قً   رنلدراً  رئدمرو  فً رخهليم ٌ،ٌم مأد رت 

 روهلي   ئة اً لمي  مرء رئم مف    أاد رخهليمرً ئ،ٌيم قدم، كل هةمٌ ، اةى هك ٌ  أوئة   صٌيغههي 



 

ل فوهي ل د قمرء، م ض ع م ٌ    كهيل  أوئة  هحت كل ف،م، م  ف،مرت رئم ض ع م    ع رألوئة  

درت اةى قيئم  ز د  لهي ئمويادهه  اةى ه ئٌد أ  صٌيغ  أوئة  لأ فوه  أث يء دمروهه  رئمفه ح   م هم

ئة ص رئ،مرئً  خةصت رئدمرو  إئى أ  روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً ويادت فً هحوٌ  مهيمرت رئفهت 

رئ،مرئً حٌث عيءت رئفم ق درئ  ئصيئ  رئهطلٌق رئل دي فً مهيمرت رئفهت رالوه هيعً   رئ ،دي  

 رنلدراًع  فٌمي ٌه ةق لمهيمرت رئفهت رئحمفً  عدت فم ق غٌم درئ  إحصيئٌيً لٌ  رئهطلٌق  رئه  قً  

 .رئ،لةً  رئل دي

 ل   ر 6فً مصم دمرو   (9000،عبد الحمٌد) أعمى 

)ف يئٌ  روهمرهٌعٌيت م مفٌ  م ٌ   فً ه مٌ  ل ض رئمهيمرت رئ ةٌي ئةفهت فً رئ،مرء، ئدى طالب رئص   

هد  م  خالئهي إئى رئه م  اةى أثم هدمٌب رئطالب اةى ل ض رالوهمرهٌعٌيت ثي  ي(  رأل ل رئ

 روهخدت رئليحث  رئم مفٌ  فً ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي  ي 

 ئهح،ٌق أهدر   هت ه زٌ هت اةى ثالث  فص ل   طيئليً ( 588)رئم هل شلق رئهعمٌلً مع اٌ   مك    م  

رخهليمرً ئ،ٌيم خمم مهيمرت ئةفهت هت رئه صل إئٌهي  ه6ً هحدٌد هد  رئكيهب   رئليحث ئدمرو  أادر

رئه لؤ ليئ هيئل فً ض ء رئم،دميت  رئهمٌٌز لٌ  رئح،ٌ،   رئمأي   هحدٌد م ض اٌ    رئهمٌٌز لٌ  رئم ي ً 

ئة  كل مهيم، موههدف  ٌ،ٌوهي رئكيهب فً امض أفكيم،  ثت طلق رئليحث رخهليمرً قلةٌيً مك  يً م  اشم، أو

ل د  ئت دمب طالب كل  ، وؤرال  م   مط رالخهٌيم م  مه دد اةى أفمرد رئ ٌ     كل فصل اةى حد

 رئهةخٌص  روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً  روهمرهٌعٌ :معم ا  اةى إحدى ه ، رالوهمرهٌعٌيت ليئهمهٌب  هً

ل د رال ههيء م  هدمٌب اٌ   رئدمرو  اةى  روهمرهٌعٌ   رئدمل لٌ  رئعد ل رئ رهً  رئهةخٌص   

رالوهمرهٌعٌيت رئويل،   أُاٌد هطلٌق رخهليم رئفهت ل دٌيً  أوفمت رئ هيئل ا  ف يئٌ  روهمرهٌعٌ  رئعد ل 

رئ رهً  رئهةخٌص م يً فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئموههدف  مي ادر مهيم، هحدٌد هد  رئكيهب  فةت هك  ه يت 

 فً رئم يئعيت رئثالث ئدى أفمرد رئ ٌ   فً هةت رئمهيم،. فم ق  رت دالئ  إحصيئٌ 

 ل   ر 6 (9000، عبد الصبور)دمرو  

فياةٌ  ه ظٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً رئهحصٌل رئدمروً  ه مٌ  مهيمرت امةٌيت رئ ةت ) 

دفت ه ، رئدمرو  إئى رئهكيمةٌ   رئهفكٌم راللهكيمي فً ميد، رئ ة ت(   قد هت روهخدرت رئم هل رئهعمٌلً   ه

م مف  أثم ه ظٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً رئهحصٌل رئدمروً ئميد، رئ ة ت  ه مٌ  مهيمرت 

( طيئليً م  طةل  رئص  رئثيئث 68امةٌيت رئ ةت رئهكيمةٌ    رئهفكٌم راللهكيمي ئدى اٌ   هت رخهٌيمهي م  )

صٌةً   رخهليم ئةهفكٌم راللهكيمي فً رئ ة ت  رنادردي لمصم   همثةت أدر، رئدمرو  فً رخهليم هح

 رخهليم ئ،ٌيم امةٌيت رئ ةت رئهكيمةٌ    أوفمت رئ هيئل ا   ع د فم ق  رت دالئ  إحصيئٌ  ئصيئ  



 

رئمعم ا  رئهعمٌلٌ  فً كل م  رخهليم رئهحصٌل  رخهليم رئهفكٌم راللهكيمي   فً م،ٌيم امةٌيت رئ ةت 

 رئهكيمةٌ .

   ل  ل ر  ( Davey, McBride's,1986) دمرول  دٌفلً مليت لمرٌلدزه ر رئمعليل  م  أقدت رئدمرويت ل

Generating self-questions after Effect of Self-questioning on comprehension and 

inference  integrative approach. (  فهت رئف،م،   ه، ٌت امةٌيت رئفهت رئحمفً  فًأثم ه ئٌد رألوئة

فهلت  فلًرئه لم  اةلى أثلم ه ئٌلد رألولئة  رئهلً هلدفت إئلى ( رئهالمل ، فلًثم ه ئٌد رألولئة  وهدالئً   أ رال

رئهالمل ،  رولهخدت رئمل هل شللق  فلًوهدالئً   أثم ه ئٌد رألولئة  رئف،م،   ه، ٌت امةٌيت رئفهت رئحمفً  رال

ت إئلللى رئصللل  رئوللليدم  هلللت ه،ولللٌمههالمللل ، هةمٌللل رً مللل   (68)اٌ للل  رئدمروللل  مللل  هك  لللت رئهعمٌللللً   

هةمٌل رً   معم ال  رئ،لمرء،  إاليد، رئ،لمرء،  (58 )معم اهٌ   معم ا  هخهص له ئٌد رألوئة  ههكل   مل 

   ئهح،ٌق أهدر  رئدمرو   هت إادرد رخهليم مك   مل  أمللع ف،لمرت  فً  ٌ ٌ مت هةمٌ رً  (55 )ههك   م 

رئهوليؤالت ه ،ولت إئلى  ل اٌ 6 كل ف،م، ٌ دمج هحههي ثمي ٌ  هويؤالت ئةفهت هخهص ليئهدراً رئحلم   هل ، 

رألوئة  رئحمفٌ   رألوئة  رالوهدالئٌ    ل د هطلٌق رالخهليم اةى رئمعم اهٌ   ه صةت رئدمرو  إئى  هيئل 

رئهأثٌمرت رئمئٌو  ئه ئٌد رألولئة     ل ع رألولئة    رئهفيالل لٌ هملي  رت دالئل  إحصليئٌ  ئمعم ال   أهمهي6

فً رئموله ٌٌ  رئحمفلً  رالولهدالئً أكللم ليئ ولل  ئمعم ال  ه ئٌلد ه ئٌد رألوئة    كي  مه وط رئدمعيت 

 رألوئة  م  معم ا  رئ،مرء،.

   التعلٌق على الدراسات السابقة:

)ٌهلللللللللٌ  ملللللللل  خللللللللالل رالطللللللللالع اةللللللللى رئدمرولللللللليت رئولللللللليل،  أ  ئةفهللللللللت رئ،مرئللللللللً مولللللللله ٌيت 

اةٌلللللق  مهللللليمرت ادٌلللللد، هه للللل ع ملللللع رخلللللهال  رألامللللليم  رئممرحلللللل رئدمرولللللٌ     مللللل  رئمهفلللللق 

لللللللأ  رئمهلللللليمرت ٌمكلللللل  ه مٌههللللللي لطمرئللللللق  أولللللليئٌب ادٌللللللد،  ههفللللللق رئدمرولللللل  رئحيئٌلللللل  ملللللللع 

( 5552(  عللللللللللللللللليب  )5558(  دمروللللللللللللللللل  رئمطي اللللللللللللللللل )5545دمروللللللللللللللللل  محملللللللللللللللللد )

 رئ ٌولللللللللللل ي (5885 الللللللللللللدرئخيئق) (5888 علللللللللللليد) (5888 رئ،ةٌ للللللللللللً)( 5555 اطٌلللللللللللل )

رئفهللللللللت  ( فللللللللً أ هللللللللي ههللللللللد  إئللللللللى ه مٌلللللللل  مهلللللللليمرت5884( رئخ رئللللللللد،)5885 رئظ حللللللللي ً)

( لأ هللللللي ه،لللللل ت اةللللللى ل لللللليء 5888(   رئ،ةٌ للللللً )5545رئ،مرئللللللً   ههفللللللق مللللللع دمرولللللل  محمللللللد)

لم لللللليمل ئه مٌلللللل  مهلللللليمرت رئفهللللللت رئ،مرئللللللً    ه،لللللل ت اةللللللى هحدٌللللللد رئمهلللللليمرت رئم يوللللللل  ئة ٌ لللللل  

( 5885(  دمرولللللللل  وللللللللةطي )5545رئموللللللللههدف  كمللللللللي هلللللللل  رئحلللللللليل فللللللللً دمرولللللللل  محمللللللللد)

رئفهللللللللت رئ،مرئللللللللً رئمحلللللللدد، موللللللللل،يً ه همللللللللد (   ئ،ٌلللللللليم مهللللللليمرت 5552 دمروللللللل  علللللللليب  )

رئدمروللللل  رئحيئٌللللل  اةلللللى رخهلللللليم م ضللللل اً مللللل   ملللللط رالخهٌللللليم مللللل  مه لللللدد كملللللي هللللل  رئحللللليل 

 (.5555) (  دمرو  اطٌ 5552فً دمرو  عيب   )



 

( 5885(  الد رئخيئق )5888(  عيد)5555(  اطٌ )5552 هخهة  ا  دمرو  عيب   )  

( لأ هي ه ئً رههميميً ئممحة  رئه ةٌت رألويوً ليئحة،  5885ئعةٌدي)(  ر5885 رئ ٌو ي  رئظ حي ً )

رأل ئى اةى اكم رئدمرويت رئم ك م، ويل،يً  رئهً مكزت اةى ممحةهً رئه ةٌت رنادردي  رئثي  ي  فم  

مي رئمهت أ  ٌ طى ئةمهيمرت رئمكهول  فً ه ، رئممحة  رئهأوٌوٌ  أهمًٌ  أكثم  أل هي ه هلم رئةل   رألويوٌ  ئ

ٌةٌهي م  ممرحل دمروٌ    ه ر رئعي ب رئ ي و   همراٌق رئدمرو  رئحيئٌ .  هخهة  ا  دمرو  

( رئهً رقهصمت اةى خمم مهيمرت ف،ط  لأ هي همراً اددرً أكلم م  رئمهيمرت. كمي 5888الدرئحمٌد)

 رئ رهً. هخهة  ه ، رئدمرو  ا  ويل،يههي لأ هي ه ي ئت رهعيهيت رئهالم ،  ح  روهمرهٌعٌ  رئعد ل

 ليئ ول  ئالوهمرهٌعٌيت رئه ةٌمٌ  رئهً هت ه ي ئهي ف،د هت رئهمكٌز اةى رالوهمرهٌعٌيت مي  مرء  

رئهً ه همد  ئهي روهمرهٌعٌ  رئهويؤل رئ رهً ( رئةهي  ه ي5888(  فهمً)5885رئم مفٌ  مثل دمرو  م وى)

( رئهً ه ي ئت 5884دمرو  رئلمكيهً)  k.w.lاةى ه ئٌد رألوئة  لم هعٌ  هشلق روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً

ئك  هي همكز اةى فياةٌ  رئمه ةت  عهد، رئ رهً  k.w.lروهمرهٌعٌيت رئ كيءرت رئمه دد،  رئ،ل يت رئوت  

 ه ظٌت م ة ميهق  ملطهي مع ل ضهي لشكل ل يء م مفً مهكيمل   ه هلم روهمرهٌعٌ  رئعد ل 

أثلهت فياةٌههي مع اد، مهغٌمرت م هي رئهحصٌل  م  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  رئهً K.W.Lرئ رهً

رئدمروً   رئهفكٌمرئ يقد  رئه لٌم رئةفظً  غٌمهي رئكثٌم   ٌ ّد رئفهت رئ،مرئً م  رئمفيهٌت رئضم مٌ  أ  

هكهوب م   رئممرحل رألويوٌ    ه ر رئم حى رئ ي و   ههل ق رئدمرو  رئحيئٌ    ئت لإدخيل طمٌ،  

مرئق رئه،ةٌدٌ    رئهً قد هويهت فً ه مٌ  ه ، رئمهيمرت  أكثم م  رئطمرئق ه ةٌمٌ  حدٌث  مغيٌم، ئةط

 رئه،ةٌدٌ    ه ر مي وهلٌ ق  هيئعهي.

 ه  اللللللللت أهللللللللدر  رئدمرولللللللليت رئولللللللليل،    أغمرضللللللللهي    ليئ وللللللللل  ألهللللللللدر  رئدمرولللللللل 6

 فللللللللً K.W.Lفل ضللللللللهي كللللللللي  ٌهللللللللد  إئللللللللى ه،صللللللللً أثللللللللم روللللللللهخدرت روللللللللهمرهٌعٌ  

  )وللللللللللٌمل  يت  (5855)رئزهمر للللللللللً   رئهحصللللللللللٌل رئدمروللللللللللً كمللللللللللي فللللللللللً دمرولللللللللل 

ه مٌلللللللللل  مللللللللللي  (  فلللللللللل5884ً(  )هلللللللللل ت  5884ئلمكلللللللللليهً  )ر(  5885 هيٌمكهلللللللللليت  

هلللللدفت دمروللللليت أخلللللمى إئلللللى كملللللي  (.5882 مرء رئم مفللللل  كملللللي فلللللً دمروللللل  )وللللليئت  

ه،صللللللً أثلللللللم روللللللهمرهٌعٌيت ملللللللي  مرء رئم مفللللللل  اةللللللى رئهحصلللللللٌل كمللللللي فلللللللً دمروللللللل  

                       ( 5886ب  (  )اللللللللللللللللللللللللللللللدرئ هي5885(  )وللللللللللللللللللللللللللللل ٌد  5858)ا،ٌةلللللللللللللللللللللللللللللً  

(  )الللللللللللللللد رئصللللللللللللللل م  5885(  )رئع للللللللللللللدي  صلللللللللللللليدق  5885  )ئطلللللللللللللل    

5888.) 

هللللللدفت ل للللللض رئدمرولللللليت إئللللللى ه،صللللللً ف يئٌلللللل  مللللللي  مرء رئم مفلللللل  فللللللً هحوللللللٌ  رئفهللللللت  

( 5885(  )اطٌلللللللل  5884(  )الللللللللدرئ هيب  5885رئ،مرئللللللللً كمللللللللي فللللللللً دمرولللللللل  )وللللللللهيهل  



 

ٌللللللل  مهللللللليمرت رئهللللللل  ق رألدللللللللً كملللللللي فلللللللً دمروللللللل  (  فلللللللً ه م5885 )املللللللم   رئ للللللليط م  

 (.5885)رئعةٌدي  

 ههفلللللللق رئدمروللللللل  رئحيئٌللللللل  ملللللللع رئدمروللللللليت رئوللللللليل،  فلللللللً رولللللللهخدرمهي الولللللللهمرهٌعٌ   

K.W.L   ً( 5885(  )وللللللللللللللللللللٌمل  يت  هيٌمكهلللللللللللللللللللليت  5855كدمرولللللللللللللللللللل  )رئزهمر لللللللللللللللللللل

هللللللللدفت  (  هخهةلللللللل  ا هللللللللي فللللللللً هللللللللد  رئدمرولللللللل  إ 5884(  )هلللللللل ت  5884 )رئلمكلللللللليهً  

 فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً. K.W.Lاةى أثم روهمرهٌعٌ   إئى رئه م 

( 5885 ل ض رئدمرويت هدفت ئم مف  رهعيهيت رئهالمٌ   ح  رئميد، مثل دمرو  )وٌمل  يت  هيٌمكهيت   

(  هخهة  ا هي 5886(   ح  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  مثل دمرو  )الد رئ هيب  5884 )ه ت  

 .K.W.Lهعيهيت رئهالم ،  ح  روهمرهٌعٌ  فً أ هي ههد  ئه م  ر

ه  ات أد رت رئدمرويت رئويل،  اةى حوب ه  ع أهدرفهي   رهف،ت  أمي ليئ ول  ألد رت رئدمرو 6

(   م هي أاد رخهليمرً 5885م ظمهي فً إادرد رخهليم ئةهحصٌل  رئهفكٌم رئ يقد مثل دمرو  )و ٌد  

(  م هي أاد رخهليمرً هحصٌةٌيً 5885 يت  هيٌمكهيت  ئةهحصٌل  رئهفكٌم رئهحةٌةً مثل دمرو  )وٌمل 

 (5885(  )رئع دي  صيدق  5888 رخهليمرً ئةهفكٌم راللهكيمي مثل )الد رئصل م  

(  ليئ ول  5886 أادت ل ض رئدمرويت رخهليمرً ئةمفيهٌت  رخهليمرً ئةهفكٌم رئ يقد مثل دمرو  )ممضي   

 يً ه ةٌمٌيً  رخهليمرً ئ،ٌيم مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئةدمرو  رئحيئٌ  ف،د أادت رئليحث  لم يمع

رخهيم ل ض رئدمرويت اٌ   م  هالمٌ  رئممحة  راللهدرئٌ  مثل دمرو  )الد  ليئ ول  ئ ٌ   رئدمرو 6  

 (.5885(  )امم   رئ يط م  5882(   )ويئت  5884(  )اطٌ   صيئ   5884رئ هيب  

(   )رئلمكيهً  5855دردٌ  مثل دمرو  )رئزهمر ً   ل ضهي رخهيم اٌ   م  هالمٌ  رئممحة  رنا

( 5884(  )افي     ش ر   5886(  )ممضي   5886(  )خةٌل  5885(  )اطٌ   5884

 (.5885 )رئع دي  صيدق  

( 5885(  )أل اع ،  5885 ل ضهي رخهيم اٌ   م  طالب رئممحة  رئثي  ٌ  مثل دمرو  )رئعةٌدي  

 (.5886(  )الد رئ هيب  5884 )محمد  

 (.5885 ل ضهي رخهيم اٌ   م  طالب رئعيم يت مثل دمرو  )ئط     

ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً فً ميد، رئةغ   k.w.l ليئ ول  ئةدمرو  رئحيئٌ   ف،د روهخدمت روهمرهٌعٌ  

 ئدى اٌ   م  هالم ، رئص  رئمرلع رألويوً فً مدٌ   رئال قٌ . رئ ملٌ 



 

ه  ات رئم رد رئه ةٌمٌ  رئهً ه ي ئههي رئدمرويت رئويل،   فم هي مي روهخدت رئةغ    6  ليئ ول  ئةميد، رئه ةٌمٌ

(   م هي مي روهخدت ميد، رئ ة ت كمي فً دمرويت )ا،ٌةً  5855رال كةٌزٌ  كمي فً دمرو  )رئزهمر ً  

(  )رئع دي 5886(  )ئط     5886(  )ممضي   5886(  )خةٌل  5884(  )وهيهل  5858

(   م هي مي روهخدت ميد، رئكٌمٌيء كمي فً دمرويت 5888(  )الد رئصل م  5885 صيدق  

(   م هي مي روهخدت ميد، رئمٌيضٌيت كمي فً دمرويت )اطٌ  5885(  )أل  اع ،  5885)وٌمٌل  يت  

(   م هي مي روهخدت ميد، اةت رالعهميع كمي فً دمرو  )اةً 5888(  )افي     ش ر   5884 صيئ   

(  أمي ليئ ول  5885(   م هي مي روهخدت ميد، رئ، راد رئ ح ٌ  كمي فً دمرو  )و ٌد  5882رئدٌ   

 ئةدمرو  رئحيئٌ  ف،د ه ي ئت ميد، رئةغ  رئ ملٌ   مهيمرت رئفهت رئ،مرئً.

( 5888رهلع ل ض رئدمرويت رئويل،  رئم هل رئ صفً كمي فً دمرو  )رئ ٌو ي     ليئ ول  ئةم هل6

(   رهلع ل ضهي رئم هل رئهعمٌلً كمي فً دمرو  )الد رئ هيب  5882رئدٌ    (  )اة5885ً )و ٌد  

(   رهلع ل ضهي رئم هل شلق رئهعمٌلً كمي فً دمرو  )رئحم مي 5884(  )رئم هشمي  5884

(  )الد 5885(  )وةطي   5885(  )الد رئخيئق  5885(  )قيوت  رئمزم اً  5855 خصي     

 (5855رئزهمر ً  (  )5888(  )عيد  5885رئغ ً  

 أمي ليئ ول  ئةدمرو  رئحيئٌ  ف،د رهل ت رئم هعٌ 6 شلق رئهعمٌلً   رئ صفً.

 ــــ خاتوت: 4ـــ2

 ؼد االطاع ػلً األ حاد والدزاساث القا مت الخٍ حناولج هخغُساث البحذ الحالٍ والخؼلُك ػلُها  

ن الوفُد اوغ إطاز  ظسٌ َؼبٍ خلفُت  غُت ححدَد  ماط االحفاق واالخخاف  ُنها و ُن البحذ الحالٍ، ه

ف المازئ أكثس ػلً  هؼسفُت واسؼت ػن هفسناث البحذ الحالٍ، وَفُد أَضاً فٍ  نا  أنواث البحذ، و َؼسِّ

 هخغُساث البحذ، وهرا ها سُخن الخحدد ػنه فٍ الفصل الخالٍ.

 

 

 

 الفصل الثالث

 اإلطار النظري



 

   " تجاهاتاة  ـــــ لذاتياستراتيجية الجدول اي ـــــ الفهم القرائ" 

 

 مقدمة: 1-3- 

اسدددتراتيجية مدددن اسدددتراتيجيات مدددا وراش المعرفدددة وىدددي اسدددتراتيجية يتنددداول الفصدددل الحدددالي دراسدددة    
التدي تدّم تجريبيدا فدي البحدث الحدالي، وبمدا أّن ىدذا البحدث ييددف إلدى  سدتراتيجيةبوصدفيا اال الجدول الذاتي

ومعرفددة  األساسددي، رابددعلمصددف ال فيددم القرائدديالتنميددة ميددارات ي فدد الكشددف عددن فاعميددة ىددذه االسددتراتيجية
 .ستتم دراسة ىذه المتغيرات بشكل مفصلف اتجاىات التالمذة نحوىا،

 الفهم القرائي: 2-3-

 أهمية القراءة لمفرد والمجتم : 1-2-3-

تكثددددددددددددر األدلددددددددددددة والشددددددددددددواىد التددددددددددددي تتحدددددددددددددث عددددددددددددن أىميددددددددددددة القددددددددددددراشة، بشددددددددددددكل عددددددددددددام ولدددددددددددددى 
، فمقدددددددددد كاندددددددددت بدايدددددددددة كدددددددددالم اهلل سدددددددددبحانو وتعدددددددددالى المندددددددددزل عمدددددددددى سددددددددديدنا المسدددددددددممين بشدددددددددكل خددددددددداص

)) اقدددددددددرأ باسدددددددددم ربدددددددددك الدددددددددذي خمددددددددددق   بسدددددددددم اهلل الدددددددددرحمن الدددددددددرحيم محمدددددددددد )ص( مدددددددددن سدددددددددورة العمدددددددددق
خمدددددددددق اإلنسدددددددددان مدددددددددن عمدددددددددق  اقدددددددددرأ وربدددددددددك األكدددددددددرم  الدددددددددذي عمدددددددددم بدددددددددالقمم  عمدددددددددم اإلنسدددددددددان مدددددددددا لدددددددددم 

 (597)سورة العمق،    يعمم(( صدق اهلل العظيم

تددددددددددزداد نددددددددددت أىميددددددددددة القددددددددددراشة ودورىددددددددددا فددددددددددي العمددددددددددم والددددددددددتعمم عمددددددددددى مددددددددددر الددددددددددزمن، و والتددددددددددي بي
يم لمعرفدددددددي، والتقدددددددددم التقندددددددي، الدددددددذي يسددددددددأىميدددددددة القدددددددراشة يومدددددددًا بعددددددددد يدددددددوم عمدددددددى الددددددددرغم مدددددددن النمدددددددو ا

فددددددددددي نقددددددددددل المعرفددددددددددة والثقافددددددددددة، وتطددددددددددور تقنيددددددددددة المعمومددددددددددات، واالحتفدددددددددداظ بيددددددددددا وسددددددددددرعة اسددددددددددترجاعيا 
د مكانتيددددددددا ولددددددددم تتراجددددددددع عددددددددن أداش دورىددددددددا فددددددددي نشددددددددر بكددددددددل يسددددددددر وسدددددددديولة، فدددددددد ن القددددددددراشة لددددددددم تفقدددددددد

 التعميم، والمعرفة، والثقافة من جيل إلى  خر.

فدي توسديع دائدرة خبراتدو وفدتح أبدواب الثقافدة أمامدو، وتيدذيب اإلحسداس لديدو،  فالقراشة وسيمة الفدرد 
اعي)شدحاتة، ومساعدتو في حل مشكالتو، وتسيم في إعداده العممي، وتحقق لو التوافدق الشخصدي واالجتم

ن التفددوق فددي القددراشة إالمددتعمم فددي التحصدديل الدراسددي، إذ والقددراشة أسدداس نجدداح أو إخفدداق . (105، 1996
يحقددق لممددتعمم تعميمددًا نافعددًا ومنتجددًا، فالنجدداح فييددا نجدداح فددي جميددع المددواد الدراسددية والقصددور فييددا قصددور 

 (. 124، 1997وعجز عن التحصيل في أي مادة من المواد الدراسية )سمك، 

ومن أىمية القراشة لمفرد أيضًا أنيا تبني شخصيًة مميزًة لمقارئ فيي تجعمدو عمدى اطدالع دائدم عمدى 
تنمي قدرات أكثدر لديدو، وتجعدل مندو شخصديًة منسدجمًة مدع متطمبدات العصدر و  ما تنتجو الثقافات األخرى،

 الذي يعيش فيو، قادرًة عمى حل المشكالت التي تواجييا.



 

النافددذة التددي يطددل الفددرد مددن خالليددا عمددى و ، رفددي تبددادل الفكددر مددن فددرد إلددى  خدد أنجددح وسدديمة فيددي
الفددرد عمددى التددزود بالمعددارف، لتنمددو قدرتددو عمددى  القددراشة تعددين ، و(75، 2001الثقافددات المختمفددة )البجددة، 

يق (. وعن طر 104، 2002معرفة الكالم فيزداد لديو الحس المغوي، والتذوق الجمالي لكل ما يقرأ )مدكور،
القددراشة يكتسددب الفددرد احترامددًا كبيددرًا وتقددديرًا مددن جميددع زمالئددو، وشخصددية ُيشددار إلييددا بالبنددان، وسددموًا فددي 

)مجددداور،  الثقافدددة، وثدددروة فدددي المغدددة، وتواصددداًل مسدددتمرًا مدددع كدددل جديدددد يقدمدددو العدددالم مدددن عمدددوم واكتشدددافات
جييم، وتحدد رغباتيم، وتزيدىم شمواًل القراشة أداة األفراد لحل كثير من المشاكل التي تواو (. 292، 1999

وعمقًا، وتولد لدييم اإلحساس بالذات وباآلخرين، وتحث العقول عمى الرغبة في االطدالع والتفكير)شدحاتة، 
(. وفدددي السدددياق ذاتدددو يؤكدددد فضدددل اهلل أن القدددراشة تشددديع فدددي التالميدددذ حدددب االسدددتطالع، ممدددا 104، 1996

 (.64، 1998ون فيو )فضل اهلل،يكسبيم سعة المعرفة بالعالم الذي يعيش

بال  -، فالمجتمع الذي يقرأ ىوأما عن أىمية القراشة لممجتمع فيي ال تقل شأنًا عن أىميتيا لمفرد
ى الثقافات المختمفة، وبالوقت مجتمع متقدم، متقارب ومتواصل مع غيره من المجتمعات، منفتح عم -شك
 وال يسمح بمحوىا أمام الثقافات األخرى.محافظ عمى عاداتو وتقاليده وثقافتو الخاصة  نفسو

فدالمجتمع القددارئ مجتمدع ندداٍم يممدك القدددرة عمددى الحيداة والتقدددم، والعالقدات الفكريددة بدين أفددراده قويددة، 
(. والقدددراشة وسددديمة اجتماعيدددة وثقافيدددة فعالدددة فدددي 166، 2004والمندددافع متبادلدددة، والخبدددرات مشدددتركة)عطا، 

أفراد الجماعة، وتبادل المعارف، والتوافق مع المجتمع، وىدي السدبيل  المجتمع فيي تدعو إلى التواصل بين
 (.125، 1997)سمك، كافة المجاالت ل الثقافة من جيل إلى  خر فيالوحيد إلى نق

تسددديم القدددراشة اجتماعيدددًا فدددي التقدددارب بدددين الددددول عمدددى الدددرغم مدددن الحددددود الجغرافيدددة البعيددددة، كمدددا 
فددات، وجعمددت التبددادل الثقددافي بددين المجتمعددات ظدداىرة عالميددة )مجدداور، فددالقراشة قربددت بددين الكثيددر مددن الثقا

ت القدددراشة بددداب األمدددل الدددذي يحتددداج إلدددى بدددذل قصدددارى الجيدددد لتعمددديم كدددل فئدددات دَّ (. ولدددذا ُعددد194، 1999
 نفتدداح عمددى أفكدداراالويمكددن القددول إن القددراشة أداة مددن أدوات الثقافددة، و  (.257، 2001المجتمددع )يددونس، 

، فعددن طريقيددا يخطددو المجتمددع خطددوات إلددى األمددام متسددمحًا بمددا أكسددبتو القددراشة ىاوتقاليددد يدداتوثقافا الشددعوب
مدددن إرث ثقدددافي، وتواصدددل حضددداري، يمكندددو االطدددالع عمدددى ثقافدددات األمدددم، وحضدددارات الشدددعوب )طعيمدددة، 

1998 ،23.) 

 

 

 :القراءة وتنمية الفهم 2-2-3 -

تنمية الفيم القرائي لدى التالمذة ال بد من إلقاش  بما أن القراشة بيذه األىمية فال بد من العمل عمى
الضددوش عمددى القددراشة ودورىددا فددي تنميددة الفيددم واالسددتيعاب القرائددي، ألن تنميددة فيددم المقددروش تزيددد مددن الفائدددة 



 

فددادة منددو فددي عمميددات النقددد واإل المكتسددبة منددو ومددن قدددرة القددارئ عمددى ربطددو بغيددره مددن المعددارف والخبددرات
 أ الحقًا وتسيم في تصحيح البناش المعرفي لمفرد وتنظيمو وتنميتو.  والتقييم لما يقر 

إن تنميددة قددددرة المتعممدددين عمددى فيدددم المدددادة المقدددروشة يحقددق نمدددوًا معرفيدددًا، وقدددرة عمدددى توجيدددو النقدددد 
(. والقددراشة بفيددم واضددح تددؤدي 22، 1991اليددادف، وانتفاعددًا بددالقراشة فددي الحيدداة العامددة )السددعدي و خددرون،

 (.106، 1996أفكار اآلخرين، وربطيا بالخبرات السابقة )شحاتة، إلى قبول

م ىو أسدموب تعمديم القدراشة، إذ ومن أىم العوامل المساعدة عمى تنمية الفيم القرائي في مجال التعمي
 تعميم القراشة بأساليب جيدة وصحيحة يساعد عمى تنمية الفيم القرائي. إن

تمييدددد يييدددن الدددذىن، ويفدددتح فدددي الدددنفس شدددوقًا إلدددى فيدددم وىدددذا مدددا أشدددار إليدددو عدددامر بقولدددو: " إن ال
الموضوع الجديد، وشرح المغويات ييددف إلدى تمكدين الطالدب مدن اإلحاطدة بالمعداني، واكتمدال الفيدم بدزوال 
العوائددددددق المغويدددددددة، كمددددددا أن القدددددددراشة مرتبطددددددة بدددددددالتعبير، وال يتددددددأتى لمطالدددددددب تعبيددددددر إال بدددددددالفيم ووضدددددددوح 

 (.85، 2000األفكار)عامر، 

 شك في أن الفيم القرائي كما يحتاج إلى أساليب تعميم جيدة فيو يحتاج إلى رغبة داخمية عند وال
 الفرد في وصولو إلى الفيم، وخمفيًة معرفيًة تساعده عمى إدراك مكونات ما يقرأ.

ونجدداح القددراشة فددي تنميددة ميددارات الفيددم القرائددي يتطمددب رغبددة فددي الوصددول إلددى الفيددم، ومعمومددات  
المفددداىيم، وقددددرة عمدددى فيدددم مكوندددات الدددنص القرائدددي مدددن فقدددرة وكممدددة وجممدددة )يدددونس و خدددرون،  سدددابقة مدددن

والفيم في القراشة يساعد القارئ عمى اإلدراك الصحيح لما ينطوي عميو المقروش من معان  (.172، 1981
كددار الكاتددب ظدداىرة أو خفيددة، والقددراشة بغيددر ذلددك تفقددد قيمتيددا، وتصددبح عمميددة  ليددة ال تنقددل إلددى القددارئ أف

ومعانيددددو، وتخمددددو مددددن الدددددافع إلددددى اإلقبددددال عمييددددا، واتخاذىددددا وسدددديمة لممتعددددة والتحصدددديل العممددددي )عاشددددور 
 (. 61، 2003والحوامدة،

كمدددا يعددددُّ الفيدددم القرائدددي ميدددارًة تحتددداج إلدددى التددددريب والتمدددرين مدددن خدددالل كتدددب القدددراشة وأنشدددطتيا 
يم في تكوين اتجاىات كتب القراشة أو في غيرىا يس ة فيوتدريباتيا، وال شك في أن فيم النصوص المقروش

يجددب أن تعمددل كتددب القددراشة عمددى تنميددة االتجاىددات  لكولددذاإلقبددال المتزايددد عمييددا. و إيجابيددة نحددو القددراشة 
، 2002اإليجابيدددة نحدددو القدددراشة، والمدددران المسدددتمر عمدددى أىدددم مياراتيدددا المتمثمدددة بدددالفيم القرائدددي) مددددكور، 

عربية ركيزة رئيسة في اكتساب الطدالب ميدارات الفيدم القرائدي، وىدذا مدا أكدده الخميفدة ومعمم المغة ال (.132
بقولدددو: " إن قيمدددة مددددرس المغدددة العربيدددة فدددي مينتدددو، ومددددى نجاحدددو فييدددا يقددداس بمقددددار أثدددره فدددي تالميدددذه، 

 .(118، 2003وتمكينيم من القراشة الصحيحة، والقدرة عمى الفيم الدقيق لما يقرؤونو".)الخميفة، 



 

الفيم القرائي لب ميارات القراشة، وحجر زاويتيا، ونقطة انطالقيا نحو تعمم وفيم ن ويمكن القول إ     
ية كافًة، و كغيره من المفاىيم لو عدة مستويات، تعددت تصنيفاتيا بتعدد الباحثين الذين المواد التعميم

 تناولوىا، وىذا ما سيظير في الفقرة التالية.

 ((Comprehension Readingئي أو اةستيعاب القرائي: الفهم القرا 3-2-3-

بعد التحدث عن أىمية القراشة لكل من الفرد والمجتمع، ال بد من التحدث عن الفيم القرائي كدأىم   
أركان عممية القراشة، فدالقراشة بدال فيدم لممقدروش تفقدد جوىرىدا وال تحقدق اليددف منيدا وتصدبح إضداعًة لموقدت 

اش بأبحدددداثيم م القرائددددي مددددن أىددددم المفدددداىيم التددددي تناوليددددا الكثيددددر مددددن التربددددويين والعممددددوالجيددددد، ويعتبددددر الفيدددد
   عرض ألىم تعريفات الفيم القرائي ومكوناتو.  ودراساتيم، وفيما يأتي

فدي مجدال القدراشة؛ فيدو محدور عمميدة القدراشة التدي  ميمدةيعاب القرائي من الموضوعات اليعد االست
كسابيا لمقراش كما يعده بعض الباحثين  اليدف النيائي لعمميدة القدراشة، فمدن ال يسعى النظام التعميمي إلى إ

يفيددم مددا يقددرأ كأنددو لددم يقددرأ. ويعددد االسددتيعاب القرائددي مددن أكثددر الميددارات العقميددة ارتباطددًا بالعمميددة التعميميددة، 
أكسددبو أىميددة خاصددة وأكثرىددا تددأثيرًا فددي التحصدديل الدراسددي والنجدداح فددي الميمددات التعميميددة المختمفددة، ممددا 

 (.Learner,2000,78لدى الباحثين التربويين والنفسيين، فدرسوا مكوناتو ومستوياتو والعوامل المؤثرة فيو)

 وقددد أورد التربويددون وعممدداش الددنفس تعريفددات متعددددة لمفيددوم االسددتيعاب القرائددي. فقددد عّرفددو سددميث
 قددددددروشة بمدددددا يددددددتالشم وخمفيتدددددو المعرفيددددددةبأندددددو عمميدددددة نشددددددطة تتضدددددمن تفسددددددير القدددددارئ وتعديمددددددو لممدددددادة الم

((Smith,1997,86 كمددددا عرفددددو جريمددددت بأنددددو القدددددرة عمددددى فيددددم معنددددى الددددنص المكتددددوب، والقدددددرة عمددددى .
(. وعرفددو جودمددان (Grellet,1995,78 اسددتخالص المعمومددات الددواردة فيددو بفاعميددة وكفدداشة قدددر اإلمكددان

 مدددددددددددادة المكتوبدددددددددددة أو المنطوقدددددددددددةبأندددددددددددو عمميدددددددددددة اقتبددددددددددداس المعندددددددددددى الصدددددددددددريح أو الضدددددددددددمني لم وبيدددددددددددرك
Goodman&Burke,1988,98)بأنو نشاط عقمي فاعل يتمثل في استنتاج المعنى  (. كما عرفو ىارست

(. أمدا باومدان وجونسدون فعّرفدا (Harste,1985,65 من المادة المقروشة في ضوش الخمفية المعرفية لمقدارئ
المكتوبددة، إذ إن االىتمددام الرئيسددي لمقددارئ يكددون االسددتيعاب القرائددي عمددى أنددو تفكيددر قصدددي تسددتثيره المددادة 

 منصددددددددددبًا عمددددددددددى تضددددددددددييق الفجددددددددددوة بددددددددددين المعرفددددددددددة السددددددددددابقة التددددددددددي لديددددددددددو وبددددددددددين معمومددددددددددات الددددددددددنص
(98،Baumann&Johnson,1984). 

كمددددا أجددددرى بعددددض البدددداحثين مسددددحًا شدددداماًل لمتعريفددددات المتعددددددة لالسددددتيعاب القرائددددي وعرفددددوه بأنددددو 
يسدددتنتجو مدددن معدددارف وحقدددائق باالسدددتناد إلدددى خمفيتدددو المعرفيدددة )التدددل  محصدددمة مدددا يسدددتوعبو القدددارئ، ومدددا

 (.124 ،1999ومقدادي،



 

ويعد االستيعاب القرائي عممية معقدة، تعتمد عمى اإلدراك العقمي أكثر مدن اعتمادىدا عمدى اإلدراك 
كيدز واالنتبداه الحسي، وعمى الرغم من أنيا تبدأ ب دراك حسي لرموز الكممدات المكتوبدة، إال أنيدا تتطمدب التر 

 (.89، 1992وتحميل العناصر وتركيبيا داخميًا في كلٍّ واحد متكامل ومترابط )التل،

 ويمكدددن اسدددتنتاج التعريدددف اآلتدددي لالسدددتيعاب القرائدددي مدددن التعريفدددات السدددابقة بأندددو: عمميدددة مركبدددة
وتعددديميا بمددا ، واسددتنتاج المعمومددات تتضددمن إدراك القددارئ معنددى المددادة المقددروشة الصددريح منيددا والضددمني
يدددز ومعرفدددة التفاصددديل لتحقيدددق الفيدددم، ينسدددجم مدددع معموماتدددو ومعارفدددو السدددابقة، فيدددي تتطمدددب التحميدددل والترك

 وتجدر اإلشارة إلى أن مفيوم االستيعاب القرائي أشمل من مفيوم الفيم القرائي.

ــــــــــات أساســــــــــيةوتتضددددددددددمن عمميددددددددددة اسددددددددددتيعاب الددددددددددنص القرائددددددددددي اسددددددددددتيعاب ثالثددددددددددة   مكون
 ىي: ورسديوركن ودولحسب 

: إذ يجددددددددددب عمددددددددددى القددددددددددارئ اسددددددددددتيعاب مفددددددددددردات الددددددددددنص واسددددددددددتخالص اســــــــــتيعاب المفــــــــــردات دددددددددددد1
 معانييا وتفسيرىا استنادًا إلى خمفيتو المعرفية.

إذ يسددددددددعى القددددددددارئ إلددددددددى فيددددددددم الجممددددددددة وعالقتيددددددددا بالجممددددددددة التددددددددي سددددددددبقتيا،  اســــــــتيعاب الجممــــــــة:دددددددددد 2
 عمى استيعاب الجممة. وما من شك أن معرفة القارئ بقواعد النحو تزيد من قدرتو

دراك تنظيميددددددددددددا وترتيبيددددددددددددا  اســــــــــــتيعاب الفقــــــــــــرة:ددددددددددددد 3 إذ يتوجددددددددددددب عمدددددددددددى القددددددددددددارئ فيددددددددددددم الجمدددددددددددل وا 
                                والعالقدددددددددددددددددددددددددددددات التدددددددددددددددددددددددددددددي بينيدددددددددددددددددددددددددددددا حتدددددددددددددددددددددددددددددى يدددددددددددددددددددددددددددددتمكن مدددددددددددددددددددددددددددددن اسدددددددددددددددددددددددددددددتيعاب الدددددددددددددددددددددددددددددنص.

(Durkin and Dolors,1995, 126)  

  مستويات الفهم القرائي:  4-2-3-

  عددددددًا مددددن المسددددتويات، تتبددددع تسمسدددداًل ىرميددددًا؛ إذ يعتمددددد االسددددتيعاب فددددي  القرائددددي فيددددميتضددددمن ال
المسددتويات العميددا عمددى نجدداح القددارئ فددي اسددتيعاب المسددتويات الدددنيا. وقددد اختمددف البدداحثون فددي تصددنيف 
االستيعاب القرائي من حيث عدد مستوياتو ومسدمياتيا، إال أندو يمكدن مالحظدة وجدود تشدابو كبيدر بدين ىدذه 

 ،القرائي في ثالثة مستويات فيمالالمختمفة، وقد تم تصنيف  ات والميارات المتضمنة في مستوياتياالتصنيف
 ىي:

 ويشير إلى قدرة القارئ عمى استيعاب النص المقروش بشكل عام. المستوى الحرفي: دد1

عما يقصده الكاتب بغض النظر  ويشير إلى قدرة القارئ عمى التعرف إلى ما المستوى التفسيري:دد 2
 كما يتضمن قدرة القارئ عمى ربط المعمومات الجديدة بالمعمومات القديمة.   ، يقول



 

ويشير إلى تمثل القارئ ل فكار التي يتضمنيا النص، والقدرة عمى توظيفيا  المستوى التطبيقي: دد3
 (.(American Academic Support Center, 2004, 64 (178، 1987)المال،

 االستيعاب القرائي في أربعة مستويات، ىي:(  Catts and Kamhi) ويصنف كاتس وكاميي

 ويتضمن المعرفة الحرفية لمجمل والكممات. المستوى الحرفي: (1
 ويتضمن القراشة المسحية لمنص لمخروج بفيم عام لو. المستوى المسحي: (2
 ويتضمن فيم المعاني الضمنية لمنص. المستوى التحميمي: (3
ن القيام بتقييم النص ونقده ومقارنتو بنصوص مماثمة لو : ويتضمالمستوى النقدي المقارن (4

Catts and Kamhi, 1999,180) .) 

وبيرنز االستيعاب القرائي في ثالثة مستويات  (Roe,Stodt&Burnsوبرنز ) ويصنف روي وستودت
 ىي:

 :ــــــــراءة الســــــــطور وىددددددددو المسددددددددتوى الددددددددذي يقددددددددوم فيددددددددو القددددددددارئ بتجميددددددددع المفددددددددردات مددددددددع  ق
حدددددددددددة لغويدددددددددة متكاممددددددددددة، بحيدددددددددث يعطددددددددددي كددددددددداًل منيددددددددددا وزنيددددددددددا بعضددددددددديا مدددددددددددركًا إياىدددددددددا كو 

 ي السياق، ويدرك ما تحممو ىذه المفردات من معاني.فالحقيقي 
 :وىدددددددو المسدددددددتوى الدددددددذي يحددددددداول فيدددددددو القدددددددارئ التعدددددددرف إلدددددددى  قـــــــراءة مـــــــا بـــــــين الســـــــطور

صدددددددددددار بعددددددددددض األحكددددددددددام عمددددددددددى مددددددددددا فددددددددددي الددددددددددنص  قصددددددددددد الكاتددددددددددب وتفسددددددددددير أفكدددددددددداره، وا 
 من مفردات وأفكار.

  وىددددددددو المسددددددددتوى الددددددددذي يحدددددددداول فيددددددددو القددددددددارئ اسددددددددتخالص  راء الســــــــطور:قــــــــراءة مــــــــا و
تعميمدددددددددددات  وأفكدددددددددددار جديددددددددددددة، وتوظيدددددددددددف األفكدددددددددددار المتضدددددددددددمنة فدددددددددددي المدددددددددددادة المقدددددددددددروشة 

 (Roe and et al ,1997,189لحل مشكمة تواجيو )

مددن  لالسددتيعاب القرائددي يتضددح ممددا سددبق وعمددى الددرغم مددن اخددتالف البدداحثين فددي تصددنيفاتيم     
سدتويات وتسدميتيا، إال أنيدا تتشدابو كثيدرًا فدي المضدمون، فجميعيدا تنظدر لالسدتيعاب حيدث عددد الم

القرائي عمى أنو عممية عقمية تقدوم عمدى تدذكر الحقدائق والمفداىيم، واسدترجاع التفصديالت الحرفيدة، 
، والعمدددل عمدددى تطبيدددق االسدددتنتاجات واسدددتنتاج األفكدددار العامدددة والجزئيدددة المباشدددرة والضدددمنية منيدددا

    .منيا عمى معمومات جديدة العامة

  العوامل المؤثرة في الفهم القرائي: 5-2-3-

القرائددددددددددددي يخضددددددددددددع إلددددددددددددى العديددددددددددددد مددددددددددددن العوامددددددددددددل  فيددددددددددددمبينددددددددددددت الدراسددددددددددددات المختمفددددددددددددة أن ال  
اسددددددددددددتيعاب الفددددددددددددرد سددددددددددددمبًا أو  فددددددددددددية التددددددددددددي تتفاعددددددددددددل مددددددددددددع بعضدددددددددددديا لتددددددددددددؤثر والتددددددددددددأثيرات الديناميكيدددددددددددد



 

وامدددددددددل المدددددددددؤثرة فدددددددددي عمميدددددددددة اسدددددددددتيعاب المقدددددددددروش، إيجابددددددددًا وعمدددددددددى الدددددددددرغم مدددددددددن تعددددددددددد اآلراش حدددددددددول الع
 إال أن ىذه اآلراش في جممتيا، تؤكد أىمية العوامل اآلتية:

  :ــــــــروء ويشددددددددير إلددددددددى التركيددددددددب القاعدددددددددي لمجمددددددددل داخددددددددل الددددددددنص، ومعدددددددداني خصــــــــائص المق
المفددددددددددددردات وداللتيددددددددددددا. فمعرفدددددددددددددة القددددددددددددارئ بقواعدددددددددددددد المغددددددددددددة والقضدددددددددددددايا النحويددددددددددددة المختمفدددددددددددددة، 

                       النصددددددددددددددددددددددوص المعروضددددددددددددددددددددددة عميددددددددددددددددددددددو ابيحسددددددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددددددن قدرتددددددددددددددددددددددو عمددددددددددددددددددددددى اسددددددددددددددددددددددتيع
Burns and etal, 1999, 149) .)أن امددددتالك القددددارئ لحصدددديمة  فضدددداًل عددددن

وافددددددددرة مددددددددن المفددددددددردات، ومعرفتددددددددو لمعانييددددددددا وداللتيددددددددا ضددددددددرورة يجددددددددب توافرىددددددددا ليددددددددتمكن مددددددددن 
اسددددددددددتيعاب النصددددددددددوص التددددددددددي تعددددددددددرض عميددددددددددو، فصددددددددددعوبة المفددددددددددردات ليددددددددددا أثددددددددددر كبيددددددددددر فددددددددددي 

االسدددددددددددتيعاب القرائدددددددددددي، فالجممدددددددددددة التدددددددددددي تحتدددددددددددوي مفدددددددددددردات غيدددددددددددر معروفدددددددددددة إعاقدددددددددددة عمميدددددددددددة 
تكددددددددددددون عمميددددددددددددة اسددددددددددددتيعابيا أكثددددددددددددر صددددددددددددعوبة مددددددددددددن تمددددددددددددك التددددددددددددي ال تشددددددددددددتمل مثددددددددددددل ىددددددددددددذه 

  (Smith,1997,89).المفردات 
 :ويقصددددددددددد بددددددددددذلك ذكدددددددددداش القددددددددددارئ، وخمفيتددددددددددو المعرفيددددددددددة، وتمكنددددددددددو مددددددددددن  خصــــــــــائص القــــــــــارئ

الستقصدددددددددددداش وضددددددددددددبط الكممددددددددددددات المغددددددددددددة وقواعدددددددددددددىا، وقدرتددددددددددددو عمددددددددددددى التركيددددددددددددز والتحميددددددددددددل وا
 (.120، 2001والنطق بيا)مصطفى،

  إذ تشدددددددددددير الدراسدددددددددددات إلدددددددددددى أن  طريقدددددددددددة التددددددددددددريس ميمدددددددددددة فدددددددددددي  طريقـــــــــــة التـــــــــــدريس:دددددددددددد
مسددددددددداعدة القدددددددددارئ عمدددددددددى اسدددددددددتيعاب النصدددددددددوص التدددددددددي تعدددددددددرض عميدددددددددو، لدددددددددذا ينصدددددددددح المعمدددددددددم 

 (.78، 1999بتنويع طرائق تدريسو لتسيل عممية االستيعاب القرائي)عصر، 
 ويقصدددددددددددد بددددددددددو القدددددددددددراشة الصدددددددددددامتة، والجيريددددددددددة، فدددددددددددالقراشة الصدددددددددددامتة تعدددددددددددد  ة:نـــــــــــوع القـــــــــــراء

 (.98، 1992أفضل خيار عندما يكون اليدف ىو االستيعاب القرائي)التل، 
 :فالطمبددددددددة يقدددددددددرؤون المددددددددواد المختمفدددددددددة ألغددددددددراض متنوعدددددددددة، منيدددددددددا:  الغــــــــر  مـــــــــن القـــــــــراءة

لالسددددددددددددتيعاب،  القددددددددددددراشة لددددددددددددتعمم معمومددددددددددددات جديدددددددددددددة، والقددددددددددددراشة ألداش ميمددددددددددددة مددددددددددددا، والقددددددددددددراشة
 (.  (Bergeson,2006,134والقراشة لالستمتاع بيا

وىكددذا يالحددظ بددأن طريقددة التدددريس المسددتخدمة تعددّد حمقددة الوصددل بددين خصددائص المددادة المقددروشة  
يددأتي دور المعمددم فددي اختيدداره ئص القددارئ مددن جيددة ثانيددة، و ونددوع القددراشة والغددرض منيددا مددن جيددة وخصددا

حقق الغرض، وتربط بين تمك العوامل مجتمعة، ولكن ما األسس التدي يعتمدد لطريقة التدريس المثمى التي ت
 عمييا الفيم القرائي 

 

 

 



 

 أسس الفهم القرائي: 6-2-3-

 :اآلتي فيمجموعة من األسس تم تحديدىا  إنيا

 .دافعية القارئ المناسبة، وخمفيتو السابقة عن ميارات الفيم القرائي 
 لتفسير النص، وفيم معناه. وعي القارئ باالستراتيجيات الالزمة 
 .وعي القارئ بالعممية العقمية التي تمكنو من مراقبة الفيم 
 .القدرة عمى توجيو العممية العقمية إلى النياية المرغوبة 
 ، ( 172، 1981توظيددددددددددددددددف السددددددددددددددددياق فددددددددددددددددي فيددددددددددددددددم معنددددددددددددددددى المقددددددددددددددددروش )يددددددددددددددددونس و خددددددددددددددددران           

 (.184، 2004)سالم ،

 :، وىياألسس لمفيم القرائيمجموعة من  وفي االتجاه ذاتو أورد حبيب اهلل

 .)مراعاة الوقت الذي يحتاجو القارئ لقراشة نص معين )سرعة القراشة 
 .مستوى فيم القارئ لتحقيق اليدف من القراشة 
 قددددددددددددددددددددددددددددددارئ، وتفعيميددددددددددددددددددددددددددددددا لموصددددددددددددددددددددددددددددددول إلددددددددددددددددددددددددددددددى الفيددددددددددددددددددددددددددددددماسددددددددددددددددددددددددددددددتثمار طاقددددددددددددددددددددددددددددددات ال                             

 (.38، 2000)حبيب اهلل، 

فضدددددددداًل عددددددددن  ، وىددددددددياألسددددددددس يقددددددددوم عمييددددددددا الفيددددددددم القرائددددددددي مجموعددددددددة مددددددددن وائميالدددددددددليمي والددددددددذكددددددددر 
 ما سبق

  تحديدددددددددددد ىددددددددددددف القدددددددددددارئ، وطبيعدددددددددددة اليددددددددددددف المدددددددددددراد تحقيقدددددددددددو؛ ألن اليددددددددددددف مدددددددددددن القدددددددددددراشة
 يحدد الميارة القرائية.

  تحديدددددددددددد اسدددددددددددتراتيجية الفيدددددددددددم المناسدددددددددددبة التدددددددددددي يسدددددددددددتخدميا القدددددددددددارئ؛ لزيدددددددددددادة قدرتدددددددددددو عمدددددددددددى
 الفيم القرائي.

  ائي لمقارئ، وثروتو المغوية.المستوى القر 
  المعرفددددددددددددة السددددددددددددابقة بموضددددددددددددوع الددددددددددددنص، فالقددددددددددددارئ يسددددددددددددتخدم معرفتددددددددددددو السددددددددددددابقة فددددددددددددي فيددددددددددددم

المعرفدددددددددددددة الجديددددددددددددددة، فددددددددددددداالختالف فدددددددددددددي الفيدددددددددددددم القرائدددددددددددددي مدددددددددددددرده إلدددددددددددددى تبددددددددددددداين االىتمدددددددددددددام 
 (.19، 2005بالموضوع الذي يحتويو )الدليمي والوائمي،

نيدددددددددددا ي مراعددددددددددداة ىدددددددددددذه األسدددددددددددس، إذ إمعرفدددددددددددة فدددددددددددوىندددددددددددا يالحدددددددددددظ دور اسدددددددددددتراتيجيات مدددددددددددا وراش ال
تراعددددددددي الفددددددددروق الفرديددددددددة بددددددددين م وتحكمددددددددو الددددددددذاتي بعمميددددددددة تعممددددددددو و تؤكددددددددد عمددددددددى نشدددددددداط المددددددددتعم

 المتعممين و تعطي أىميًة لرغباتو وحاجاتو وقدراتو.



 

تمدددددددك كاندددددددت أسدددددددس الفيدددددددم القرائدددددددي، لكدددددددن كيدددددددف يدددددددتم ىدددددددذا الفيدددددددم عندددددددد المدددددددتعمم بالنسدددددددبة لمموضدددددددوع 
ساسددددددددية تشددددددددمل عدددددددددة عمميددددددددات ثانويددددددددة، وىددددددددذا مددددددددا سددددددددتبينو الفقددددددددرة ذاتددددددددو  إنددددددددو يددددددددتم وفددددددددق عمميددددددددات أ

 التالية.

 عمميات الفهم القرائي: 7-2-3-

ية أساسية يندرج تحتيا عمميات ثانوية تتداخل فيما بينيا؛ مما يعكس مدى إسيام مالفيم القرائي عم
الفيدم القرائدي إمدا أن عمميات "وىذا ما أكده عطية بأن ، كل عممية من عممياتو في نجاح العمميات األخرى

مدددا أن تكدددون مرتبطدددة بالموضدددوع مثدددل:  تكدددون مرتبطدددة بالقدددارئ كالمددددركات الحسدددية، والتعدددرف، والتدددذكر، وا 
 "التجريددددد والتقدددددير، وبعضدددديا مشددددترك بددددين عمميددددات القددددارئ، وعمميددددات الموضددددوع مثددددل: اإلدراك الترابطددددي

 (.48، 1999)عطية،

ذكددر  بددادل بددين عمميددات الفيددم القرائددي، وتأكيدددًا ليددذا التفاعددلتفاعددل وتددأثير مت ىندداك مددن يؤكددد وجددود و    
 :، ىيلمفيم القرائي خمس عمميات Orien أورين

وىي عبارة عن اختيار وحدات صغيرة من الجممة لمتذكير بيا، وىي تيتم بفيم  العمميات الجزئية: .1
كيب أي تركيب الفكرة، واختيارىا من الجممة، وتذكرىا، وتتضمن عمميتين فرعيتين ىما: التر 

 الكممات مع بعضيا، لتكوين جممة صحيحة؛ واالختيار الجزئي.
، تعنى باستنتاج العالقات بين أجزاش الجممة، وتتضمن ثالث عمميات فرعية العمميات التكاممية: .2

الروابط: العالقات التي تربط ؛ الضمائر وأسماش اإلشارة واألسماش الموصولة :مثل ،: العائدىي
معمومات من عالقات ج االستنتاج: استنتا؛ )السببية، والتأكيد، والتمييز( :مة مثلبين أجزاش الجم

 لتكوين روابط غير مصرح بيا. ،الجمل
 تحديد طريقة تنظيم النص القرائي، وتمخيصو. العمميات الكمية: .3
 تختص بتقديم استنتاجات غير مقيدة بيدف الكاتب. العمميات التفصيمية المكممة: .4
اختيار القارئ لالستراتيجية المناسبة، وتقويميا، وتعديميا؛  ة المصاحبة لمتعرف:العمميات الذهني .5

                                                                   (.25، 2006)سمطان،عن .ليمارس القراشة بطريقة يستطيع من خالليا السيطرة عمى درجة فيمو
    ، ىي كاآلتي:ي يقوم عمى ثالث عممياتويرى دوفي و خران أن الفيم القرائ

الفيدددم ، و ، وتتطمددب معرفددة القددارئ لمحقددائق التددي تحتوييددا الرسددالةعمميــة تحصــيل معمومــاتالفيددم بوصددفو 
، أو فحص، وتتطمب تفكير القارئ في المعمومات التي اكتسدبيا، واستكشداف محتواىدا، عممية تأملبوصفو 

ــةعمالفيددم بوصددفو ؛ و واسددتنتاجاتيا البعيدددة ــة تقويمي ، قبددول، أو رفددض الرسددالة بعددد فيميددا فددي العمميتددين مي
 (.117، 1986السابقتين )دوفي و خران،

 



 

 في قائمة من أنماط السموك، ومنيا: ئيفقد صنف عمميات الفيم القرا ،أما بموم

 .التعميل: محاولة إقناع القارئ نفسو باألفكار التي قرأىا بالنص 
 أثناش قراشتو لمنص. فيد حمول لمتساؤالت التي تظير حل المشكمة: محاولة القارئ إيجا 
  ،تشكيل المفيوم: العمميات الذىنية التي يقوم بيا القارئ؛ ليكون قادرًا عمى تطبيق المعرفة في النص

عادة تشكيل مخزونو المعرفي.  وا 
 ،(.9، 2005التعرف عمى عالقة السبب بالنتيجة في النص المقروش )الدليمي والوائمي 

يات بأنو يمكن تنشيط واستثارة الدوافع لموصول إلى الفيم القرائي من خالل االعتماد عمى ويرى الز 
 تتمثل في أن الفيم القرائي عممية: عدد من المبادئ،

  عمددى مددا يستحضددره القددارئ معرفيددًا خددالل موقددف القددراشة، ويتضددمن ىددذا المبدددأ خبددرات د فييددا معرفيددة: يعتمدد
 فة المناسبة لمتراكيب المغوية القائمة عمى النص موضوع القراشة.القارئ وخمفيتو المعرفية، والمعر 

  :الوصول إلى المعنى مدن خدالل المغدة إذ ال يسدتطيع القدارئ خدالل عمميدة القدراشة أن يسدتكمل تعني  لغوية
يددة التفكيددر لموصددول إلددى  خددر كممددة أو جممددة فددي الددنص موضددوع القددراشة، وبينمددا تتحددرك العينددان مددن معم

 ليسار في قراشة النص، ف ن العقل يتحرك بالتفكير دائريًا ومستعرضًا حتى تتم عممية التفكير.اليمين إلى ا
   تفكيددر: ىندداك عالقددة وثيقددة بددين القددراشة والتفكيددر، والقددراشة نددوع مددن حددل المشددكالت، ففددي حددل المشددكالت

يذا تكدون القدراشة ندوع يستخدم الفرد المفاىيم ويطور ويختبر الفروض ويعدل المفاىيم، ويستنتج المعاني، وب
من التفكير واالستنتاج؛ لموصول إلى المعاني التي يتضمنيا النص، من ىندا يمكدن القدول أن القدراشة نشداط 

 ذىني موجو.
 تطمب تفاعاًل نشطًا مع النص: يجدب أن يكدون القدارئ إيجابيدًا ونشدطًا خدالل القدراشة، ومتفداعاًل مدع الدنص ت

أليف وتوظيددف خمفيتددو المعرفيددة فددي المعمومددات الددواردة فددي الددنص موضددوع القددراشة، ويددتم ذلددك عددن طريددق تدد
 موضوع القراشة.

 عتمددد عمددى الطالقددة الذىنيددة: تعنددي الطالقددة فددي القددراشة القدددرة عمددى التعددرف عمددى الكممددات بسددرعة، وقددراشة ت
 الجمل والفقرات الطويمة بطريقة متصمة؛ حتى يستكمل المعندى الكدامن فدي الفقدرات، أو النصدوص موضدوع

 (.463، 1998القراشة، استنادًا عمى الحضور الذىني لممتعمم )الزيات،

ممددا سددبق، يمكددن االسددتنتاج أن: الفيددم القرائددي عمميددة مركبددة تشددمل عدددة عمميددات ثانويددة متفاعمددة فيمددا 
 لو عدة ميارات تتفاعل وتتداخل فيما بينياو  اخل فيما بينيا أحيانًا،بينيا كما كان لو مستويات عديدة قد تتد

لتشكل في النياية فيمًا دقيقًا لممقروش، فمن المؤكد أن فيم الفقرة يعتمد عمدى فيدم الجمدل المكوندة ليدا، وفيدم 
الجممة يعتمد عمى فيم الكممات التدي تؤلدف ىدذه الجممدة وسدتتحدث الفقدرة التاليدة عدن ميدارات الفيدم القرائدي 

 المتنوعة.

 



 

 مهارات الفهم القرائي: 8-2-3-

تويات، ولكل مستوى ميارات، ولقد توصمت جيود الباحثين إلى تصنيفات متعدددة لمفيم القرائي مس
 لميارات الفيم القرائي، يبدو في ظاىرىا التعدد والتنوع، بيد أن في عمقيا قدرًا كبيرًا من االتفاق.

عددددًا مددن ميددارات  (عصددر)وفددي ضددوش أىميددة الفيددم القرائددي كونددو يمثددل ذروة ميددارات القددراشة حدددد 
 لقرائي، ومنيا:الفيم ا

تعميدددق المعددداني نص؛ و واختيدددار أكثدددر المعددداني مناسدددبة لمددد ؛فيدددم الكممدددات فدددي السدددياق؛ و تفسدددير التمميحدددات
اكتشداف ؛ و المتدرجة لمنص أو الموضوع المتمثمة في معاني الكممات، والجمل، والفقدرات، وأفكدار الموضدوع

دراك العالقددات بددين الجمددل مثددل: ؛ و اكتشدداف مددا يدددل عمددى التفاصدديل؛ و وفيددم الفكددرة األساسددية فددي الددنص ا 
تفسدير ؛ و والدزمن ؛والحجدم ؛والتتدابع ؛والمكان ؛والعموم بالخصوص ؛والسبب بالنتيجة ؛عالقات الجزش بالكل
التنبدؤ بالنتدائج واكتشداف ؛ و ودوافعدو وأغراضدو وترتيبيدا تقويم شخصية الكاتدب؛ و جازيةمالتعبيرات والجمل ال

 (.180، 1991، راألفكار وترتيبيا )عص

كمدددا أن المختصدددين فدددي القدددراشة يصدددنفون ميدددارات الفيدددم التدددي تظيدددر فدددي جميدددع القدددوائم بأسددداليب 
 :المشتركة بين مجموعة من الباحثين مختمفة، ومن تمك الميارات

 فيدم الكممدات مدن السدياق و  المعداني المالئمدة لمكممدات فدي محتواىدا وفيدم القدرة عمدى اختيدار المدادة
و  ،الوصددول إلددى النتددائج، و األفكددار الرئيسددةواسددتنتاج  وتمخدديص فيددم، و واختيددار المعنددى المناسددب

فيدم العالقدات بدين األجدزاش، وبدين كدل جدزش و خدر، وبدين األجدزاش واألفكدار ، و شرح أىداف الكاتدب
تطبيدق مددا تمدت قراشتددو ، و تقدويم المقددروش ومقارنتدو مدع مددادة  مدن مدواد المصددادر األخدرى، و الرئيسدة

 ، و فيدددددددم اتجددددددداه الكاتدددددددب وغرضدددددددو وحالتدددددددو المزاجيدددددددة.ة والمسدددددددتقبميةعمدددددددى المشدددددددكالت الحاضدددددددر 
 (.146، 2003( )الحميواني، 127، 1999)طعيمة ومناع،  (309، 1999)مجاور،

 ومن الميارات التي ذكرىا أيضًا ىؤالش الباحثون:
 ميارات رئيسة لمفيم القرائي: تية)أندرسون( الميارات اآلذكر  

 نقدد الموضدوع ، مالحظة الخصائص المنظمة لمموضوع، يا المؤلففيم الجمل المباشرة التي وضع
ربدط ، معرفدة القاعددة وتتدابع األسداليب، تعرف المغة المجدردة وشدرحيا، من حيث األفكار، والغرض

 (.310، 1999األفكار التي حصل عمييا من القراشة مع المعمومات الحاضرة )مجاور،

   م القرائي ىي:وأشار طعيمة ومناع إلى أن أىم ميارات الفي 

 فيم الوحددات األكبدر مدن مجدرد الرمدز مثدل العبدارة والجممدة والفقدرة والقطعدة ، و إعطاش الرمز معناه
إدراك التنظديم الدذي اتبعدو ، و فيدم المعداني المقصدودة لمكممدة، و القراشة فدي وحددات فكريدة، و كميا



 

فكدار، وتفسديرىا فدي ضدوش الخبدرة تطبيدق األ، و تقدويم المقدروش، ومعرفدة األسداليب األدبيدة، و الكاتب
 (.127، 1999السابقة )طعيمة ومناع، 

   ميارات ضرورية لمفيم القرائي: تيةفقد عدَّ الميارات اآل أما الحميواني 
 يجداد إجابدات واضدحة مباشدرة ؛ و استنتاج معداني كممدة مدا مدن خدالل الدنص؛ تذكر معاني الكممات ا 

ربددط األفكددار الموجددودة فددي الددنص مددع بعضدديا ؛ و أو مددن خددالل إعددادة صددياغة المحتددوى ؛ل سددئمة
التعددرف عمددى أسددموب الكاتددب وطريقتددو فددي ؛ و القيددام باسددتنتاجات مددن خددالل قددراشة الددنص؛ و الددبعض
 (.146، 2003متابعة التركيبة المغوية لمقطعة القرائية )الحميواني،؛ و التأليف

كددزت عمددى الفيددم بوصددفو ميددارة ويتضددح ممددا سددبق أن التصددنيفات السددابقة لميددارات الفيددم القرائددي ر   
فيددم  تفدداق عمددىرئيسددة تشددمل ميددارات فرعيددة تتددداخل مددع بعضدديا الددبعض، ولعددل ذلددك يرجددع أساسددًا إلددى اال

 طبيعة القراشة، وأىداف تعميميا.
والدذي يصدنف ميدارات الفيدم وكدأن ىنداك األفقدي، ووفقدًا لحجدم المدادة المقدروشة  تصدنيفوفي ضدوش ال      
 تاأوردت دراسدنيا أي أننا ال نستطيع االنتقال إلى الميارة التالية بدون امتالك التدي قبميدا يربط بي اً أفقي اً خط

 :اآلتييفًا لمفيم القرائي يتضمن تصنوسمطان  جاب اهلل 
 :اآلتيةأ ــ مستوى الكممة  ويتضمن المهارات 

دراك العالقدددة بدددين كممتدددين وندددوع ىدددذه العالقدددة، و تحديدددد معندددى الكممدددة القددددرة عمدددى تصدددنيف ، و مضدددادىا، وا 
 ، وتحديد أكثر الكممات دقًة.الكممات في مجموعات متشابية المعنى

 :اآلتيةب ــ مستوى الجممة  ويتضمن المهارات  
، مدن معندى ونقد مدا تتضدمن، وتحديد معاني الجممة ومكوناتيا األساسية، و تحديد ىدف الجممة وفيم داللتيا

دراك العالقدددة الصدددحيحة بدددين جممتدددين وندددوع ىدددذه ، و يةبمدددا يناسدددبيا مدددن معددداٍن ونصدددوص متشدددابيدددا ربطو  ا 
 القدرة عمى تصنيف الجممة وفق ما تنتمي إليو من  راش ومفاىيم.، و العالقة

 :اآلتية ج ــ مستوى الفقرة  ويتضمن المهارات
دراك ما تيدف إليو، وتحديد الفكرة الرئيسة ليا، و وضع عنوان مناسب لمفقرة دراك األفكار األساسية ، و ا  ا 

دراك ما ، و في ضوش ما تتضمنو من أفكار و راش ياتقويم، واستخالص األفكار الجزئية، و نقدىا و مفقرةل ا 
)جاب اهلل، ، والتنبؤ باألحداث، وتطبيق األفكار الواردة بالنص بين السطور من أفكار ضمنية غير معمنة

 (.32، 2006)سمطان،  (128، 1997
مكانية قياس مياراتو بشدكل ولقد اعتمدت الدراسة الحالية ىذا الت    صنيف لمناسبتو لمحتوى المنياج وا 

األساسددي فددي الجميوريددة العربيددة  أفضددل، وانسددجامو مددع طريقددة عددرض الميددارات فددي منيدداج الصددف الرابددع
 .السورية
والدددذي يصدددنف الميدددارات بشدددكل ىرمدددي،  الرأسدددي لمسدددتويات الفيدددم القرائدددي ومياراتدددو تصدددنيفووفقدددًا لم      

سفل إلى األعمى فالميارات العميا يستطيع القميل من المتعممين امتالكيا ولدذلك وضدعت فدي متدرجة من األ



 

 توصدددل عددددد مدددن البددداحثين األعمدددى، والتدددي فدددي األسدددفل يسدددتطيع الكثيدددر مدددن المتعممدددين امتالكيدددا وىكدددذا، 
 :تيةممستويات اآلل
   وتتضمن:مستوى الفهم الحرفي أ ــ

قدراشة األشدكال ، األفكار الجزئية مدن خدالل تحميدل الموضدوع، و لمموضوع الفكرة العامة، و تحديد داللة الكممة
ضددبط ، و الكممددات المفتاحيددة فددي الددنص، و التمييددز بددين المفددرد والمثنددى والجمددع، و والجددداول والرسددوم البيانيددة

، ذكددر حقيقددة محددددة، واشددتقاق بعددض المفددردات مددن مفددردة واحدددة، و المفددردة ضددبطًا صددحيحًا لفيددم معناىددا
 واأللوان الواردة في النص المقروش.  ذكر األماكن، و ذكر الشخصيات، و عدادذكر األو 

 ب ــ مهارات الفهم اةستنتاجي أو الضمني  وتتضمن:
، المعداني غيدر المألوفدة لمكممدات مدن خدالل السدياق، و استنتاج المعاني الضمنية التي لم يصرح بيدا الكاتدب

التمييدز ، و المقارنة بين األشياش المتشدابية وغيدر المتشدابيةو  ،التنظيم الذي اتبعو الكاتب في بناش الموضوعو 
وضددع عنددوان مناسددب ، تحديددد الجمددل االفتتاحيددة، و بددين األفكددار التددي اشددتمل عمييددا الموضددوع مددن غيرىددا

تفسددير سددبب ، و العوامددل واألسددباب لظدداىرة وردت فددي الددنصو  ،لكددل فقددرةوالفرعيددة الفكددرة الرئيسددة و  ،لممقددروش
، التفريدق بدين التعبيدرات الدالدة عمدى الدزمن، و تفسير الكممات المجازيدة فدي الدنص، و نصظاىرة وردت في ال

اسدتنتاج الصدفات المميدزة لمشخصديات الدواردة فدي ، و توقع األسباب والعالقات في ضوش مدا ورد فدي الدنصو 
 متجانسة. تصنيف األفكار واألحداث في مجموعات، و النص

 ج ــ مهارات الفهم الناقد  وتتضمن:
تحديدد موقدف القدارئ مدن المقدروش ب بدداش رأيدو، ، و التمييدز بدين الحقيقدة والدرأي، و شاف وجية نظر الكاتدباكت

صدار الحكم عميو ، تقدويم األدلدة والبدراىين التدي سداقيا الكاتدب، و تحديد العالقات بين األسباب والنتائج، و وا 
، يتصدددل بالموضدددوع ومدددا ال يتصدددل بدددو التمييدددز بدددين مدددا، و التمييدددز بدددين األفكدددار الرئيسدددة واألفكدددار الثانويدددةو 
تحديدددد ، و تحديدددد مددددى إتقدددان مدددا ورد فدددي الدددنص، و تكدددوين رأي حدددول بعدددض األفكدددار والقضدددايا المطروحدددةو 

 الصواب والخطأ في تصرف شخصية وردت في النص.
 ــ مهارات الفهم الوجداني أو التذوقي  وتتضمن:د 

تحديد بعض جوانب و، و تحديد القيم واالتجاىات في، و تحديد المشاعر واالنفعاالت التي اشتمل عمييا النص
 .واإلعجاب في

 مهارات الفهم اإلبداعي  وتتضمن: هـ ــ
تقددددددددددديم ، و تقددددددددددديم مقترحددددددددددات جديدددددددددددة ومتنوعددددددددددة لتطددددددددددوير الددددددددددنص، و وضددددددددددع عنددددددددددوان جديددددددددددد لمددددددددددنص

 .تقديم صياغة جديدة لمنصفيو، و حمول مبتكرة لبعض المشكالت الواردة 
 .(39، 2003)جاد، (203، 2000د،)عبد الحمي (87، 2001)موسى، 

ومدددددددددددن خدددددددددددالل اسدددددددددددتعراض التصدددددددددددنيفات السدددددددددددابقة لميدددددددددددارات الفيدددددددددددم القرائدددددددددددي يتبدددددددددددين أنيدددددددددددا 
تددددددددددور فدددددددددي فمدددددددددك واحدددددددددد، ومدددددددددن ثدددددددددم ال يمكدددددددددن عدددددددددزل ىدددددددددذه الميدددددددددارات عدددددددددن بعضددددددددديا الدددددددددبعض، أو 

إن ىدددددددددددذه الميدددددددددددارات  :تفضددددددددددديل بعضددددددددددديا عدددددددددددن بعدددددددددددض، وىدددددددددددذا مدددددددددددا أكدددددددددددده عبدددددددددددد الخدددددددددددالق  بقولدددددددددددو



 

ا ميمددددددددددًا فدددددددددي موقددددددددددف وأكثدددددددددر أىميددددددددددة فدددددددددي مواقددددددددددف أخدددددددددرى )عبددددددددددد مترابطدددددددددة، وقدددددددددد يكددددددددددون بعضدددددددددي
. كمدددددددددددا أندددددددددددو مدددددددددددن الممكدددددددددددن تنميدددددددددددة مجموعدددددددددددة مدددددددددددن ىدددددددددددذه الميدددددددددددارات فدددددددددددي (59، 2006الخدددددددددددالق، 

 الحصة الدرسية الواحدة.
 

: ةما وراء المعرف استراتيجيات  -3-3 
مدا  ظيرت تعريفات متعددة الستراتيجيات ما وراش المعرفة، أجمعت معظميدا عمدى أن اسدتراتيجيات

وراش المعرفدددة: مجموعدددة إجدددراشات يقدددوم بيدددا المددددتعمم لتنظددديم تعممدددو، وتحقيدددق متطمبدددات مدددا وراش المعرفددددة، 
 واتسمت ىذه التعريفات بالدقة والشمولية، ومنيا:

مجموعة من اإلجراشات التي يقوم بيا المتعمم لممعرفة باألنشطة والعمميات الذىنية وأساليب التعمم  
أثنداش وبعدد الدتعمم لمتدذكر والفيدم والتخطديط واإلدارة وحدل المشدكالت فدي سدتخدم قبدل و والتحكم الدذاتي التدي ت

 (Henson& Eller,1999, 258). وباقي العمميات المعرفية األخرى 
مجموعة من اإلجراشات التي يقوم بيا المتعمم بيدف تحقيق متطمبات ما وراش المعرفة  :تعريف  خرو       

وعممياتدددو وأغراضدددو، والدددوعي بددداإلجراشات واألنشدددطة التدددي ينبغدددي القيدددام بيدددا وتشدددمل معرفدددة طبيعدددة الدددتعمم 
 .(211، 2004لتحقيق نتيجة معينة، والتحكم الذاتي في عممية التعمم وتوجيييا )عمي،

بأنيا مجموعة اإلجراشات التي تيدف إلى اكتساب فعاليات ما وراش المعرفدة وتشدمل  وعرفت أيضًا،        
م وعممياتددو وأىدافددو والددوعي بدداإلجراشات واألنشددطة المتطمبددة إلنجدداز ميمددة محددددة )عبددد معرفددة طبيعددة الددتعم

 (.111، 2007الحكيم و دم، 
نيدددا توجيدددو المدددتعمم فقدددال: إأدخدددل فيدددو دور المعمدددم فدددي مسددداعدة  تعريفددداً  بينمدددا عرفيدددا عبدددد الوىددداب 

دراكددو ووعيددو األداشات والسددموكيات التددي يقددوم بيددا المددتعمم بمسدداعدة المعمددم وتوجييددو ل تحديددد مدددى معرفتددو وا 
أثناش وبعد التعمم لتدذكر المعمومدات وفيميدا والتخطديط لدذلك في باألنشطة والعمميات العقمية والقراشات قبل و 

وحددل المشددكالت والددتحكم  فددي عمميددات التفكيددر التددي يقددوم بيددا والتعبيددر عنيددا وتنميددة التفكيددر التددأممي )عبددد 
 (.165، 2005الوىاب، 

شير دعدور إلى أن استراتيجيات ما فوق المعرفة تعني قدرة الفرد عمى معرفة ما يعرفو، أي أنيا وي       
 (.89، 2002)دعدور،  االختبارات الذىنية أو اإلجراشات اإلدارية التي يتبعيا المتعمم لتنظيم عممية تعممو

: أتيما ي ويتضح من التعريفات السابقة أنيا تتفق جميعيا في  
 ش المعرفة من ميارات التفكير العميا.تعتبر ما ورا 
 .يقوم المتعمم بتخطيط ومراقبة وتقويم تعممو أثناش التعمم 
 .ما وراش المعرفة مجموعة إجراشات بيدف تحقيق متطمبات ما وراش المعرفة 

 وبناًش عميو تعرف الباحثة استراتيجيات ما وراش المعرفة بأنيا: 
ووعيو بيذه  أثناش تعمموفي يا المتعمم الكتساب المعرفة مجموعة من اإلجراشات التي يقوم ب      

، وتؤكد عمى الدور اإليجابي لممتعمم في اكتساب المعرفة اإلجراشات وتحكمو بيا وتوجيييا بشكل صحيح



 

باستخدام مياراتو التي يمتمكيا، واستخدام تمك المعرفة والميارات في تنظيم تعممو لممواقف الجديدة، ومراقبة 
 ممو.وتقويم تع

وبعد االطالع عمى أىم التعريفات التي تناولت استراتيجيات ما وراش المعرفة، ال بد من معرفة عناصر     
 .ىذا ما ستتحدث عنو الفقرة اآلتيةىذه االستراتيجيات و 

 3-3-1-عناصر استراتيجيات ما وراء المعرفة:
ة المتعمم وقدراتو وتحكمو بعممية التعمم أعطت استراتيجيات ما وراش المعرفة اىتمامًا كبيرًا لذاتي       

 وضبطيا وتوجيييا نحو تحقيق أىدافيا بالشكل األفضل وىذا يتضح من خالل عناصرىا التي:
تتمثل في: ياترى دروزة أن  
 .الوعي واليقظة لما يوظفو الفرد من عمميات عقمية 
 .التحكم والضبط ليذه العمميات وتوظيف المناسب منيا 
 (.106، 2004وسد النقص )دروزة،  التوجيو والتصحيح 

ساسية ىي:األ ىاويذكر عبد الوىاب أن عناصر   
 .االنتباه والوعي، أي وعي الفرد إلدراكاتو وتفكيره ومستوى االنتباه 
  التخطيط، وتتضمن تحديد األىداف واختيار األنشطة المناسبة لتحقيقيا وكيفية االنتقال

 لمطموب تحقيقيا.من جزش آلخر وذلك في ضوش تحديد األىداف ا
  التحكم، وتعني ترتيب األىداف وتحديد ما تحقق وما يجب أن يتحقق وتحديد مقومات

 سير العمل، وتحديد كيفية التغمب عمييا.
 .التغذية الراجعة لما تحقق في ضوش األىداف المحددة مسبقًا ومراقبة النتائج 
 فاعميتيا واختيار  المالشمة وتتعمق بتغيير وتصحيح االستراتيجيات التي لم تثبت

 (.168، 2005استراتيجيات أكثر مناسبة في المستقبل لتحقيق اليدف )عبدالوىاب، 
 

مما سبق يتضح لمباحثة أن عناصر استراتيجيات ما وراء المعرفة تؤكد عم :       
 بالعمميددات وتحكمدد، و وعدي الفددرد بالعمميددات العقميددة التددي يسددتخدميا واالنتبدداه أثندداش اسددتخداميا      

التقيدديم الددذاتي والتوجيددو المسددتمر م، و العقميددة وضددبطو ليددا وبالتددالي التخطدديط المسددتمر لعمميددة الددتعم
 لمتأكد من مناسبة العمميات العقمية لمموقف ومدى فاعمية التخطيط والمتابعة.

 3-3-2- أهمية استراتيجيات ما وراء المعرفة:
 الياشمي والدليمي فيما يأتي:تتمخص أىمية استراتيجيات ما وراش المعرفة كما حددىا 

  ،زيدددادة االىتمدددام بقددددرة المدددتعمم عمدددى أن يخطدددط ويراقدددب ويسددديطر ويقدددوم تعممدددو الخددداص
 وبالنتيجة فيي تعمل عمى تحسين اكتساب المتعممين لعمميات التعمم المختمفة.

 االنتقال بالطمبة من مستوى التعمم الكمي والعددي إلى مستوى التعمم النوعي، الذي يستيدف 
إعداد المتعمم وتأىيمو باعتباره محور العممية التعميمية، الذي يؤكد أىمية التنشئة الذىنية 



 

وتطوير التفكير، أو تزويد الطالب بالوسائل التي تمكنو من التفاعل بفاعمية مع المعمومات، 
 (.53، 2008وكيفية توظيفيا )الياشمي والدليمي، 
   ما وراش المعرفة دليالً  اتالتي استخدمت استراتيجيتعد النتائج التي توصمت إلييا الدراسات 

 :تيةبالنقاط اآلشياب  وفق وتتجمى ىذه األىمية التطبيقية، واضحًا عمى أىميتيا التطبيقية
  تحسددين اكتسددداب المتعممدددين لعمميدددات الدددتعمم، وتحمميددم مسدددؤولية اختيدددار العمميدددات العقميدددة

 المناسبة لمموقف المقدم إلييم.
 جابيددة بددين معرفددة الطمبددة لطريقددة تفكيددرىم، وبمددا يسددتخدمونو مددن عمميددات وجددود عالقددة إي

 وقدرتيم عمى استخداميا.
 .زيادة قدرة الطمبة في تفحص كل ما يقررونو ونقده 
  عدددادة النظددددر فددددي تجعدددل الطددددالب قدددادرين عمددددى مواجيدددة الصددددعوبات فددددي أثنددداش الددددتعمم، وا 

 األساليب والنشاطات الذىنية التي يستخدمونيا.
  أثناش مشاركتو بعممية التعميم.في المتعمم عمى القيام بدور إيجابي تساعد 
  نمددو العديددد مددن القدددرات اإلنسددانية لدددييم، وتحددويميم مددن طددالب إلددى خبددراش، أي يفيمددون

 تفكيرىم ويشرحونو.
 .زيادة تحكم الطالب فيما اكتسبوه من معارف، وتوليد أفكار جديدة إبداعية 
 .تساعد في انتقال أثر التعمم 
 يمثدددددددددل اسدددددددددتخدام اسدددددددددتراتيجية مدددددددددا وراش المعرفدددددددددة أعمدددددددددى مسدددددددددتويات النشددددددددداط العقمدددددددددي                        

 (.3، 2002)شياب ،
ؤدي إلى:ي قد تبين لمباحثة أن استخدام استراتيجيات ما وراش المعرفة في التعميم ،مما سبق  

 .التقميل من صعوبات التعمم 
 االرتقاش إلى مستويات متقدمة من التفكير. 
  أثندداش فدي بددور إيجدابي فدي جمدع المعمومدات وتنظيميدا ومتابعتيدا وتقويميدا المتعممدين قيدام

 التعمم.
 الدددور اإليجددابي لممددتعمم مددن خددالل تنميددة قدرتددو عمددى التخطدديط حيددث يضددع خطددة  ةتنميدد

لتحقيدددق أىدافدددو وتنظددديم المعمومدددات عدددن طريدددق إدراك العالقدددات بدددين المعمومدددات الجديددددة 
فدددي بنيتدددو المعرفيدددة بطريقدددة منظمدددة، وتحديدددد احتياجاتدددو مدددن معدددارف  والسدددابقة، ودمجيدددا

 جديدة، وقيامو بتقويم ذاتو ومراقبة نجاحو. 
 وتشجيعيم عمى طرح أفكارىم،  متعممينفي توجيو ومتابعة الالذي يتمثل دور المعمم  تغيير

 وجذب انتباىيم، ومساعدتيم عمى التغمب عمى الصعوبات التي تواجييم.
منيدددا اسدددتراتيجية الجددددول الدددذاتي  ،العديدددد مدددن اسدددتراتيجيات مدددا وراش المعرفدددة يوجدددد وفدددي الحقيقدددة

(K.W.L)، خدددددرائط المفددددداىيم، و التمخددددديصو  ،التددددددريس التبدددددادليو  ،الدددددتعمم التعددددداونيو  ،والعصدددددف الدددددذىني ،  



 

نميدة ألىميتيدا فدي ت K.W.Lالباحثة في ىذا البحث اسدتراتيجية  وتناولتوغيرىا الكثير من االستراتيجيات، 
 ميارات الفيم القرائي.

 
 K.W.L)) (know- want –learned)استراتيجية الجدول الذاتي 4-3- 

 )أعرف ــ أريد أن أعرف ــ تعممت(: 
 نشأة اةستراتيجية وتطورها:1-4-3- 

ات مددددددددددددددا وراش المعرفددددددددددددددة، والعددددددددددددددرض اسددددددددددددددتراتيجية الجدددددددددددددددول الددددددددددددددذاتي مددددددددددددددن اسددددددددددددددتراتيجي دّ تعدددددددددددددد      
 رت بيا االستراتيجية وأنواعيا:ي يوضح المراحل التي متاآل
)مددددددددددددداذا أعددددددددددددددرف، مددددددددددددداذا أريددددددددددددددد أن أعدددددددددددددرف، مدددددددددددددداذا تعممدددددددددددددت( مددددددددددددددن  K.W.Lإن اسدددددددددددددتراتيجية     

عددددددددام  ((Dettrich Grahamاسددددددددتراتيجيات مددددددددا وراش المعرفددددددددة، وترجددددددددع إلددددددددى جرىددددددددام ديتريددددددددك 
 (تكددددددددددددوين المعرفددددددددددددة)وسددددددددددددماىا اسددددددددددددتراتيجية  1964مددددددددددددن أفكددددددددددددار بياجيددددددددددددو  دىاالددددددددددددذي اسددددددددددددتم 1980

جدددددددددددددزشًا مدددددددددددددن نموذجدددددددددددددو لحدددددددددددددل المشدددددددددددددكالت. )حدددددددددددددافظ،  (Mason 1982)ماسدددددددددددددون ثدددددددددددددم جعميدددددددددددددا 
2008 ،195.) 
فددددددددددي الكميددددددددددة الوطنيددددددددددة  1986عددددددددددام  (Donna Ogle)كمددددددددددا قامددددددددددت دونددددددددددا أوغددددددددددل         

 ىددددددددددابتطوير  "التخددددددددددرج لمقددددددددددراشة وفنددددددددددون المغددددددددددة" ضددددددددددمن برنددددددددددامج و لمتعمدددددددددديم فددددددددددي إيفانسددددددددددتون بأمريكددددددددددا 
آلن، وينددددددددددددرج ضددددددددددددمن ىدددددددددددذا النمددددددددددددوذج ووضدددددددددددعيا فدددددددددددي صددددددددددددورتيا النيائيدددددددددددة التدددددددددددي ىددددددددددددي عمييدددددددددددا ا

تطددددددددددددوير القددددددددددددراشة النشددددددددددددطة لمنصددددددددددددوص المفسددددددددددددرة، لمسدددددددددددداعدة المتعممددددددددددددين فددددددددددددي تفعيددددددددددددل وتطبيددددددددددددق 
معدددددددددددرفتيم السدددددددددددابقة مدددددددددددن أجدددددددددددل فيدددددددددددم الدددددددددددنص وتوظيفدددددددددددو بشدددددددددددكل ينسدددددددددددجم مدددددددددددع البنددددددددددداش المعرفدددددددددددي 

 لممتعمم.
لين كار  1987وفي عام  بح بتطوير ىذه االستراتيجية لتص (Eileen Carr)قامت دونا أوغل وا 

(K.W.L.Plus وذلك ب ضافة خطوتين ميمتين ليا من أجل تطوير تفكير الطالب وىذا التطوير تمثل )
 في:

 .Concept Map خريطة المفاىيم
 (.13_12، 2011)الزىراني،    Summarizing Informationتمخيص المعمومات 

عااًل لمتفكير النشط في أثناش ( نموذجًا فنيًا فNCRel,1995ثم قدم المركز اإلقميمي الشمالي لمتعميم )
( يمثل كل حرف منيا الحرف K.W.L.H Teaehniguoالتعمم وتنمية ميارات الفيم في استراتيجية)

 األول من الكممة التي تدل عمى الفعالية أو الفنية التي تمارس في عممية التفكير وىي:
 (K) ( لمداللة عمى كممةknowالتي يبدأ بيا السؤال ماذا نعرف حول )  الموضوع( What we 

know about subject?)  الذي يمثل الخطوة األولى من خطوات ىذه االستراتيجية التي تعد ، و
الخطوة االستطالعية التي بيا يستطمع الطمبة استدعاش ما لدييم من معمومات مسبقة حول 

 فادة منيا في فيم الموضوع الجديد.أو تتصل بو يمكن اإل ،الموضوع



 

 W) )  لمداللة( عمى كممةwantالتي يبدأ بي )السؤال ماذا نريد أن نعرف أو ماذا نريد أن  ا
الذي يرشد الطمبة إلى تحديد ما يريدون تعممو  ((?what we want to find outنحصل 

وتحصيمو من خالل ىذا الموضوع أو ما يريدون البحث عنو أو اكتشافو،  وفي ىذه المرحمة يجب 
الستثارة دافعية الطمبة نحو البحث في الموضوع وتقرير ما يرغبون في عمى المعمم اتخاذ ما يمزم 
 تعممو عن موضوع الدراسة.

 (L) ( لمداللة عمى كممةLearn التي يبدأ بيا السؤال ماذا تعممنا )(What we Learned?) 
 الذي يريد من الطمبة تقويم ما تعمموه من الموضوع، ومدى استفادتيم منو.

 H)) لمداللة عمى كمم( ةHow.التي يبدأ بيا السؤال كيف نستطيع التعمم أكثر )((How we 
can Learn more?  الذي يعني مساعدة الطمبة في الحصول عمى مزيد من التعمم واالكتشاف

 وتحقيق خبراتيم في ىذا الموضوع )عطية ،والبحث في مصادر تعمم أخرى لتنمية معموماتيم
 (.251، 2009،)ب(

أعمدة يرمز  ة( ىذه االستراتيجية في أربع1997لمعممي الرياضيات عام ) ثم لخص المجمس الوطني
 وىي عمى النحو التالي: ،شمل كل عمود عمى حرفيو  K.W.D.L)ليا بالرمز )

 K)( يرمز لكممة )Know( وتدل عمى السؤال )What I Know? وتعني ماذا أعرف  ويتم ربط )
 لجديدة من خالل المعرفة والمعمومات السابقة.السابق بالالحق من المعمومات، وتوجيو المعرفة ا

 (W( يرمز لكممة )Want( وتدل عمى السؤال )What I want to find out? وتعني ماذا أريد )
، من خالل طرح أسئمة يريدون أن مواأن يتعم الطمبة أن أكتشف  ويتم فييا تحديد ماذا يريد

 يتوصموا إلى إجاباتيا.
 (Dلمداللة عمى السؤال اآل )يت (What I Did? وتعني ماذا فعمت  أي سرد الخطوات، وىي )

 التفكير بوعي في الخطط والعمميات، التي تستخدم لحل المسائل والتوصل إلى إجابات.
 (Lلمداللة عمى السؤال اآل )تي( :What I Learned? وتعني ماذا تعممت  وتتضمن قراشة )

 (.93، 2008تي طرحوىا )البركاتي، المتعممين لمنصوص، والتوصل إلى إجابات ل سئمة ال
والتي تعني  ،(Dأضاف ) إذ Shaw& Others)( أجريت دراسة شاو و خرين )1997وفي عام ) 

( والتي تعني Hعمودًا رابعًا ) فييا ( بدراسة  أضافBlaskwoskiماذا سأفعل  كما قام بالسكوسكي )
، وفيو يكتب الطالب أسئمة إضافية ((?How I learn moreكيف يمكن أن تتعمم المزيد عن الموضوع  

 (.64، 2008يبحث عن إجاباتيا فيما بعد )عطية وصالح، 
( تتسدددددددددددددددم بالمروندددددددددددددددة، K.W.L( أن ىدددددددددددددددذه االسدددددددددددددددتراتيجية )2005وقدددددددددددددددد أشدددددددددددددددار العميدددددددددددددددان ) 

بحيددددددددددث يسددددددددددتطيع المعمددددددددددم تكييفيددددددددددا بمددددددددددا يالئددددددددددم الطددددددددددالب، وقددددددددددد أضدددددددددديفت خطددددددددددوة لخطددددددددددوات ىددددددددددذه 
" ) أيددددددددن يمكددددددددن أن أتعمددددددددم ىددددددددذا ( حيددددددددث " Where( أي Wاالسددددددددتراتيجية رمددددددددز ليددددددددا بددددددددالرمز )

وقدددددد وضدددددع ليدددددذه الخطدددددوة اإلضدددددافية عمدددددودًا  K.W.W.L   أصدددددبحت رمدددددوز االسدددددتراتيجية 
مسددددددددددتقاًل فددددددددددي نمددددددددددوذج االسددددددددددتراتيجية، تتمثددددددددددل فددددددددددي المصددددددددددادر والمراجددددددددددع التددددددددددي مددددددددددن الممكددددددددددن أن 



 

، 2008يجدددددددددددد الطدددددددددددالب فييدددددددددددا إجابدددددددددددات ألسدددددددددددئمتيم، التدددددددددددي لدددددددددددم يجددددددددددددوا ليدددددددددددا جوابدددددددددددًا )البركددددددددددداتي، 
95.) 

ولقدددددددددددد طدددددددددددور بعدددددددددددض البددددددددددداحثين ىدددددددددددذه االسدددددددددددتراتيجية ب ضدددددددددددافة بعدددددددددددض الخطدددددددددددوات إلييدددددددددددا  
(، الددددددددددددذي يعنددددددددددددي Qأضدددددددددددداف العمددددددددددددود الرابددددددددددددع ) إذ( Ruggiano,1999مثددددددددددددل دراسددددددددددددة روجيددددددددددددانو )
New Questions  حيدددددددث يكتدددددددب المدددددددتعمم فدددددددي ىدددددددذا العمدددددددود أسدددددددئمة جديددددددددة لفيدددددددم الموضدددددددوع

 (.64، 2008 ( )عطية وصالح،K.W.L.Qلتصبح االستراتيجية )
 Siribunnam,2009)اسدددددددددتخدمت دراسدددددددددة  سددددددددديريبونام  2009وكدددددددددذلك فدددددددددي عدددددددددام  

لتحسددددددددددددين مسددددددددددددتوى قددددددددددددراشة الطددددددددددددالب، ولتنميددددددددددددة الفيددددددددددددم القرائددددددددددددي لدددددددددددددييم،  K.W.L.Hاسددددددددددددتراتيجية 
 واعتمدت في دراستيا ليذا المخطط ثالثة تساؤالت رئيسة ىي:

    ?What I already knowماذا أعرف مسبقًا      
     ?What I want to learnيد أن أتعمم     ماذا أر 

         ?What I learnedماذا تعممت       
( عنددددددددددددد مسددددددددددددتوى طددددددددددددالب مراحددددددددددددل K.W.L.Hىددددددددددددذا ولددددددددددددم يقددددددددددددف اسددددددددددددتخدام اسددددددددددددتراتيجية ) 

قددددددددددم ىدددددددددوبر نورمدددددددددان  إذخداميا إلدددددددددى المرحمدددددددددة الجامعيدددددددددة، التعمددددددددديم العدددددددددام فحسدددددددددب، بدددددددددل امتدددددددددد اسدددددددددت
(Hopper,N,2000دراسدددددددددددددة لطدددددددددددددالب الك ) ميدددددددددددددات بجامعدددددددددددددة سدددددددددددددان فرانسيسدددددددددددددكو واسدددددددددددددتخدم فييدددددددددددددا

( لمفيددددددددددددم القرائددددددددددددي، لجعددددددددددددل طددددددددددددالب الجامعددددددددددددة قددددددددددددراش ميددددددددددددرة، تتطددددددددددددور  K.W.L.Hاسددددددددددددتراتيجية ) 
معدددددددددددارفيم ولددددددددددددييم طالقدددددددددددة التعبيدددددددددددر والبيدددددددددددان، ويقبمدددددددددددون بفيدددددددددددم واع عمدددددددددددى جميدددددددددددع أندددددددددددواع القدددددددددددراشة 

 الجامعية ومجاالتيا، وأن يوظف الطالب ما يقرؤونو في حياتيم.
الطدددددددددالب، وسدددددددددارت اإلجدددددددددراشات كمدددددددددا  ان ىدددددددددوبر بمددددددددددرب خددددددددداص لكدددددددددل مجموعدددددددددة مدددددددددنوقدددددددددد اسدددددددددتع

 :أتيي
  يقدددددددددددم المدددددددددددرب فددددددددددي حددددددددددوالي خمددددددددددس دقددددددددددائق لطالبددددددددددو فكددددددددددرة عددددددددددن موضددددددددددوع القددددددددددراشة، أو

 المقال الذي وقع االختيار عميو، مع دعوة الطالب لممشاركة.
 .يدون كل طالب في دفتره الخاص ما يعرفو مسبقًا عن ىذا الموضوع 
 ريد اإلجابة عنيا من خالل قراشة ىذا الموضوع.يب األسئمة التي يدون الطال 
  يوجدددددددددددو المددددددددددددرب طالبدددددددددددو إلدددددددددددى قدددددددددددراشة الموضدددددددددددوع قدددددددددددراشة تحميميدددددددددددة صدددددددددددامتة لمددددددددددددة عشدددددددددددر

 دقائق.
  يجدددددددددري المددددددددددرب مناقشدددددددددة ىادفدددددددددة لتوليدددددددددد األفكدددددددددار، لددددددددددى الطدددددددددالب مدددددددددع اسدددددددددتخدام بعدددددددددض

عطددددددددددداش الطدددددددددددالب فرصدددددددددددة ل سدددددددددددئمة واال ستفسدددددددددددار، كمدددددددددددا الكممدددددددددددات والجمدددددددددددل المفتاحيدددددددددددة، وا 
يطمدددددددب المددددددددرب فدددددددي نيايدددددددة الجمسدددددددة مدددددددن طالبدددددددو أن يكتبدددددددوا لدددددددو بياندددددددًا عمدددددددا سددددددديقومون بدددددددو 
مدددددددددددددن إجدددددددددددددراشات مسدددددددددددددتقبمية لزيدددددددددددددادة معدددددددددددددارفيم أكثدددددددددددددر عدددددددددددددن ىدددددددددددددذا الموضدددددددددددددوع )بيمدددددددددددددول، 

2004 ،185-187.) 



 

(، والدددددددددذي Sعمدددددددددودًا رابعدددددددددًا )فييدددددددددا أضددددددددداف  بدراسدددددددددة 2004فددددددددداروق فدددددددددي عدددددددددام  كمدددددددددا قدددددددددام 
فيددددددددددددو المددددددددددددتعمم بكتابددددددددددددة ممخددددددددددددص لمدددددددددددددرس )عطيددددددددددددة وصددددددددددددالح،  يقددددددددددددوم ،Summarizing))يعنددددددددددددي 
2008 ،64.) 
( يرمددددددددددز K.W.Lكمددددددددددا أضدددددددددديف نددددددددددوع  خددددددددددر مددددددددددن ىددددددددددذه االسددددددددددتراتيجية مشددددددددددابية لنمددددددددددوذج ) 

أي كيددددددددددددددف نحصددددددددددددددل  ،(How(لكممددددددددددددددة )Hحيددددددددددددددث يرمددددددددددددددز الحددددددددددددددرف ) ،K.W.H.L)لددددددددددددددو بددددددددددددددالرمز )
 عمى المعمومة  ويالحظ اختالف مكان عمود كيف .

 (K.W.H.L)طوات والجدول التالي يمثل جدول الخ
L  

 المعمومات المتعممة
H 

كيددف نحصددل عمددى 
 المعمومة

W 
 المراد معرفتو

K 
 المعروف عن الموضوع

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

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

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

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

 (.81، 2007)أبو جادو ونوفل،  
عمددودًا  K.W.Lأضددافا إلددى اسددتراتيجية  إذطيددة وصددالح دراسددة أجددرى ع 2008ام وفددي عدد 
تعممو في  ويقوم فيو المتعمم بكتابة أىم التطبيقات لما تم(،  (Application( والذي يعني Aرابعًا )

، 2008)عطيدة وصدالح، K.W.L.A  تصدبح االسدتراتيجية المسدتخدمة  ذلكشدتى المجداالت، وبد
72.) 
 

 :اآلتيح لمباحثة السابق يتضمن خالل العرض 
  استراتيجية أنK.W.L إلييا. جديدةة يمكن لممعمم إضافة خطوات استراتيجية مرن 
  توجد نماذج مختمفة من استراتيجيةK.W.L لتحقيق أىدافيم البحثية. ونوضعيا باحث 
  1986يرجع الفضل في تطوير ىذه االستراتيجية إلى دونا أوغل عام. 

( فددي  ىددذه الدراسددة لتناسددبو مددع قدددرات التالمددذة وطبيعددة مددادة المغددة K.W.Lوتددم اعتمدداد النمددوذج )
 ، مع ترك الباب مفتوحًا لكل معمم يريد أن يعدل بالخطوات أو اإلجراشات المتبعة.ةالعربي

ونماذجيا العديددة، ال بدد مدن إلقداش الضدوش عمدى أىدم   k.w.lوبعد عرض مراحل تطور استراتيجية 
 .ما ستتحدث عنو الفقرة اآلتية جية وىذاتعريفات ىذه االستراتي

 :k.w.l تعريف استراتيجية2-4-3- 
 :ومن ىذه التعريفات K.W.Lوجد العديد من التعريفات التي تناولت استراتيجية ي
   مجموعددة مددن الخطدددوات واإلجددراشات المرتبدددة والمخططددة التدددي تتطمددب مدددن المددتعمم تنفيدددذ

التدي تسديم ائل، وأسداليب التقدويم المتنوعدة، وسداألنشطة، واستخدام الطدرق، واألسداليب، وال
 أسئمة حول معرفة ةثالثن في تنظيم التفكير وتمخيصو، في ثالثة أعمدة تتطمب اإلجابة ع



 

يتعممو، وماذا تعمم عن الموضدوع المددروس، ممدا يدؤدي المتعمم عن الموضوع وما الذي س
 (.17، 2008)البركاتي، إلى ترتيب األفكار وتقنين جيود المتعمم في الدراسة والبحث 

  وىدددي اسدددتراتيجية أو طريقدددة مدددؤثرة تسددداعد 1986اسدددتراتيجية وضدددعتيا دوندددا أوغدددل سدددنة ،
أو  تدووقراش التالميذ عمدى بنداش المعندى وتكويندو، وقبدل أن ينددمج التمميدذ فدي محاكداة فصدل

اإلنصددات لمحاضددرة، أو مشدداىدة فدديمم، أو عددرض تقتددرح أوغددل أن يحدددد التمميددذ مددا الددذي 
، وبعددد القددراشة أو االسددتماع أو وع، ومدداذا يريددد أن يعددرف عنددد أن يعرفددو عددن الموضددو يعتقدد

 (.311، 2010المالحظة يحدد التمميذ ما الذي تعممو  )عبد الباري،
  مددن االسددتراتيجيات الميمددة ذات األثددر الفعددال فددي تنميددة ميددارات التفكيددر مددا وراش المعرفددي

م فييدددا التعمددديم عمدددى أسددداس تنشددديط المعرفدددة وقدددد شددداع اسدددتخداميا فدددي تعمددديم القدددراشة ويقدددو 
السابقة لدى المتعمم تعد نقطة االنطدالق واالرتكداز الدذي يقدوم عمييدا الدتعمم الجديدد ويدرتبط 

 (.171، 2009بيا )عطية، 
  اسدتراتيجية جيددة يسددتخدميا المعممدون لتنشديط تفكيددر الطدالب فدي موضددوع الددرس قبددل أن

 .(Kopp,2010, 10يحدث التعمم الجديد )
 و أورد بعض الباحثين وصفًا ليذه االستراتيجية كما يمي:

  تعتبر استراتيجيةK.W.L  استراتيجية تعمم واسعة االستخدام، وىي إحدى استراتيجيات مدا
تيددف إلدى تنشدديط معرفدة الطدالب السددابقة،  إذالتدي تفيددد فدي تددريس القددراشة،  وراش المعرفدة

بالمعمومات الجديدة الواردة بدالنص المقدروش  وجعميا نقطة انطالق أو محور ارتكاز لربطيا
 (.183، 2004)بيمول، 

  كمدددا يدددرى ابدددراىيم أن ىدددذه االسدددتراتيجية تعدددد اسدددتراتيجية تعمدددم واسدددعة االسدددتخدام، وتيددددف
لتنشدديط معرفددة الطددالب السددابقة وجعميددا نقطددة بدددش لربطيددا بالمعمومددات الجديدددة التددي يددتم 

وىدددي خطدددوة  Know( لمداللدددة عمدددى كممدددة  Kتعمميدددا وتتكدددون مدددن فنيدددات تدريسدددية ىدددي: )
استطالعية، وأسموب فني يساعد الطالب عمى استدعاش ما يعرفونو من معمومات وبيانات 

وفي ىذه الخطوة يزيد المعمم من دافعية المتعممدين Want لمداللة عمى كممة  W)سابقة. )
 فضاًل عنينو، لمتعمم، ويساعدىم عمى تقرير وتحديد ما يرغبون في تعممو عن موضوع بع

وىددي خطددوة  Learn( لمداللددة عمددى كممددة Lتحديدددىا مددا يرغبددون فددي اكتشددافو ومعرفتددو. )
تقويمية لبيان مدى الفائدة من موضوع الدراسة تيدف إلى مساعدة الطالب عمى تعيين ما 

 (.124، 2005، )أ( تعمموه بالفعل عن ىذا الموضوع )ابراىيم
 ثدارة األسدئمة، والقدراشة ويرى بيرز أنيا استراتيجية تتضدمن ال عصدف الدذىني، والتصدنيف، وا 

الموجيدة حيدث يحددد فييددا الطالدب مدا يعرفددو مدن معمومدات حدول الموضددوع، ثدم يكتدب  مددا 
يريددددد معرفتددددو عددددن ىددددذا الموضددددوع، وفددددي النيايددددة يبحددددث عددددن إجابددددات ل سددددئمة التددددي قددددام 



 

ا يمكددن أن بوضددعيا، ويمكددن أن يقددرأ المددتعمم الددنص قددراشة صددامتة أو بصددوت عددالي، كمدد
 (.Perez,2008, 21بمفرده أو مع مجموعات صغيرة ) K.W.Lيم  مخطط 

 وبعد استعراض التعريفات السابقة يتضح أنيا تتفق عمى أن:
  استراتيجيةK.W.L .إحدى استراتيجيات ما وراش المعرفة 
 .تعتمد ىذه االستراتيجية عمى استدعاش الطالب ما لدييم من معمومات سابقة 
 الستراتيجية مجموعة من الخطوات المرتبة في جدول خاص.تتضمن ىذه ا 
 .تتمثل خطوات االستراتيجية بتحديد المعرفة السابقة، المعرفة المراد تعمميا، والمعمومات المتعممة 
 الطالب من حيث تنمية الفيم القرائي لدييم. فيالستراتيجية ذات تأثير إيجابي ىذه ا دّ تع 

تتدألف مدن عددة خطدوات  k.w.lالتي أجمعدت عمدى أن اسدتراتيجية  وبعد عرض التعريفات والتوصيفات
 .ىذا ما ستتحدث عنو الفقرة اآلتيةمترابطة ومتكاممة ال بد من عرض ىذه الخطوات و 

        :K.W.L 3-4-3- خطوات استراتيجية   
:تيةذه االستراتيجية بالخطوات اآليمر الدرس وفق  ى   

 السبورة مذكرًا الطالب بيذه االستراتيجية،( عمى K.W.Lيقوم المعمم برسم جدول ) (1
 يوضح شكل ىذا الجدول: آلتيوالجدول ا

 
 What Iماذا أريد أن أعرف ?what I knowماذا أعرف

want to know? 
 What I ماذا تعممت
learned? 

   
بددل ثددم يقددوم الطددالب بكتابددة المعمومددات التددي يعرفونيددا مسددبقًا، والمعمومددات التددي يريدددون معرفتيددا ق 

دراسدددة الموضدددوع ثدددم يكممددددون الجددددول بالمعمومدددات والمعدددارف الجديدددددة التدددي تعمموىدددا بعدددد دراسددددة 
 الموضوع.

واحدة في صفيم الدراسي أو يقوم بتقسيميم إلى مجموعات صغيرة  مجموعة( يجعل المعمم طالبو 2
( أو  K.W.Lدول )يوجزون معرفتيم السابقة عن الموضوع القرائي، ثم يقوم المعمم بكتابة كل فكرة في ج

 يجعل الطالب ىم الذين يقومون بكتابتيا.
( يطمب المعمم من الطالب أن يطرحوا أسئمة يريدون أن يجيبوا عنيا في أثناش دراستيم لمموضوع 3

 الدراسي، ويقوم بتسجيل ىذه األسئمة في الجدول.
رف والخبرات التي ( يطمب المعمم من الطالب قراشة موضوع الدرس، وتدوين مالحظاتيم عن المعا4

 تعمموىا، مؤكدًا عمى المعمومات الجديدة التي ترتبط بالسؤال: ماذا أريد أن أعرف 
( يطمب المعمم من الطالب كميم، أو بعضيم كتابة المعارف والخبرات التي تعمموىا من خالل الموضوع 5

مة لم تتم اإلجابة عنيا )بيمول، الدراسي لتكممة الجدول، مناقشًا معيم المعمومات الجديدة، مالحظًا أية أسئ
2004 ،18.) 



 

 ( تتمثل في:K.W.Lويرى عطية أن خطوات استراتيجية )
  مرحمة اإلعالن عن الموضوع وأبعاده العامة حيث يكتب عنوان الموضوع عمى السبورة مع نبذة

 عن إطاره العام.
  ،ويذكر الطمبة  يقوم المعمم برسم الجدول السابق عمى السبورة إذمرحمة عرض جدول العمل

 بالعمميات التي تقتضييا ىذه االستراتيجية وكيفية التعامل مع كل حقل من حقول الجدول.
  تحديد أسموب الدراسة ويفضل أسموب المجموعات عمى األسموب الكمي ف ذا اختار المدرس أن

 يوزع الطمبة عمى مجموعات يجب أن يسمي أفراد كل مجموعة.
 ول من الجدول الذي يتعمق باإلجابة عن السؤال األول ماذا يطمب من الطمبة ملش الحقل األ

عمى غرار الجدول الذي  مجموعة جدوالً كل نعرف  وىذا يتطمب أن يكون لدى كل طالب أو 
 رسمو المدرس عمى السبورة.

  إلى تحديد ما ينتقمون مرحمة تحديد ما يراد تعممو، وبعد أن يذكر الطمبة ما يعرفونو عن الموضوع
أثناش في عممو وذلك بكتابة األسئمة التي يريدون اإلجابة عنيا بعد دراسة الموضوع أو يريدون ت

 دراستيم الموضوع.
  دراسة الموضوع بشكل متعمق بعد أن يحدد الطمبة ما لدييم من معارف وخبرات حول الموضوع

و يقومون واألسئمة التي يريدون اإلجابة عنيا أثناش دراسة الموضوع أو بعد االنتياش من دراست
بتفحص الموضوع مستفيدين من خبراتيم السابقة كأساس ينطمقون منو ومن األسئمة التي يريدون 

 اإلجابة عنيا كموجو لمسار تفكيرىم ودراستيم بوصفيا أىدافًا يسعون إلى تحقيقيا.
 تدوين ما تم تعممو: بعد دراسة الموضوع يطمب المعمم من الطمبة تدوين ما تعمموه من معارف وما 

اكتسبوه من خبرات في الحقل الثالث من الجدول الخاص باإلجابة عن السؤال الثالث ماذا 
 تعممت 

  مرحمة التقويم: يجري الطمبة تقويمًا لما تعمموه من خالل موازنة مفردات الحقل الثالث بمفردات
التي لم  الحقل الثاني أي مقارنة ما تعمموه فعاًل بما كانوا يرغبون في تعممو مع ذكر األسئمة

يحصموا عمى إجابة ليا، ثم موازنة ما تعمموه بما كانوا يعرفونو لمعرفة مستوى النجاح الذي تحقق 
 وتعديل بعض المعتقدات أو األفكار الخطأ لدييم قبل التعمم الجديد

 ديد تحو ، تمخيص أىم ما تعمموه عن الموضوع حيث يطمب المعمم من التالميذ ،مرحمة تأكيد التعمم
 (.253 ،2009،)ب( تقديم عرض شفيي لما تعمموه. )عطيةو ، فادة مما تعمموهإلمجاالت ا

 تتمثل فيما يأتي: K.W.Lأن خطوات استراتيجية  (Jenifer Cooner) كما يرى جنيفر كونر
 .اختيار النص أو الموضوع المراد تدريسو 
  وضع جدول أو مخططK.W.L)،)  ،وينبغي حيث يصممو المعمم عمى السبورة أو عمى شفافية

 أن يمتمك كل طالب ىذا المخطط لتسجيل المعمومات.



 

  يسأل المعمم الطالب كنوع من العصف الذىني عن الكممات والمصطمحات والعبارات التي ترتبط
"وبعد أن ينتيي  kرف والمعمومات في العمود المخصص ليا" اتمك المعويتم تدوين  بالموضوع،

 .تم مناقشتيم فيما كتبوهتالطالب من ذلك 
  يسأل المعمم الطالب عما يريدون معرفتو عن الموضوع ويتم تسجيل ىذه األسئمة في العمود

 wالمخصص ليا ويقوم المعمم بسؤال الطالب لتشجيعيم عمى توليد األفكار لتدوينيا في العمود" 
." 
  يدون الطالب ما تعمموه في العمود"L"  وذلك بعد أن يقرؤوا النص، حيث ينبغي أن يبحث

أثناش القراشة أو بعدىا، كما في وذلك  "w"ب عن إجابات ل سئمة التي دونوىا في العمود الطال
يشجع المعمم الطالب كتابة كل  ما يجدوا لو أىمية في ىذا العمود لمتمييز بين إجاباتيم عن 

 األسئمة  واألفكار ذات األىمية.
 مناقشة المعمومات التي سجميا الطالب في العمود"L" . 
 طالب لمبحث عن إجابات ل سئمة التي دونوىا في العمود تشجيع ال"W"  والتي لم يجيب عمييا

 (.Jenifer,2006,4النص )
 تمثمت فيما يأتي:فقد أما بالنسبة لمخطوات التي تم استخداميا من قبل الباحثة في الدراسة الحالية 

 .تحديد الموضوع المراد تدريسو 
 رسم مخطط استراتيجيةK.W.L وتوضيح كيفية تعبئة المخطط. عمى السبورة 
 في كل درس بحيث يتم تقسيميم إلى مجموعات في الدروس التي تقتضي  تالمذةتحديد توزع ال

 ذلك.
 فيما يعرفونو سابقًا عن الموضوع، ثم تسجل المعمومات في  تيمومناقش تالمذة،استثارة عقول ال

ية كما أكدت عمى ذلك النظرية العمود األول، بيدف ربط المعمومات السابقة بالمعمومات الحال
 أن المعمومات السابقة ىي األساس في التعمم. استنادًا إلىالبنائية، 

 بتسجيل ما يريدون ون عما يريدون معرفتو لتشجيعيم عمى طرح األفكار، ويقوم تالمذةسؤال ال
 "W".معرفتو عن الموضوع في العمود الثاني 

 الكتب أو عن أوراق مخصصة يتم توزيعيا عمييم.لمموضوع المراد دراستو عن  مذةقراشة التال 
  توجيو التالمذة في قراشتيم لمموضوع ومساعدتيم في توضيح ما ىو غامض من أفكار أو معاني

 مفردات.
  توجيو التالمذة إلى تسجيل المعارف والمعمومات التي تم التوصل إلييا في العمود الثالث"L". 
 لحقل الثالث بما كانوا يرغبون في تعممو في الحقل الثاني، يقوم التالمذة بمقارنة ما تعمموه في ا

التالمذة وذكر األسئمة التي توجد في العمود الثاني ولم تتم اإلجابة عنيا في العمود الثالث وتوجيو 
 لمبحث عن إجابات ليا من مصادر أخرى. من قبل المعمم



 

  بالمعمومات التي دونوىا في العمود يقوم التالمذة بمقارنة المعمومات المتعممة في العمود الثالث
األول وذلك بيدف تعديل األفكار والمفاىيم التي كانت لدييم من حيث تثبيت الصحيح منيا 

 وتصويب الخاطن.
 . تمخيص التالمذة ما تعمموه من الموضوع في خريطة مفاىيمية 

إلييا خطوات أخرى يمكن أن يضاف  إذوتجدر اإلشارة إلى أن خطوات االستراتيجية تتسم بالمرونة، 
 تالئم طبيعة كل مادة تعميمية وكل موضوع فييا.

التي تتضمن دورًا لكل من المعمم والمتعمم، سيتم إلقاش  k.w.lوبعد التحدث عن خطوات استراتيجية 
 أثناش تطبيقيا.في الضوش عمى دور كل منيما 

 K.W.L:أثناء تطبيق استراتيجية في دور المعمم 4-4-3- 
دورًا أساسيًا في تنفيذ ىذه االستراتيجية، ويعتمد نجاحيا عمى الدور الذي يمعب المعمم  

ىذا دايرسون حددت  يقوم بو تجاه الطالب في تنفيذ االستراتيجية، ومدى معرفتو ليذا الدور، وقد
 :اآلتيالدور ك

 آلتيتوجيو المتعممين نحو قراشة الموضوع، ومن ثم طرح المتعممين عمى أنفسيم السؤال ا  (
عمى توليد أكبر قدر من األسئمة، مع  مذا أعرف عن الموضوع ( مع ضرورة مساعدتيما

 التقدم في استخدام االستراتيجية.
  متابعة زيادة األسئمة، وذلك بحساب الوقت المالئم لمقدار تنمية طالقة المتعممين، فكمما زاد

االستراتيجية  أعطت مع تقدم الوقت في زمن قصير، عدد األسئمة التي يضعيا كل متعمم،
 فعالية أكثر.

  أثناش استجاباتيم، حتى تثبت المعمومة وال تتكرر في ضرورة تكرار األسئمة مع المتعممين
 األسئمة مع متعممين  خرين.

  ن كتابة األفكار في العمود األول، مع ضرورة قبول أي فكرة ليا عالقة بالموضوع، حتى وا 
 كانت خاطئة.

 سأل المتعممين )ماذا تريدون معرفتو عن الموضوع ( ويحصل قبل القراشة، عمى المعمم أن ي
 عمى األفكار وتدوَّن األسئمة حوليا.

  في مرحمة القراشة وبعد أن يضع المتعممون سؤال )ماذا أريد أن أعرفو من النص ( ىنا يبدأ
المعمم بتوجيو المتعممين بوضع اليدف ألنفسيم من القراشة، وضرورة البدش بصياغة األسئمة 

 يغة العموم.بص
  أثناش القراشة.في يتم وضع عالمة مميزة بقرب الفكرة التي أكدىا النص 
  ويقوموا بملش  دقائق(، 5إلى  3لقراشة النص )بين  بعد ذلك يتيح المعمم الفرصة لمطالب

 العمود الثالث من الجدول )ما الذي تعممتو عن الموضوع ( ويمكن عممو كنشاط منزلي
 (.44، 2004، دايرسون)



 

ويرى عطية أن استخدام ىذه االستراتيجية في التدريس يتطمب من المدرس أن يوجو العممية 
ما يجب ، ما أراد الطالب تعممو، ما يريد من الطالب تعممو، التعميمية نحو أىداف تعميمية محددة فيحدد

)عطية،  الترتيبات الالزمة لجعل الطالب مستقمين في خطوات ىذه االستراتيجية، أن يفيمو الطالب
2009 ،254.) 

 وترى الباحثة أن لممعمم دور كبير يتمثل في :
 .توجيو الطمبة لتحديد معارفيم السابقة كمنطمق لمتعمم الجديد 
 .تنظيم معارفيم باستخدام مخطط االستراتيجية 
  تصحيح التصورات والمعمومات الخاطئة لدى الطمبة من خالل ما تم تعممو بما كانوا يعرفونو

 سابقًا.
 جيعيم عمى طرح أفكار جديدة والتأكيد عمى مشاركة أكبر عدد ممكن من الطمبة.تش 
 .استثارة فضوليم العممي عن طريق المناقشة وعصف الذىن والتحفيز 
 .تعزيز األفكار الجيدة، وتقديم التغذية الراجعة لالستفادة مما تم تعممو 
 المجموعات في عرض نتائج  غرس قيم إيجابية كالتعاون بين أفراد المجموعة والتنافس بين

 تعمميم.
 

 :K.W.Lدور الطالب في استراتيجية  5-4-3-
كل حقل يقتضي التعمم بيذه االستراتيجية توزيع جدول عمى الطالب يتضمن عدة حقول يخصص  

 :منيا لمرحمة محددة كما يأتي
 
 يد من المعموماتأحصل عمى المز  كيف ماذا تعممت بالفعل ماذا أريد أن أعرف ن الموضوعف عأعر  ماذا
    

 
 ويطمب من الطالب ملش الجدول السابق وذلك كما يأتي:

 عن الموضوع. وما يعرفونلالحقل األول  خصصي 
 ما يريدون معرفتو.لالحقل الثاني  خصصي 
 بعد دراسة الموضوع يممؤون العمود الثالث بما تعمموه مع ذكر األشياش التي يريدون معرفتيا. 
 ا أرادوا أن يتعمموه.يقارنون ما تعمموه بم 
 ف ن وجدوا خطأ فيما اعتقدوه سابقًا يدخمون التعديالت  ،ً يقارنون ما تعمموه بما كانوا يعرفون سابقا

 (.251، 2009الالزمة عميو في الحقل األول )عطية، 
 ويعدّ  جدول مماثل لمجدول السابق،كما يذكر ابراىيم أنو في ىذه الطريقة يطمب من الطالب ملش 

أوراقًا لملش الجدول السابق، ف ذا كانوا عمى خطأ في معارفيم السابقة يدخمون التعديالت الطالب 



 

الضرورية في العمود األول، ويحددون ما تعمموه ويسجمونو في العمود الثالث، ويخصص العمود 
الرابع لتدوين المراجع ومصادر المعمومات التي يمكن أن يعود إلييا الطالب ليضيف إلى معارفو 

 (.124، 2005، )ب( مومات جديدة )ابراىيممع
دور الطالب في ىذه  K.W.Lمن خالل تجربتيا في تطبيق استراتيجية وتحدد الزىراني  

 االستراتيجية باآلتي:
 .يقرأ أو يشاىد أو يستمع لمموضوع، ويستوعب األفكار المطروحة منو 
 لسابقة.يطرح األسئمة التي تمبي حاجاتو المعرفية المبنية عمى معرفتو ا 
 .يمارس التفكير المستقل في القضايا واألفكار التي يدور حوليا الموضوع 
 .يصنف األفكار الواردة في الموضوع إلى محاور أساسية وفرعية 
 .يتدرب عمى ممارسة التفكير التعاوني مع أفراد مجموعتو 
 .يناقش ويحاور في الصف 
 (.25، 2011ائق خاطئة )الزىراني، يصوب ما رسخ في بنائو المعرفي السابق من معمومات وحق 

 دور إيجابي في ىذه االستراتيجية يتمثل في: متعممينمن خالل ما سبق يتضح لمباحثة أن لم
 .) تحديد معارفيم السابقة وتسجيميا في الحقل األول )ماذا أعرف عن الموضوع 
 ريد أن أعرف (.تحديد األسئمة التي يريدون اإلجابة عنيا وكتابتيا في الحقل الثاني )ماذا أ 
 .) تدوين ما تم تعممو بعد قراشة الموضوع، وتسجيمو في الحقل الثالث )ماذا تعممت 
 .مقارنة ما تم تعممو في الحقل الثالث بما كانوا يريدون أن يتعمموه في الحقل الثاني 
  ئة.  سابقًا حيث يقومون بتصحيح المفاىيم واألفكار الخاط يعتقدونمقارنة ما تم تعممو بما كانوا 
  تسجيل األسئمة التي لم يحصموا عمى إجابة ليا من الموضوع في حقل رابع والبحث عن إجابة

 ليا.
نيا أعطت لممتعمم دورًا أساسيًا في ميزات عديدة من حيث إ k.w.lومما سبق يتضح أن الستراتيجية 

 ة.آلتيتعممو، وسيتم التحدث عن ىذه الميزات في الفقرة ا
 

 :K.W.Lجية ميزات استراتي6-4-3- 
 :K.W.Lبراىيم وبيمول الستراتيجية إمن  من الميزات التي أوردىا كل   
 .تعزيز فكرة التعمم التي تجعل الطالب محورًا لمعممية التعميمية بداًل من المعمم 
 .تمكن المعمم من تحقيق خطوات متقدمة لتعزيز بيئة التعمم الصفي 
  كانت درجة صعوبتو، وذلك من خالل تنشيط تمكن الطالب من معالجة أي موضوع دراسي ميما

ثارة فضوليم.  معرفتيم السابقة، وا 
  تمكن الطالب من تقرير وقيادة تعمميم الخاص، ومن واجب المعمم أن يعزي نجاحيم في تعمميم

 الذاتي إلى ما قاموا بو من جيد.



 

 لطالب بشكل يمكن لممعمم أن يبدأ العام الدراسي بأىداف واضحة يضعيا مسبقًا، ثم يفكر مع ا
( )بيمول، 125، 2005، )ب( متسق ومتعاون ما إذا كانت األىداف تحققت أم ال  )ابراىيم

2004 ،185.) 
 أنيا: ويرى عطية أن مميزات ىذه االستراتيجية تتمثل في 

 .تجعل الطالب محور العممية التعميمية وتؤكد مبدأ التعمم الذاتي واالعتماد عمى النفس 
 ق تقدم كبير في بنية التعمم.تمكن المتعمم من تحقي 
  يمكددن اسددتخداميا مددع الطمبددة فددي بدايددة العددام الدراسددي لتحديددد مددا يريدددون تعممددو، وموازنددة ذلددك بمددا

 تعمموه في نياية الدراسة.
  تنشددط المعرفددة السددابقة وتثيددر فضددول الطمبددة فددي التفكيددر وتمكددنيم مددن تعمددم الموضددوعات الدراسددية

 ميما كانت درجة صعوبتيا.
 ستخداميا في جميع المراحل الدراسية ومواد التعمم.يمكن ا 
 (.254-253، 2009، )أ(تمكن الطمبة من قيادة أنفسيم في عممية التعمم )عطية 

 
 

  
 كما حددت سالم أىمية استخدام ىذه االستراتيجية فيما يمي: 
  تشدير الدراسدات أن اسدتراتيجية K.W.L ختمفدة مثدل يم فدي تعمدم المعرفدة التقريريدة بأنواعيدا المتسد

 البنائي وتنظيم المعمومات وتخزين المعمومات .
 .تنشيط المعرفة السابقة المخزونة في الذاكرة طويمة المدى 
 .زيادة ميارة التساؤل واالستجواب الذاتي، والتي من خالليا يمكن تنشيط عمميات المراقبة 
 عددددادة تنظدددديم البنيددددة المعرفيددددة والوصددددالت والتشددددابكات العصددددبية لمددددربط بددددين  تدددددوير المعمومددددات وا 

 المعمومات القديمة والحديثة، بما يحقق ترابط وتماسك اإلطار المعرفي لمفرد.
  تنظدديم التفكيددر وعممياتددو وتسمسددميا، خاصددة وأن اإلجابددة عمددى أسددئمة االسددتراتيجية يتطمددب عددرض

ضافة المعمومات، وليس مجرد اإلجابة عمى جمل بسيطة.  األفكار، وا 
 ألولى لمتخطيط، وجمع البيانات من المصادر األولية والثانوية، كما أنيا تساعد عمى وضع المبنة ا

 تشمل التنبؤ بمصادر متنوعة لممعمومات.
  تسيم في تكوين فرص لالبتكار والتفكير المتجدد، حيث يعتمدد ىدذا الندوع مدن التفكيدر عمدى تنشديط

 (. 41-40، 2007المعرفة السابقة ومحاولة إعادة صياغتيا في شكل جديد)سالم، 
     

 اةتجاهات:        5-3- 



 

 :(Attitude) تعريف اةتجام1-5-3-

التدي تتحددد بموجبيدا اسدتجابات األفدراد المختمفدة ات من مكونات الشخصية األساسدية، تعدُّ االتجاى
تعدددددت التعددداريف واآلراش والبحدددوث نحدددو معظدددم الموضدددوعات والقضدددايا واألحدددداث التدددي تعترضددديم، و لقدددد 

 :ريف ع االتجاىات، وذلك الختالف اإلطار المرجعي لصاحب التعريف، ومن ىذه التعاالخاصة بموضو 

ىدو إحدددى حدداالت التييدؤ والتأىددب العقمددي العصدبي التددي تنظميددا  (:(ALLPORTتعريدف ألبددورت 
 (.ALLPORT,1954,54الخبرة، وليا فعل توجيو عمى استجابات األفراد ل شياش والمواقف المختمفة )

المواقددف التددي يتخددذىا األفددراد فددي  فيددو: لالتجاىددات(  harry abshuo) ي أبشددوتعريددف ىددار أمددا 
يمكدن أن نسدتدل عمدى ىدذه المواقدف مدن خدالل النظدر  إذمواجية القضايا والمسائل واألمور المحيطدة بيدم، 

إلدددى االتجدددداه عمددددى أنيددددا بندددداش يتكددددون مددددن ثالثدددة أجددددزاش: األول يغمددددب عميددددو الطددددابع المعرفددددي ويشددددير إلددددى 
مات التي لدى الفرد والمتعمقة بيذه القضايا أو المسائل، أما الثاني فسموكي ويتمثل في األفعدال التدي المعمو 

يقوم بيا الفرد أو يعمل عمى الدفاع عنيا أو تسييميا فيما يتصدل فدي ىدذه القضدايا، والثالدث انفعدالي ويعبدر 
 (.240، 1983عن مشاعر الفرد لكل ما يتصل بيذه القضايا )بمقيس، 

إلدددددى موقدددددف الفدددددرد تجددددداه بعدددددض المواقدددددف أو  (kapasome)ير االتجددددداه عندددددد كاباسدددددوامي ويشددددد
 (.58، 1994األشخاص أو الجماعات المختارة )دويدار، 

قة وبأسموب محددد استعداد متعمم لالستجابة بطريقة منسبأنو التجاه: ( اwallman)ويعرف ولمان 
 (.98، 1978، والشيخ م معينة )جابرسمبيًا ألشخاص أو موضوعات أو مفاىي مأكان إيجابيًا أ

فددي تعريفددو لالتجدداه االجتمدداعي بأنددو يتمثددل فيمددا بددين اسددتجابات الفددرد  campel)) ويددذىب كامبيددل
 (.247، 1989لممواقف االجتماعية من اتساق واتفاق )الجيوشي، 

ق إلدى فيدرى أن االتجداه نزعدة الفدرد أو اسدتعداده المسدب kattez& stotland)) أمدا كداتز وسدتوتمند
 (.170، 1986تقويم موضوع، أو رمز يرمز ليذا الموضوع بطريقة معينة )مخول، 

أنو ذلك المركدب مدن األحاسديس والرغبدات والمخداوف والمعتقددات والميدول  chave)) وعرفو شيف
التدي كوندت نمطددًا مميدزًا لمقيددام بعمدل مدا أو االسددتجابة نحدو موقددف محددد بفضدل الخبددرات السدابقة المتنوعددة 

 (.151، 1984ل، )جال

أنددو توجددو ثابددت وتنظدديم لمعمميددات المعرفيددة  Rightsman, Douxe)) رايتسددمان ودوكددس يددرىو 
 (.45، 1984واالنفعالية والسموكية )عبداهلل، 

لمعددايير بمعنددى اأنددو الموقددف النفسددي لمفددرد حيددال إحدددى القدديم أو فيددرى (  Znanick) زنددانيكي أمددا
 (.Znanick,1977,18تماعية القائمة ) خر اتجاه نفسي يحدد المعايير االج



 

وعرفددو راجددح عمددى أنددو اسددتعداد وجددداني مكتسددب، ثابددت نسددبيًا يميددل بددالفرد إلددى موضددوعات معينددة 
 (.95، 1973فيجعمو يعرض عنيا أو يرفضيا ويكرىيا )راجح، 

أمددا زىددران فيددرى أن االتجدداه النفسددي االجتمدداعي تكددوين فرضددي، أو متغيددر كددامن أو متوسددط )يقددع 
المثيدددر واالسدددتجابة( وىدددو عبدددارة عدددن اسدددتعداد نفسدددي، أو ىدددو تييدددؤ عقمدددي عصدددبي مدددتعمم لالسدددتجابة  بدددين

الموجبددة أو السددالبة نحددو أشددخاص أو أشددياش أو موضددوعات أو مواقددف أو رمددوز فددي البيئددة التددي تثيددر ىددذه 
 (.144، 1977االستجابة )زىران، 

كدددرة معيندددة بطريقدددة محدددددة )عاقدددل، وعرفدددو عاقدددل بأندددو نزعدددة اإلنسدددان لالسدددتجابة إلدددى حدددادث أو ف
فاالتجاىدددددددات تعبيدددددددر قدددددددوي التدددددددأثير اإليجدددددددابي أو السدددددددمبي نحدددددددو ىددددددددف مدددددددا أو ضدددددددده ، (156، 1988

(Stephen,1982,220 .) 

وبعد عدرض ىدذه التعريفدات التدي تنوعدت بدين القدديم والحدديث، تسدتنتج الباحثدة عددة نقداط مشدتركة 
األفراد وتحدد مدواقفيم السدمبية أو اإليجابيدة تجداه األشدخاص بين ىذه التعريفات وىي أنيا: توجو استجابات 

والمواقدف واألشددياش، وليدا جددزش معرفدي وجددزش انفعدالي و خددر سدموكي، وىددي مكتسدبة و قابمددة لمدتعمم والتغييددر. 
ندو ال بدد مدن معرفدة اتجاىدات المتعممدين نحدو اسدتراتيجية التددريس إوىدذا مدا ينطمدق مندو البحدث الحدالي، إذ 

وغيرىا من عناصر العممية التعميمية، والعمل ليس فقط عمدى معرفتيدا بدل تغييرىدا وتعدديميا مدن المستخدمة 
  السمبية إلى اإليجابية إن أمكن ذلك.

الحدددظ  إذمحدددط اىتمدددام العديدددد مدددن الدراسدددات  "اتجاىدددات الطمبدددة نحدددو الدراسدددة"كدددان موضدددوع ولقدددد 
ل العممددي األكبددر لدددى تالميددذ الصددف ( أن التحصددي1979المشددار إلييددا فددي )دسددوقي،  Malbasمالبدداس 

الثامن األساسي إلى جانب االتجاىات األكثر إيجابية نحو المدرسة، أي أنو كمما زاد التحصيل لدى الطمبة 
يتوقدددع أن يكدددون لمطمبدددة مدددن ذوي  . كمددداتكوندددت لددددييم اتجاىدددات إيجابيدددة نحدددو المدرسدددة والعكدددس صدددحيح

الطمبدة ذوي التحصديل العدالي  (. بينمدا19، 1983شرع، )ال التحصيل المنخفض اتجاه سمبي نحو المدرسة
لدييم اتجاىات إيجابية نحدو المدرسدة فدي حدين أن نظدراشىم مدن ذوي التحصديل المدنخفض لددييم اتجاىدات 

 (.15، 1999أقل إيجابية نحو المدرسة )العزام، 

سدتويات ( بدراسة شاممة عن الصفوف التي تضدم طالبدًا مدن المMilburn,1981كما قام ممبورن )
مسدح االتجاىدات لمطمبدة  اً لقيداس التحصديل، ومقياسد اً العمرية المتعددة، استخدم فييا لجمدع البياندات: اختبدار 

نحو المدارس التي تضم صفوفيا مستويات عمرية متعددة والمددارس التدي تضدم صدفوفيا مسدتويات عمريدة 
الصددفوف المجمعددة مددن مسددتويات الطمبددة فددي المدددارس ذات  ىددي إنة، ومددن أبددرز نتددائج ىددذه الدراسددة واحددد

عمرية مختمفة يبدون اتجاىات إيجابية نحو المدرسة أكثر من طمبة المدارس ذات الصدفوف المسدتقمة التدي 
تضم طمبة من مستويات عمرية واحدة، ويعزى ذلك إلى إشاعة جو أسري في ىذه المدارس فضداًل عدن أن 

 الطمبة أنفسيم عدة سنوات.قسمًا كبيرًا من المعممين يبقون في المدرسة نفسيا و 



 

( في محافظة عمان في األردن، بدراسة عن اتجاىات الطمبة وميدوليم نحدو 1977وقامت )حمزة، 
المواد الدراسية المقررة وعالقتيا بمستوى تحصيميم الدراسي في ىذه المواد، وقد أجريت الدراسدة عمدى عيندة 

ن ىندددداك عالقددددة إيجابيددددة بددددين التحصدددديل مددددن طددددالب الصددددف األول الثددددانوي، ومددددن نتددددائج ىددددذه الدراسددددة أ
 واالتجاىات.

بالقدددرة عمددى التكيددف مددع المواقددف  المتعممددين ولقددد كانددت معرفددة االتجاىددات ذات أىميددة ألنيددا تددزود
المتعدددددة التدددي يواجيونيدددا، وتعمدددل عمدددى اتسددداق سدددموكاتيم وثباتيدددا نسدددبيًا فدددي المواقدددف المختمفدددة، وتدددرتبط 

تجاىددات مددن العوامددل الميمددة والحاسددمة فددي تحديددد مواقددف األطفددال فددي بحاجدداتيم ودوافعيددم، ولمددا كانددت اال
ىدددذه المرحمدددة العمريدددة نحدددو المدرسدددة لدددذلك أصدددبح مدددن الضدددروري الوقدددوف عمدددى طبيعدددة ىدددذه االتجاىدددات 
والعوامل التي تؤثر فييدا ومددى تأثرىدا بدبعض المتغيدرات، وذلدك لتمييدد الطريدق أمدام التربدويين لمعمدل عمدى 

 الصحيح.توجيييا بالشكل 

، وخصائصو، أنواعو، طرق التعبير عنو، وظائفو، االتجاه مكونات عمى أتيفيما ي يتم التعرفو 
 العوامل المؤثرة فيو.

 مكونات اةتجام:2-5-3-

إن االتجاىات نتاج اجتماعي ثقدافي مدن تنشدئة اجتماعيدة وتفاعدل اجتمداعي وخبدرات سدابقة فضداًل  
 مجتمعو، ولالتجاىات ثالثة مكونات رئيسة ىي:عن الظروف التي مر بيا كل فرد وطبيعة 

يعدود إلدى مشدداعر الشدخص ورغباتدو حددول قضدية اجتماعيددة الددذي  المكـون العــاطفي  )اةنفعـالي(: (1
مددا، أو قيمددة معينددة، أو موضددوع مددا، إمددا فددي إقبالددو عميددو أو نفددوره منددو، أي قددد تكددون االسددتجابة 

كددل إنسددان، وأحيانددًا يكددون ىددذا الشددعور غيددر سددمبية أو إيجابيددة وىددذا يرجددع إلددى الجانددب العدداطفي ل
 أحيانًا. اً واضح اً منطقي، فالقبول أو الرفض، والحب أو الكره قد يكون مسوغ

يشدددير إلدددى المعمومدددات والحقدددائق والمعدددارف واألحكدددام والمعتقددددات والقددديم الدددذي : المكـــون المعرفـــي (2
موضدوع االتجداه، فكممدا كاندت  واآلراش التي ترتبط بموضوع االتجاه، أي مقددار مدا يعممدو الفدرد عدن

معرفتو بيذا الموضوع أكثر كان اتجاىو واضحًا أكثر، فالطالب الذي يظير استجابات تقبميدة نحدو 
قد يممك بعض المعمومات عن طبيعة ىذه الدراسات ودورىا في الحيداة  ،الدراسات االجتماعية مثالً 

وىددي أمددور تتطمددب الفيددم والتفكيددر االجتماعيددة، وضددرورة تطويرىددا إلنجدداز حيدداة اجتماعيددة أفضددل، 
  .والمحاكمة والتقويم

يتمثل في استجابة الفرد تجاه موضوع االتجاه بطريقة ما، قد تكدون سدمبية الذي : المكون السموكي (3
أو إيجابيدددة، وىدددذا يعدددود إلدددى ضدددوابط التنشدددئة االجتماعيدددة التدددي مدددر بيدددا ىدددذا الفدددرد، وتتبددداين ىدددذه 

وتيا وشدة شيوعيا واستقالليتيا، فقد يكون لدى الفرد معمومدات المكونات الثالثة، من حيث درجة ق
وحقدددائق كافيدددة عدددن مسدددألة مدددا )المكدددون المعرفدددي( لكندددو ال يشدددعر برغبدددة أو ميدددل عددداطفي تجاىيدددا 



 

)المكون االنفعالي( تؤدي بو إلى اتخاذ أي عمل حياليا )المكون السدموكي(، وفدي الوجدو المعداكس 
ه موضدوع مدا )المكدون االنفعدالي( عمدى الدرغم مدن أندو ال يممدك ربما يكدون ىنداك تفداِن عداطفي تجدا

 (.472، 1996معمومات كافية عن ىذا الموضوع )المكون المعرفي( )نشواتي، 

ف ن أي مكون من المكونات السابقة قد يطغى عمى باقي المكونات األخرى في االتجاه بناًش عمى ما سبق و 
 .نحو موضوع ما

 خصائص اةتجاهات:3-5-3- 

 ميز االتجاىات بعدة خصائص من أىميا:تت

 .االتجاىات مكتسبة ومتعممة وقابمة لمتعديل والتطوير 
 .تتمتع االتجاىات بخاصية الثبات واالستقرار النسبي 
 .االتجاىات متدرجة من اإليجابية الشديدة إلى السمبية الشديدة 
  بيا.تتعدد االتجاىات وتتنوع؛ وذلك بحسب المثيرات والمتغيرات المرتبطة 
 .قابمة لمقياس والتقويم 
  قد تكون في أحيان معينة متناقضة بين اتجاىات الشخص المتكونة من خبراتو الخاصة، وبين

 االتجاىات التي يجب أن يتمثميا تبعًا لثقافة مجتمعو وقيمو وعاداتو وقوانينو.
 .توجو سموك األفراد والجماعات في أحيان كثيرة 
 بمقيس،  .ع وقيمو وعاداتو وتختمف من بيئة اجتماعية إلى أخرى ترتبط االتجاىات بثقافة المجتم(

1986 ،12.) 

ومما تقدم يستنتج أن االتجاىات بشدكل عدام مكتسدبة ومتدرجدة ومتنوعدة وقابمدة لمقيداس وىدذا مدا انطمدق 
منددو البحددث الحددالي فددي تحديددد اتجاىددات المتعممددين نحددو اسددتراتيجية التعمدديم التددي تددم اسددتخداميا لمدددة زمنيددة 

تقددديم مقترحددات بتفضدديل أو عدددم تفضدديل ىددذه  مددن ثددممعيندة، والتوصددل إلددى نتددائج تبددين اتجاىدداتيم نحوىددا و 
 االستراتيجية عن غيرىا.

 

 أنواع اةتجاهات:4-5-3- 

 لالتجاىات:عدة أنواع ىناك 

االتجاىات الجماعية واالتجاىات الفردية: إذ تعبر االتجاىات االجتماعية عن  راش عدد كبير مدن  (1
 اد المجتمع، في حين االتجاىات الفردية ىي التي تميز فردًا عن  خر.أفر 



 

االتجاىات الموجبة واالتجاىات السدالبة: إذ تقدوم االتجاىدات اإليجابيدة عمدى تأييدد الفدرد وموافقتدو،  (2
 في حين االتجاىات السمبية تقوم عمى معارضة الفرد وعدم موافقتو.

التجاه القوي ىو ذلك االتجاه الذي يبقى قويدًا عمدى مدر االتجاىات القوية واالتجاىات الضعيفة: فا (3
 (.14، 1986بمقيس، الزمان، أما االتجاه الضعيف فيمكن لمفرد أن يتخمى عنو بسيولة )

 طرق التعبير عن اةتجاهات:5-5-3-

 يتم التعبير عن االتجاىات من قبل الفرد بطريقتين ىما:

 طريقة لفظية: وىي عمى نوعين:  (1
 التمقائي: يعبر الفرد عن اتجاىو بشكل صريح وعمني في حديثو. االتجاه المفظي . أ
 ار: يعبر الفرد عن اتجاىو عندما يوجو إليو سؤال ما.ثاالتجاه المفظي المست . ب

طريقدددة عمميدددة: )االتجددداه العممدددي( يعبدددر الفدددرد عدددن اتجاىدددو بسدددموكو وتصدددرفاتو العمميدددة )زحيمدددي،  (2
1993 ،42.) 

ناولتيدا ىدذه الدراسدة ىدي مدن الندوع الثداني، )االتجداه المفظدي ويجدر بالذكر أن االتجاىات التدي ت 
 ار(.ثالمست

 وظائف اةتجاهات:6-5-3-

تقوم االتجاىات بوظائف متعددة في حياة الفرد، حيث تساعده عمى التكيف في مجتمعو بعاداتو  
القدات وأعرافو ونظمو وضمن مؤسساتو، وتقدم لو فرص التعبيدر عدن ذاتدو وتحديدد ىويتدو فدي إطدار الع

والتفاعالت االجتماعية المتنوعة، كما أنيا تساعد الفرد عمى اتخاذ القرارات فدي المواقدف التدي يتعدرض 
 ليا، ومن ثم فيي تنظم سموكو ومعرفتو وانفعاالتو ضمن مجتمعو، ومن أىم الوظائف:

 .يحدد االتجاه طريق السموك ويفسره 
  فيددة عددن بعددض النددواحي الموجددودة فددي المجددال يددنظم االتجدداه العمميددات الدافعيددة واإلدراكيددة والمعر

 الذي يعيش فيو الفرد.
 .تنعكس االتجاىات في سموك الفرد وفي أقوالو وأفعالو وتفاعمو مع اآلخرين ضمن مجتمعو 
 .تيسر لو القدرة عمى اتخاذ القرارات في المواقف االجتماعية والنفسية المتنوعة 
 جتماعية.توضح االتجاىات العالقة بين الفرد وبيئتو اال 
 .يحدد االتجاه سموك األفراد والجماعات بشكل شبو ثابت 
 .يجعل االتجاه الفرد يناقش ويفكر ويدرك موضوعات ومشكالت ومعتقدات مجتمعو 
 .تعبر االتجاىات المعمنة عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعو من معايير ومعتقدات 



 

تداخمدددة ومتناغمدددة فدددي غالدددب وىدددذه الوظدددائف ليسدددت مسدددتقمًة عدددن بعضددديا الدددبعض، بدددل ىدددي م 
 (.1993،43)غزاوي، األحيان 

يمكددن تفسددير سددموك المتعممددين ودوافعيددم نحددو المدرسددة والمددواد التعميميددة وطددرق التدددريس  وبددذلك 
المستخدمة عن طريدق معرفدة اتجاىداتيم، فمعرفدة االتجاىدات تمكدن مدن التنبدؤ بدالكثير مدن المواقدف واآلراش 

ممددون، وبعددد التحدددث عددن وظددائف االتجاىددات سدديتم إلقدداش الضددوش عمددى بعددض والقددرارات التددي يتخددذىا المتع
 العوامل المؤثرة فييا.

 العوامل المؤثرة في تكوين اةتجاهات:7-5-3-

نفسدديا المؤسسددات التربويددة وىددي بددال شددك  كثيددرة ىددي العوامددل التددي تددؤثر فددي تكددوين االتجاىددات ونموىددا
 لمدرسة والمجتمع.التي تسيم في تكوين االتجاىات وىي األسرة وا

 : أوًة: األسرة

تعدددددددددد األسددددددددددرة مددددددددددن أىدددددددددم العوامددددددددددل المددددددددددؤثرة فددددددددددي تكدددددددددوين االتجاىددددددددددات وتشددددددددددكيميا وتعزيزىددددددددددا 
لددددددددددى أبنائيدددددددددا، فاألسدددددددددرة ىدددددددددي الخميدددددددددة األولدددددددددى فدددددددددي المجتمدددددددددع التدددددددددي تتمقدددددددددى الطفدددددددددل وتسددددددددديم فدددددددددي 

عددددددددددن طريددددددددددق التربيددددددددددة والتنشددددددددددئة االجتماعيددددددددددة  كبندددددددددداش مجموعددددددددددة مددددددددددن االتجاىددددددددددات ونموىددددددددددا؛ وذلدددددددددد
موبييا الثدددددددددددواب والعقددددددددددداب، ويعدددددددددددد الوالددددددددددددان مصددددددددددددرًا ميمدددددددددددًا يتشدددددددددددرب مدددددددددددن خالليمدددددددددددا الطفدددددددددددل بأسددددددددددد

اتجاىدددددددددددات حياتيدددددددددددة قيميدددددددددددة مدددددددددددن خدددددددددددالل األسدددددددددددئمة التدددددددددددي يطرحيدددددددددددا عمدددددددددددى أبويدددددددددددو، ممدددددددددددا يجعدددددددددددل 
االتجاىددددددددددات فددددددددددي مرحمددددددددددة الطفولددددددددددة ذات تددددددددددأثير بددددددددددالغ فددددددددددي حيدددددددددداة األفددددددددددراد، وذات اسددددددددددتمرارية فددددددددددي 

وىنددددددددداك صدددددددددعوبة فدددددددددي تغييرىدددددددددا، كمدددددددددا أشدددددددددار بعدددددددددض  حيددددددددداتيم ومعتقدددددددددداتيم واتجاىددددددددداتيم وسدددددددددموكيم،
البدددددددددداحثين )مددددددددددورفي ونيوكومددددددددددب( إلددددددددددى دور األسددددددددددرة قددددددددددائمين: إن االتجاىددددددددددات الوالديددددددددددة ىددددددددددي نتدددددددددداج 
لممؤشدددددددددددددرات الثقافيدددددددددددددة السدددددددددددددائدة فدددددددددددددي المجتمدددددددددددددع، فاآلبددددددددددددداش ىدددددددددددددم المصددددددددددددددر المباشدددددددددددددر لممعتقددددددددددددددات 

شدددددددددن، إندددددددددو واالتجاىدددددددددات وأنمددددددددداط السدددددددددموك االجتمددددددددداعي عدددددددددن طريدددددددددق مدددددددددا يغرسدددددددددونو منيدددددددددا فدددددددددي الن
األسدددددددددداس التربددددددددددوي لممجتمددددددددددع، ومددددددددددا تقددددددددددوم بددددددددددو المدرسددددددددددة، ودور العبددددددددددادة، وزمددددددددددالش المعددددددددددب وغيددددددددددر 
ذلدددددددددك مدددددددددن المؤسسدددددددددات االجتماعيدددددددددة فدددددددددي ىدددددددددذا المجدددددددددال، إنمدددددددددا ىدددددددددو لتأكيدددددددددد دور األسدددددددددرة وبمورتيدددددددددا 

فدددددددددددددددددي تييئدددددددددددددددددة الطفدددددددددددددددددل  اً دور   سدددددددددددددددددرةل وبدددددددددددددددددذلك نجدددددددددددددددددد أن (.179، 1977، والقطدددددددددددددددددان )فيمدددددددددددددددددي
عمدددددددددى سدددددددددموك الطفدددددددددل فدددددددددي المدرسدددددددددة بشدددددددددكل قدددددددددوي، فمدددددددددن والديدددددددددو  تأثيرىدددددددددا سدددددددددينعكسو اجتماعيدددددددددًا، 

خوتدددددددددو يكتسدددددددددب كثيدددددددددرًا مدددددددددن االتجاىدددددددددات نحدددددددددو المدرسدددددددددة ونحدددددددددو العمميدددددددددة التربويدددددددددة، كمدددددددددا توجدددددددددد  وا 
، وتبدددددددددددددين أن وطدددددددددددددرق التددددددددددددددريس عالقدددددددددددددة بدددددددددددددين التحصددددددددددددديل واتجاىدددددددددددددات الطمبدددددددددددددة نحدددددددددددددو المدرسدددددددددددددة
أوليددددددددداش األمدددددددددور  كمدددددددددا أن الىتمدددددددددام النجددددددددداح المدرسدددددددددي يعدددددددددزز الرضدددددددددا عدددددددددن النشددددددددداطات المدرسدددددددددية،

أثدددددددددددر فدددددددددددي تحصددددددددددديل أبندددددددددددائيم وفدددددددددددي اتجاىددددددددددداتيم نحدددددددددددو المدددددددددددواد الدراسدددددددددددية، فينددددددددددداك أثدددددددددددر إيجدددددددددددابي 
فددددددددددي  الىتمددددددددددام أوليدددددددددداش األمددددددددددور فددددددددددي التحصدددددددددديل واالتجاىددددددددددات نحددددددددددو المدرسددددددددددة والمددددددددددواد الدراسددددددددددية



 

حدددددددددين أن اإلخفددددددددداق المدرسدددددددددي يدددددددددؤدي إلدددددددددى تشدددددددددكيل اتجاىدددددددددات سدددددددددمبية نحدددددددددو المدرسدددددددددة وكراىيتيدددددددددا، 
 .(174، 2006 )الصمادي ومعابرة،

 ثانيًا: المدرسة:

أكددددددددددت التوجيدددددددددات الحديثدددددددددة فدددددددددي مجدددددددددال التربيدددددددددة عمدددددددددى ضدددددددددرورة االىتمدددددددددام بكدددددددددل جواندددددددددب 
شخصدددددددددددية المدددددددددددتعمم، ولددددددددددديس فقدددددددددددط عمدددددددددددى الجاندددددددددددب المعرفدددددددددددي بدددددددددددل إعطددددددددددداش االىتمدددددددددددام لمجواندددددددددددب 
المياريدددددددددة والسدددددددددموكية  واالنفعاليدددددددددة التدددددددددي تمثدددددددددل االتجاىدددددددددات أحدددددددددد أىدددددددددم أركانيدددددددددا، وتعددددددددددُّ المدرسدددددددددة 

ة التربويدددددددددددة األىدددددددددددم التدددددددددددي تعمدددددددددددل عمدددددددددددى إكسددددددددددداب المتعممدددددددددددين اتجاىدددددددددددات إيجابيدددددددددددة نحدددددددددددو المؤسسددددددددددد
المنيددددددددددداج وطدددددددددددرق التددددددددددددريس المسدددددددددددتخدمة والوسدددددددددددائل التعميميدددددددددددة و أسددددددددددداليب التقدددددددددددويم وغيرىدددددددددددا مدددددددددددن 
عناصدددددددددر العمميدددددددددة التعميميدددددددددة، وذلدددددددددك ألن االتجاىدددددددددات مكتسدددددددددبة وال تدددددددددأتي مدددددددددع الفدددددددددرد عدددددددددن طريدددددددددق 

 الوراثة.

اىددددددددددددات إيجابيدددددددددددة نحددددددددددددو المدرسددددددددددددة بجميددددددددددددع عناصددددددددددددرىا، يدددددددددددرى المربددددددددددددون أن تطددددددددددددوير اتج و
ىددددددددو ىدددددددددف عددددددددام تسددددددددعى التربيددددددددة إلددددددددى تحقيقددددددددو عنددددددددد الطمبددددددددة، غيددددددددر أن الواقددددددددع التعميمددددددددي السددددددددائد 
فددددددددي نظددددددددم مدرسددددددددية عديدددددددددة يشددددددددير إلددددددددى عدددددددددم إنجدددددددداز ىددددددددذا اليدددددددددف عمددددددددى النحددددددددو المرغددددددددوب فيددددددددو، 
وقدددددددددددددد يتبددددددددددددددى ذلدددددددددددددك مدددددددددددددن خدددددددددددددالل بعدددددددددددددض الظدددددددددددددواىر المختمفدددددددددددددة، كالتسدددددددددددددرب مدددددددددددددن المدرسدددددددددددددة، 

مدددددددددددن خدددددددددددالل بعدددددددددددض االتجاىدددددددددددات السدددددددددددمبية و تحصددددددددددديل المدددددددددددنخفض، والغيددددددددددداب عدددددددددددن المدرسدددددددددددة، وال
التددددددددددي يطورىددددددددددا الطمبددددددددددة نحددددددددددو المعممددددددددددين والمددددددددددادة الدراسددددددددددية وطددددددددددرق التدددددددددددريس والنظددددددددددام المدرسددددددددددي 

 (.80، 1996)نشواتي،  بشكل عام

ىددددددددددددذه الحقددددددددددددائق التددددددددددددي سددددددددددددبق ذكرىددددددددددددا يجددددددددددددب عمددددددددددددى المعمددددددددددددم أن يدددددددددددددركيا تمامددددددددددددًا لكددددددددددددي 
فددددددددددددددي معرفددددددددددددددة اتجاىددددددددددددددات المتعممددددددددددددددين أواًل وتنميددددددددددددددة اإليجددددددددددددددابي منيددددددددددددددا يسددددددددددددددتطيع القيددددددددددددددام بدددددددددددددددوره 

سددددددددمبي منيددددددددا لتالفددددددددي أثددددددددره واسددددددددتغاللو فددددددددي دفددددددددع المتعممددددددددين لمتقدددددددددم أكثددددددددر فددددددددي تعمميددددددددم، وتغييددددددددر ال
 عممية التعمم ثانيًا. السمبي في

فعندددددددددددددددما يتبددددددددددددددين لممددددددددددددددددرس أن اتجدددددددددددددداه الفدددددددددددددددرد نحددددددددددددددو الحسدددددددددددددداب يدددددددددددددددؤثر فددددددددددددددي تعممدددددددددددددددو  
وأن االتجددددددددددداه نحدددددددددددو الكتدددددددددددب يدددددددددددؤثر فدددددددددددي قدرتدددددددددددو عمدددددددددددى تعمدددددددددددم  لمعمومدددددددددددات والميدددددددددددارات الحسدددددددددددابية،ا

القددددددددددراشة، وأن االتجدددددددددداه نحددددددددددو المدرسددددددددددة عمددددددددددى اخددددددددددتالف صددددددددددورىا، يددددددددددؤثر فددددددددددي رغبددددددددددة الفددددددددددرد فددددددددددي 
فعنددددددددددما الدددددددددتعمم، فعمدددددددددى المددددددددددرس عندئدددددددددذ أن يقددددددددددر األىميدددددددددة األساسدددددددددية لالتجاىدددددددددات فدددددددددي التربيدددددددددة، 

، فددددددددددد ن مدددددددددددا درسددددددددددديباإلقبدددددددددددال نحدددددددددددو شدددددددددددخص، أو شددددددددددديش، أو نشددددددددددداط م اً تجددددددددددداه إيجابيددددددددددداال يكدددددددددددون
االحتمددددددددددال كبيددددددددددر فددددددددددي أن يدددددددددددفع ذلددددددددددك االتجدددددددددداه الشددددددددددخص لمتقدددددددددددم فددددددددددي المدرسددددددددددة. ومددددددددددا دامددددددددددت 

، 1996ىنددددددددددداك اتجاىدددددددددددات سدددددددددددمبية، فددددددددددد ن ذلدددددددددددك يدددددددددددؤدي إلدددددددددددى تددددددددددددني مسدددددددددددتوى الدددددددددددتعمم )رضدددددددددددوان، 
45.) 



 

 اً دور كمدددددددددددا أن لممدرسدددددددددددة بجميدددددددددددع مراحميدددددددددددا الدراسدددددددددددية دددددددددددددد وخاصدددددددددددة المرحمدددددددددددة األساسدددددددددددية دددددددددددددد 
د وتيدددددددددددددذيبيا وتزويدددددددددددددده بالميدددددددددددددارات األساسدددددددددددددية والمعدددددددددددددارف فدددددددددددددي صدددددددددددددقل شخصدددددددددددددية الفدددددددددددددر  اً ىامددددددددددددد

المختمفددددددددددة ليددددددددددتمكن الطالددددددددددب مددددددددددن اسددددددددددتخداميا بيسددددددددددر وسدددددددددديولة، ليددددددددددذا كمددددددددددو ال بددددددددددد مددددددددددن تنميددددددددددة 
اتجاىدددددددددددات إيجابيدددددددددددة عندددددددددددد الطمبدددددددددددة نحدددددددددددو المدرسدددددددددددة مدددددددددددن خدددددددددددالل المعممدددددددددددين واآلبددددددددددداش والمجتمدددددددددددع 

نحددددددددددددو المدرسددددددددددددة  بشدددددددددددكل عددددددددددددام، ألن االتجاىدددددددددددات اإليجابيددددددددددددة أو السددددددددددددمبية التدددددددددددي يحمميددددددددددددا الطمبدددددددددددة
والتعمدددددددددددديم تتدددددددددددددأتى غالبدددددددددددددًا مددددددددددددن المعممدددددددددددددين واآلبددددددددددددداش وطدددددددددددددرقيم فددددددددددددي تنميدددددددددددددة نوعيدددددددددددددة االتجاىدددددددددددددات 

 (.167، 1995واىتماميم بالطمبة وشخصيتيم )المخزومي، 

يمتحددددددددددددق بالمدرسددددددددددددة ليكمددددددددددددل نمددددددددددددوه وتحصدددددددددددديمو المعرفددددددددددددي والسددددددددددددموكي المددددددددددددذين الطفددددددددددددل ف 
اعي مددددددددع أقرانددددددددو ومعمميددددددددو يسدددددددديمان فددددددددي تكددددددددوين اتجاىددددددددات جديدددددددددة، مددددددددن خددددددددالل التفاعددددددددل االجتمدددددددد

دارة مدرسدددددددددتو، وكدددددددددذلك مدددددددددن خدددددددددالل المعدددددددددارف التدددددددددي ينيدددددددددل منيدددددددددا فتزيدددددددددد فدددددددددي تحصددددددددديمو الفكدددددددددري  وا 
والعممددددددددددي والمعرفددددددددددي شدددددددددديئًا فشدددددددددديئًا، كمددددددددددا أن لجماعددددددددددة األقددددددددددران فددددددددددي المدرسددددددددددة قددددددددددوة مددددددددددؤثرة فددددددددددي 
تشدددددددددكيل اتجاىدددددددددات الطمبدددددددددة، ألن الطالدددددددددب قدددددددددد يتدددددددددأثر بسدددددددددموك أصددددددددددقائو أكثدددددددددر ممدددددددددا يتدددددددددأثر يقددددددددديم 

 ومعمميو. والديو

دعدددددددددددددددم االتجاىدددددددددددددددات اإليجابيدددددددددددددددة،  فددددددددددددددديميمدددددددددددددددة المدرسدددددددددددددددة األساسدددددددددددددددية  تتمثدددددددددددددددل وىندددددددددددددددا 
ومعالجدددددددددة مدددددددددا تعممدددددددددو الطالدددددددددب مدددددددددن اتجاىدددددددددات غيدددددددددر صدددددددددحيحة سدددددددددواًش فدددددددددي جدددددددددو األسدددددددددرة، أو 
مدددددددددددن زمالئدددددددددددو، أو مدددددددددددن مجتمدددددددددددع المدرسدددددددددددة وأيضدددددددددددًا مدددددددددددا يكتسدددددددددددبو مدددددددددددن المجتمدددددددددددع الخدددددددددددارجي 

 (.297، 1986، والشيخ )جابر

 :ثالثًا: المجتم 

جتمددددددددددددع ثقافتددددددددددددو الخاصددددددددددددة بددددددددددددو وعاداتددددددددددددو وقيمددددددددددددو وفمسددددددددددددفتو التددددددددددددي تددددددددددددؤدي دورًا لكددددددددددددل م 
واضدددددددددحًا فدددددددددي تكدددددددددوين اتجاىدددددددددات أفدددددددددراده، وذلدددددددددك عبدددددددددر مؤسسددددددددداتو المختمفدددددددددة المتعدددددددددددة الميدددددددددام 
واألغدددددددددددددددددراض والوسدددددددددددددددددائل، كالمدرسدددددددددددددددددة والندددددددددددددددددادي ودور العبدددددددددددددددددادة والجمعيدددددددددددددددددات االجتماعيدددددددددددددددددة 

خالليددددددددددددددا األفددددددددددددددراد والتنظيمددددددددددددددات المتنوعددددددددددددددة...الخ مددددددددددددددن المؤسسددددددددددددددات التددددددددددددددي يكتسددددددددددددددب مددددددددددددددن 
اتجاىددددددددددداتيم المختمفدددددددددددة عبدددددددددددر عمميدددددددددددة التنشدددددددددددئة االجتماعيدددددددددددة، فضددددددددددداًل عدددددددددددن وسدددددددددددائل اإلعدددددددددددالم 
التددددددددي ليددددددددا دور ال يسددددددددتيان بددددددددو فددددددددي تكددددددددوين االتجاىددددددددات مددددددددن خددددددددالل مددددددددا تنشددددددددره وتبثددددددددو مددددددددن 

 (.298، 1986، والشيخ معمومات وحقائق في موضوعات الحياة المختمفة )جابر

سدددددددددددرة والمدرسدددددددددددة والمجتمدددددددددددع( مجتمعدددددددددددًة متفاعمدددددددددددًة فدددددددددددي تعمدددددددددددل الفئدددددددددددات الدددددددددددثالث الرئيسدددددددددددة )األ
 التكون التدريجي لالتجاىات لدى الناشن

  . 



 

 خاتمة:  6-3

وبعد عرض ما تقدم من إطار نظدري يشدكل خمفيدًة معرفيدًة لمبحدث، ويوضدح مفرداتدو ومتغيراتدو،  
لبحدددث كخطدددوة مدددن إجدددراشات البحدددث ال بدددد مدددن إكمدددال ىدددذه اإلجدددراشات التدددي تتعمدددق بتصدددميم أدوات ا

 وتطويرىا وتقويميا وىذا ما سيتم عرضو في الفصل التالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 الباب الثاني
 الدراسة امليدانية

 

 

 



 

 

 

 الفصل الراب 

 إجراءات البحث

 

 مقدمة:1-4- 

تضددمنًا الخطددوات ، مةحثدداالب العمميددة التددي قامددت بيددا جددراشاتإلالفصددل الحددالي عرضددًا تفصدديميًا ل قدددمي     
اسدددتبانة ، و ختبدددار الفيدددم القرائددديوىدددي: )ا بحدددث،ال أدواتالتدددي مدددر بيدددا بنددداش البرندددامج التعميمدددي وتحضدددير 

وتحكيميا وتطويرىا وتقويميا وذلك بعرضيا عمى مجموعدة مدن المحكمدين المختصدين، والقيدام ( االتجاىات
بتجربددة اسددتطالعية عمييددا لمعرفددة الثغددرات وكيفيددة تعامددل التالمددذة معيددا لتطويرىددا لتصددبح جدداىزة لمتجربددة 

 ستعدادًا لمتجريب النيائي ليا.النيائية، وتحديد عينة البحث ا

 البرنامج التعميمي: بناء2-4- 

األساسددي وفددق  رابددعالصددف ال مددذةلتال مغددة العربيددةتعميمددي لعدددد مددن دروس مددادة ال برنددامجتصددميم  تددمّ      
وىذا البرنامج تم تطبيقو عمدى تالمدذة المجموعدة التجريبيدة الدذين درسدوا  ،K.W.Lاستراتيجية الجدول الذاتي

فقددد درسددوا المحتددوى  المجموعددة الضددابطة تالمددذة ، أمدداالتعميمددي المختددار وفددق ىددذه االسددتراتيجية المحتددوى
المراحل التي مدر بيدا تصدميم  ىدذا  آلتيةوتبين الخطوات ا ،التعميمي ذاتو، ولكن باستخدام الطريقة المعتادة

 البرنامج.

 اختيار المحتوى التعميمي:1-2-4-

عميمددي الددذي تددم اختيدداره البددد مددن معرفددة المقصددود بددالمحتوى التعميمددي، قبددل التحدددث عددن المحتددوى الت     
يعرف المحتوى التعميمي بأنو: مجموعة المعمومدات والمعدارف والميدارات والقديم واالتجاىدات التدي يتضدمنيا 
المقرر الدراسي والتي تيدف إلدى تحقيدق أىدداف تعميميدة منشدودة، وىدذه المعمومدات والمعدارف وغيرىدا تقددم 

مذة فدي أشدكال متعدددة إمدا مطبوعدة أو عمدى صدورة رمدوز أو أشدكال أو صدور أو معدادالت أو أنشدطة لمتال
وخبددددددرات وغيرىددددددا. ولقددددددد تددددددم اختيددددددار الصددددددف الرابدددددددع األساسددددددي بالتحديددددددد كونددددددو يتناسددددددب مددددددع طبيعدددددددة 

التددي تحتدداج وجددود معمومددات سددابقة عددن المواضدديع التددي يددتم تعميميددا باالعتمدداد عمييددا،  K.W.Lاسددتراتيجية
وىذا ينسجم مع التوزيع الحمزوني لممنياج الذي تتسع فيو المعمومدات وتدزداد عمقدًا عندد االنتقدال مدن صدف 



 

م إلددى الصددف الددذي يميددو، وبالتددالي يصددبح لدددى تمميددذ الصددف الرابددع األساسددي معمومددات سددابقة عددن معظدد
 موضوعات المنيج، تشكل ىذه المعمومات والخبرات نقطة انطالقو نحو تعممو الجديد.

الثامنة )الدوطن(  نيالوحدت تم اختيار ،األساسي رابعلمصف ال مغة العربيةبعد االطالع عمى منياج الو      
كل منيمدا مدع  محتوياتىاتين الوحدتين لمناسبة  تم اختيار، و والتاسعة)منجزات حضارية( من ىذا المنياج

اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي مددن حيددث احتوائيمددا عمددى معددارف بعضدديا قددديم وبعضدديا اآلخددر جديددد نسددبيًا، 
ولمتزامن بين بعض موضوعاتيما وبدين توقيدت إعطائيدا )مثدال: أعيداد شدير  ذار(، وتعريدف التالمدذة عمدى 

ذي ينمدددي لددددييم حدددب الدددوطن أىدددم ثدددروات وطدددنيم وخيراتدددو الدددوفيرة وبعدددض منجزاتدددو الحضدددارية، األمدددر الددد
كمدا أن المددة المقدررة مدن قبدل وزارة التربيدة واإلحساس بالمسؤولية تجاىو ويكسدبيم قديم المواطندة الصدالحة، 

فاعميدددة كافيدددًا لمحكدددم عمدددى  يمكدددن أن يعددددّ األمدددر الدددذي  (ر ونصدددفلتعمددديم ىدددذا المحتدددوى طويمدددة نسبيًا)شدددي
 لمعتادة.بالطريقة ا تياومقارن استراتيجية الجدول الذاتي

يوم األرض، القدس تحت االحتالل، عرس في : )تيةالموضوعات اآل وطن"ال" منةوتحتوي الوحدة الثا     
مصنع : )تيةالموضوعات اآل "منجزات حضارية" تاسعةتحتوي الوحدة ال( كما الجوالن، خيرات بالدي

وتتوضع ىذه الموضوعات (، 51-21، 2011)وزارة التربية،  (السيارات، دار األوبرا السورية، سد بموران
 من الكتاب المقرر.( 51حتى صفحة  21من صفحةعمى الصفحات)

 :تحميل المحتوى واستخراج النقاط التعميمية2-2-4- 

أسددموب بحثددي ييدددف إلددى التعددرف إلددى المكونددات أو العناصددر األساسددية لممددواد التعميميددة  تحميــل المحتــوى:
 (22، 1987ر محددة مسبقًا )طعيمة، بطريقة كمية موضوعية منظمة وفقًا لمعايي

 ثبات التحميل:1-2-2-4- 

تددم القيددام بتحميددل محتددوى الوحدددتين )الثامنددة والتاسددعة( مددن كتدداب العربيددة لغتددي، وقددد تددم التحميددل  
( نقطددة تعميميددة، ثددم تددم التحقددق مددن 41حيددث بمددغ عدددد ىددذه النقدداط ) ،باسددتخراج النقدداط التعميميددة لكددل درس

 :تيتينلطريقتين اآلثبات التحميل وفق ا

قامددت الباحثددة بتحميددل محتددوى الوحدددتين لممددرة األولددى، وبمددغ عدددد النقدداط التعميميددة : الثبــات عبــر الــزمن_ 
( 43( نقطددة، ثددم تمددت إعددادة التحميددل مددرة أخددرى مددن قبددل الباحثددة أيضددًا، وبمددغ عدددد النقدداط التعميميددة )41)

 :اآلتيةم معادلة ىولستي نقطة، ثم قامت الباحثة بحساب معامل الثبات باستخدا

 (.58، 1997)عفانة،  100×معامل الثبات=) نقاط االتفاق/ نقاط االتفاق+ نقاط االختالف( 

 يبين نتائج التحميمين: والجدول اآلتي



 

 

 

 (1جدول)

 تحميل المحتوى التعميمي من قبل الباحثة

 ختالفنقاط اال نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول النقاط التعميمية
 2 41 43 41 عدد النقاط التعميمية

 =100× نقاط االتفاق/ )نقاط االتفاق+ نقاط االختالف(
  

    
 ×0.95 =100×   

  
    =100% 

ويقصد بو مدى االتفاق بين نتائج التحميل التي توصمت إلييا الباحثة وبين نتائج  الثبات عبر األشخاص: 
ثدم قامدت الباحثدة  ،خدر، وقدد اختدارت الباحثدة ليدذا الغدرض باحثدة ثانيدة التحميل التدي توصدل إلييدا محمدل  

 :تيةبحساب معامل الثبات باستخدام معادلة ىولستي اآل

 100 ×معامل الثبات = نقاط االتفاق/) نقاط االتفاق + نقاط االختالف(

 يبين نتائج التحميمين: تيوالجدول اآل

 (2جدول)

 احثة وباحثة أخرىتحميل المحتوى التعميمي من قبل الب

 نقاط االختالف نقاط االتفاق تحميل الباحثة الثانية تحميل الباحثة األولى النقاط التعميمية
 4 43 47 43 عدد النقاط التعميمية

 

وىددذا يشددير إلددى أّن تحميددل المحتددوى يتمتددع ، %0.91وتددّم حسدداب الثبددات وفددق المعادلددة السددابقة، حيددث بمددغ 
 .مقبولبثبات 

 البرنامج التعميمي: تصميم3-2-4- 

 التدددريبات مددن مجموعددة عمددى يحتددوي المختددارة، التعميميددة الوحدددات مددن البرنددامج التعميمددي: مجموعددة     
 ،2012 الخوالددة،)تحقيدق أىدداف البرندامج عمدى تعمدل التدي البيتيدة والواجبدات التعميميدة، واألنشطة الصفية
الطالع عمى ما توافر ليا من أدبيات تربويدة ودراسدات ، ولتصميم البرنامج التعميمي قامت الباحثة با(131

( )العميددان، 9;;3: المجمددس الددوطني لمعممددي الرياضدديات)سددابقة وعمددى سددبيل المثددال ولدديس الحصددر منيددا
. وقدد تدم تصدميم برندامج (4009( )أبو جادو ونوفدل،4008( )جينيفر كونر،4007،)ب(  ( )ابراىيم4007



 

وفدق  رية( مدن مدادة المغدة العربيدة لطدالب الصدف الرابدع األساسديلوحددتي )الدوطن_ منجدزات حضدا تعميمي
 ( خطددط دراسددية بمعددددل خطددة لكدددل درس،7قامددت الباحثددة ب عدددداد ) إذ(، K.W.Lجدددول الدددذاتي )ال طريقددة

لكددل درس بمددا يتناسددب مددع اسددتراتيجية الجدددول  مددن أجددل إعددداد كددل خطددة تددم تحديددد األىددداف التعميميددةو 
 شات التي تمخصت فيما يمي:الذاتي وبعدىا تأتي اإلجرا

 اإلثارة والتمييد. (3

 عمى السبورة.  K.W.L يرسم المعمم جدول  (4

 :آلتيةيدرب المعمم تالمذتو عمى كيفية تعبئة المخطط من خالل الخطوات ا (5

 .كتابة الموضوع في أعمى الجدول 
 .توزيع الجداول كأوراق نشاط عمى المتعممين 
 ى أن العمددود األول يسددجل فيددو كددل مددا نعرفددو عددن يعددرض الجدددول ويوجددو اىتمددام المتعممددين إلدد

الموضوع، من خدالل اسدتثارة عقدوليم، ومناقشدة مدا يعرفوندو مسدبقًا حدول الموضدوع، ثدم يسدجل 
 المعمم اإلجابات عمى السبورة، بيدف ربط المعمومات السابقة بالحالية.

 مدا يريدد معرفتدو عدن  يوجو المعمم اىتمام المتعممين إلى العمود الثاني، وفيو يسجل المتعمم كدل
الموضدددوع، ويسددداعده المعمدددم بأسدددئمة إيحائيدددة حدددول المطمدددوب معرفتدددو، ويضدددع المدددتعمم األسدددئمة 
المدددراد اإلجابدددة عنيدددا بواسدددطة اسدددتخدام المعرفدددة التدددي ىدددي عبدددارة عدددن الدددتعمم الحقيقدددي، الدددذي 

 لنشط.يمارسو المتعمم ليكون منتجًا وليس مستيمكًا، وىذا يشمل التعمم الذاتي والتعمم ا

 .مرحمة قراشة النصوص المحددة لكل درس، وفيميا وذلك بمساعدة المعمم 
  يصحح المتعممون ما كتبوه في العمود األول، ويحاولوا اإلجابة عن األسئمة، ويتم وضع أسئمة

 جديدة من خالل ما تعمموه عند ملش العمود الثاني.
 تم تعممو عن الموضوع. يجيب المتعممون عن األسئمة، ويسجموا في العمود الثالث ما 
  يمخددص المتعممددون مددا تعممددوه فددي خريطددة مفاىيميددة، أو جمددل تمخيصددية، أو يكتبددوا تقريددرًا عددن

 سير الدرس، كعممية تقويمية لالستراتيجية.

  ثم يأتي التقويم النيائي الذي يتخذ عدة أشكال، منيا: ملش العمود الثالدث فدي الجددول أو رسدم
يدددة ارتباطيددا ببعضددديا وغيرىدددا وتكميدددف التالمدددذة بنشددداطات خريطددة توضدددح مفددداىيم الدددنص وكيف

 بحث.  

 
 



 

 
 

 موضوعية البرنامج التعميمي)الصدق(: -4-2-4

 :أتيرنامج التعميمي تم القيام بما يلمتأكد من صدق الب     

ــ  المشــرفة:1-4-2-4-  ــامج التعميمــي عم تعددديل األىددداف التعميميددة بمددا  والتددي اقترحددت عــر  البرن
تعديل بعض األنشدطة، كمدا اقترحدت التوسدع فدي  فضاًل عنالمتبعة ومتغيرات البحث،  طريقةيتناسب مع ال
 ،)الجداول الذاتية الخاصة بكل درس، وأوراق األنشطة كنشداط ابحدث أكثدر وخريطدة المفداىيم( أوراق العمل

 واستخدام وسائل وصور أكثر وضوحًا، وقد تم األخذ بجميع مالحظاتيا. 

عدرض البرندامج التعميمدي عمدى ب قامدت الباحثدة مج التعميمـي عمـ  المحكمـين:عر  البرنا2-4-2-4- 
عدد من السادة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص مدن أعضداش الييئدة التدريسدية فدي كميدة التربيدة فدي 

         وذلدددك فدددي الفتدددرة الواقعدددة بدددين(، 1الدددواردة أسدددماؤىم فدددي الممحدددق رقدددم ) طرطدددوسوجامعدددة تشدددرين  ةجامعددد
 (،4ممحدق)( حيث أرفق البرنامج التعميمدي بخطداب موجدو لمسديد المحكدم 2014/ 3/ 1و  2014/ 2 /3)

 تريده لمتحقق من: توضح فيو الباحثة ما

 .صّحة صياغة األىداف، وتوافقيا مع المحتوى التعميمي لموحدتين المختارتين 
 جدول الذاتيصّحة صياغة خطوات طريقة ال. 
  ّجدول الذاتيعميمّية لممحتوى الّتعميمي ولطريقة المناسبة األنشطة والخبرات الت. 
 .بيان  الرأي في ما ينبغي حذفو أو إضافتو أو تعديمو 
 .بيان أّية مالحظات ُأخرى 

 :أتيي مالحظات المحكمين حول البرنامج التعميمي كماأىم وكانت 

ة التدي يمكدن األنشطة تحتاج إلعادة صياغة كي تتناسب مدع األسدئم المحكمين أن بعض عدد منرأى  -
طرحيا في العمدود الثداني، وتدم األخدذ بيدذه المالحظدات مثدل نشداط )ابحدث أكثدر( فدي درس عدرس فدي 

 .الجوالن
، وقدد تدم ذلدك. وكمثدال عمدى زيادتيداوأكدوا ضرورة  كافيةغير  صور الدروسالمحكمين أن  بعضرأى  -

 .إضافة صور توضح أقسام دار األوبرا من الداخلذلك تم 
، وقد عممت الباحثة بما رأتو مناسبًا عمى األسئمة المطروحة لمحكمين بعض التعديالتاقترح عدد من ا -

 منيا.
 اقترح أحد المحكمين إعادة صياغة بعض األىداف التعميمية، وقد عممت الباحثة بما رأتو مناسبًا منيا. -



 

 

 

 :اختبار الفهم القرائيبناء 3-4- 

رات الفيدددددم القرائدددددي، وتنميتيدددددا كدراسدددددة الخوالددددددة بعدددددد االطدددددالع عمدددددى عددددددة دراسدددددات تناولدددددت ميدددددا       
( الدددددذي قدددددام بدراسدددددة بعندددددوان فاعميدددددة برندددددامج تعميمدددددي قدددددائم عمدددددى اسدددددتراتيجية التددددددريس التبدددددادلي 2012)

فدددددي تنميدددددة ميدددددارات الفيدددددم القرائدددددي لدددددذوي صدددددعوبات الدددددتعمم لممرحمدددددة األساسدددددية فدددددي األردن، حيدددددث حددددددد 
رة، توزعددددت عمددددى خمسددددة مسددددتويات، أي أنددددو راعددددى عدددددد فقدددد 21 محتددددوى االختبددددار بصددددورتو النيائيددددة بددددد

 الميارات في إعداد محتوى اختبار الفيم القرائي الذي أعده بنفسو.

( بعندددددوان فاعميدددددة اسدددددتراتيجية التصددددددور الدددددذىني فدددددي تنميددددددة 2009كمدددددا فدددددي دراسدددددة عبدددددددالباري)
 18لقرائددددددي لقيدددددداس تددددددم تصددددددميم اختبددددددار الفيددددددم ا المرحمددددددة اإلعداديددددددة إذ ميددددددارات الفيددددددم القرائددددددي لتالميددددددذ

 مفردات. 3مفردة اختبارية، لكل ميارة  54ميارة بواقع 

فدددددي اكتسددددداب المفددددداىيم k.w.l( بعندددددوان أثدددددر اسدددددتخدام اسدددددتراتيجية 2012كمدددددا فدددددي دراسدددددة عدددددرام)
وميددددددارات التفكيددددددر الناقددددددد فددددددي العمددددددوم لدددددددى طالبددددددات الصددددددف السددددددابع األساسددددددي حيددددددث قامددددددت الباحثددددددة 

 فقرة ويقيس خمس ميارات. 30الناقدة يتألف من بتصميم اختبار لميارات القراشة 

ىدددددددذا و قدددددددد اعتمدددددددد البحدددددددث الحدددددددالي عمدددددددى اختبدددددددار لقيددددددداس ميدددددددارات الفيدددددددم القرائدددددددي مدددددددن تصدددددددميم 
الباحثددددة، ولصددددياغة عبددددارات االختبددددار تددددم اختيددددار نصددددوص مددددن الوحدددددتين الثامنددددة والتاسددددعة مددددن كتدددداب 

ر ميددددارات، وقددددد تددددم بندددداش االختبددددار ىددددذا سددددؤااًل لعشدددد 40العربيددددة لغتددددي لمصددددف الرابددددع األساسددددي، بواقددددع 
 : آلتيينلميدفين ا

  التأكددددددددددد مددددددددددن تكددددددددددافؤ المجمددددددددددوعتين التجريبيددددددددددة والضددددددددددابطة فددددددددددي معموماتيمددددددددددا السددددددددددابقة عددددددددددن
 الموضوعات المقررة قبل تنفيذ التعميم، وذلك في التطبيق القبمي.

 وبشدكل كمدي فدي  الفقدرة كدل عمدى حددا، -الجممدة –ميارات الفيم القرائدي عندد مسدتوى الكممدة  قياس
المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة بعدد تنفيدذ التعمديم، وذلدك  وحدتي)الوطن، منجزات حضارية( عندد

، تنميدة ميدارات الفيدم القرائديفدي  المعتدادةمع فاعميدة الطريقدة  جدول الذاتيالفاعمية طريقة لمقارنة 
 .ليذا االختبار وذلك في التطبيق البعدي



 

فيددم القرائددي لموحدددتين المختددارتين مددن كتدداب العربيددة لغتددي، بعدددة خطددوات، ال وقددد مددرت عمميددة بندداش اختبددار
 :ىي

 

 تحديد األهداف التعميمية:1-3-4- 

قامدددت الباحثدددة بوضدددع األىدددداف التعميميدددة لددددروس الوحددددتين التعميميتدددين المختدددارتين بمدددا يتناسدددب مدددع     
ىدفًا تعميميًا لتشمل جميع مسدتويات  70 طريقة الجدول الذاتي، وقد تنوعت ىذه األىداف والتي بمغ عددىا

 األىداف المعرفية.

 :اختبار الفهم القرائيصياغة فقرات 2-3-4- 

قامت الباحثة بصياغة فقرات اختبار الفيم القرائي الذي يقيس ميارات الفيم القرائدي ويغطدي الميدارات      
في صيغتو المبدئية من عدة مجموعات  المستيدف تنميتيا والمحتوى التعميمي المختار، وقد تألف االختبار

 من األسئمة، ىي: 

كدل سدؤال أربعدة بددائل لمن نمط االختيدار مدن متعددد، و من األسئمة  ( سؤاالً 21ضّم )وت المجموعة األول :
( درجدة مدن درجدات االختبدار ككدل 42، ولقدد أعطيدت ىدذه المجموعدة مدن األسدئمة )واحد منيا صحيح فقدط

 درجتين لكل سؤال. ( درجة بمعدل100البالغة )

ـــة: ( أسدددئمة مدددن األسدددئمة التدددي تتطمدددب إعدددادة تصدددنيف الكممدددات والجمدددل فدددي 7وتشدددمل ) المجموعـــة الثاني
( درجدة مدن درجدات االختبدار ككدل، لكدل 28مجموعات مناسبة، ولقد أعطيت ىذه المجموعة من األسدئمة )

 درجات. 4واحد منيا 

النددوع المقدالي، والمطمددوب ىندا اختيددار أحدد بددديمين ذات األسدئمة مددن  أسدئمة (4) وتشددمل المجموعـة الثالثــة:
، ولقددد أعطيددت ىددذه المجموعددة مددن األسددئمة تبعددًا لددرأي التمميددذ، ثددم تفسددير سددبب اختيدداره ليددذا البددديل أو ذاك

 ( درجة من درجات االختبار ككل بمعدل ثالث درجات لكل سؤال.12)

والمطموب ىنا تحديد عناوين لمنصوص واسدتنتاج  ( أسئمة من النوع المقالي،8وتشمل ) المجموعة الرابعة:
( درجة من درجات االختبار ككدل، لكدل 18أفكار فرعية منيا، ، ولقد أعطيت ىذه المجموعة من األسئمة )

سؤال من األسئمة األربعة التي تتطمب وضع عنوان لمنص درجتان، ودرجتان لكل سؤال من أسئمة استنتاج 
 واحد لو أربع درجات. األفكار الفرعية األربعة وسؤال

 صياغة تعميمات اةختبار:3-3-4- 



 

 البندود، مثدل وضدع دائدرة حدول نقامت الباحثة بوضدع تعميمدات االختبدار التدي تحددد كيفيدة اإلجابدة عد     
عطدداش مثددال ، بالنسددبة لممجموعددة األولددى اإلجابددة الصددحيحة، واختيددار إجابددة واحدددة فقددط لكددل سددؤالحددرف  وا 

مة المجموعدددة الثانيدددة، وشدددرح كيفيدددة حدددل أسدددئمة المجموعدددة الثالثدددة باختيدددار أحدددد توضددديحي لكيفيدددة حدددل أسدددئ
البددديمين وذكددر السددبب، وتوجيددو التالمددذة لقددراشة الددنص قددراشة متأنيددة مددن أجددل اإلجابددة عددن أسددئمة المجموعددة 

 وعدم ترك أي سؤال دون إجابة.الرابعة، 

نوانددو وبيانددات التمميددذ، وتعميماتددو فددي الجددزش وبددذلك تددألف االختبددار مددن ثالثددة أجددزاش الجددزش األول يتضددمن ع
 الثاني، واألسئمة والبنود في الجزش الثالث.

 :اختبار الفهم القرائيصدق 4-3-4 - 

 عرضه عم  المشرفة:1-4-3-4- 

ترتيددب اإلجابددة  بالحسددبان، واألخددذ والبدددائل البنددودصددياغة بعددض وجيددت المشددرفة إلددى ضددرورة تعددديل      
 بين البدائل، وأن تكون البدائل متقاربدة فدي الطدول كدي ال يدؤثر ذلدك فدي إجابداتالصحيحة بشكل عشوائي 

، و وضددع كامددل السددؤال عمددى صددفحة ، والحفدداظ عمددى مسددافات مناسددبة بينيددا بحيددث تسدديل قراشتيدداالتالمددذة
، وبذلك أصدبح عددد أسدئمة يانفس الميارة لكونيا تقيس في سؤال واحدأسئمة  أربعة دمج. كما اقترحت واحدة

 أسئمة لكل ميارة من الميارات العشر. 4)(، بواقع )40بداًل من ) 37)الختبار)ا

 صدق المحكمين:2-4-3-4- 

أعضدددددددددداش ىيئددددددددددة التّدددددددددددريس  المتخصصددددددددددين مددددددددددن عمددددددددددى مجموعددددددددددة مددددددددددن عددددددددددرض االختبددددددددددارتددددددددددم      
                           مّمدددددددددددددددددددددددن ليدددددددددددددددددددددددم خبدددددددددددددددددددددددرة فدددددددددددددددددددددددي ىدددددددددددددددددددددددذا المجدددددددددددددددددددددددال، فدددددددددددددددددددددددي الفتدددددددددددددددددددددددرة الواقعدددددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددددينأو 
حيدددددددددددددددث ُطمدددددددددددددددب مدددددددددددددددن السدددددددددددددددادة المحكمدددددددددددددددين التكدددددددددددددددرم بددددددددددددددداالطالع ( 2014/ 3/ 1و  3/2/2014)

 عمى االختبار ووضع مالحظاتيم عميو من حيث:

 وتوافقيدددددددددددددا مدددددددددددددع المحتدددددددددددددوى التعميمدددددددددددددي ختبدددددددددددددار الفيدددددددددددددم القرائددددددددددددديصدددددددددددددحة صدددددددددددددياغة أىدددددددددددددداف ا ،
 لموحدتين المختارتين.

 .صالحية بنود االختبار لقياس ما وضعت لقياسو 
 سبتيا لعينة البحث.صحة صياغة البنود ووضوحيا ومنا 
 .بيان ما ينبغي حذفو أو إضافتو أو تعديمو 
  رون ضرورة اإلدالش بيا.يوضع أي مالحظات أخرى 

 تم ما يمي:  ،المحّكمينالّسادة وبناًش عمى توجييات 



 

تعددددددددددديل صددددددددددياغة بعددددددددددض البدددددددددددائل بحيددددددددددث تصددددددددددبح أكثددددددددددر وضددددددددددوحًا ومفيومددددددددددة أكثددددددددددر بالنسددددددددددبة  -
ار مدددددددددن متعددددددددددد: تعندددددددددي جممدددددددددة "حاندددددددددت سددددددددداعة لمتالمدددددددددذة. مثدددددددددال: سدددددددددؤال مدددددددددن أسدددددددددئمة االختيددددددددد

 ن أوانيددددددددددددددا، اسددددددددددددددتبدلت ) ن -ابتعدددددددددددددددت  د -اقتربددددددددددددددت ج-مضددددددددددددددى موعدددددددددددددددىا ب -الرحيددددددددددددددل": أ
 أوانيا( ب )دقت(.

 تعددددددددددددديل صددددددددددددياغة بعددددددددددددض األسددددددددددددئمة، بحيددددددددددددث تصددددددددددددبح أقصددددددددددددر وأوضددددددددددددح بالنسددددددددددددبة لمتالمددددددددددددذة. -
مثدددددددددال: )ىدددددددددل أندددددددددت مدددددددددع الكاتدددددددددب أم ضدددددددددده فيمدددددددددا أورد مدددددددددن  راش وأفكدددددددددار حدددددددددول صدددددددددمود أىمندددددددددا 

ىدددددددددل تؤيدددددددددد الكاتدددددددددب بمدددددددددا ذكدددددددددره األراضدددددددددي المحتمدددددددددة  مدددددددددع ذكدددددددددر السدددددددددبب( واسدددددددددتبدل ب ) فدددددددددي
 من  راش حول صمود أىمنا   واذكر السبب(                 

إضدددددددددافة بعدددددددددض التوضددددددددديحات الضدددددددددرورية إلدددددددددى تعميمدددددددددات اإلجابدددددددددة عدددددددددن بندددددددددود االختبدددددددددار مثدددددددددل  -
يم إضددددددددافة مثددددددددال توضددددددددديحي عددددددددن كيفيددددددددة حدددددددددل أسددددددددئمة تصددددددددنيف الكممدددددددددات والجمددددددددل فددددددددي مفددددددددداى

مجمددددددددددددس  -المناقشددددددددددددة فيمددددددددددددا يخصددددددددددددني مددددددددددددن  راش -أضددددددددددددع الكممددددددددددددات "حددددددددددددق الددددددددددددتعممواحدددددددددددددة )
لجنددددددددة  -حددددددددق المعددددددددب والترفيددددددددو -النظافددددددددة -لجنددددددددة حمايددددددددة البيئددددددددة -األطفددددددددال فددددددددي ديددددددددر الددددددددزور

 حماية اآلثار"(
 -المناقشدددددددددة فيمدددددددددا يخصدددددددددني مدددددددددن قضدددددددددايا وأمدددددددددور -مفيدددددددددوم حقدددددددددوق الطفدددددددددل: حدددددددددق الدددددددددتعمم

 حق المعب والترفيو.
 -مجمدددددددددس األطفدددددددددال فدددددددددي ديدددددددددر الدددددددددزور -ولدددددددددة: لجندددددددددة حمايدددددددددة اآلثدددددددددارمفيدددددددددوم مجمدددددددددس الطف

 لجنة حماية البيئة.
 اختصار بعض الكالم ضمن النصوص لعدم إرباك التالمذة بكثافة النص. -

ــذاتي:3-4-3-4- قامددت الباحثددة بحسدداب الصدددق الددذاتي لالختبددار وذلددك مددن خددالل حسدداب  الصــدق ال
( وىددو 0.92(، ووفقددًا لددذلك بمددغ معامددل الصدددق الددذاتي)0.85) الجددذر التربيعددي لمعامددل الثبددات الددذي بمددغ

 (.388، 2001عاٍل )عبداليادي،  معامل صدق

 صدق المحتوى: -4-4-3-4

قامت الباحثة بتصميم جدول مواصفات الختبار الفيم القرائي لمتأكد مدن صددق محتدواه وذلدك وفدق 
 الخطوات اآلتية:

، وحددددتين المختدددارتين بالنسدددبة لكامدددل الوحددددات فدددي الكتدددابلمتحديددد األىميدددة النسدددبية )الدددوزن النسدددبي(  أوًة:
 حسب القانون:

 عدد صفحات الوحدتين المختارتين ضوع= الوزن النسبي لممو 
عدد صفحات الكتاب

 ( 300، 2008)أبولبدة،  100× 



 

                 =  

  
  ×100  =31.25   % 

 موضوع تبعًا لعدد صفحات الموضوع، حسب القانون: تحديد األىمية النسبية )الوزن النسبي( لكل :ثانياً 

 عدد   صفحات الموضوعالوزن النسبي لمموضوع= 
المجموع الكمي لمصفحات
عممًا أن المجموع الكمي لمصفحات (.300، 2008)أبولبدة،  100 × 

 ( صفحة. 30ىو)

 (15الجدول)

 الوزن النسبي لكل موضوع تبعًا لعدد صفحات الموضوع

 الوزن النسبي لمموضوع الصفحاتعدد  المحتوى
 %6.66 2 يوم األر 

 %13,33 4 القدس تحت اةحتهل
 %20 6 عرس في الجوةن

 %10 3 خيرات بهدي
 %20 6 مصن  السيارات

 %20 6 دار األوبرا
 %10 3 سد بموران
 %100 30 المجموع

 

 عدد حصص الموضوع، حسب القانون:تحديد األىمية النسبية )الوزن النسبي( لكل موضوع تبعًا ل :ثالثاً 

 عدد حصص الموضوع  =  الدوزن النسدبي لمموضدوع
المجموع الكمي لمحصص
عممدًا أن المجمدوع الكمدي لمحصدص (300، 2008)أبولبددة، 100 × 

 ( حصة.22)ىو

 ( الوزن النسبي لكل موضوع تبعًا لعدد حصص الموضوع16جدول )

 الوزن النسبي لمموضوع حصصعدد ال المحتوى
 %9.09 2 يوم األر 

 %9.09 2 القدس تحت اةحتهل
 %18.18 4 عرس في الجوةن

 %9.09 2 خيرات بهدي
 %4.54 1 تقويم الوحدة الثامنة

 %18.18 4 مصن  السيارات
 %18.18 4 دار األوبرا
 %9.09 2 سد بموران

 %4.54 1 تقويم الوحدة التاسعة



 

 %100 22 المجموع
 

 ة النسبية )الوزن النسبي( لكل موضوع تبعًا لعدد أىداف الموضوع، حسب القانون:تحديد األىمي ًا:رابع

 عدد أىداف الموضوع = الوزن النسبي لمموضوع
المجموع الكمي ل ىداف
 (.300، 2008)أبولبدة، 100 ×  

 تحديد األىمية النسبية )الوزن النسبي( لكل مستوى من مستويات األىداف،  حسب القانون: ًا:خامس

 عدد أىداف كل مستوى = الوزن النسبي لممستوى
المجموع الكمي ل ىداف
 × 100 

(                                                                                                          17) الجدول
 الوزن النسبي لألهداف التعميمية

 مستوى( حسب القانون:   -من الخاليا الناتجة عن تقطيع )موضوع تحديد عدد أسئمة كل سًا:ساد

 .العدد المقترح ألسئمة االختبار  xالوزن النسبي لممستوى  xمية = الوزن النسبي لمموضوع عدد أسئمة الخ
 

 

 

 

 

 

 المستوى                         
 الموضوع  

عــــــــــــــــــدد  تقويم تركيب تحميل تطبيق فهم تذكر
 األهداف

الـــــــوزن النســـــــبي 
 لمموضوع

 %12.85 9 2   2  5 يوم األر 
 %12.85 9 2   2 3 2 القدس تحت اةحتهل
 %14.28 10 3  1 1 3 2 عرس في الجوةن

 %11.42 8 2 1  3  2 خيرات بهدي
 %15.71   11 1   2 1 7 مصن  السيارات

 %17.14 12 2   1 2 7 ألوبرادار ا
 %15.71 11 1   4  6 سد بموران
 %100 70 13 1 1 15 9 31 المجموع

  %100 %18,57 %1.42 %1.42 %21.42 %12.85 %44.28 الوزن النسبي لممستوى



 

 

 (18الجدول)

 توزع أسئمة اةختبار عم  مستويات األهداف والمحتوى التعميمي

 المجموع مستوى –عدد األسئمة في كل موضوع  الموضوع
 تقويم تركيب تحميل تطبيق فهم تذكر

 5 1 -   2 2 يوم األر 
 4 1 -   1 2 القدس تحت اةحتهل
 9 2 - 1  3 3 عرس في الجوةن

 1 1 -     خيرات بهدي
 10 1  2  4 3 مصن  السيارات

 7 1  2  2 2 دار األوبرا
 1      1 سد بموران
 37 7  5  12 13 المجموع

( فددي المسدددتويات 25سددؤااًل، )( 37( أن عدددد أسددئمة االختبددار قدددد بمددغ )18يتضددح مددن الجدددول رقدددم )     
 ( في المستويات العميا.12الدنيا، و)

 :ستبانة اةتجاهاتبناء ا4-4 -

لرابدع األساسدي نحدو اسدتراتيجية تالمذة الصف ا اتجاىات رصد ىو اليدف من بناش استبانة االتجاىات    
 اتبعت الخطوات اآلتية: ه االستبانة، ولبناش ىذالجدول الذاتي

 اور اةستبانة وصياغة بنودها:تحديد مح 1-4-4-

تم تحديد بنود اسدتبانة االتجاىدات وفقدًا ل سدئمة التدي ُطِرحدت فدي البحدث )اتجاىداتيم نحدو االسدتراتيجية     
بشددكل عددام، واتجاىدداتيم نحددو تطبيددق ىددذه االسددتراتيجية فددي مددواد تعميميددة أخددرى، واتجاىدداتيم نحددو األنشددطة 

، وتم بندًا بحيث يتم رصد ىذه االتجاىات من خالليا12) صياغة ) التي تضمنتيا ىذه االستراتيجية(، وتم
وللٌمل  يت  هيٌمكهلليت  اإلفددادة مددن بعددض الدراسددات التددي تضددمنت فددي أدواتيددا اسددتبانات لالتجاىددات مثددل: 

 .(5886)الد رئ هيب   ( 5884(  )ه ت  5885

نددود ضددمن محددور التددي وجيددت إلددى إعددادة صددياغة بعددض الب عــر  اةســتبانة عمــ  المشــرفة:2-4-4 
أنشطة االستراتيجية، وعدم صياغة بعض البنود بصيغة النفي لعددم إربداك التالمدذة، وحتدى تدأتي اإلجابدات 

 صحيحة. 

التددي عددرض يا نفسدداالسددتبانة عمددى السددادة المحكمددين فددي الفتددرة  : تددم عددرضصــدق المحكمــين 3-4-4 
ول إعادة صياغة بعض البنود، وتعدديل حظات حمالفييا اختبار الفيم القرائي، وقد أبدى بعض المحكمين 



 

يمت خطدوة " مداذا أريدد أن مثدال عمدى ذلدك: البندد )أسد البعض منيا لتصدبح أكثدر وضدوحًا بالنسدبة لمتالمدذة
 أن أريددد مدداذا" خطددوة سدداعدتنيأعددرف" عددن الموضددوع فددي زيددادة  معددارفي(، تددم تعديمددو ليصددبح بالشددكل: )

أحّبدذ أن يسدتخدم معممدي طريقدة الجددول الدذاتي بدداًل مدن  )( والبندد أكثدر الدتعمم عمدى الموضدوع عن" أعرف
ددل اسددتخدام طريقددة الجدددول الددذاتي فددي تعمددم  الطددرق القديمددة فددي التعمدديم(، تددم تعديمددو ليصددبح بالشددكل: )أفضِّ

، وتنبيددو التالمدذة إلددى ضددرورة عدددم تددرك أي بندد مددن دون إجابددة، وتددم العمددل القدراشة عمددى الطريقددة المعتددادة(
 ظات، ثم وبعد ذلك تم تطبيقيا استطالعيًا مع البرنامج واالختبار لمعرفة موثوقيتيا.بجميع المالح

  التجربة اةستطهعية:5-4 

فدددي مديندددة الالذقيدددة، عمدددى عيندددة  الشدددييد ىددداني قرحيمددديتطبيدددق التجربدددة االسدددتطالعية فدددي مدرسدددة  تدددمّ      
 :اآلتياألساسي. وذلك وفق  لرابعف االص ذة( تمميذًا وتمميذة من تالم30استطالعية بمغ عدد أفرادىا )

قبميدًا عمدى  الفيدم القرائدي تطبيدق اختبدار تمّ  :الفهم القرائي التطبيق اةستطهعي ةختبار1-5-4-
(، وذلددددك بيدددددف معرفددددة مدددددى فيددددم التالمددددذة لبنددددود االختبددددار 2/3/2014العينددددة االسددددتطالعية  بتدددداريخ )

 :قامت الباحثة بتوضيحيا ليم كاآلتيبنود و عن بعض ال استفسر التالمذةوقد  واستجابتيم ليا.

حثدة ليددم يدا، وأوضدحت البان( وكيفيدة اإلجابددة ع30، 26، 17سدأل عددد مدن التالمدذة عددن البندود رقدم ) -
 كيفية اإلجابة واالستعانة بتعميمات االختبار.

إحكددددددام السدددددديطرة عمددددددى  -السددددددجن لمشددددددعب الفمسددددددطيني -أكتددددددب مددددددن الجمددددددل )جدددددددار العددددددزل(: 17البنددددددد)
مددددددا النصددددددر -محاربددددددة المحتددددددل -الشددددددعب قطعددددددوا العيددددددد عمددددددى أنفسدددددديم ( مددددددا يناسددددددب  -إمددددددا الشدددددديادة وا 

 مفيومي "جدار الفصل العنصري لتقسيم فمسطين" و "صمود أىل فمسطين في وجو االحتالل"

وأوضدددددحت الباحثدددددة بأندددددو يجدددددب اختيدددددار الجمدددددل المناسدددددبة لكدددددل مفيدددددوم مدددددن المفيدددددومين ووضدددددعيا أمدددددام 
وجيددددددددت التالمددددددددذة لالطددددددددالع عمددددددددى المثددددددددال التوضدددددددديحي الموجددددددددود ضددددددددمن المفيددددددددوم الددددددددذي يناسددددددددبيا، و 

 تعميمات االختبار.

(: أصدددددنف الكممدددددات اآلتيدددددة فدددددي مجموعدددددات حسدددددب معندددددى المفيدددددوم الدددددذي اسدددددتخدمت ألجمدددددو:           26البندددددد)
 )الطاقددة اإلنتاجيددة، اليددد العاممددة، عشددرة  الف سدديارة ، مواصددفات عالميددة، أيددٍد سددورية، عدددد العدداممين مئددة

 عامل وميندس(. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمفيوم الطاقة اإلنتاجية دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمفيوم اليد العاممة وتدريبيادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



 

أوضدددددحت الباحثدددددة بأندددددو يجدددددب اختيدددددار الكممدددددات المناسدددددبة لكدددددل مفيدددددوم مدددددن المفيدددددومين ووضدددددعيا أمدددددام و 
المفيددددددوم الددددددذي يناسددددددبيا، ووجيددددددت التالمددددددذة أيضددددددًا إلددددددى االطددددددالع عمددددددى المثددددددال التوضدددددديحي الموجددددددود 

 ضمن تعميمات االختبار.

 ق.( أكتب فكرتين جزئيتين من األفكار الجزئية الواردة بالنص الساب30البند )

وأوضدددحت الباحثدددة أندددو يجدددب قدددراشة الدددنص قدددراشة متأنيدددة، واسدددتخالص فكدددرتين جدددزئيتين مندددو، وتدددم تدددذكير 
التالمدذة بددالفرق بددين الفكددرة الرئيسددة التددي تعبددر عمددا يتحددث عنددو الددنص بشددكل عددام، وبددين األفكددار الجزئيددة 

 التي تتحدث عن فكرة فرعية وردت في النص.

ات ضمن بدائل اإلجابة وأوضحت الباحثة ليم معانييا ومن كممال اني بعضسأل عدد من التالمذة عن مع
ضد كممة )التسييالت(:                                                                         مثال:  .ثم تم تعديميا لتصبح أكثر وضوحاً 

 الصعوبات. -الميسرات.       د -الحمول.    ج -المشكالت.    ب-أ

 ر بعض التالمذة عن معنى كممة )الميسرات( وبناًش عمى ذلك تم تعديميا لتصبح )المساعدات(استفس

 ضد كممة )المحتمة( الواردة بالنص:

 المجّزأة. -المدمرة.          د -المندحرة.      ج -المحررة.        ب - أ

تم تعديميا لتصبح استفسر بعض التالمذة عن معنى كممة )المجّزأة( وأوضحت الباحثة ليم معانييا و 
 )المقّسمة(.

أكثدر مدن فكدرة رئيسدة لممقطدع، وىندا أجابدت الباحثدة بضدرورة سأل عدد من التالمذة عدن إمكانيدة كتابدة  -
 التقيد بالمطموب فقط.

اإلجابة عن السؤال األخير، وىنا وضحت الباحثة أنو يجدب تصدنيف سأل عدد من التالمذة عن كيفية  -
 ل فعمية، ومن ثم تحديد مكونات كل جممة.الجمل أواًل إلى جمل اسمية وجم

قامدددت الباحثدددة بتوجيدددو التالمدددذة إلدددى التفكيدددر جيددددًا قبدددل اإلجابدددة، واإلجابدددة عدددن األسدددئمة التدددي يعرفدددون  -
 إجابتيا مباشرًة، وترك األسئمة التي ال يعرفونيا إلى النياية تجنبًا إلضاعة الوقت.

 التجريب اةستطهعي لمبرنامج التعميمي:2-5-4- 

قبميًا بشكل استطالعي تم البدش بتطبيق البرنامج التعميمي اسدتطالعيًا  ختبار الفيم القرائيبعد تطبيق ا     
أي اسدتمرت  ،(12/3/2014و 3/3/2014بدين ) عمى العينة االستطالعية نفسديا خدالل الفتدرة الواقعدة مدا



 

سدتطالعي لمبرندامج التعميمددي إذ تدم تكثيدف الحصدص إلنيداش التطبيدق االالتجربدة االسدتطالعية عشدرة أيدام، 
 وتعديمو قبل موعد البدش بتنفيذ التجربة النيائية، وقد ىدفت التجربة االستطالعية إلى:

 .التأكد من صالحية البرنامج لمتطبيق 
 .تعّرف الصعوبات والعوائق التي قد تعترض سير التجربة لتالفييا في التجربة النيائية 
 شطة بأفضل شكل.التدرب عمى ضبط الوقت وتنفيذ األن 
 .التأكد فيما إذا كانت الحصص التعميمية المخصصة لتطبيق البرنامج التعميمي كافية 
 .الوقوف عمى النقاط الغامضة من قبل التالمذة 

أثنداش التطبيدق االسدتطالعي، وتقدوم بد جراش في وكانت الباحثة تقوم بتسجيل المالحظات التي تثير انتباىيا 
 ىذه التعديالت:التعديالت المناسبة، ومن 

 -التي تبين عددم معرفتيدا مدن قبدل التالمدذة مسدبقًا مثدل: )جثمدانالمفردات الجديدة إضافة شرح لبعض  -
 .المحتمة( -ينقذ

إضافة بعض األفكار الفرعية التي تم ذكرىا من قبل التالمذة مثال: رفدض قدرار الضدم مندذ عقددين مدن  -
 الزمن.

لش الجدددول الخدداص بالدددرس وذلددك بعددد استفسددار التالمددذة تددذكير التالمددذة فددي بدايددة كددل درس بكيفيددة مدد -
 بكثرة حول ذلك.

 إضافة بعض الصور عن سد بموران لتوضيح موقعو. -

 (.2ممحق)، كما ىو وارد في الوبذلك أصبح البرنامج التعميمي جاىزًا لمتطبيق النيائي
 

 قامت الباحثة بحساب معامل الثبات وفق طريقتين:: حساب الثبات3-5-4- 
عينة مغايرة لمعينة االستطالعية عمى  ختبار الفيم القرائيحيث تم تطبيق ا طريقة اإلعادة:1-3-5-4- 

حسداب معامدل االرتبداط بيرسددون م تطبيقدو مدرة ثانيددة بعدد خمسدة عشدر يومددًا ومدن ثددم تد وفدي نفدس المدرسدة،
)أبدو 0.80بدر مدن ألندو أك ( وىو معامل ثبدات جيدد ومقبدول0.85بين درجات التالمذة في التطبيقين فبمغ )

 (.464، 2004عالم، 
قامدت الباحثدة بحسداب الثبدات وفدق طريقدة ألفدا كرونبداخ وبمغدت قيمتدو  طريقة ألفـا كرونبـاخ: 2-3-5-4

 .( وىو معامل ثبات مقبول0.84)

قامدت الباحثدة بحسداب الدزمن الدالزم لالختبدار عدن طريدق  تقدير الـزمن الـهزم لهختبـار:4-5-4- 
 يمكو أول تمميدذ أنيدى االختبدار و  خدر تمميدذ أنيدى االختبدار، ثدم تدم حسداب  الدزمنتسجيل الزمن الذي اسدت

 وفق ما يأتي:



 

 2)زمن التمميذ األول + زمن التمميذ األخير(/ الزمن الالزم لالختبار = 

وىددو الددزمن الددذي خّصددص  ،( دقيقددة تقريبدداً 50( أي )49 2  ((/46+52): ختبددار الفيددم القرائدديزمددن ا
 (5االختبار في صيغتو النيائية جاىزًا لمتطبيق كما ىو وارد في الممحق رقم ) ، وأصبحلالختبار

قامدت الباحثدة بحسداب معامدل صددعوبة حسـاب معـامهت الصـعوبة ةختبـار الفهــم القرائـي:     5-5-4-
 االختبار، وذلك وفق المعادلة التالية: 

 100×سددؤال/ العددد الكمددي لمتالمددذة(معامدل الصددعوبة= )عددد التالمددذة الدذين أجددابوا إجابدة صددحيحة عمدى ال
( كمدددا ىدددو موضدددح فدددي 0382 -0336وتراوحدددت قددديم معامدددل الصدددعوبة بدددين)  (303، 2008)أبدددو لبددددة، 

( وىددي نسددب جيدددة تدددل عمددى صددالحية مفددردات 0358( وبمددغ متوسددط معددامالت الصددعوبة )8الممحددق رقددم )
( 0380 – 0320ضددل أن تتددراوح بددين )اختبددار الفيددم القرائددي، حيددث أكددد أبددو لبدددة أن معددامالت الصددعوبة يف

 (.347، 1982)أبو لبدة، 

ــي:   6-5-4- ــار الفهــم القرائ ــز ألســئمة اختب قامددت الباحثددة بحسدداب معددامالت حســاب معــامهت التميي
التمييز ألسئمة اختبار الفيم القرائي، ويقصد بمعامل التمييز قدرة الفقرة عمى التمييز بين التالمذة الممتازين 

 ي يقيسيا االختبار وبين التالمذة الضعاف في تمك الصفة، ويحسب بالمعادلة التالية:في الصفة الت

عـدد اإلجابـات الصـحيحة فـي المجموعـة الـدنيا/ عـدد الطـهب فـي  -عدد اإلجابات الصحيحة فـي المجموعـة العميـا=)معامل التمييز

 (307  2008)أبو لبدة      100(×إحدى المجموعتين

المددذة تنازليددًا بعددد تصددحيحيا، ثددم تددم تقسدديميا إلددى ثددالث مجموعددات كددل مجموعددة وذلددك بترتيددب درجددات الت
 -0330تحددوي عشددرة تالميددذ، اسددتبعدت المجموعددة المتوسددطة منيددا، وتراوحددت قدديم معددامالت التمييددز بددين )

 ( وىذه النسب جيدة ومقبولة8( كما يوضح الممحق رقم )0380

تطبيددددددددددق اسدددددددددددتبانة االتجاىددددددددددات بتددددددددددداريخ                      ب قامددددددددددت الباحثدددددددددددةالتجريــــــــــب اةســـــــــــتطهعي لهســـــــــــتبانة: 
أي بعد االنتياش من التطبيق االستطالعي لمبرنامج، وبعد التأكد من فيم التالمذة لجميع  2014/ 3/  13

 (.3البنود أصبحت االستبانة جاىزة لمتطبيق كما ىي واردة في الممحق رقم )

 .النيائية التجربة تطبيقل جاىزة أصبحت األدوات نإ القول يمكن وىنا

 وتضمنت: التجربة النهائية:6-4-

 اختيار عينة البحث:1-6-4- 

األساسي في مدارس مدينة الالذقيدة  رابعيمثل المجتمع األصمي لمبحث الحالي جميع تالمذة الصف ال     
تمميددذًا  (6853والبددالغ عددددىم ) ،2013 -2014العامددة لمتعمدديم األساسددي حمقددة أولددى فددي العددام الدراسددي 



 

فدي  الشييد عمداد عمدي أما عينة البحث فقد اختيرت بطريقة قصدية، إذ وقع االختيار عمى مدرسةوتمميذًة، 
 الشعب مستوى وعمى ككل المدرسة مستوى عمى التالمذة من كبيراً  عدداً  تضم لكونيا وذلك، مدينة الالذقية

 عمى تعتمد كونيا الكبير العدد مع تطبيقيا كنيم التي الذاتي الجدول استراتيجية يناسب وىذا أيضاً  الصفية
 تددم األساسددي، الرابددع لمصددف شددعب ثددالث عشددرين شددعبة منيددا المدرسددة ىددذه وتضددم لممددتعمم، الددذاتي الددتعمم
 الشددعبةوتددم اختيددار  ،ثانيددةال وبددين تالمددذةمددن ال عدددد أكبددر عمددى الحتوائيدداوالثالثددة  ثانيددةال الشددعبتين اختيددار

( 38) وتضدددم ضدددابطة كمجموعدددة الثالثدددة الشدددعبةو  وتمميدددذةً  تمميدددذاً ( 45) وتضدددم تجريبيدددة كمجموعدددةثانيدددة ال
قمدة ل ولدىاأل الشدعبة إىمدال وتدم وتمميدذة، تمميدذاً ( 83)البحث لعينة الكمي العدد يكون وبالتالي وتمميذةً  تمميذاً 

  .( تمميذًا وتمميذةً 32عدد التالمذة فييا )

 معممددةعمددى عرفددت ت، و شددعبتين الثانيددة والثالثددةسددبوعي لمبعددد ذلددك حصددمت الباحثددة عمددى البرنددامج األ     
ة: وىددي معممددة حاصددمة عمددى إجددازة جامعيددة فددي التربيددة اختصدداص معمددم المجموعددة الضددابطالصددف)معممة 

، مواعيدددد الحصدددص الدراسدددية وضدددرورة التقيدددد بيدددامدددى واتفقدددت معيدددا ع صدددف، وتبمدددغ خبرتيدددا سدددبع سدددنوات(
، وتم سؤاليا عن خطدوات الطريقدة التدي سدتتبعيا لتعمديم دليل المعمم االلتزام بالخطة الدرسية كما وردت فيو 

:  تقوم بقراشة النص لمتالمذة من الكتداب المدرسدي وتكتدب ليدم معداني تتبع الخطوات اآلتيةالتالمذة وكانت 
 المفردات الجديدة عمى السبورة، ثم تتعاون معيم في حل تدريبات الدروس وأسئمتيا.

عدالم إدارة  وتطبيدق اسدتبانة االتجاىدات، مى مواعيد تطبيق االختبارات قبميدًا وبعددياً كما تم االتفاق ع      وا 
 المدرسة أنيا ال تدخل ضمن المدة المحددة لتنفيذ التعميم.

 تطبيق التجربة النهائية:2-6-4 -

ميمي( ثم تطبيق تضمنت التجربة النيائية تطبيق االختبارات قبميًا ثم تنفيذ التعميم )تطبيق البرنامج التع     
 وفق ما يمي: وتطبيق استبانة االتجاىات االختبارات بعدياً 

 تطبيق اةختبار قبميًا:1-2-6-4-

بيددددف فدددي الحصدددتين األولدددى والثانيدددة،  2014/ 3/ 13فدددي يدددوم الخمددديس  تدددم تطبيدددق االختبدددار قبميددداً      
سدددة الدددواردة فدددي الوحددددتين فدددي معموماتيمدددا السدددابقة حدددول موضدددوعات الدرا التحقدددق مدددن تكدددافؤ المجمدددوعتين

، فيدددذا يسدددمح ب رجددداع الفددروق التدددي قدددد تظيدددر بدددين المجمددوعتين بعدددد تطبيدددق التجربدددة إلدددى موضددوع البحدددث
تطبيددق ىددذه االختبددارات بالباحثددة بنفسدديا  قامددت. وقددد جدددول الددذاتيال اسددتراتيجيةالمتغيددر المسددتقل المتمثددل ب

ييدات الالزمدة، وشدرح تعميمددات كدل اختبدار. حيددث بيددف توحيدد شدروط التجربددة قددر اإلمكدان، وتقددديم التوج
وىددذا أن ال داعددي لمخددوف أو التخمددين  ليددمأكدددت تحدددثت الباحثددة مددع التالمددذة عمددا تقددوم بددو بشددكل عددام و 

لددددييم مدددن  فاليددددف مدددن ىدددذه االختبدددارات ىدددو معرفدددة مدددااالختبدددار ال عالقدددة لدددو بتقيددديم مسدددتواىم الدراسدددي، 



 

وفق مفتاح التصحيح الذي تم وضعو  تصحيحالالمطروحة. وتم  معمومات وخبرات سابقة عن الموضوعات
 (.6من قبل الباحثة كما ىو وارد في الممحق رقم )

 تكافؤ المجموعات:

 بعد أن استخرجت درجات التالمذة عمى االختبار، تّم إخضاع ىذه الدرجات لممعالجة اإلحصائية وقدد     
 عمى النحو الذي يظير في الجدول اآلتي: ( لمعينات المستقمة، وذلكtاستخدام اختبار ) تمّ 

 

 

 

(                                                                                                                 3 ) جدول
طة في التطبيق المجموعة التجريبية والمجموعة الضابمتوسطات درجات  بين( لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار )

 القبمي ةختبار الفهم القرائي  ولكل مهارة من مهاراته 

اختبار 
مهارات الفهم 

 القرائي

 
 المجموعة

 
 المتوسط

 
اةنحراف 
 المعياري

 
 الحالة

 ( لمعينات المستقمةt)اختبار  ( لمتجانسLevenاختبار ) 
F Sig  ت

 الجدولية
ت 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

Sig 

 0.13 تجانس 1.33 35.41 يةتجريب الكممة

 

0.40 

 

3..1 -0.0.3 13 0..5 

 5..0 4..10 0.0.3- 1..3 عذم تجانس .3.0 35.41 ضابطة

 4..5 تجانس 3.11 30.10 تجريبية الجممة 

 

0.01 

 

3..1 0.3.1 13 0..1 

 ...0 1...0 0.300 1..3 عذم تجانس 0..1 30.30 ضابطة

 .4.0 ستجان 3.41 3..31 تجريبية الفقرة 

 

0.03 

 

3..1 -3..33 13 0.00 

 0.00 .00.4 3.101- 1..3 عذم تجانس 1.50 ...35 ضابطة

اةختبار 
 الكمي 

 0.10 13 30..0- 1..3 0.044 ...1 تجانس 3..5 51.00 تجريبية

 .0.1 .5..0 0.1.5- 1..3 عذم تجانس 0.13 3...5 ضابطة

( لمعينات المستقمة تؤكد أّن مستوى الداللة الحقيقية أكبدر tار )( أّن نتائج اختب 3يالحظ من الجدول رقم ) 
( وذلددك فدي التطبيددق القبمدي الختبددار الفيدم القرائددي بمياراتددو Sig > 0.05مدن مسددتوى الداللدة المفتددرض )

فقد بمغت قيمة الداللدة الحقيقيدة عندد مسدتوى الكممدة الفقرة( وفي االختبار ككل،  -الجممة  –الثالثة )الكممة 
(، وعندد مسدتوى الجممدة بمغدت قيمدة الداللدة الحقيقيدة 0.05وىي أكبر مدن قيمدة الداللدة المفترضدة) 0.94))
(، وعنددد مسدتوى الفقدرة بمغدت قيمدة الداللدة الحقيقيددة 0.05)وىدي أكبدر مدن قيمدة الداللدة المفترضدة  0.78))
ت قيمة الداللة الحقيقية (، وعند المستويات ككل بمغ0.05( وىي أكبر من قيمة الداللة المفترضة )0.06)

داللددة إحصددائية  يذ قممددا يؤكددد عدددم وجددود فددر (، 0.05وىددي أكبددر مددن قيمددة الداللددة المفترضددة ) (0.36)
بددددين متوسددددطات درجددددات المجموعتين)التجريبيددددة والضددددابطة(؛ أي أّن المجمددددوعتين )التجريبيددددة والضددددابطة( 



 

؛ األمدر الدذي يسددمح بعدزو الفدرق الددذي قدد ينددتج تمتمكدان مسدتويات متماثمددة تقريبدًا مدن ميددارات الفيدم القرائددي
 بعد إجراش التجربة إلى استراتيجية الجدول الذاتي. 

 تنفيذ التعميم:2-2-6-4- 

قبل تطبيق التجربة اجتمعدت الباحثدة مدع تالمدذة التجريبيدة بجمسدة خارجدة عدن التجربدة وتدم إعطداش 
بدددأت الباحثددة  عمددى التحضددير ليددا. ثددم لتوضدديح خطواتيددا وتدددريب التالمددذة k.w.lدروس وفددق اسددتراتيجية

وفدق الخطدة الدرسدية الدواردة لكدل درس  عربيدة لغتديبتعميم دروس الوحدتين المتين تم اختيارىما مدن كتداب ال
وتددزامن ذلددك مددع بدددش معممددة المجموعددة الضددابطة  ،(2014/ 16/3األحددد) فددي البرنددامج التعميمددي فددي يددوم

ونصدف تقريبدًا وذلدك  دة، واسدتمر تنفيدذ التجربدة لممجمدوعتين شديربتعميم الدروس ذاتيدا وفدق الطريقدة المعتدا
 وتوزعت الحصص لكل خطة كما ىو مبين في الجدول التالي:، بمعدل خطة درسية أسبوعياً 

 حصصعدد ال المحتوى
 2 يوم األرض

 2 القدس تحت االحتالل
 4 عرس في الجوالن

 2 خيرات بالدي
 1 تقويم الوحدة الثامنة

 4 راتمصنع السيا
 4 دار األوبرا
 2 سد بموران

 1 تقويم الوحدة التاسعة
 22 المجموع

، وقامدت الباحثدة خدالل ىدذه الفتدرة بعددة زيدارات 2014/ 29/4 الثالثداشوانتيى تنفيذ الدروس يوم  
أثناش إعطاش الدروس لمتأكدد مدن أنيدا تسدير وفدق خطدة الددليل، وتمتدزم بعددد في لمعممة المجموعة الضابطة 

 . ومحاولة توحيد كافة المتغيرات عدا متغير الطريقة صص المقررة لكل درسالح

 تطبيق اةختبارات بعديًا:3-2-6-4-

، تم تطبيدق االختبدارات بعدديًا عمدى جدول الذاتيال طريقة بعد االنتياش من تعميم الدروس المختارة وفق     
بشدكل مباشدر أي فدي  2014/ 29/4فدي  ئديالفيدم القرا المجموعتين التجريبية والضدابطة، إذ طبدق اختبدار

اليددوم الددذي تددم فيددو االنتيدداش مددن تطبيددق البرنددامج التعميمددي وجددرى تطبيددق االختبددار فددي حصددة إضددافية إلددى 
الحصص التي تم تطبيق البرنامج فييا بعد موافقة معممة الرياضة واالتفاق مع معممة المجموعدة الضدابطة 

ختبددددار البعدددددي المؤجددددل عمددددى المجموعددددة االوطبددددق أيضددددًا،  لتطبيددددق االختبددددار عمددددى المجموعددددة الضددددابطة
وفدي نيايدة التطبيدق؛  2014/ 16/5التجريبية لمتأكد من دوام أثر الدتعمم بعدد مدرور فتدرة زمنيدة فدي تداريخ  



 

وفق مفتاح تصحيح  من قبل الباحثة وبمساعدة معممة المجموعة الضابطة وبعد أن تم تصحيح االختبارات
أصبحت البيانات جاىزة لوضدعيا فدي جدداول وتحميميدا إحصدائيًا وصدواًل إلدى نتدائج و  (،6االختبار الممحق )
 .الحقاً  األساليب اإلحصائية التي تم استخداميا سيتم عرضو  ،البحث وتفسيرىا

 تطبيق استبانة اةتجاهات:  7-4-

ش من تطبيدق قامت الباحثة بتطبيق استبانة االتجاىات عمى تالمذة المجموعة التجريبية بعد االنتيا 
لرصددد اتجاىدداتيم تجدداه اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي التددي تعممددوا وفقددًا  2014/ 4/ 30البرنددامج التعميمددي يددوم

 ليا.      

 اعتمدت الباحثة عمى األساليب اإلحصائية التالية: -األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث -8-4

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . 

 ــ ــات المســتقمة: tار )اختب لدراسددة الفددروق بددين متوسددطات درجددات المجموعددة الضددابطة اسددتخدم (  لمعين
 اختبارات الفيم القرائي.  والتجريبية في تطبيقات

 ( اختبارtلمعينات الم  )لدراسدة الفدروق بدين متوسدطات درجدات المجموعدة التجريبيدة فدي استخدم : رتبطة
 ؤجل الختبار الفيم القرائي. التطبيقين البعدي المباشر والبعدي الم

 ( معامل اةرتبـاط بيرسـونPearson ):  التالمدذة فدي  درجداتبدين  العالقدة االرتباطيدة لحسداباسدتخدم
 التطبيقين االستطالعيين وحساب الثبات.

 :) ــا مربــ اسددتخدم لدراسددة أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي فددي تنميددة ميددارات    حجــم األثــر )إيت
 ئي.الفيم القرا

                      المسددددددددددددح الددددددددددددوطني ألعمددددددددددددال الطمبددددددددددددةتقريددددددددددددر اقتددددددددددددرح : دراســــــــــــة حجــــــــــــم األثــــــــــــر -مهحظــــــــــــة  
National Survey of Students Engagement (NSSEمعددايير لتفسددير حجددم األثددر )،  وفددق

 التالي: 

 ( حجم األثر معدوم0.09( إلى )0من ).  

 ( حجم األثر صغير0.29( إلى )0.10من ).  

 ( حجم األثر متوسط0.49( إلى )0.30من ).  

 ( حجم األثر كبير0.69( إلى )0.50من ) .  

 (  حجم األثر كبيرًا جداً 0.70أكبر من ).  (NSSE,2007,157) 



 

National Survey of Students Engagement (NSS). (2007).Contextualizing NSSE 
Effect Sizes: Empirical Analysis and Interpretation of  Benchmark 

Comparisons. Indiana University Center for Postsecondary Research. 
www.nsse.iub.edu  . 

 درجة،( 2) موافق لإلجابة أعطي موافق وغير موافق ىما( خياران) بند لكل يوجد: االتجاىات تقييم
 الباحثة قامت وعميو ،درجة( 2) ىي بند لكل العظمى الدرجة أنّ  أي درجة؛( 1) موافق غير ولإلجابة
 :اآلتي وفق االتجاىات بتقييم

  1=  1- 2:  المدى حساب 

  0.5=  1/2: الفئة طول حساب 

 نحو الطمبة اتجاىات أن يعني ذلك ف نّ  ،(1.5 إلى – 1) البند عن اإلجابة متوسط كان إذا 
 .سمبية تكون البند مضمون

 نحو الطمبة اتجاىات أن يعني ذلك ف نّ  ،(2 إلى – 1.51)  البند عن اإلجابة متوسط كان إذا 
 .إيجابية تكون البند مضمون

 X 100 2/المتوسط=  بند لكل العظمى الدرجة من المتوسط نسبة وتحسب

 .محور كل وعمى بند، كل عمى لمحكم ستطبق المعايير وىذه

 تحميل الفاعمية9-4-

 الفاعمية وفق الطريقة في اةختبار البعدي المباشر والمؤجل

القيددام بدداإلجراشات السددابقة، السدديما تنفيددذ التجربددة النيائيددة، وتطبيددق االختبددار البعدددي المباشددر والبعدددي بعددد 
كمددا فددي عدددة دراسددات  %(70المؤجددل البددد مددن حسدداب الفاعميددة التددي حددددت قيمتيددا فددي البحددث الحددالي )

فاعميدة طريقدة  وألجدل حسداب (.2004(، والعيسدوي )2006وعبدد الخدالق ) ،(2006منيا: دراسة شدحاتة )
الجدول الذاتي تم توزيع درجات التالمذة في المجموعة التجريبيدة فدي اختبدار الفيدم القرائدي البعددي المباشدر 

 إلى ثالث فئات ىي:

 (100حتى 70( الثالثة )من 69حتى  51( الثانية )من 50حتى  0األولى ) من 
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 االختبار البعدي المؤجل

عمى النسب المئوية لمتالمذة الذين وذلك لمتعرف عمى تكرارات درجات التالمذة في كل فئة والحصول 
%( 70حصموا عمى الدرجات في الفئة الثالثة وذلك لحساب الفاعمية أي مستوى اإلتقان الذي ُحدِّد ب )

 كأدنى مستوى لمفاعمية في البحث الحالي.

 ( تكرارات درجات تالمذة المجموعة التجريبية أمام الفئات في االختبار البعدي المباشر9الشكل )

   

 

 

 

 

 

 

 ( تكرارات درجات تالمذة المجموعة التجريبية أمام الفئات في االختبار البعدي المؤجل 10الشكل )     

 

 

 

 

 

 

( تمميدددددددددددذًا مدددددددددددن تالمدددددددددددذة المجموعدددددددددددة التجريبيدددددددددددة قدددددددددددد حققدددددددددددوا 23أن ) (9يظيدددددددددددر الشدددددددددددكل البيددددددددددداني )
( فددددددددددي حددددددددددين 100درجددددددددددة حتددددددددددى  70درجدددددددددة اإلتقددددددددددان فددددددددددي االختبددددددددددار البعدددددددددددي المباشددددددددددر أي مددددددددددن )



 

( تمميددددددددددذًا مددددددددددن تالمددددددددددذة المجموعددددددددددة التجريبيددددددددددة درجددددددددددة اإلتقددددددددددان فددددددددددي االختبددددددددددار البعدددددددددددي 24حقددددددددددق )
وىددددددددذا يعنددددددددي أن الددددددددذين حققددددددددوا درجددددددددة اإلتقددددددددان  (10وذلددددددددك كمددددددددا يظيددددددددر الرسددددددددم البيدددددددداني )المؤجددددددددل 

فدددددددددددي االختبدددددددددددار البعددددددددددددي المؤجدددددددددددل أكبدددددددددددر مدددددددددددن عددددددددددددد الدددددددددددذين حققوىدددددددددددا فدددددددددددي االختبدددددددددددار البعددددددددددددي 
( أكبدددددددددددر 100 -70التكدددددددددددرارات فدددددددددددي الفئدددددددددددة الثالثدددددددددددة ) المباشددددددددددر، ولكدددددددددددن بشدددددددددددكل عدددددددددددام كدددددددددددان عددددددددددددد

( وذلدددددددددددددك فدددددددددددددي 69 -51( )50 -0مدددددددددددددن مجمدددددددددددددوع عددددددددددددددد التكدددددددددددددرارات فدددددددددددددي الفئتدددددددددددددين األخدددددددددددددريين )
االختبددددددددددددددارين البعددددددددددددددديين المباشددددددددددددددر والمؤجددددددددددددددل، وىددددددددددددددذا يعنددددددددددددددي أن الفاعميددددددددددددددة جيدددددددددددددددة فددددددددددددددي كددددددددددددددال 

 االختبارين بالرغم من أنيا في البعدي المؤجل أكثر.

ذا المجدددددددددال يبدددددددددين الجددددددددددول التدددددددددالي تكدددددددددرارات التالمدددددددددذة والنسدددددددددب ولممزيدددددددددد مدددددددددن المعمومدددددددددات فدددددددددي ىددددددددد
 المئوية أمام الفئات الثالث والنسب التراكمية كما يمي:

 ( التكرارات والنسب المئوية والتراكمية لتهمذة المجموعة التجريبية أمام الفئات في اةختبارين البعديين المباشر والمؤجل19جدول )

المجموعة 
 التجريبية

 النسبة التراكمية النسبة المئوية التكرارات لفئاتا العدد

اةختبار البعدي 
 المباشر

45 0 - 50    7 15.55 15.55 
51 – 69 15 33.33 48.88 
70 -100  23 51.11 100 

اةختبار البعدي 
 المؤجل

45 0 – 50 8 17.77 17.77 
51 – 69 13 28.88 46.65 
70 – 100 24 53.33 100 

 

( لتالمذة المجموعة التجريبية في االختبار البعدي 51.11الجدول السابق نسبة مئوية مقدارىا )% يظير
( مقابل فاعمية 70، %51.11( ويعبر عن ىذا بالفاعمية )%100 – 70المباشر أمام الفئة الثالثة )

ا يؤكد فاعمية ( لتالمذة المجموعة التجريبية في االختبار البعدي المؤجل، وىذ70، %53.33مقدارىا )%
 K.W.Lالطريقة المستخدمة 

 

 

 



 

 خاتمة:  -410-

أدواتدو، وتطويرىدا، وتقويميدا حتدى أصدبحت وىكذا وبعد أن تم عرض إجراشات البحث مدن تصدميم 
جدداىزة لمتطبيددق النيددائي، وبعددد تطبيددق االختبددارات واالسددتبانة وتصددحيحيا بالتعدداون مددع معممددة المجموعددة 

ت أو النتددائج الخددام )درجددات التالمددذة( جدداىزًة ليددتم وضددعيا فددي جددداول الضددابطة فقددد أصددبحت ىددذه الدددرجا
ومدن ثدم  وإلخضاعيا لممعالجات اإلحصائية، وفق األساليب اإلحصائية المذكورة سابقًا وصواًل إلدى النتدائج،

القيدام بتفسديرىا، وذلدك مدن خدالل اإلجابددة عدن أسدئمة البحدث ومناقشدة فرضددياتو، وىدذا مدا سديتم عرضدو فددي 
 التالي. الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسٌرها والمقترحات

 هقذهت: 1-5-

خ يترسدل وضدعتتم طرح مجموعة من األسئمة ومجموعة من الفرضيات في البحث الحالي، وكميدا 
ابطة التالمدذة فدي المجمدوعتين الضد وبعدد كدل إجدراشات البحدث السدابقة تدّم إخضداع درجدات ،أىداف البحث

وبددذلك يمكددن اإلجابددة عددن أسددئمة ، لممعالجددات اإلحصددائية والتحميددلالبعدددي الناتجددة عددن التطبيددق  والتجريبيدة
 .كما يميوتفسيرىا، ومناقشة فرضياتو وتحميميا وتفسيرىا البحث 

أجابددت الباحثددة عددن أسددئمة البحددث المتعمقددة باالتجاىددات وفددق : اإلجابــة عــن أســئمة البحــث وتفســيرها -2-5
 اآلتي:

ما اتجاىات تالمذة المجموعة التجريبية نحو تعمم مادة المغدة العربيدة باسدتخدام اسدتراتيجية  –السؤال األول 
 الجدول الذاتي 

يبين الجدول التالي متوسطات درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة عمدى بندود المحدور األول الدذي 
لعربيددة باسددتخدام اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي يظيددر اتجاىددات تالمددذة ىددذه المجموعددة نحددو تعمددم مددادة المغددة ا

 وذلك بعد االنتياش من تنفيذ التعميم بيذه االستراتيجية.

  (4الجدول )

 متوسط درجات تهمذة المجموعة التجريبية نحو استراتيجية الجدول الذاتي

نوع  نسبة  االنحراف المتوسد البند الرقم
 االتجاه 

 إيجابي 96.5 0.34 1..3 فً تعلم القراءة أفضل استخدام درٌقة الجدول الذاتً .3
أكثطططر مطططا أعجبنطططً فطططً هطططذه الدرٌقطططة هطططو التركٌطططز علطططى معرفتطططً السطططابقة عطططن  .3

 الموضوع 
3..0 0.30 

98 
 إيجابي

 إيجابي 96.5 0.34 1..3 ساعدتنً خدوة ماذا أرٌد أن أعرف عن الموضع على التعلم أكثر. .1

 0.30 0..3 رس بإعدائً الثقة بنفسً حول ما تعلمتهأسهمت خدوة تقوٌم ما تعلمته فً نهاٌة الد .5
 إيجابي 98

 إيجابي 34... 0.33 5..3 المتوسد الكلً للبنود

 

بندود المحدور األول قدد  عمدى( أّن متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية 6من الجدول ) يتبين
أّن  أي ،%(9.47;لعظمددى )( ونسددبة المتوسددط مددن الدرجددة ا0.44( بددانحراف معيدداري مقددداره )6;.3بمددغ )

نحدددو اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي، ويتضدددح ذلددك مددن خدددالل إيجابيــة تالمددذة المجموعددة قددد كوندددوا اتجاىددات 
%(، وىدذا يؤكدد :;األول، حيدث حداز البنددان الثداني والرابدع عمدى أعمدى نسدبة ) إجاباتيم عن بندود المحدور



 

ألنيددا تركددز عمددى  الجدددول الددذاتي تجدداه اسددتراتيجية أّن االتجاىددات عنددد تالمددذة المجموعددة التجريبيددة إيجابيددة
 المعرفة السابقة بموضوع الدراسة، وكذلك وجد أن خطوة التقويم تعطييم الثقة بالنفس حول ما تعمموه. 

 هفوٌم  هٌع  رئوؤرل رأل ل6

لكونيدا تسديم فدي ربمدا يعدود كّون التالمدذة اتجاىدات إيجابيدة نحدو اسدتراتيجية الجددول الدذاتي وذلدك 
نظيم البناش المعرفي ليم بالشكل الصحيح عن طريق تركيزىا عمى المعرفة السدابقة كمددخل لمدتعمم الجديدد، ت

تعمميم بشدكل ذاتدي كما أن تحديد التالمذة لما يرغبون فدي تعممدو زاد مدن دافعيدتيم لمدتعمم، وتقدويم التالمدذة لد
 يم في إكسابيم المزيد من الثقة بأنفسيم ومعموماتيم.أس

 

مددا اتجاىددات تالمددذة المجموعددة التجريبيدة نحددو تطبيددق اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي فددي مددواد  –لثــاني الســؤال ا
 تعميمية أخرى 

متوسطات درجات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة عمدى بندود المحدور الثداني الدذي  يبين الجدول اآلتي
أخرى، وذلك  تعميمية مواد في الذاتي الجدول استراتيجية يظير اتجاىات تالمذة ىذه المجموعة نحو تطبيق
 بعد االنتياش من تنفيذ التعميم بيذه االستراتيجية.

 (5الجدول )

 متوسط درجات تهمذة المجموعة التجريبية نحو تطبيق استراتيجية الجدول الذاتي في مواد تعميمية أخرى 

 
 الرقم

 
 البند

 
 المتوسد

 
 االنحراف

 
 نسبة 

نوع 
 االتجاه 

الدراسطات االجتماعٌطة  –درٌقطة فطً مطواد ) العلطوم والصطحة أؤٌد استخدام هذه ال .4
 التربٌة الدٌنٌة(  –الرٌاضٌات  –

3.1. 0.15 

93.5 

 إيجابي

0.  
 أحب أن أتعلم بهذه الدرٌقة دائماً. 

3.15 0.10 

92 

 إيجابي

 
 المتوسد الكلً للبنود

 إيجابي 92.7 0.35 1.85

 

)االتجدداه  ثددانيبنددود المحددور ال عمددىمجموعددة التجريبيددة ( أّن متوسددط درجددات تالمددذة ال7مددن الجدددول )تبددين ي
( بددانحراف معيدداري مقددداره 7:.3( قددد بمددغ )فددي مددواد تعميميددة أخددرى اسددتراتيجية الجدددول الددذاتيتطبيددق نحددو 

وىددددذا يؤكددددد أّن تالمددددذة المجموعددددة قددددد كونددددوا  ،%(4.9;( ونسددددبة المتوسددددط مددددن الدرجددددة العظمددددى )0.57)
 في مواد تعميمية أخرى.  تراتيجية الجدول الذاتياستطبيق نحو إيجابية اتجاىات 



 

 هفوٌم  هٌع  رئوؤرل رئثي 6ً

 ،الجددول الدذاتي فدي مدواد تعميميدة أخدرى  كدّون التالمدذة اتجاىدات إيجابيدة نحدو تطبيدق اسدتراتيجية
راعدي وت ،يعود ذلك لميزات ىذه االستراتيجية وقربيا من التالميذ كونيا تعطييم الدور األكبر فدي الدتعممقد و 

وتشدجعيم عمدى البحدث عدن المعمومدات التدي يرغبدون ىدم فدي معرفتيدا أو تفسديرىا أو  ،الفروق الفردية بينيم
 تذكرىا، ومقارنة تعمميم البعدي بالقبمي حيث كانت لدييم رغبة كبيرة في التعمم بيذه االستراتيجية.

التي تتضمنيا  استراتيجية الجددول ما اتجاىات تالمذة المجموعة التجريبية نحو األنشطة  –السؤال الثالث 
 الذاتي  

متوسطات درجات تالمذة المجموعدة التجريبيدة عمدى بندود المحدور الثالدث الدذي  يبين الجدول اآلتي
، وذلددك بعددد األنشــطة التــي تتضــمنها اســتراتيجية الجــدول الــذاتي نحططو يظيددر اتجاىددات تالمددذة ىددذه المجموعددة 

 تراتيجية.االنتياش من تنفيذ التعميم بيذه االس
 (6الجدول )

 األنشطة التي تتضمنها استراتيجية الجدول الذاتيمتوسد درجات تالمذة المجموعة التجرٌبٌة نحو 

نوع  نسبة  االنحراف المتوسد البند الرقم
 االتجاه 

 0.31 3..3 أعجبني نشاط أبحث أكثر الذي يتطمب بحثي بمفردي عن المعمومات. ..
95.5 

 إيجابي

 0.10 3.15   الصور التوضيحية في إغناء معموماتي وفهمي. أفادني نشاط جم .1
92 

 إيجابي

ســـاعدني تحضـــير الجـــدول الـــذاتي الخـــاص بكـــل درس قبـــل البـــدء بـــه فـــي تنظـــيم  ..
 معموماتي عن كل موضوع تعممته. 

3..3 0.31 

95.5 

 إيجابي

أفــادني طـــرح األســئمة الخاصـــة بــي ضـــمن خطـــوة مــاذا أريـــد أن أعــرف فـــي زيـــادة  .30
 عم  نفسي لمحصول عم  إجابات لها. اعتمادي 

3.1. 0.13 

94.5 

 إيجابي

 0.15 .3.1 أكسبني البحث عن معمومات في مكتبة المدرسة مهارة في البحث عن المعمومات. .33
93.5 

 إيجابي

 0.50 .3.0 أسهم بحثي عن المعمومات ضمن شبكة اةنترنت في تعرفي أكثر عم  فوائدها. .33
84.5 

 إيجابي

 إيجابي 92.58 0.33 1.85 للبنودالمتوسد الكلً 

 

 ثالدثبندود المحدور ال عمدى( أّن متوسدط درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة 8ُيالحظ من الجدول )
( 0.55( بدددانحراف معيددداري مقدددداره )7:.3( قدددد بمدددغ )األنشدددطة التدددي تتضدددمنيا اسدددتراتيجية الجددددول الدددذاتي)

ــة تالمددذة المجموعددة قددد كونددوا اتجاىددات  أنّ  أي ،%(:4.7;ونسددبة المتوسددط مددن الدرجددة العظمددى ) إيجابي
وصددمت  إذ (،;-9، ويتضددح ذلددك مددن البندددين  )األنشددطة التددي تتضددمنيا اسددتراتيجية الجدددول الددذاتينحددو 

%( األمددددر الددددذي يؤكددددد أّن تالمددددذة 7.7;نسددددبة المتوسددددط مددددن الدرجددددة العظمددددى فددددي ىددددذين البندددددين إلددددى )
، كما أّن تحضير الجددول الدذاتي قبدل البددش أبحث أكثرنشاط  المجموعة التجريبية قد أفادوا بشكل أكبر من



 

في التعمم قد ساعدىم كثيرًا في تنظديم المعمومدات التدي يتعممونيدا. مدن جيدة أخدرى تشدير اإلجابدات إلدى أّن 
%(، ولكن مع ذلك تبقى اتجاىاتيم إيجابية نحو 6.7:البند الثاني عشر قد حصل عمى أدنى نسبة مئوية )

تضمن البحث في االنترنت، وربما أّن السبب في ذلك أّن تالمذة الصدف الرابدع لدم يكتسدبوا مضمونو الذي ي
 ميارات استخدام ىذه التقنية بشكل كاٍف.

 هفوٌم  هٌع  رئوؤرل رئثيئث6

كددّون التالمددذة اتجاىددات إيجابيددة نحددو األنشددطة التددي تتضددمنيا اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي وخاصددًة   
كدان يوجدو التالمددذة لمبحدث عدن األسددئمة التدي طرحوىدا بأنفسدديم فدي عمدود )مدداذا  نشداط )ابحدث أكثدر( الددذي

أريد أن أعرف ( ولم يجيب عنيا الدنص الدذي تعممدوه، وبنداًش عمدى ذلدك يكدون بحدثيم عدن المعمومدات نابعدًا 
من دافعيتيم وليس مفروضًا عمييم، كما أن تحضير الجدول الخاص بكل درس أضاف شيئًا ممتعًا وجديدًا 

عميددم يشددعرون بمسدددؤولية أكبددر تجدداه تعمميدددم، أمددا نشدداط البحدددث عمددى المعمومددات عدددن االنترنددت فحظدددي ج
بالنسبة األقل ضمن البنود وذلك لعدم اكتساب تالمذة الصف الرابع ميارات استخدام ىذه التقنية بعد بشكل 

 .كاٍف، ولعدم توفر ىذه التقنية عند الجميع

ابة عن أسدئمة البحدث التدي تتعمدق باليددف الثالدث مدن أىدداف وبذلك يمكن القول بأنو قد تمت اإلج
البحددث )معرفددة اتجاىددات التالمددذة نحددو اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي(، أمددا بالنسددبة ل ىددداف األخددرى األول 
والثاني، فقد تمت صدياغة جممدة مدن الفرضديات لمعرفدة فيمدا إذا كاندت تحققدت ىدذه األىدداف أم ال وىندا ال 

 الفرضيات ومناقشتيا وتفسيرىا، وىذا ما سيتم عرضو فيما يمي: بد من اختبار ىذه

   

 :(0.07اختبرت الباحثة فرضيات البحث عند مستوى داللة ) - فرضيات البحث3-5 -

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة  –الفرضية األول  
 مستوى الكممة.باشر الختبار الفيم القرائي عند والضابطة( في التطبيق البعدي الم

( مقارنددة بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي 3) يظيددر الشددكل 
 التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى الكممة.
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 (1) الشكل 
التجرٌبٌة )درجات تالمذة المجموعتٌن  ًمتوسدالفرق بٌن 

الختبار الفهم القرائً  المباشر فً التدبٌق البعدي( والضابدة
 مهارة الكلمة -

 

 

 

 

 

مددى تالمددذة المجموعددة الضددابطة فددي ( أن تالمددذة المجموعددة التجريبيددة قددد تفوقددوا ع1الشددكل ) ويالحددظ مددن
%( مددن 57.75(، وىددذا الفددارق يشددكل حددوالي )33.59ميددارة قددراشة الكممددة، والفددارق بددين المجمددوعتين ىددو )

 الدرجة العظمى المخصصة لميارة قراشة الكممة في اختبار الفيم القرائي.

ت تالمدددذة المجمدددوعتين ( لمعيندددات المسدددتقمة لمفدددرق بدددين متوسدددطي درجددداtوممدددا يؤكدددد ذلدددك نتدددائج اختبدددار )
 الكممة مستوى عند – القرائي الفيم الختبار المباشر البعدي التطبيق )التجريبية والضابطة( في

 (                                                    7الجدول )

والضابطة( في التطبيق البعدي تهمذة المجموعتين)التجريبية درجات ي متوسط بين( لمعينات المستقمة لمفرق tنتائج اختبار )
 الكممة عند مستوى  –المباشر ةختبار الفهم القرائي 

 
 المجموعة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
اةنحراف 
 المعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجم األثر ( لمعينات المستقمةtاختبار )

F Sig   ت
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 

Sig  

 إيتا هزبع

 0.96 0.000 13 30..3 1..3 ...0 0.01 تجانس  1.34     0...3 تجريبية 

عذم  3.04 .30.1 ضابطة 

 تجانس
3..1 3..40 10..3. 0.000 

درجددددددات تالمددددددذة المجمددددددوعتين )الضددددددابطة والتجريبيددددددة( متجانسددددددة؛  ( أنّ 9مددددددن الجدددددددول ) تبدددددديني
         الداللددددددددددددة المفتددددددددددددرض  ( أكبددددددددددددر مددددددددددددن مسددددددددددددتوىLeven) سددددددددددددتوى الداللددددددددددددة الحقيقيددددددددددددة فددددددددددددي اختبددددددددددددارفم
(Sig = 0.77 > 0.05 ولددذلك نختددار السددطر األول فددي اختبددار )(tلمعينددات المسددتقمة ) ومددن ىددذا ،

 Sig 0.000األخيدددر، يالحدددظ أن مسدددتوى الداللددددة الحقيقيدددة أصدددغر مددددن مسدددتوى الداللدددة المفتدددرض )

( عنددددد :;.3وليددددة )الجد )ت(( أكبددددر مددددن قيمددددة 39.40المحسددددوبة ) )ت( (، كمددددا أّن قيمددددة05. 0 >
(؛ وىدددددددذا يؤكدددددددد بددددددددوره وجدددددددود فدددددددرق ذي داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين متوسدددددددطي درجدددددددات 3:درجدددددددة الحريدددددددة )

 تالمذة المجموعتين في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى الكممة.

( 8;.0(، فددددد ّن قيمدددددة إيتدددددا مربدددددع الختبدددددار حجدددددم األثدددددر )9مدددددا جددددداش فدددددي الجددددددول رقدددددم ) وبنددددداشً  
لدددددى تالمددددذة  مهــــارة قــــراءة الكممــــةتؤكددددد وجددددود أثددددر كبيددددر جدددددًا السددددتراتيجية الجدددددول الددددذاتي فددددي تنميددددة 
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 الضابطت التجزيبيت

33.82 

20.76 

 (2)الشكل 
 (التجرٌبٌة والضابدة)درجات تالمذة المجموعتٌن ً متوسدالفرق بٌن 

 مهارة الجملة -الختبار الفهم القرائً المباشر فً التدبٌق البعدي 
 

ال يوجدددددد فدددددرق ذو داللدددددة إحصدددددائية القائمدددددة ) الصدددددف الرابدددددع األساسدددددي، ولدددددذلك تدددددرفض الفرضدددددية األولدددددى
بددددددين متوسددددددطي درجددددددات تالمددددددذة المجمددددددوعتين )التجريبيددددددة والضددددددابطة( فددددددي التطبيددددددق البعدددددددي المباشددددددر 

ـــــةالختبدددددار الفيدددددم القرائدددددي عندددددد  يوجدددددد فدددددرق ذو داللدددددة إحصدددددائية بدددددين   وتقبدددددل بدددددديمتيا (مســـــتوى الكمم
متوسددددددددطي درجددددددددات تالمددددددددذة المجمدددددددددوعتين )التجريبيددددددددة والضددددددددابطة( فدددددددددي التطبيددددددددق البعدددددددددي المباشدددددددددر 

 .(مستوى الكممةالختبار الفيم القرائي عند 

المدددددددذة المجمدددددددوعتين )التجريبيدددددددة يوجدددددددد فدددددددرق ذو داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين متوسدددددددطي درجدددددددات ت القـــــــرار:
ــــد مســــتوى الكممــــة والضددددابطة( فددددي التطبيددددق البعدددددي المباشددددر الختبددددار الفيددددم القرائددددي  وىددددذا الفددددرق  عن

ىددددو فددددي صددددالح تالمددددذة المجموعددددة التجريبيددددة الددددذين تعممددددوا موضددددوعات العربيددددة لغتددددي وفددددق اسددددتراتيجية 
  الجدول الذاتي.

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة األولى:

جددراش مقارنددات بددين سدداعد ا ربمددا سددتخدام اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي التالمددذة عمددى طددرح األسددئمة وا 
الكممات ومعرفة العالقات بينيا وتصنيفيا، بعد القدراشة الدقيقدة لمحتدوى النصدوص، وشدرح معداني المفدردات 

لكممدات ىدو جمل مفيدة، فيذا ساىم في زيادة فيميم لمكممات التي يقرؤونيا ألن فيدم افي الجديدة ووضعيا 
 ،(2006عبددد الخددالق ) و ،(2012الخوالدددة ) اتاألسدداس فددي فيددم الجمددل والفقددرات، وىددذا يتفددق مددع دراسدد

 ،(1990المطاوعددددددة )و  ،(1997جدددددداب اهلل )و  ،(2000القمينددددددي )و  ،(2003جدددددداد )و  ،(2006وسددددددمطان )
طور عمددددددر والندددددداو  ،(2002موسددددددى )و  ،(2008البركدددددداتي )و  ،(2009الجميدددددددي )و  ،(2008المنتشددددددري )و 
(2006.) 

ال يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة  –الفرضــية الثانيــة 
 عند مستوى الجممة.والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي 

طة( في التطبيق ( مقارنة بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين )التجريبية والضاب4يظير الشكل )
 البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى الجممة.

 

 

 

 



 

( أّن متوسددط درجدددات تالمددذة المجموعددة التجريبيدددة فددي التطبيدددق البعدددي المباشدددر 2يالحددظ مددن الشدددكل )
( لمتوسددط درجددات المجموعددة 40.98( مقابددل )4:.55الختبددار الفيددم القرائددي عنددد مسددتوى الجممددة قددد بمددغ )

%( مدددددن الدرجددددة العظمدددددى 54.87ابطة؛  وكمددددا ىدددددو مالحددددظ فددددد ّن الفددددرق بددددين المجمدددددوعتين يشددددكل)الضدددد
فددي اختبددار الفيددم القرائددي. وحسددب معددايير حجددم األثددر، فدد ّن قيمددة حجددم  لمهــارة قــراءة الجممــةالمخصصددة 

لدددى  مهــارة قــراءة الجممــة( تؤكددد وجددود أثددر كبيددر جدددًا السددتراتيجية الجدددول الددذاتي فددي تنميددة 8;.0األثددر)
ال يوجد فرق ذو داللة إحصدائية بدين القائمة )تالمذة الصف الرابع األساسي، ولذلك ترفض الفرضية الثانية 

متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي التطبيددق البعدددي المباشددر الختبددار الفيددم 
داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات يوجدد فدرق ذو  القائمدة ) وتقبدل بدديمتيا( مسـتوى الجممـةالقرائي عند 

مسـتوى تالمذة المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيدم القرائدي عندد 
 .(جممةال

( لمعيندددات المسدددتقمة لمفدددرق بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المجمدددوعتين tوممدددا يؤكدددد ذلدددك نتدددائج اختبدددار)
البعدددي المباشدر الختبدار الفيدم القرائدي عنددد مسدتوى الجممدة كمدا تظيددر  )التجريبيدة والضدابطة( فدي التطبيدق

 ( التالي::في الجدول)

 

 

 

(                                                                                                                8الجدول )
تهمذة المجموعتين في التطبيق البعدي المباشر ةختبار درجات ي وسطمت بينق ( لمعينات المستقمة لمفرtنتائج اختبار )

 الجممة.عند مستوى  –الفهم القرائي 

 
 المجموعة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
اةنحراف 
 المعياري

 
 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجم األثر ( لمعينات المستقمةt)اختبار

F Sig   ث

 الجذوليت
ت 

 المحسوبة
درجة 
 ةالحري

Sig   إيتا هزبع 

 0.84 0.000 81 35.30 1..3 .0.1 0.03 تجانس 3.96 33.82 تجريبية 

 0000. 74.67 4..31 1..3 عذم تجانس 4.47 20.76 ضابطة 

    

( لمتجدانس أكبدر مدن مسدتوى Leven) ( أّن مسدتوى الداللدة الحقيقيدة فدي اختبدار:)رقدم ُيالحظ من الجدول 
( األمر الذي يؤكد تجانس درجات تالمذة المجموعتين )التجريبية Sig = 0.89 > 0.05الداللة المفترض )



 

عنددد مسددتوى الجممددة، ولددذلك تددم اختيددار  –والضددابطة( فددي التطبيددق البعدددي المباشددر اختبددار الفيددم القرائددي 
أن مسددتوى الداللددة الحقيقيددة أصددغر مددن مسددتوى  يالحددظ، و( لمعينددات المسددتقمةt)السددطر األول فددي اختبددار 

المحسدوبة  )ت( ، كمدا أّن قيمدة( لمعيندات المسدتقمةt)( فدي اختبدار Sig 0.000 < 0 .05لدة المفتدرض)الدال
(؛ األمددر الددذي  يؤكددد وجددود فددرق 3:( عنددد درجددة الحريددة ):;.3الجدوليددة ) )ت(( أكبددر مددن قيمددة 36.30)

الختبدار الفيدم ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين فدي التطبيدق البعددي المباشدر 
 .القرائي عند مستوى الجممة، فالفارق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين كبير

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة( فدي  القرار:
ىددو فددي صددالح تالمددذة التطبيددق البعدددي المباشددر الختبددار الفيددم القرائددي عنددد مسددتوى الجممددة، وىددذا الفددرق 

  المجموعة التجريبية التي تعمم تالمذتيا باستراتيجية الجدول الذاتي.

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة الثانٌة:

يم استخدام استراتيجية الجدول الذاتي في زيادة فيم التالمذة لجمل الدنص المقدروش وذلدك مدن سقد أ 
ت الجمددل وتصددنيفيا إلددى  راش ومفدداىيم، خددالل مددا تضددمنتو مددن أنشددطة سدداعدت التالمددذة فددي تحديددد مكونددا

وجمددل اسددمية وفعميددة و تنميددة االسددتراتيجية لميددارات الفيددم القرائددي عنددد مسددتوى الكممددة وذلددك يسدداعدىم فددي 
 ،(2003جددداد )و  ،(2006سدددمطان ) اتزيدددادة فيميدددم القرائدددي عندددد مسدددتوى الجممدددة  وىدددذا يتفدددق مدددع دراسددد

أماندددددددددددا وجنيفددددددددددر  Amanda,Jennifer&Cynthia,2007( )1997جدددددددددداب اهلل )و  ،(2000القمينددددددددددي )و 
 (.2008البركاتي )و  ،(2009الجميدي )و  ، (2008المنتشري )و  ،(وسينتيا

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة  –الفرضية الثالثة 
 مستوى الفقرة.والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند 

( مقارنددة بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي التطبيددق 5يظيددر الشددكل )
 البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى الفقرة.
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 (3)الشكل 

في ( التجزيبيت والضابطت)درجاث تالهذة الوجوىعتين   يهتىسطالفزق بين 

 ههارة الفقزة -الختبار الفهن القزائي الوباشزالتطبيك البعذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أّن الفددرق بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي 3يالحددظ مددن الشددكل)
وىذا ( 7.22= 16.92-24.14) قد بمغعند مستوى الفقرة  تطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي ال

فددي اختبددار الفيددم القرائددي،  لمهــارة قــراءة الفقــرة%( مددن الدرجددة العظمددى المخصصددة 22.56الفددرق يشددكل)
تيجية الجددول الدذاتي ( تؤكد وجدود أثدر كبيدر السدترا3:.0وحسب معايير حجم األثر، ف ّن قيمة حجم األثر)

ال القائمدة ) لدى تالمذة الصف الرابع األساسي، ولدذلك تدرفض الفرضدية الثالثدة مهارة قراءة الفقرةفي تنمية 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق 

يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية  ) وتقبدل بدديمتيا (وى الفقـرةمسـتالبعدي المباشر الختبار الفيدم القرائدي عندد 
بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي التطبيددق البعدددي المباشددر الختبددار 

 .(مستوى الفقرةالفيم القرائي عند 

جمدددوعتين ( لمعيندددات المسدددتقمة لمفدددرق بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المtوممدددا يؤكدددد ذلدددك نتدددائج اختبدددار)
)التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى الفقرة كمدا تظيدر فدي 

 ( التالي:;الجدول)

(                                                                                                                9الجدول )
تهمذة المجموعتين في التطبيق البعدي المباشر ةختبار درجات ي متوسط بين( لمعينات المستقمة لمفرق tار )نتائج اختب

 الفقرة.عند مستوى   –الفهم القرائي 

 
 المجموعة

 
الوتىسط 

 الحسابي

 
االنحزاف 

 الوعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

 حجم األثر ( لمعينات المستقمةtاختبار )



 

F Sig   ت
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig  إيتا هزبع 

 0.81 0.000 81 12.51 1..3 0.13 0.04 تجانس 3.05 35.50 تجريبية 

 0000. 77.02 12.45 1..3 عذم تجانس ...3 3..30 ضابطة 

 

( وجدددود فدددرق ذي داللدددة إحصدددائيًا بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المجمدددوعتين ;يالحدددظ مدددن الجددددول )
ن الفقددرة؛ حيددث إالتجريبيددة والضددابطة( فددي التطبيددق البعدددي المباشددر الختبددار الفيددم القرائددي عنددد مسددتوى )

( t)( فدي اختبددار Sig 0.000 < 0 .05مسدتوى الداللدة الحقيقيددة أصدغر مدن مسددتوى الداللدة المفتدرض )
( عندد درجدة :;.3ة )الجدولي )ت(( أكبر من قيمة 34.73المحسوبة ) )ت( ، كما أّن قيمةلمعينات المستقمة

 (. 81الحرية )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة( فدي  :القرار
ــرة التطبيددق البعدددي المباشددر الختبددار الفيددم القرائددي عنددد  وىددذا الفددرق ىددو فددي صددالح تالمددذة  مســتوى الفق

  استراتيجية الجدول الذاتي.المجموعة التجريبية التي تعمم تالمذتيا ب

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة الثالثة:

متالمذة عندد مسدتويي لاستخدام استراتيجية الجدول الذاتي في تنمية ميارات الفيم القرائي  يمقد أس 
يعدود ل نشدطة قدد لمياراتيم عند مستوى الفقدرة أو الدنص بأكممدو وذلدك  الكممة والجممة، وبالتالي حقق تنميةً 

بما فييا قراشة النص وفيم كدل مكوناتدو وتحديدد أفكداره الفرعيدة والرئيسدة وتقدويم مدا يتضدمن الدنص المتنوعة 
يم تنظديم سدأمستوى التقويم فيو حتمًا قد مدرَّ بمسدتوى الفيدم، كمدا من ولكي يتمكن التمميذ  ،من  راش وأفكار

عمميا فعاًل، في زيادة الدافعية المعمومات وتقسيميا إلى معارف سابقة ومعارف ُيراد معرفتيا ومعمومات تم ت
إلدراك وفيم النص وما يتضمنو وذلك من أجل أن يجيب كل تمميذ عن األسئمة التي وضعيا بنفسدو. وىدذا 

عطيدة و  ،(2000القميندي )و  ،(2003جداد )و  ،(2006سمطان ) ، و(2006عبد الخالق ) اتيتفق مع دراس
 ،(Amanda,Jennifer&Cynthia,2007)و ،(1990المطاوعددددددددددة )و  ،(1997جدددددددددداب اهلل )و  ،(2009)
موسددددددددى و  ،(2008البركدددددددداتي )و  ،(2009الجميدددددددددي )و  ،((Noseworthly,1992 ،(2008المنتشددددددددري )و 
 .(2006عمر والناطور،و  ،(2001)

ال يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة  –الفرضــية الرابعــة 
 ي المباشر الختبار الفيم القرائي ككل.والضابطة( في التطبيق البعد

( مقارنددة بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المجمددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي التطبيددق 6) يظيددر الشددكل 
 ي ككل.البعدي المباشر الختبار الفيم القرائ
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 (4)الشكل 
درجات تالمذة المجموعتٌن  ًمتوسدالفرق بٌن 

المباشر فً التدبٌق البعدي ( التجرٌبٌة والضابدة)
 كلكالختبار الفهم القرائً 

 

 

 

 

 

لمباشدددر ( أّن متوسددط درجدددات تالمددذة المجموعددة التجريبيدددة فددي التطبيدددق البعدددي ا4يالحددظ مددن الشدددكل )
(، والفرق 54.08<85.98الختبار الفيم القرائي ككل أكبر من متوسط درجات تالمذة المجموعة الضابطة)

(، وبمددا أّن درجددة االختبددار ككددل مددن )مئددة(، فدد ّن ذلددك يؤكددد أن ;.53بددين متوسددطي المجمددوعتين كبيددر )
%(. وتشدير معدايير حجدم ;.53تالمذة المجموعة التجريبية قد تفوقدوا عمدى تالمدذة المجموعدة الضدابطة بدد )

تؤكددد وجددود أثددر كبيددر جدددًا السددتراتيجية الجدددول الددذاتي فددي تنميددة  (6;.0أّن قيمددة حجددم األثددر)إلددى األثددر، 
ال يوجدد فدرق ذو القائمدة )لدى تالمذة الصف الرابع األساسي، ولذلك تدرفض الفرضدية الرابعدة الفهم القرائي 

مجمدددوعتين )التجريبيدددة والضدددابطة( فدددي التطبيدددق البعددددي داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة ال
يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية بددين متوسددطي القائمددة ) وتقبددل بددديمتيا( المباشددر الختبددار الفيددم القرائددي ككددل

درجدددات تالمدددذة المجمدددوعتين )التجريبيدددة والضدددابطة( فدددي التطبيدددق البعددددي المباشدددر الختبدددار الفيدددم القرائدددي 
 .(ككل

( لمعيندددات المسدددتقمة لمفدددرق بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المجمدددوعتين tنتدددائج اختبدددار)وممدددا يؤكدددد ذلدددك 
( 30كل كما تظير فدي الجددول))التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي ك

 :اآلتي

                                            (                                                                    10)الجدول 
تهمذة المجموعتين في التطبيق البعدي المباشر ةختبار درجات ي متوسط بين( لمعينات المستقمة لمفرق tر)نتائج اختبا

 الفهم القرائي ككل

 
 المجموعة

 
الوتىسط 

 الحسابي

 
االنحزاف 

 الوعياري

 
 الحالة

( Levenاختبار )
 لمتجانس

حجم  ( لمعينات المستقمةtاختبار )
 األثر

F Sig   ت
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig   إيتا

 هزبع 

 5..0 0.000 13 4..34 1..3 1..0 .0.0 تجانس 4.03 1..14 تجريبية 

 0.000 .1.4. 5..34 1..3 عذم تجانس 4.01 45.01 ضابطة 
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 (5) الشكل 
ة التجرٌبٌة فً درجات تالمذة المجموع ًمتوسدالفرق بٌن 

 عند مستوى الكلمة( المباشر والمؤجل)االختبارٌن البعدٌٌن 

 

ة أصددددددغر مددددددن مسددددددتوى الداللددددددة المفتددددددرض            ( أّن مسددددددتوى الداللددددددة الحقيقيدددددد10يالحددددددظ مددددددن الجدددددددول )
(Sig= 0.000 < 0 .05 في اختبار )(tلمعينات المستقمة )( أكبدر 47.97المحسدوبة ) )ت( ، كمدا أّن قيمدة

(؛ األمددددر الددددذي  يؤكددددد وجددددود فددددرق ذي داللددددة 3:( عنددددد درجددددة الحريددددة ):;.3الجدوليددددة ) )ت(مددددن قيمددددة 
مددوعتين )التجريبيددة والضددابطة( فددي التطبيددق البعدددي المباشددر إحصددائية بددين متوسددطي درجددات تالمددذة المج

 .الختبار الفيم القرائي ككل

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة( فدي  القرار:
جموعدة التجريبيدة التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي ككل، وىذا الفرق ىو في صالح تالمذة الم

  التي تعمم تالمذتيا باستراتيجية الجدول الذاتي.

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة الرابعة:

همت روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً فً ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ا د عمٌع رئموه ٌيت فً ملمي أو 

 هل ر ٌهفلق ملع ض ء مي ههضم ق م  أ شط  م يولل  ئكلل موله ى   ه ظلٌت رئم ليم   ه،ٌلٌت ملي هلت ه ةملق 

(   ولل ٌد 2444(   الللد رئحمٌللد)2448(   رئلمكلليهً )2449(   رئعةٌللدي )2448دمرولليت رئم هشللمي )

 (.2446(   امم  رئ يط م )2449)

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعدة التجريبيدة فدي  –الفرضية الخامسة 
 عند مستوى الكممة.الختبار الفيم القرائي  التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل(

 ينالبعدددددي ينالتجريبيددددة فددددي التطبيقددددن متوسددددطي درجددددات تالمددددذة المجموعددددة ( مقارنددددة بددددي7) يظيددددر الشددددكل
 الختبار الفيم القرائي عند مستوى الكممة. والمؤجل( المباشر)

 

 

 

 

 

 



 

لتجريبيدة فدي التطبيقدين البعدديين أن الفرق بين متوسطي درجات تالمدذة المجموعدة ا (5ُيالحظ من الشكل )
)المباشر والمؤجل( بسيط جدًا ويكاد ال يذكر، وىذا ما يؤكد دوام أثر التعمم عند مستوى الكممة لدى تالمذة 

 المجموعة التجريبية. 

( لمفدددرق بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المجموعدددة التجريبيدددة فدددي t( نتدددائج اختبدددار )99ويوضدددح الجددددول )
 عند مستوى الكممة.الختبار الفيم القرائي  ن )المباشر والمؤجل(التطبيقين البعديي

 

      (                                                                                                                            11الجدول )
 البعديين التطبيقين ات تهمذة المجموعة التجريبية فيلمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسطي درج (t)نتائج اختبار 

 .الكممة مستوى عند القرائي الفهم ةختبار( والمؤجل المباشر)

اختبار الفهم 
 القرائي

 Paired Samples Test( لمعينات المرتبطة  tاختبار)  اإلحصاء الوصفي

اةنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

 Sig درجة الحرية ةت المحسوب ت الجدولية

 ...0 55 .0.3 3.000 0.33 1.34 0...3 المباشر

 3.11 05..3 المؤجل

 

( أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة المفتدددرض 0.99( أّن قيمدددة مسدددتوى الداللدددة الحقيقدددة )33ُيالحدددظ مدددن الجددددول )
متوسدددطي  لمعيندددات المرتبطدددة؛ وىدددذا يؤكدددد عددددم وجدددود فدددرق دال إحصدددائيًا بدددين (t)( حسدددب نتدددائج 0.07)

درجدات تالمدذة المجموعددة التجريبيدة فدي التطبيقددين البعددي المباشددر والبعددي المؤجدل الختبددار الفيدم القرائددي 
(؛ ويستنتج من ذلك أّن 0.33؛ فالفرق المالحظ بين المتوسطين بسيط جدًا ال يتجاوز )عند مستوى الكممة

سي مدن االحتفداظ بمدا اكتسدبوه مدن  ميدارات استراتيجية الجدول الذاتي قد مكنت تالمذة الصف الرابع األسا
 الفرضية الخامسة كما ىي وتستخمص النتيجة اآلتية:   ، ولذلك تقبلمستوى الكممةالفيم القرائي عند 

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة ) تقبل الفرضدية كمدا ىديالقرار: 
 (.عند مستوى الكممةالفيم القرائي  مباشر والمؤجل( الختبارالتجريبية في التطبيقين البعديين )ال

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة الخامسة:

اسدتخدام اسدتراتيجية الجددول الدذاتي التالمدذة مدن االحتفداظ بمدا اكتسدبوه مدن ميدارات عندد مّكدن قد   
ىمت أنشدطة معتدادة، حيدث سداق الائديعدزى إلدى أن فييدا تجديدد وتغييدر عدن الطر  ربمدا وذلدك، مستوى الكممة

يددة بأنفسديم وضع الكممات الجديددة فدي جمدل مفيددة، واسدتنتاج ىدذه المعداني الجد ىذه االستراتيجية وخاصةً 
 في دوام أثر التعمم.
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 (6) الشكل 
ة التجرٌبٌة فً درجات تالمذة المجموع ًمتوسدالفرق بٌن 

 عند مستوى الجملة( المباشر والمؤجل)االختبارٌن البعدٌٌن 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعدة التجريبيدة فدي  –الفرضية السادسة 
 عند مستوى الجممة.ختبار الفيم القرائي التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل( ال

 ينالبعدددددي ينالتجريبيددددة فددددي التطبيقددددن متوسددددطي درجددددات تالمددددذة المجموعددددة ( مقارنددددة بددددي8) يظيددددر الشددددكل
 .لجممةالختبار الفيم القرائي عند مستوى ا والمؤجل( المباشر)

 

 

 

  

 

 

لتجريبيدة فدي التطبيقدين ( أن الفرق بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة ا6ُيالحظ من الشكل ) 
البعديين )المباشر والمؤجل( بسديط جددًا ويكداد ال يدذكر، وىدذا مدا يؤكدد دوام أثدر الدتعمم عندد مسدتوى الجممدة 

 لدى تالمذة المجموعة التجريبية. 

( لمفدددرق بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المجموعدددة التجريبيدددة فدددي t( نتدددائج اختبدددار )92ويوضدددح الجددددول )
 عند مستوى الجممة.الختبار الفيم القرائي  ن )المباشر والمؤجل(التطبيقين البعديي

      (                                                                                                                            12الجدول )
 البعديين التطبيقين ت تهمذة المجموعة التجريبية فيلمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسطي درجا (t)نتائج اختبار 

 .الجممة مستوى عند القرائي الفهم ةختبار( والمؤجل المباشر)

اختبار الفهم 
 القرائي

 Paired Samples Test( لمعينات المرتبطة  tاختبار)  اإلحصاء الوصفي

اةنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

درجة  ت المحسوبة ت الجدولية
 الحرية

Sig 

 0.30 55 3.04 3.00 .0.5 0..1 11.13 المباشر

 1.01 11.11 المؤجل
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 (7) الشكل 
ة التجرٌبٌة فً درجات تالمذة المجموعً متوسدالفرق بٌن 

 عند مستوى الفقرة( المباشر والمؤجل)االختبارٌن البعدٌٌن 

( وجدددود فدددرق بسددديط بدددين متوسدددطي درجدددات تالمدددذة المجموعدددة التجريبيدددة فدددي 12ُيالحدددظ مدددن الجددددول )
دقة أكثدر، وب عند مستوى الجممة التطبيق البعدي المباشر والتطبيق البعدي المؤجل الختبار الفيم القرائي 

لمعيندات المرتبطدة حيدث أشدارت النتددائج  (t)(، األمدر الدذي انعكدس فددي نتدائج اختبدار ;0.6فقدد بمدغ الفدرق )
(، وىدذا يؤكدد Sig = 0.10 > 0.05إلدى أّن مسدتوى الداللدة الحقيقيدة أكبدر مدن مسدتوى الداللدة المفتدرض )

لتجريبيدددة فددي التطبيقددين البعددددي عدددم وجددود فددرق دال إحصدددائيًا بددين متوسددطي درجدددات تالمددذة المجموعددة ا
المباشدددر والبعددددي المؤجدددل الختبدددار الفيدددم القرائدددي عندددد مسدددتوى الجممدددة؛ ويسدددتنتج مدددن ذلدددك أّن اسدددتراتيجية 

، قـراءة الجممـةالجدول الذاتي قد مكنت تالمذة الصف الرابع األساسي من االحتفاظ بما اكتسبوه من ميارة 
 ولذلك تقبل الفرضية السادسة كما ىي.

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة )تقبل الفرضدية كمدا ىدي  رار:الق
 .(عند مستوى الجممةالتجريبية في التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة السادسة:

م ، م  رالحهفيظ لمي ركهول ، م  مهيمرت ا د إ  روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً قد مّك  رئهال

ٌ زى  ئت إئى رأل شط  رئهً ويادههت اةى فهت مك  يت رئل ص لشلكل ثيللت  مرول  قد موه ى رئعمة    

 ئمد، زم ٌ  ط ٌة   ألههي ر طة،ت م  م يمفهت رئوليل،   م ليمفهت رئمه ةمل   لحلثهت لأ فولهت ال  إعيلليت 

مدٌل  لٌل هت  ٌزٌلد موله ى رئدرف ٌل  ئةله ةت ا لد رئمه ةملٌ   مل  فهمهلت ألوئةههت   ه ر ٌمرالً رئفلم ق رئف

 ئةكةميت ٌهمو  فهمهت ئةعمل ئ قت ط ٌل.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي  –الفرضية السابعة 
  ستوى الفقرة.عند مالتطبيقين البعديين)المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

 ينالبعدددددي ينالتجريبيددددة فددددي التطبيقددددن متوسددددطي درجددددات تالمددددذة المجموعددددة ( مقارنددددة بددددي9) يظيددددر الشددددكل
 .فقرةالختبار الفيم القرائي عند مستوى ال والمؤجل( المباشر)

 

 

 

 



 

 

 

يين ( أن الفرق بين متوسطي درجات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين البعدد7ُيالحظ من الشكل )
)المباشر والمؤجل( بسيط جدًا ويكاد ال يذكر، وىذا ما يؤكد دوام أثر التعمم عندد مسدتوى الفقدرة لددى تالمدذة 

 المجموعة التجريبية. 

( لمفدرق بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي tنتدائج اختبدار )( 93ويوضح الجدول رقدم )
 عند مستوى الفقرة.تبار الفيم القرائي الخ التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل(

      (                                                                                                                            13الجدول )
يبية في التطبيقين البعديين لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسطي درجات تهمذة المجموعة التجر  (t)نتائج اختبار 

 )المباشر والمؤجل( ةختبار الفهم القرائي عند مستوى الفقرة 

اختبار الفهم 
 القرائي

 Paired Samples Test( لمعينات المرتبطة  tاختبار)  اإلحصاء الوصفي

اةنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

ت  ت الجدولية
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

Sig 

 3..0 55 .0.1 3.00 0.31 3.05 35.50 شرالمبا

 3.51 .35.3 المؤجل

 

( أّن متوسددط درجددات تالمددذة المجموعددة التجريبيددة فددي التطبيددق البعدددي المؤجددل 13ُيالحددظ مددن الجدددول )
ـــد مســـتوى الفقـــرةالختبدددار الفيدددم القرائدددي  قدددد انخفدددض عدددن التطبيدددق البعددددي المباشدددر لالختبدددار نفسدددو  عن

لمعيندددات المرتبطدددة إلدددى أّن الفدددرق بدددين  (t)مقددددار صدددغير جددددًا . ىدددذا وأشدددارت نتدددائج  ( وىدددو0.35بمقددددار)
المتوسدددطين فدددي التطبيقدددين غيدددر دال إحصدددائيًا؛ فقيمدددة مسدددتوى الداللدددة الحقيقدددة  أكبدددر مدددن مسدددتوى الداللدددة 

(؛ ويسددتنتج مددن ذلددك أّن اسددتراتيجية الجدددول الددذاتي قددد مكنددت تالمددذة Sig = 0.71>0.05المفتددرض )
، ولذلك تقبل الفرضية السابعة كمدا قراءة الفقرةف الرابع األساسي من االحتفاظ بما اكتسبوه من ميارة الص

 ىي:  

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة ) تقبل الفرضدية كمدا ىديالقرار: 
 .(القرائي عند مستوى الفقرةالتجريبية في التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم 

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة السابعة:
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 (  8)الشكل 

ة التجرٌبٌة فً درجات تالمذة المجموع ًمتوسدالفرق بٌن 
 عند جمٌع المستوٌات( المباشر والمؤجل)االختبارٌن البعدٌٌن 

إ  روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً قد مّك  رئهالم ، م  رالحهفيظ لمي ركهول ، م  مهيمرت ا د 

ٌ للزى  ئللت إئللى أ  رأل شللط  رئهللً هضللم ههي مثللل6 موللت خمٌطلل  مفيهٌمٌلل  ئألفكلليم قللد مولله ى رئف،للم،   

م   فً كل  ص  ه، ٌت رئف،م، فً ض ء مي هضم هق م  أفكيم  آمرء   ه ر ٌوهت رئمئٌو   رئفماٌ  رئمهض

فً هموٌ  ه ، رئمهيمرت ضم  موه ى رئف،م، لينضيف  إئى أ  رحهفيظ رئهالم ، لمي ركهول ، م  مهليمرت 

 ا د موه ى رئكةم   رئعمة  وٌؤدي حهميً إئى رحهفيظهت لمهيمرت رئفهت ا د موه ى رئف،م،.

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي  –امنة الفرضية الث
 .التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي ككل

 

 ينالبعدي ينالتجريبية في التطبيقن متوسطي درجات تالمذة المجموعة ( مقارنة بي8) يظير الشكل
 .المستوياتجميع بار الفيم القرائي عند الخت والمؤجل( المباشر)

 

 

 

 

 

 

 

( أن الفرق بين متوسطي درجات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين البعدديين 8ُيالحظ من الشكل )
)المباشددر والمؤجددل( بسدديط جدددًا ويكدداد ال يددذكر، وىددذا مددا يؤكددد دوام أثددر الددتعمم عنددد جميددع المسددتويات لدددى 

 ية.تالمذة المجموعة التجريب

( لمفدرق بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي tنتدائج اختبدار )( 94ويوضح الجدول رقدم )
 .عند المستويات ككلالختبار الفيم القرائي  التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل(

 



 

                                                          (                                                                        14الجدول )
لمعينات المرتبطة لمفرق بين متوسطي درجات تهمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين البعديين  (t)نتائج اختبار 

 )المباشر والمؤجل( ةختبار الفهم القرائي ككل  

اختبار 
الفهم 
 القرائي

 Paired Samples Testلمعينات المرتبطة  ( tاختبار)  اإلحصاء الوصفي

اةنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

 Sig درجة الحرية ت المحسوبة ت الجدولية

 0.31 55 3.14 3.00 5..0 4.03 1..14 المباشر

 5.43 14.35 المؤجل

 

توى الداللدددة المفتدددرض ( أكبدددر مدددن مسددد:0.3( أّن قيمدددة مسدددتوى الداللدددة الحقيقدددة )36مدددن الجددددول )يتبدددين 
لمعيندددات المرتبطدددة؛ وىدددذا يؤكدددد عددددم وجدددود فدددرق دال إحصدددائيًا بدددين متوسدددطي  (t)( حسدددب نتدددائج 0.07)

درجدات تالمدذة المجموعددة التجريبيدة فدي التطبيقددين البعددي المباشددر والبعددي المؤجدل الختبددار الفيدم القرائددي 
كندددت تالمدددذة الصدددف الرابدددع األساسدددي مدددن ككدددل؛ ويسدددتنتج مدددن ذلدددك أّن اسدددتراتيجية الجددددول الدددذاتي قدددد م

 االحتفاظ بما اكتسبوه من ميارات الفيم القرائي، ولذلك تقبل الفرضية الثامنة كما ىي:

ال يوجدد فدرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة ) تقبدل الفرضدية كمدا ىديالقرار: 
 . (ككلالختبار الفيم القرائي التجريبية في التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل( 

 

 

 تفسٌر نتٌجة الفرضٌة الثامنة:

إ  روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً قد مّك  رئهالم ، م  رالحهفيظ لمي ركهول ، م  مهيمرت ا د 

ٌ زى إئى فياةٌل  هل ، رالولهمرهٌعٌ   مٌزرههلي رئكثٌلم،  أ شلطههي قد موه ى رئكةم   رئعمة   رئف،م،   ئت 

ئكللل مهلليم، ح،هللي  ولليهمت فللً إكولليلهي ئةهالملل ، لشللكل كلٌللم  درئللت  هلل ر ٌهفللق مللع دمرولل   رئهللً أاطللت

 (.2492رئخ رئد، )

 اةستنتاجات التي توصل إليها البحث:4-5-

 توصل البحث الحالي إلى مجموعة من االستنتاجات ىي:

ت تالمذة ودرجا يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية -
في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الكممة، وىذا الفرق لصالح المجموعة المجموعة الضابطة 

 التجريبية.



 

درجات تالمذة  و يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية -
ق لصالح المجموعة عند مستوى الجممة وىذا الفر  في اختبار الفيم القرائي المجموعة الضابطة

 التجريبية.
ودرجات تالمذة  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية -

 في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الفقرة وىذ الفرق لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة الضابطة 
ودرجات تالمذة  لمجموعة التجريبيةيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة ا -

 في اختبار الفيم القرائي ككل وىذ الفرق لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة الضابطة 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -

 البعديين )المباشر والمؤجل (عند مستوى الكممة.
ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين ال يوجد فرق  -

 البعديين ) المباشر والمؤجل( عند مستوى الجممة.
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -

 البعديين) المباشر والمؤجل( عند مستوى الفقرة.
جد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين ال يو  -

 البعديين) المباشر والمؤجل( عند المستويات ككل.
كّون التالمذة اتجاىات إيجابية نحو استراتيجية الجدول الذاتي، ونحو استخداميا في مادة المغة  -

 ألنشطة التي تتضمنيا ىذه االستراتيجية.العربية، واستخداميا في مواد أخرى، ونحو ا

 الـبـحث: مقترحات5-5-

 :يا، يمكن تقديم المقترحات اآلتيةبناًش عمى نتائج الدراسة واستنتاجات

في مرحمة التعميم األساسي/ الحمقة األولى، السيما في  K.W.Lاستخدام استراتيجية الجدول الذاتي -
 مادة المغة العربية.

مع الصفوف ذات األعداد الكبيرة، ألنيا ذات جدوى اقتصادية وال تحتاج  K.W.Lاستخدام استراتيجية -
 إلى توزيع التالمذة إلى مجموعات أو أعداد صغيرة.

اعتماد طريقة الجدول الذاتي كنموذج أساسي في بناش المنياج، وذلك من خالل تصميم وحدات  -
لتعميم األساسي/ الحمقة تعميمية أو مجموعة من الدروس وفق ىذه الطريقة في مختمف صفوف ا

 األولى، ومختمف المواد الدراسية.
 إدراج ىذه الطريقة ضمن مقررات طرائق التدريس في كميات التربية. -
 إجراش دراسات مماثمة ليذه الدراسة في مواد أخرى، وفي صفوف أخرى. -
 فيم القرائي.إجراش دراسات لمتعرف عمى أثر طرائق واستراتيجيات تعميمية أخرى في تنمية ميارات ال -



 

 إجراش دراسات تيدف لمتعرف عمى أثر استراتيجية الجدول الذاتي في التحصيل الدراسي. -
 توجيو المعممين نحو استخدام استراتيجيات ما وراش المعرفة في تدريس معظم المواد التعميمية. -
 ية.إغناش المناىج الدراسية بأنشطة تتناسب مع ىذه االستراتيجية في معظم المواد الدراس -
 توجيو المعممين نحو اىتمام أكبر بميارات الفيم القرائي وتنميتيا كونيا تعدُّ األساس في كل تعمم. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ممخص البحث   

القددددددراشة حجددددددر األسدددددداس فددددددي كددددددل تعمددددددم، والددددددذي بتنميددددددة مياراتددددددو يمكددددددن تنميددددددة ميددددددارات  دُّ تعدددددد 
ميددددارات القددددراشة فيددددم قددددد اكتسددددبوا أداة المتعممددددين فددددي شددددتى فددددروع المعرفددددة، وعندددددما يكتسددددب المتعممددددون 

لمدددددتعمم تسددددديم فدددددي تنميددددددة تفكيدددددرىم وزيدددددادة فيميدددددم لمددددددا يتمقوندددددو مدددددن معدددددارف ومفدددددداىيم فدددددي كدددددل المددددددواد 
التعميميددددة، ولمددددا كددددان المعممددددون ينفددددذون دروس القددددراشة بشددددكل ال يراعددددي تنميددددة  ميددددارات الفيددددم القرائددددي 

نيدددددا ويعدددددزون ذلددددك إلدددددى طبيعدددددة المنددددداىج أو إلدددددى المتعددددددة والمتنوعدددددة أو يقتصدددددرون فقدددددط عمددددى القميدددددل م
طددددددرق التدريسددددددية التقميديددددددة التددددددي ال تراعددددددي جميددددددع ىددددددذه الميددددددارات، كددددددان ال بددددددد مددددددن زيددددددادة االىتمددددددام 
بتنميدددددة ميدددددارات الفيدددددم القرائدددددي وذلدددددك باسدددددتخدام طرائدددددق واسدددددتراتيجيات تدريسدددددية حديثدددددة وشددددداممة وىدددددي 

ول الدددددذاتي التدددددي تعتبددددر مدددددن أىدددددم االسدددددتراتيجيات كثيددددرة ومدددددن أىميدددددا فددددي ىدددددذا المجدددددال اسدددددتراتيجية الجددددد
 المستخدمة في تنمية وتحسين ميارات القراشة والفيم القرائي.

 وبناًش عمى ما سبق، تم تحديد مشكمة البحث بالسؤال اآلتي:

ما فاعمية برنامج تعميمي قائم عم  استراتيجية الجدول الذاتي في تنمية مهارات الفهم القرائي عند 
مة والجممة والفقرة لدى تهمذة الصف الراب  األساسي وما اتجاهاتهم نحو هذم مستوى الكم
 اةستراتيجية؟

 ىدف البحث إلى: 

  .معرفة فاعمية استراتيجية الجدول الذاتي في تنمية ميارات الفيم القرائي 
 وبين  معرفة الفروق في الفيم القرائي بين التالمذة الذين تعمموا وفق استراتيجية الجدول الذاتي

 زمالئيم ممن تعمموا بالطريقة المعتادة في مستوى الكممة والجممة والفقرة. 
 .معرفة اتجاىات التالمذة نحو ىذه االستراتيجية 
 ضفاش تغيير إيجابي في طريقة  تصميم برنامج تعميمي يساىم في تنمية ميارات الفيم القرائي وا 

 تعمم القراشة.

ت الباحثدددددة المدددددنيج شدددددبو التجريبدددددي، حيدددددث طبقدددددت ولتحقيدددددق مدددددا تيددددددف إليدددددو الدراسدددددة اسدددددتخدم
( تمميدددددذًا وتمميدددددذًة مدددددن تالمدددددذة الصدددددف الرابدددددع األساسدددددي فدددددي 83الدراسدددددة عمدددددى عيندددددة بمدددددغ حجميدددددا )

( تمميددددددذ درسددددددت وفقددددددًا 45مدينددددددة الالذقيددددددة، تددددددم تددددددوزيعيم عمددددددى مجمددددددوعتين: تجريبيددددددة مكونددددددة مددددددن )
 درست بالطريقة المعتادة. ( تمميذ 38الستراتيجية الجدول الذاتي، وضابطة مكونة من )

وتمثمدددددت أدوات الدراسدددددة فدددددي اختبدددددار الفيدددددم القرائدددددي، واسدددددتبانة لقيددددداس اتجاىدددددات التالمدددددذة نحدددددو  
اسددددتراتيجية الجدددددول الددددذاتي، ومددددن أجددددل تطبيددددق البحددددث الحددددالي والوصددددول إلددددى نتائجددددو تددددم تصددددميم 



 

ة لوحددددددتين تعميميتدددددين برندددددامج تعميمدددددي قدددددائم عمدددددى اسدددددتراتيجية الجددددددول الدددددذاتي لتعمددددديم المغدددددة العربيددددد
 من كتاب العربية لغتي لمصف الرابع األساسي.

 (:0.05اختبرت الدراسة الفرضيات التالية عند مستوى الداللة ) 

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 الكممة.د مستوى في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عن

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 الجممة.في التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى 

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 .الفقرةلتطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي عند مستوى في ا

  )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجدات تالمدذة المجمدوعتين )التجريبيدة والضدابطة
 .ككلفي التطبيق البعدي المباشر الختبار الفيم القرائي 

 جموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين ال يوجد فرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة الم
  عند مستوى الكممة.البعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

  ال يوجد فرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين
 عند مستوى الجممة.البعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

 فرق ذو داللدة إحصدائية بدين متوسدطي درجدات تالمدذة المجموعدة التجريبيدة فدي التطبيقدين  ال يوجد
 .عند مستوى الفقرةالبعديين )المباشر والمؤجل( الختبار الفيم القرائي 

  ال يوجدددددد فددددددرق ذو داللددددددة إحصددددددائية بددددددين متوسدددددطي درجددددددات تالمددددددذة المجموعددددددة التجريبيددددددة فددددددي
 .ككلالختبار الفيم القرائي  التطبيقين البعديين )المباشر والمؤجل(

 :تيةفرضيات تم التوصل لمنتائج اآلوبعد اختبار ال

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية ودرجات تالمذة  -
المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الكممة، وىذا الفرق لصالح المجموعة 

 التجريبية.
جد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية و درجات تالمذة يو  -

المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الجممة وىذا الفرق لصالح المجموعة 
 التجريبية.

مذة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية ودرجات تال -
 المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي عند مستوى الفقرة وىذ الفرق لصالح المجموعة التجريبية.



 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية ودرجات تالمذة  -
 يبية.المجموعة الضابطة في اختبار الفيم القرائي ككل وىذ الفرق لصالح المجموعة التجر 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -
 البعديين )المباشر والمؤجل (عند مستوى الكممة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -
 ستوى الجممة.البعديين ) المباشر والمؤجل( عند م

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -
 البعديين) المباشر والمؤجل( عند مستوى الفقرة.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في االختبارين  -
 عند المستويات ككل. البعديين) المباشر والمؤجل(

كّون التالمذة اتجاىات إيجابية نحو استراتيجية الجدول الذاتي، ونحو استخداميا في مادة المغة  -
 العربية، واستخداميا في مواد أخرى، ونحو األنشطة التي تتضمنيا ىذه االستراتيجية.

 وبعد معرفة النتائج تم التوصل إلى المقترحات اآلتية:

في مرحمة التعميم األساسي/ الحمقة األولى، السيما في  K.W.Lالجدول الذاتي استخدام استراتيجية -
 مادة المغة العربية.

مع الصفوف ذات األعداد الكبيرة، ألنيا ذات جدوى اقتصادية وال تحتاج  K.W.Lاستخدام استراتيجية -
 إلى توزيع التالمذة إلى مجموعات أو أعداد صغيرة.

موذج أساسي في بناش المنياج، وذلك من خالل تصميم وحدات اعتماد طريقة الجدول الذاتي كن -
تعميمية أو مجموعة من الدروس وفق ىذه الطريقة في مختمف صفوف التعميم األساسي/ الحمقة 

 األولى، ومختمف المواد الدراسية.
 إدراج ىذه الطريقة ضمن مقررات طرائق التدريس في كميات التربية. -
 راسة في مواد أخرى، وفي صفوف أخرى.إجراش دراسات مماثمة ليذه الد -
 إجراش دراسات لمتعرف عمى أثر طرائق واستراتيجيات تعميمية أخرى في تنمية ميارات الفيم القرائي. -
 إجراش دراسات تيدف لمتعرف عمى أثر استراتيجية الجدول الذاتي في التحصيل الدراسي. -
 ة في تدريس معظم المواد التعميمية.توجيو المعممين نحو استخدام استراتيجيات ما وراش المعرف -
 إغناش المناىج الدراسية بأنشطة تتناسب مع ىذه االستراتيجية في معظم المواد الدراسية. -
 توجيو المعممين نحو اىتمام أكبر بميارات الفيم القرائي وتنميتيا كونيا تعدُّ األساس في كل تعمم. -

 

 



 

 المصادر والمراجع

 المصادر:

597رئ ةق  ص  رئ،مآ  رئكمٌت  و م،  

 

:المراجع العربٌة  

  (. رئهفكٌللم ملل  م ظلل م همللل ي _ ه مٌفللق _ طلٌ هللق _ مهيمرهللق _ 2445))أ( رلللمرهٌت  معللدي

   رئ،يهم،  ايئت رئكهب.9طه مٌهق  أ ميطق  

 ( )3التدريس اإلبداعي وتعمم التفكير، سمسدمة التفكيدر والتعمديم والدتعمم (.2005ابراىيم، مجدي )ب 
 م الكتب.، القاىرة، عال

 درم رئمولٌم،  9ه ةٌت رئهفكٌم "رئ ظمٌ   رئهطلٌق"  ط(.2447  فل  محمد ) ع أل  عيد   صالح  

 امي .

 ( أثللم روللهخدرت روللهمرهٌعٌ  رئهولليؤل رئلل رهً فللً ه مٌلل  مهلليمرت حللل 2449أللل  اعلل ،  حولليت .)

رئهملٌ    رئمويئل رئكٌمٌيئٌ  ئدى طالب رئص  رئحيدي اشم  مويئ  ميعوهٌم غٌم م ش م،  كةٌ 

 رئعيم   رنوالمٌ   غز،.

  درم  رئ،ليهم،  4ط  رئهمل ٌ   رئ فوٌ  رئ ة ت فً رئلحث م يهل(. 2444.)محم د معيء االت  أل 

 .ئةعيم يت رئ شم

 ( مليدا رئ،ٌيم  رئه،ٌٌت رئهمل ي  ط9982أل  ئلد،  ولع .)امي .2   

 ( مليدا رئ،ٌيم رئ فوً  رئه،ٌٌت رئهمل2448أل  ئلد،  ولع .)درم رئفكم  امي .9 ي  ط   

 ( م،دم  فً هصمٌت رئلحث رئهمل ي  ط2443رآلغي  إحوي    رألوهي   محم د .)غز،.3   

 ( قٌلليم مفهلل ت ه ةللٌت رئ،للمرء، ئللدى طللالب رئممحةلل  راللهدرئٌلل   معةلل  9994للليدي  غوللي  خيئللد .)

طمق رئهدمٌم  دمرويت فً رئم يهل  طمق رئهدمٌم  رئ دد رئهيوع  رئعم ٌ  رئمصمٌ  ئةم يهل  

 رئ،يهم،  عيم   اٌ  شمم  كةٌ  رئهملٌ .

 (  أصل ل هلدمٌم رئةغل  رئ ملٌل  للٌ  رئ ظمٌل   رئمميمول   2449رئلع   الد رئفهيح حول .)9ط  

 امي   درم رئفكم.



 

 (  ٌأثم رئهدمٌم ليوهخدرت روهمرهٌعٌيت رئ كيءرت رئمه دد،  رئ،ل يت رئوت 2448رئلمكيهً   ٌف .)

 k.w.l رئهللمرلط رئمٌيضللً ئللدى طللالب رئصلل  رئثيئللث رئمه وللط لمدٌ لل  مكلل   فللً رئهحصللٌل 

 رئمكمم   مويئ  دكه مر، غٌم م ش م،  عيم   أت رئ،مى  مك  رئمكمم .

 ( رئمٌوم فً 9983لة،ٌم  أحمد مماً  ه فٌق .)9اةت رئ فم رئهمل ي  ط. 

 (.رالهعيهيت  طمرئق ه دٌةهي  قٌيوهي فلً رئه ةلٌت رئمدم9986لة،ٌم  أحمد .)  ولً  درئلم، رئهملٌل

   امي   رألمد .9 رئه ةٌت ل كيئ  رئغ ث  ط

 (اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما وراش المعرفة في تعميم القدراشة، مجمدة 2004بيمول، ابراىيم :)
القددراشة والمعرفددة، العدددد الثالثددون، الجمعيددة المصددرية لمقددراشة والمعرفددة، كميددة التربيددة، جامعددة عددين 

 شمس.
 ٌ(. أثم رئص م، رئ،مرئٌ   موه ى رئم،م ئٌل   رئعل م فلً رالولهٌ يب رئ،مرئلً 9992  )رئهل  شيد

 ئدى طةل  رئص  رئثيم   ألحيث رئٌمم ت  وةوة  رئ ة ت رن وي ٌ   رئمعةد رئثيم   رئ دد رئمرلع.

  ٌ(. أثللم رئ،للدم، رئ ظٌفٌلل   طمٌ،لل  اللمض رئ صلل ص فللً 9999 م،للدردي  محمللد ) عرئهللل  شلليد

 ث رئٌمم ت  وةوة  رئ ة ت رن وي ٌ   رئمعةد رئويلع  رئ دد رئويلع.رالوهٌ يب  ألحي

 ( ه مٌ  مهليمرت رئفهلت رئ،مرئلً ئلدى طلالب رئصل  رئثلي ً رئثلي  ي  9997عيب    اةً و د .)

لح ث مؤهمم هملٌ  رئغد فً رئ يئت رئ ملً  ادد خيص م  معة  كةٌ  رئهملٌ   عيم   رنمليمرت  

 ٌ .رئعزء رأل ل  كةٌ  رئهمل

 ( دمروليت  فولٌ  فلً رئشخصلٌ  رئ ملٌل   9986عيلم  الد رئحمٌد  رئشٌ   وةٌمي  رئخضلمي .)

 رئ،يهم،  ايئت رئم مف .

 ( ًف يئٌل  رولهمرهٌعٌ  م،همحل  فلً ه مٌل  ل لض مهليمرت رئفهلت رئ،مرئلً 2443عيد  محمد ئطف .)

رئ شللم    رئعم ٌلل  ئهالمٌلل  رئصلل  رئثللي ً رناللدردي  معةلل  رئ،للمرء،  رئم مفلل   رئ للدد رئثللي ً  

 رئمصمٌ  ئة،مرء،  رئم مف   رئ،يهم،  عيم   اٌ  شمم  كةٌ  رئهملٌ .

 ( اةت رئ فم رالعهملياً رالهعيهليت رئهطلٌ،ٌل  رئم يصلم،  م شلأ، رئم ليم   9984عالل  و د .)

 رالوك دمٌ .

 (  فياةٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئه  ق ر2449رئعةٌدي  حو .) ًألدلل

ئدى طالب رئص  رئثي ً رئثي  ي  مويئ  دكه مر، غٌم م ش م،  كةٌ  رئهملٌل   عيم ل  أت رئ،لمى  

 رئممةك  رئ ملٌ  رئو  دٌ .

  (. ف يئٌلل  روللهخدرت روللهمرهٌعٌيت مللي  مرء رئم مفلل  فللً 2449 صلليدق  م ٌللم ) عرئع للدي  أمٌ لل

ي ً رنادردي   ي رئو يت رئ ،ةٌ  هحصٌل رئ ة ت  ه مٌ  رئهفكٌم راللهكيمي ئدى هالمٌ  رئص  رئث

   رئمؤهمم رئ ةمً رئخيمم  رئهملٌ  رئ ةمٌ  ئةم رط  .2499رئمخهةف   



 

 (  م يهل رئلحث رئهمل ي  عيم   دمشق  كةٌ  رئهملٌ .9989رئعٌ شً  فيطم .) 

 ( فياةٌ  روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئله ةت رئه لي  ً رئعم لً  رولهمرهٌعٌ 2448حيفظ   حٌد .)K.W.L 

 مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئص  رئويدم راللهدرئً ليئممةك  رئ ملٌل  رئول  دٌ   فً ه

 .74مصم  معة  رئ،مرء،  رئم مف   رئ دد

 ( أوم رئ،مرء،  فهت رئم،م ء لٌ  رئ ظمٌ   رئهطلٌلق  2444حلٌب    محمد .)املي   درم 2ط  

 اميم.

 (هدمٌم  ه،ٌٌت مهيمرت2443رئحةٌ ر ً  ٌيوم .) .رئ،مرء،  رئك ٌت  مكهل  رئفالح 

 ( ه ةٌت رئةغ  رئ ملٌ  ئغٌم رئ يط،ٌ  لهي فً ض ء رئم يه2499حوٌ   مخهيم رئطيهم .)   ل رئحدٌث

 رئدرم رئ يئمٌ  ئة شم.

 ( رهعيهللليت رئطةلللل   مٌللل ئهت  حللل  رئمللل رد رئدمرولللٌ   االقههلللي لموللله ى 9977حملللز،   للل رل .)

  رأل ل رئثلي  ي فلً مدٌ ل  املي   موليئ  ميعولهٌم رئهحصٌل رئدمروً فً اٌ   مل  طةلل  رئصل

 غٌم م ش م،  رئعيم   رألمد ٌ   امي .

  د م ول   رئل ركم، رئ يمةل   رئ ل ع رالعهملياً فلً (.2499مي  فلمرم   خصلي     آم ل  )رئحم

 .2499  3  ادد7رالوهٌ يب رئ،مرئً  رئمعة  رألمد ٌ  فً رئ ة ت رئهمل ٌ   معةد

 ( فص ل فً هدمٌم رئةغ  رئ ملٌ   2443رئخةٌف   حو  ع فم .)رئمٌيض  مكهل  رئمشد.4ط   

 ( أثللم روللهخدرت روللهمرهٌعٌيت مللي  مرء رئم مفلل  فللً ه مٌلل  رئهفكٌللم رئ ةمللً 2445خةٌللل   لل رل .)

  8 رالهعي،  ح  ميد، رئ ة ت ئدى هالمٌل  رئصل  رأل ل رنالدردي  معةل  رئهملٌل  رئ ةمٌل   رئمعةلد 

 .9رئ دد

 فياةٌل  لم ليمل ه ةٌملً قليئت اةلى رولهمرهٌعٌ  رئهلدمٌم رئهلليدئً  (.2492ةلً )رئخ رئد،    يع  ا

ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئ  ي ص  ليت رئه ةت ئةممحة  رألويوٌ  فً رألمد    رئمعة  رئد ئٌ  

 رئهمل ٌ  رئمهخصص    رئمعةد رأل ل  رئ دد رئمرلع .

 ( رولللهمرهٌعٌيت ئالولللهٌ يب 2444درٌموللل    ميمغمٌلللت .) رئ،مرئلللً رولللهمرهٌعٌ  ه للليل رئ،ملللم

  روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً  همعم 6 مدرمم رئظهمر   درم رئكهيب رئهمل ي ئة شم  رئدميت.

 (  أويوللٌيت فللً اةللت رئلل فم رئهمللل ي  روللهمرهٌعٌيت رندمرت2444دم ز،  أف للي .)  م شللطيههي 

 كأويم ئهصمٌت رئه ةٌت  دمرويت لح ث  هطلٌ،يت  امي   درم رئشم ق.

 ( رئ م  رئهمل ي ئةطفل  رئممرهق  لٌم ت  درم رئ هض  رئ ملٌ .9979دو قً  كميل .) 



 

 ( روهمرهٌعٌيت رئه ةت  ح  ه مٌ  عيمع مي ع  هص ٌ  عدٌد  2442داد م  رئوٌد محمد .)9ط  

 رئم ص م،  رئمكهل  رئ صمٌ  ئة شم  رئه زٌع.

 ( رهع2445رئللدئٌمً  طللق اةللً    رئلل رئةً  ولل يد الللد رئكللمٌت .)  يهلليت حدٌثلل  فللً هللدمٌم رئةغلل

   امي   درم رئكهب رئحدٌث .9طرئ ملٌ   

 ( اةت رئ فم رالعهمياً  درم رئ هض  رئ ملٌ   لٌم ت.9994د ٌدرم  الد رئفهيح .) 

 ( أص ل اةت رئ فم  رئمكهب رئمصمي رئحدٌث  9973مرع   أحمد ازت .). ٌرالوك دم 

 ( كٌلل   للدمم رئ،للمرء، لأوللة ب 9986د فللً  عٌمرئللدع  شللٌممي   علل مجع  م مةللم  ئلل مرم .)

 م ظت  همعم 6 رلمرهٌت محمد رئشيف ً  مكهل  رئفالح  رئك ٌت.

 ( رهعيهيت رئم ةمٌ   طةل  رئممحة  رألويوٌ   ح  رئ رعليت رئلٌهٌ  فً ميد، 9999مشٌد  خةٌل .)

   عيم   رئٌمم ت  رملد.م ش م، رئةغ  رئ ملٌ   ل ض رئمشكالت  مويئ  ميعوهٌم

 لٌم ت  رئمؤوو  رئعيم ٌ  ئةدمرويت.9ط(. اةت رئ فم رالعهمياً  9996فٌق )مض ر   ش   

 ( ،رئهفيالل للٌ  ل لض رولهمرهٌعٌيت ملي  مرء رئم مفل   موله ٌيت هعهٌلز 2445ممضي   حٌي .)

رئم ة ميت فً ه مٌ  رئمفيهٌت رئ ةمٌ   رئهفكٌم رئ يقد ئدى هةمٌ رت رئص  رأل ل رنادردي فً ميد، 

 .9  رئ دد 8ئهملٌ  رئ ةمٌ   رئمعةد رئ ة ت  معة  ر

 (  رهعيهليت طةلل  كةٌل  رئهملٌل  لعيم ل  دمشلق  حل  ل لض م،لممرت اةلت 9993زحٌةً  غوي .)

 رئ فم  االقههي ليئهحصٌل رئدمروً  مويئ  ميعوهٌم  عيم   دمشق.

 ( اةت رئ فم رالعهمياً  ايئت رئكهب  رئ،يهم،.9977زهمر   حيمد .) 

 ( رئ2447زهللمر   حيمللد .)  مفلليهٌت رئةغ ٌلل  ا للد رألطفلليل أووللهي  مهيمرههللي هدمٌوللهي  ه، ٌمهللي

 امي   درم رئموٌم، ئةطليا   رئ شم  رئه زٌع.

 ( أثم روهخدرت رولهمرهٌعٌ 2499رئزهمر ً  غٌدرء .)K.W.L  اةلى رئهحصلٌل رئدمرولً فلً م،لمم

ميعولهٌم غٌلم  رئةغ  رال عةٌزٌ  ئدى طيئليت رئص  رأل ل رئمه وط لمدٌ   مك  رئمكممل   موليئ 

 م ش م،  كةٌ  رئهملٌ   عيم   أت رئ،مى  رئممةك  رئ ملٌ  رئو  دٌ .

 ( صل  ليت رئله ةت رألولم رئ ظمٌل    رئهشخٌصلٌ   رئ العٌل   9998رئزٌليت  فهحلً مصلطفى .)

   رئ،يهم،  درم رئ شم ئةعيم يت.9ط

 ( ،د م رئمللدخل رئ،صصللً فللً ه مٌلل  مهلليمرت رئ،للمرء، رئصلليمه9993زٌللي   ميعللد .) رئوللة ت   

 رئ،ٌمً ئدى هالمٌ  رئممحة  رنادردٌ   مويئ  دكه مر، غٌم م ش م،  كةٌ  رئهملٌ   ط طي.



 

 ( ً ه مٌل  ملي  مرء رئم مفل  ليولهخدرت كلل مل  رولهمرهٌعٌ  2447ويئت  أملي .)K.W.L.H  رئم دئل

 ضلل ء  ظمٌلل  رئلله ةتفللً     أثللم، اةللى رئهحصللٌل ئللدى رألطفلليل لم لليمل درف ٌلل  رالئهللزرت ليئهللد

 .95  رئمعةد 2رئموه د إئى رئدميغ   ظمٌ  رئهد   معة  رئ ة ت رئهمل ٌ   رئ دد 

 ( ًأولليئٌب هللدمٌم رئةغلل  9999رئولل دي  املليدع   رئللل مٌ ً  زٌلليدع  م وللى  الللد رئم طلل .)

 رئ ملٌ   رألمد   إملد  درم رألمل.

 ( فياةٌ  رولهمرهٌعٌهٌ  مل  رولهمرهٌعٌيت ملي  مرء ر2449و ٌد  محمد رئوٌد .)  ئم مفل  فلً ه مٌل

رئهحصٌل  رئهفكٌم رئ يقد  رالهعلي،  حل  رئ، رالد رئ ح ٌل  ئلدى هالمٌل  رئممحةل  رنادردٌل   مصلم  

 .96معة  رئ،مرء،  رئم مف   رئ دد 

 ( روهمرهٌعٌيت روهٌ يب رئم،م ء ئدى رئ،يما رئ مللً  االقيههلي 2444والت  اةً الد رئ ظٌت .)

 ص  معةل  رئهملٌل   رئ لدد رئثيئلث  رئ شلم   ل لد رئمئل   لكل م  رئموه ى رئه ةٌمً  رئع م  رئل

 رئ،يهم،  عيم   رألزهم  كةٌ  رئهملٌ .

 (. أثم ل ض رئ مةٌليت رئ ه ٌل  رئمصليحل  ئةه لم  فلً رولهٌ يب رئم،لم ء 2446) وةطي   صفيء

  حةل ر   هيلً  مويئ  دكه مر، غٌم م ش م،ئدى هالمٌ  رئص  رئثي ً رنادردي  فً ه لٌمهت رئك

 م   حة ر   كةٌ  رئهملٌ .عي

 (  6 أثم لم يمل قيئت اةى روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فلً 2449رئوةٌمي   مهي الد)

ه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ئدى هةمٌ رت ص  ليت رئ،مرء، فً رئص  رئويدم راللهلدرئً  موليئ  

 ئدمرويت رئ ةٌي.ميعوهٌم غٌم م ش م،  رئلحمٌ   عيم   رئخةٌل رئ ملً  كةٌ  ر

 (  ف  هدمٌم رئهملٌ  رئةغ ٌ   ر طليايههي رئموةكٌ   أ ميطهي رئ مةٌل   9997ومت  محمد صيئ .)

 رئ،يهم،  درم رئفكم رئ ملً.

   ٌ(هعمٌلللً هلليمٌخً   صللفً ) رئهمللل ي رئلحللث  م لليهل رئهفكٌللم(. 2494) رئحمٌللد الللد شلليه  

 .رئهملٌ  كةٌ  م ش مرت  رالوك دمٌ  دم ه م  عيم  

 (  ه ةٌت رئةغ  رئ ملٌ  لٌ  رئ ظمٌ   رئهطلٌق  9996شحيه   حو .)م رئمصمٌ  ر  رئ،يهم،  رئد3ط

 رئةل ي ٌ .

 ( أثم رههمليت أ ئٌليء رألمل م فلً هحصلٌل أل ليئهت  فلً رهعيهليههت  حل  9983رئشمع  مصطفى .)

 وللهٌمرئمدمولل   رئملل رد رئدمروللٌ  ا للد طةللل  رئصلل  رئثيئللث رناللدردي فللً رألمد   مولليئ  ميع

   عيم   رئٌمم ت  رألمد .م ش م،



 

 ( أثم روهخدرت مي  مرء رئم مف  فً هحصٌل رئ ة ت  ه مٌ  مهيمرت امةٌليت 2442شهيب  م ى .)

رئ ةت رئهكيمةٌل   رئهفكٌلم راللهكليمي ئلدى هالمٌل  رئصل  رئثيئلث رنالدردي  معةل  رئهملٌل  رئ ةمٌل   

 .4  رئ دد 3رئمعةد 

 ةحيت رئهملٌلللل   هك  ئ عٌللللي رئه ةللللٌترئ ملٌلللل  ئمصللللط  رئم ولللل ا6ت(2442ملللليهم )  صلللللمي  

 . رئمٌيض  مكهل  رئمشد ئة شم  رئه زٌع9ط

 (. رهعيهلليت طةلل  رئممحةل  رألويولٌ  رئمه ولط   حلل  2446 م ليلم،  محملد ) عرئصلميدي  أحملد

   رئ دد رئثي ً.22رئمدمو   معة  عيم   دمشق  رئمعةد 

 (. هلدمٌم رئ ملٌل  فلً رئه ةلٌت رئ ليت  ظمٌليت 9999 م يع  محمد رئوٌد ) ط ٌم    مشدي أحمدع

   رئ،يهم،  درم رئفكم رئ ملً.9ط هعيمب  

 ( هحةٌلل رئمحهلل ى فلً رئ ةلل ت رن ولي ٌ   ط9987ط ٌمل   مشللدي .)درم رئفكللم رئ مللً ئة شللم 9  

  رئه زٌع  مصم.

 ( رألوللم رئ يملل  ئم لليهل ه ةللٌت رئةغلل  رئ ملٌلل  إاللدردهي هط ٌم9998ط ٌملل   مشللدي أحمللد .) هللي

   رئ،يهم،  درم رئفكم رئ ملً.9ط ه، ٌمهي  

 (. أولليئٌب هللدمٌم رئةغلل  رئ ملٌلل  لللٌ  2443  رئح رمللد،  محمللد فللؤرد ) ايشلل م  مرهللب قيوللتع

   امي   درم رئموٌم،.9طرئ ظمٌ   رئهطلٌق  

 ( أوم رئلحث فً رئ ة ت رئوة كٌ   عيم   دمشق.9988ايقل  فيخم .) 

 (  ٌطللمق رئهلل2444الليمم  فخللم رئللد .)   ٌ2طدمٌم رئخيصلل  ليئةغلل  رئ ملٌلل   رئهملٌلل  رنوللالم  

 رئ،يهم،  ايئت رئكهب.

 ( روهمرهٌعٌيت فهت رئم،م ء أووهي رئ ظمٌ   هطلٌ،يههلي رئ مةٌل   2494الد رئليمي  ميهم .)9ط  

 امي   درم رئموٌم، ئة شم  رئه زٌع.

 (فاعميددة اسددتراتيجية التصددور الددذىني فددي تنميدد2009عبددد البدداري، مدداىر :) ة ميددارات الفيددم القرائددي
لتالميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة دراسات فدي المنداىج وطدرق التددريس، كميدة التربيدة، جامعدة عدين 

 .145شمس، العدد
  ٌ(. أثللم روللهخدرت روللهمرهٌعٌيت مللي  مرء رئم مفلل  فللً 2447 آدت  مٌمفللت ) عالللد رئحكللٌت  شللٌم

ملي  مرء رئم مفل   رئهحصلٌل  ل،ليء هدمٌم م،مم طمق هدمٌم رئمٌيضٌيت اةى ه مٌل  مهليمرت 

 .923أثم رئه ةت ئدى رئطيئليت رئم ةميت  معة  دمرويت فً رئم يهل  طمق رئهدمٌم  رئ دد



 

 (  ف يئٌ  روهمرهٌعٌيت م مفٌ  م ٌ   فً ه مٌ  ل ض رئمهليمرت رئ ةٌلي 2444الد رئحمٌد  الد .)

رء،  رئم مف   رئ دد رئثي ً  رئعم ٌ  ئةفهت فً رئ،مرء، ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي  ي  معة  رئ،م

 رئمصمٌ  ئة،مرء،  رئم مف   رئ،يهم،  عيم   اٌ  شمم  كةٌ  رئهملٌ .

 ( ف يئٌل  لم ليمل م،هلمح ئهطل ٌم هلدمٌم رئ،لمرء، فلً ضل ء قضليٌي 2446اللد رئخليئق  مخهليم .)

  ي  مويئ  رئ  ئم  فً ه مٌ  مهيمرت رئ،مرء،  رئ اً لهةت رئ،ضيٌي ئدى طالب رئص  رأل ل رئثي

 دكه مر، )غٌم م ش م،(  رئم ٌي  عيم   رئم ٌي  كةٌ  رئهملٌ .

 ( أثم ه ظٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً رئهحصلٌل رئدمرولً 2444الد رئصل م  أحمد .)

ئميد، رئ ة ت  ه مٌ  مهيمرت امةٌيت رئ ةت رئهكيمةٌ   رئهفكٌم راللهكليمي ئلدى طةلل  رئصل  رئثيئلث 

 ميعوهٌم م ش م،  مصم. رنادردي  مويئ 

 ( أثم روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مفل  فلً رئفهلت رئ،مرئلً  رحهلمرت 2446الد رئغ ً  الد رئمحٌت .)

 غٌم م ش م،  عيم   رألزهم.ميعوهٌم رئم ةمٌ   مويئ  

 (فياةٌ  روهمرهٌعٌ  رئخمٌط  رئدالئٌ   رئ شليط رئفكلمي فلً ه مٌل  مهليمرت 2446شحيه   محمد  )

 ً ئدى طالب رئم هد رئ يئً ئةهك  ئ عٌي  كةٌ  رئهملٌ   ل هي.رئفهت رئ،مرئ

 ( ً أص ل اةت رندرم، رئ يم   رئدرم رئعيم ٌ   لٌم ت.9984الد    الد رئغ .) 

 (.القيددددددداس والتقدددددددويم التربدددددددوي واسدددددددتخدامو فدددددددي مجدددددددال التددددددددريس        2001عبدددددددد اليدددددددادي، نبيدددددددل .)
 المنقحة، عمان: دار وائل لمنشر. 2الصفي، ط

 روللهمرهٌعٌيت حدٌثلل  فللً فلل   .(2448م ع رئللدئٌمً  طللق اةللً حوللٌ  )الللد رئهيشللمً  الللد رئللمح

   درم رئشم ق ئة شم  رئه زٌع  امي   رألمد .9رئهدمٌم  ط

 ( أثم رئهدمٌب اةلى رولهمرهٌعٌيت ملي  مرء رئم مفل  فلً 2448الد رئ هيب  الد رئ يصم أ ٌم .)

رئللً ئللدى رئهالمٌلل    ي صلل  ليت رئلله ةت ليئممحةلل  م رقلل  ه ي  ٌلل  فللً ه مٌلل  مهلليمرت رئفهللت رئ،م

   رئعم ٌ  رئمصمٌ  ئة،مرء،  رئم مف .89راللهدرئٌ   معة  رئ،مرء،  رئم مف   رئ دد 

 (  ف يئٌ  روهخدرت ل ض روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مفل  فلً هحصلٌل 2445الد رئ هيب  فيطم .)

مهي ئللدى طللالب رئصلل  رئثللي ً رئثللي  ي رئفٌزٌلليء  ه مٌلل  رئهفكٌللم رئهللأمةً  رالهعللي،  حلل  روللهخدر

 .4  رئ دد 8رألزهمي  معة  رئهملٌ  رئ ةمٌ   رئمعةد 

  المنصددورة، 1(: صددعوبات القددراشة والفيددم القرائددي )التشددخيص والعددالج(،ط1998)عجدداج، خيددري ،
 .دار الوفاش

 ( أثدر اسدتخدام اسدتراتيجية2012عرام، ميرفت :) (k w l )تفكيدر فدي اكتسداب المفداىيم وميدارات ال
 كمية التربية، جامعة غزة. رسالة ماجستير منشورة، الناقد لدى طالبات الصف السابع األساسي،



 

 (  ٌهط ٌم م،ٌيم رهعيهيت طةل  رئممحة  رألويوٌ  رئ ةٌي  ح  رئمدمول  فلً 9999رئ زرت  حو .)

   عيم   رئٌمم ت  رملد  رألمد .م ش م، رألمد   مويئ  ميعوهٌم

 ( ً ه 9999اصم  حو .) ًةٌت رئ،مرء، م  م ظ م اةت رئةغ  رئ فوً  رالوك دمٌ   رئمكهب رئ مل

 رئحدٌث.

 ( ً رئ،مرء، طلٌ ههي م يشط ه ةٌمهلي  ه مٌل  مهيمرههلي  رالولك دمٌ   رئمكهلب 9999اصم  حو .)

 رئ ملً رئحدٌث.

 ( رئممعع فً هدمٌم رئةغ  رئ ملٌ   2444اطي  رلمرهٌت محمد .)رئ،يهم،  ممكز رئكهيب.9ط   

 (. فياةٌلل  روللهمرهٌعٌهً )2448طٌلل   رلللمرهٌت  صلليئ   محمللد )اK.W.L.A فكللم ـللـ زر ج ـللـ(  )

شليمت( فلً هلدمٌم رئمٌيضلٌيت اةلى ه مٌلل  رئه رصلل   رنللدرع رئمٌيضلً ئلدى هالمٌل  رئممحةلل  

 .98  رئمعةد 76راللهدرئٌ   مصم  معة  كةٌ  رئهملٌ   عيم   ل هي  رئ دد 

 ( ف يئٌلل  رولل9999اطٌلل   عملليل .) هخدرت روللهمرهٌعٌ  رئخمٌطلل  رئدالئٌلل  فللً ه مٌلل  مهلليمرت رئفهللت

رئ،مرئً ئدى هالمٌ  رئممحة  رنادردٌل   موليئ  ميعولهٌم غٌلم م شل م،  ل هلي  عيم ل  رئزقليزٌق  

 كةٌ  رئهملٌ .

 ( ف يئٌل  رولهمرهٌعٌيت ملي  مرء رئم مفل  فلً ه مٌل  مهليمرت رئفهلت رئ،مرئلً 2446اطٌ   عميل .)

  ليت رئلله ةت ليئممحةلل  رنادردٌلل   معةلل  كةٌلل  رئهملٌلل   عيم لل  ل هللي  كةٌلل  ئللدى هالمٌلل    ي صلل
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  امي   درم صفيء ئة شم 9ط(. رئع د، رئشيمة   رئهعدٌد فً رئهدمٌم  2449) )أ( اطٌ   محو  

  رئه زٌع.

   ء  املللي 6 درم (6روللهمرهٌعٌيت مللي  مرء رئم مفللل  فللً فهللت رئم،للم 2449))ب( اطٌلل   محولل

 .رئم يهل ئة شم  رئه زٌع

 ( أثم روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئ مف  فً هدمٌم رئمٌيضلٌيت 2444افي    از    ش ر   هٌوٌم .)

اةى ه مٌ  رئهفكٌم رئم ظ مً ئدى طةلل  رئصل  رئثليم  رألويولً لغلز،  رئملؤهمم رئ ةملً رئثليم   

  9 ٌللل  رئمصلللمٌ  ئةهملٌللل   معةلللد رألل للليد رئغيئلللل  فلللً م للليهل رئ ةللل ت لللليئ ط  رئ مللللً  رئعم

 رالومياٌةٌ   عيم   اٌ  شمم.

 (  رنحصيء رئهمل ي  رنحصيء رالوهدالئً  ط9997افي    از .)مكهل  رئٌيزعً  غز،.9   

 ( أثللم روللهخدرت روللهمرهٌعٌيت مللي  مرء رئم مفلل  فللً هللدمٌم رئ ةلل ت اةللى 2494ا،ٌةللً  وللمٌم .)

،  ح  رئميد، ئلدى رئهالمٌل  رئمكفل فٌ   مصلم  معةل  رئهحصٌل  مهيمرت مي  مرء رئم مف   رالهعي

 .954دمرويت فً رئم يهل  طمق رئهدمٌم  رئ دد



 

 ( فياةٌ  روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه مٌ  مهيمرت رئهفكٌم رئ يقلد 2447اةً رئدٌ   مشي .)

،  كةٌل  فً ميد، اةت رالعهميع ئدى طالب رئممحة  رئثي  ٌ  رئ يم   موليئ  ميعولهٌم غٌلم م شل م

 رئهملٌ   عيم   ق ي، رئو ٌم  رئ مٌش.

 ( أثم روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فً ه ةت رئكٌمٌيء اةى موه ى 2447اةً  ازت .)

هعهٌز رئم ة ميت  ل،يء أثم رئه ةت ئدى طالب رئصل  رأل ل رئثلي  ي رئزمرالً  رئملؤهمم رئ ةملً 

 .رئحيدي اشم  رئعم ٌ  رئمصمٌ  ئةهملٌ  رئ ةمٌ 

 ( أثم روهخدرت روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مف  فلً هحصلٌل رئمٌيضلٌيت  حلل 2444اةً   رئل .)

رئمشكالت ئدى هالمٌ  رئصل  رئخليمم راللهلدرئً  دمروليت فلً رئم ليهل  طلمق رئهلدمٌم  رئ لدد 

96. 

 (اسددتراتيجية 2005العميددان، فيددد :)K.W.L فوائدددىا،  –إجراشاتيددا  -فددي تدددريس القددراشة ومفيوميددا
 ة كميات المعممين، المجمد الخامس، العدد األول.مجم

 (. أثم ه شٌط رئم مف  رئويل،  اةى رالوهٌ يب رئ،مرئً ئدى 2446 رئ يط م  مٌيد، ) عامم   م ى

اٌ   م  رئطةل    ي ص  ليت رئله ةت فلً مدٌ ل  املي   معةل  دمروليت رئ ةل ت رئهمل ٌل   رئمعةلد 
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 ه مٌ  موله ٌيت رئفهلت رئ،مرئلً ئلدى (.2446 حي ً  محمد الٌد)    رئظ  عميل مصطفىرئ ٌو ي

معة  دمرويت فلً   يوً فً رنميمرت رئ ملٌ  رئمهحد،هةمٌ رت رئص  رئويلع لممحة  رئه ةٌت رألو

يهل  طلمق رئهلدمٌم  عيم ل  الٌ    رئعم ٌ  رئمصمٌ  ئةم 994رئ دد   مق رئهدمٌمرئم يهل  ط

   رئ،يهم، .شمم

 فياةٌ  هدمٌم رئ،مرء، ليوهخدرت لم يمل رئ م ض فلً هحولٌ  (.2444ى)رئ ٌو ي  عميل مصطف

رئوللما   رئفهللت رئ،مرئللً  معةلل  رئ،للمرء،  رئم مفلل   رئ للدد رئثالثلل    رئعم ٌلل  رئمصللمٌ  ئة،للمرء، 

  رئم مف   عيم   اٌ  شمم  رئ،يهم،.

 ( م  رئ،لٌت  رالهعيهليت ا لد طفلل ملي قللل رئمدمول   ط9993غزر ي  زهٌم  .)درم    لٌلم ت 9

 رئملهدأ ئةطليا   رئ شم.

   موله ٌيت رئفهلت رئ،مرئلً   مهيمرهلق رئالزمل  ألولئة  كهلب رئةغل  (. 2449  محمد معلب)فضل

رئ ملٌلل  لد ئلل  رنملليمرت رئ ملٌلل  رئمهحللد،  معةلل  رئ،للمرء،   رئم مفلل    رئ للدد رئولليلع   رئعم ٌلل  

 رئمصمٌ  ئة،مرء،   رئم مف    عيم   اٌ  شمم  رئ،يهم،.



 

  9ط(. رالهعيهيت رئهمل ٌ  رئم يصم، فً هدمٌم رئةغل  رئ ملٌل   9998   محمد معب )فضل  

 رئ،يهم،  ايئت رئكهب.

 ( 2443فهمً  إحولي  اللد رئلمحٌت.)  ف يئٌل  رولهمرهٌعٌيت ملي  مرء رئم مفل  فلً ه مٌل  مهليمرت

 للدد رئثيئللث   رئ،للمرء، رئ يقللد، ئللدى طيئللليت رئصلل  رأل ل رئثللي  ي  معةلل  رئ،للمرء،   رئم مفلل    رئ

 رئ شم     رئعم ٌ  رئمصمٌ  ئة،مرء،   رئم مف   عيم   اٌ  شمم  رئ،يهم، . 

 (. اةللت رئلل فم رالعهمللياً  مكهللل  رئخللي عً  9977 رئ،طللي   محمللد اةللً ) عفهمللً  مصللطفى

 رئ،يهم،.

 (. فياةٌ  حة،يت رألدب فلً ه مٌل  مهليمرت 2449 رئمزم اً  كمٌم  مطم ) عقيوت  محمد عيلم

  رئعم ٌلل  86ئ،مرئللً ئللدى طللالب رئممحةلل  رنادردٌلل   معةلل  رئ،للمرء،  رئم مفلل   رئ للدد رئفهللت ر

 رئمصمٌ  ئة،مرء،  رئم مف .

 ًامي    رئه زٌع رألهةٌ  ئة شم  9ط  م  رئطفل رئم مفً  رئةغ ي  .(2444ٌ و )  قطيم. 

 لل  أصلل ل رئهللدمٌم )رئعللزء رأل ل(  مطل لل  عيم (.9994)رئ،للال  فخللم رئللدٌ  ع  يصللم  ٌلل  م 

 دمشق.

 ف يئٌلل  لم لليمل م،هللمح ئه مٌلل  مهلليمرت رئفهللت رئ،مرئللً    ( .2444ئ،ةٌ للً   الليط  الللد رئ،لليدم)ر

  عيم ل  رئم  فٌل   هدرئً  مويئ  دكه مر، غٌم م ش م،رئه لٌم رئكهيلً ئهالمٌ  رئص  رئخيمم رنل

 مصم.

 (  ه مٌلل  مهلليمرت مللي  مرء رئم مفلل   أثمهللي فللً رئهحصلل2442ٌئطلل      يدٌلل .) ل  ر ه،لليل أثللم

 رئه ةت  رئمؤهمم رئ ةمً رئويدم  رئهملٌ  رئ ةمٌ   ث،يف  رئمعهمع  كةٌ  رئهملٌ   عيم   اٌ  شمم.

 (  ٌهدمٌم رئةغ  رئ ملٌ  فً رئممحة  رئثي  ٌ  أووق  هطلٌ،يهلق 9999معي م  محمد صالح رئد .)

   رئ،يهم،  درم رئم يم .2طرئهمل ٌ   

 مهليمرت رئ،لمرء، رئ يقلد، ئلدى هالمٌل  ممحةل  رئه ةلٌت رألويولً   مٌل(.ه9986د  الد رئفهليح )محم  

 مويئ  دكه مر، غٌم م ش م،  عيم   رئم ص م،  كةٌ  رئهملٌ   رئم ص م،.

 (  ف يئٌ   م  ج هدمٌوً م،همح قيئت اةى روهمرهٌعٌيت مي  مرء رئم مفل  فلً 2448محمد  هل .)

 .3  ي  معة  كةٌ  رئهملٌ   ل م و ٌد  رئ دد ه مٌ  رئهفكٌم رئ يقد ئدى طيئليت رئص  رأل ل رئثي



 

 (. د م رالهعيهيت فً وة ت رألفمرد  رئعميايت  مويئ  رئخةٌل رئ ملً  9995مخز مً  أمل )رئ
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 ( اةت رئ فم رالعهمياً  عيم   دمشق  كةٌ  رئهملٌ .9986مخ ل  ميئت .) 

 ( هدمٌم ف    رئةغ  ر2442مدك م  اةً أحمد .)   ٌرئ،يهم،  درم رئفكم رئ ملً.2طئ مل   

 ( مشللكالت رئ،للمرء، ملل  رئطف ئلل  إئللى رئممره،لل   رئهشللخٌص  رئ للالج  2449مصللطفى  فهللٌت .)

 رئ،يهم،  درم رئفكم رئ ملً.

 ( 6 مدى إه،ي  طالب  طيئليت رئممحة  رئثي  ٌ  ئمهيمرت رئ،مرء، رئ يقد،   9989)   فيه مصطفى

 .( كةٌ  رئل يت   عيم   اٌ  شمم  مويئ  ميعوهٌم ) غٌم م ش م،

 (  6 ه مٌ  ل ض مهيمرت رئفهت فً رئ،مرء، رئصيمه  ا د هةمٌل رت رئصل  9994رئمطي ا   فيطم)

رئثي ً رنادردي لد ئ  قطم  رهعيهيهه   ح هي ليوهخدرت أوة ب رئه ةلٌت رئفلمدي  موليئ  دكهل مر، 

 غٌم م ش م،  عيم   اٌ  شمم  رئ،يهم،.

 (  ٌرئهأخم فً رئ،مرء، رئعهمٌ  هشخٌصق  االعق  رئمٌيض  ايئت رئكهب.9987رئمال  لدم .) 

 ( ًأثم رولهخدرت رولهمرهٌعٌ  رئهلدمٌم رئهلليدئً فلً ه مٌل  ل لض مهليمرت 2448رئم هشمي  اة .)

رئفهت رئ،مرئً ئدى طالب رئص  رأل ل رئمه ولط  موليئ  ميعولهٌم غٌلم م شل م،  كةٌل  رئهملٌل   

 عيم   رئمةت خيئد  ألهي.

  رئ،مرء، رئحم، رئم عه   د مهي فً ه مٌل  رئ،لمرء، رئ يقلد،  رئهفكٌلم  .( 9994)    مصطفىم وى

عيم ل  رئم ٌلي  ، رئ يقد ئدى رئطالب رئم ةمٌ  لكةٌ  رئهملٌ   معةل  رئلحلث فلً رئهملٌل   اةلت رئل فم

   ٌ ئٌ  .رئ دد رأل ل

 ( أثللم روللهمرهٌعٌ  مللي  مرء رئم مفل  فللً هحوللٌ  2449م ولى  مصللطفى .) ًأ ملليط رئفهللت رئ،مرئلل

 رئ اً لمي  مرء رئم مف   إ هيج رألوئة  ئدى طالب رئممحة  رنادردٌ   لح ث رئملؤهمم رئ ةملً 

رأل ل ئةعم ٌلل  رئمصللمٌ  ئة،للمرء،  رئم مفلل  )د م رئ،للمرء، فللً ه ةللٌت رئملل رد رئدمروللٌ  رئمخهةفلل (  

 رئمعةد رأل ل  رئ،يهم،  عيم   اٌ  شمم  كةٌ  رئهملٌ .

 (. اةت رئ فم رئهمل ي  رملد  رألمد   درم رئفمقي .9996لد رئمعٌد ) ش رهً  ا 

  9ط(. روللهمرهٌعٌيت حدٌثلل  فللً فلل  رئهللدمٌم  2448 رئللدئٌمً  طللق ) عرئهيشللمً  الللد رئللمحم  

 امي   درم رئموٌم، ئة شم  رئه زٌع.



 

 (  2499 زرم، رئهملٌللل.) ًئةصللل  رئمرللللع رألويولللً  م شللل مرت  زرم، رئهملٌللل   رئ ملٌللل  ئغهللل

 .ئو مٌ ر

  ،رئ ظيت رئدرخةً ئ زرم، رئهملٌ  فلً رئعمه مٌل  رئ ملٌل  رئول مٌ   رئفصلل  (.2444رئهملٌ ) زرم

 .2رأل ل  ميد، 

 ( ًروللهمرهٌعٌيت ه ةللٌت رئةغلل  رئ ملٌلل  فللً رئممحةلل  رئثي  ٌلل   رئ،لليهم،  2449ٌلل  م  فهحللً اةلل .)

 مطل   رئكهيب رئحدٌث.

    (. أويولٌيت ه ةلٌت رئةغل  رئ ملٌل  9989مشلدي )ٌ  م  فهحً اةلًع  رئ يقل   محمل دع  ط ٌمل

  رئهملٌ  رئدٌ ٌ   رئ،يهم،  درم رئث،يف .
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 (1الممحق)

 وأماكن عممهم أسماء السادة المحكمين واختصاصاتهم

 اةسم
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 د. ىيثم أبو حمود

 
 جامعة طرطوس -كمية التربية   /قسم تربية الطفل طرائق تدريس/ أستاذ مساعد 

 د. أنور حميدوش
 

طرائق تدريس عامة/ أستاذ 
 مساعد

 جامعة طرطوس -كمية التربية  /قسم تربية الطفل

 جامعة تشرين -قسم القياس والتقويم/ كمية التربية إحصاش تربوي/ أستاذ مساعد د. منذر بوبو
 جامعة تشرين -ق التدريس/ كمية التربيةقسم المناىج وطرائ أصول تدريس/ مدرس د. ميساش حمدان
 د. رغداش نصور

 
 جامعة تشرين -كمية التربية /قسم المناىج وطرائق التدريس مدرسطرائق تدريس رياضيات/ 

 جامعة تشرين -قسم المناىج وطرائق التدريس/ كمية التربية التربية ما قبل المدرسية/ مدرس د. مطيعة أحمد
 د. منال سمطان

 
 جامعة تشرين – / كمية التربيةقسم تربية الطفل مدرسية/ تربية صح

 أ. لمى القاضي
 

التعميم االبتدائي/ بطرائق خاصة 
 اجستيرم

 جامعة تشرين -كمية التربيةتربية الطفل/ قسم 

معممة حمقة أولى وتحمل ماجستير من قسم تربية الطفل  طرائق تدريس/ ماجستير  أ.الرا صالح
 شرينجامعة ت -كمية التربية

 

 

 

 

 

 



 

 (2ممحق)

لموحدتين الثامنة والتاسعة من كتاب  K.W.Lبرنامج تعميمي مصمم وفق استراتيجية الجدول الذاتي
 العربية لغتي لمصف الراب  األساسي

 أوًة: المقدمة:

يعدددُّ البرنددامج  التعميمددي جددوىر البحددث، الددذي مددن خاللددو تسددري عمميددة تحقيددق األىددداف واختبددار  
صددمم البرنددامج بمددا ينسددجم مددع االسددتراتيجية ليحقددق أىدافددو التددي يسددعى إلييددا، وييدددف الفرضدديات، حيددث ي

البرندددامج بشدددكٍل أساسدددي إلدددى تقدددديم جدددزش مدددن محتدددوى كتددداب العربيدددة لغتدددي لمصدددف الرابدددع األساسدددي وفقدددًا 
ية جديددة الستراتيجية مغايرة لمطرق التقميدية، بغية تحسين الميدارات المكتسدبة وزيدادة الفيدم باتبداع اسدتراتيج

 تعطي لممتعمم دورًا ىامًا ومحوريًا في تعممو.

 ثانيًا: أهداف البرنامج:

األىداف صمب عممية التعميم، والنواة األولدى التدي يرتكدز حوليدا البرندامج، لكدي يكتسدب المتعممدين 
ذة معددارف وميددارات محددددة، وييدددف البرنددامج الحددالي إلددى تنميددة ميددارات الفيددم القرائددي لدددى عينددة مددن تالمدد

فدي تعمديم وحددتي )الدوطن(  k w lالصف الرابع األساسي وذلك باالعتماد عمدى اسدتراتيجية الجددول الدذاتي 
و)منجزات حضارية( من كتاب العربية لغتدي لمصدف الرابدع األساسدي ويراعدي ىدذا البرندامج أىميدة المرحمدة 

ت الضددرورية بدداكرًا لكددي تنمددو األولددى مددن التعمدديم األساسددي وأىميددة التركيددز عمددى إكسدداب المتعممددين الميددارا
 وتكبر معيم في المراحل الدراسية التالية التي حظيت باىتمام معظم الباحثين في ىذا المجال .

 يتوقع من المتعمم في نياية البرنامج أن يكون قادرًا عمى أن:

 .يحدد معاني الكممات 
 .يحدد مضاد الكممات 
 .يدرك العالقة بين كممتين ونوع ىذه العالقة 
 ف الكممات في مجموعات متشابية المعنى.يصن 
 .يصنف الجمل الواردة في النص إلى  راش ومفاىيم 
 .يحدد مكونات الجممة 
 .يدرك العالقة الصحيحة بين جممتين ونوع ىذه العالقة 



 

 .يستخمص األفكار الجزئية لكل نص 
 .يقوم الفقرة في ضوش ما تتضمنو من أفكار و راش 
 لمفقرة. اً مناسب اً يضع عنوان 

 ثالثًا: محتوى البرنامج:

المددادة العمميددة المختددارة: تددم اختيددار الوحدددتين الثامنددة)الوطن( والتاسددعة)منجزات حضددارية( مددن كتدداب 
، 51حتدى الصدفحة 21العربية لغتي لمصف الرابع األساسي وىما تتوضعان عمى الصدفحات مدن الصدفحة 

حدول ىددذا الموضدوع، كمدا تحتاجددان  كمدا تحتاجدان إلددى زمدن يقددر بشددير ونصدف حسدب خطددة وزارة التربيدة
 حصص أسبوعيًا. 5-4إلى  اثنتان وعشرين حصة درسية،  بمعدل 

 وتشتمل الوحدة الثامنة عمى أربع موضوعات ىي:

 .يوم األرض 
 .القدس تحت االحتالل 
 .عرس في الجوالن 
 .خيرات بالدي 

 وكانت األسباب في اختيارىا:

 ( وقدددت مناسدددب إلعطددداش الددددرس بدددالتزامن مدددع التدددزامن بدددين مناسدددبة يدددوم األرض و شدددير أذار
 احتفال البالد بأعياد أذار(

  تذكير التالمذة بقضية فمسطين )قضية العرب المركزية( وسدط مدا تشديده األمدة مدن نزاعدات و
 انقسامات، وتذكيرىم بأىمية حق العودة ألبناش القدس وفمسطين .

 سددددورية ألبندددداش الجددددوالن السددددوري تعريددددف التالمددددذة بخيددددرات بالدنددددا، وأىميددددة التمسددددك باليويددددة ال
 المحتل، ومعاناتيم الناجمة عن ممارسات االحتالل.

 وتشتمل الوحدة التاسعة عمى الموضوعات التالية: 

 .مصنع السيارات 
 .دار األوبرا السورية 
 .سد بموران 



 

 وكانت األسباب في اختيارىا:

مدددددن حيدددددث تنظددددديم ( K.W.Lحداثدددددة موضدددددوعات ىدددددذه الوحددددددة وانسدددددجاميا مدددددع روح اسدددددتراتيجية ) .1
 معمومات التالمذة بثالثة محاور ىي :

 .معموماتيم السابقة 
 . معموماتيم المبتغاة 
 .المعمومات التي تم تعمميا بالفعل 

، دار األوبرا بعدام 2007تعريف التالمذة بأىم وأحدث المنجزات في سورية: مصنع السيارات بعام  .2
2003. 

 غناش المعمومات والمعارف الواردة في المنياج.مناسبة ىذه الموضوعات ألنشطة )ابحث أكثر( إل .3

 الوسائل واألدوات الالزمة واألنشطة:

مسجمة لدروس  -مجموعة من الصور التوضيحية -خريطة لدولة فمسطين لتوضيح مكان مدينة القدس
 جدول التعميم الذاتي الذي يرافق المتعممين في كل درس. -بطاقات تعميمية -االستماع

 ماذا أعرف  أريد أن أعرف  ماذا ماذا تعممت 
   

مناقشدة األفكدار مدع المعمدم ومدع  -طدرح أسدئمة -األنشطة الجماعية: يقوم بيا التالمذة داخل الصف )حدوار
 زمالئيم(.

األنشددددطة الفرديددددة: يقددددوم بيددددا التمميددددذ داخددددل الصددددف)ملش الجدددددول الددددذاتي كددددل تمميددددذ بمفددددرده( وخددددارج 
 الصف)ابحث أكثر(.

الدروس وتحميمو إلى نقاط تعميمية، وصياغة األىداف التعميمية الخاصة بكدل فيما يمي عرض لمحتوى 
درس، وتضمين اإلجراشات بعض األنشطة المالئمة لمتوجيات التربوية الحديثة وكتابة عبدارات وفقدرات 

 االختبار.



 

 الخطط التعميمية اليومية لموحدة الثامنة

 الوطن الوحدة الثامنة:

 الدرس األول: يوم األرض

 قاط التعميمية:الن

 يوم الثورة القومية الثامن من  ذار 
  ذار من كل عام. 21عيد األم في  
 ذار.14 يوم األرض يصادف في  
 .بطوالت غالية فرحات 
 .استشياد غالية فرحات 
 ومتابعة مسيرة النضال معاىدة أبناش الجوالن بعدم التخمي عن الوطن وىويتو. 

  األهداف التعميمية:

 في نياية الحصة الدرسية اآلتي: يتوقع من المتعمم 

 ف يوم األرض.أن يعرّ  .1
 ثورة الثامن من  ذار.لمنجزات أن يذكر ثالث  .2
 أن يعدد مواطن شجاعة غالية فرحات في وجو الجنود الصياينة.  .3
 .بتعداد المناسبات التي نحتفل بيا في ىذا الشير أن يوضح معنى شير  ذار بالنسبة لسورية .4
 ية المجحفة بحق أىمنا في الجوالن المحتل.أن يعدد ممارسات الصييون .5
 أن يحدد موقفو من ثبات أىل الجوالن عمى ىويتيم السورية. .6
 معرفتو السابقة عن يوم األرض. أن يذكر .7
 أن يعبر عن ما يريد معرفتو عن يوم األرض. .8
 .بكتابة ما تعممو في الجدول الخاص بالدرس م ما تعممو بنياية الدرسأن يقوّ  .9

 إجراءات الدرس:

 –شريط كاسيت مسدجل عميدو الدنص صدوتيًا  –الوسائل التعميمية:  لة تسجيل لسماع نص درس االستماع 
 أوراق العمل عمى عدد التالمذة وعمييا النص و الجدول الخاص بالطريقة.



 

يبدددأ المعمددم باإلثددارة التمييديددة: نحددن اآلن فددي شددير  ذار، ىددل تعرفددون أىميددة ىددذا الشددير بالنسددبة لسددورية  
 المعمم عدة أسئمة عمى تالمذتو يستثير من خالليا معرفتيم السابقة عن الموضوع: ويطرح

 ماذا تعرفون عن يوم األرض 

 ما المناسبات التي نحتفل فييا خالل شير  ذار  

 ما الذي تريدون معرفتو عن ىذه المناسبة 

 ما اسم اليضبة السورية التي احتميا العدو الصييوني 

طددًا لمجدددول الخدداص بالدددرس مددع وضددع العنددوان فددي األعمددى  )أثندداش ىددذه الخطددوة ويرسددم المعمددم مخط     
 يطمب المعمم من تالمذتو ملش العمودين األول والثاني من الجدول الخاص بالدرس(

 ويكتب عمى السبورة بعض ىذه األفكار بشكل جدول مماثل لمجداول التي بحوزة التالمذة.

 مثال:

 عنوان الدرس: يوم األر 
 ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ تعممت؟ماذا 
  ــل فــي آذار مــن  14نحتف

 كل عام بعيد األر .
  ــــــوم ــــــو ي ــــــوم ه هــــــذا الي

التمسك باألر  ومحاربة 
 العدو الصهيوني.

  نحتفـــل فـــي هـــذا الشـــهر
ــــرى  ــــد األم وذك أيضــــًا بعي

 ثورة الثامن من آذار.

  ـــي ـــل ف ـــوم نحتف فـــي أي ي
هــــذم المناســــبة مــــن كــــل 

 عام؟
 مــــاذا يعنـــــي هـــــذا اليـــــوم 

 بالنسبة لنا؟
  ما هي المناسبات األخرى

التــي نحتفــل بهــا فــي هــذا 
 الشهر؟

 

  يــوم األر  هــو لهحتفــال
 بعيد األر .

 .يصادف في شهر آذار 
  نحتفــل بعيــد األم فــي هــذا

 الشهر.
  ـــــي ـــــد األم ف يصـــــادف عي

 آذار من كل عام.67

 

، ثددم يطمدب مددنيم ومدن ثدم يسددمع المعمدم تالمذتددو الدنص مدن المسددجمة، ويعيدد قراشتددو عمدى مسدامعيم
 -عقدددين مددن الددزمن -المحتمددة –تحديددد الكممددات الغريبددة فددي الددنص التددي ال يعرفددون معانييددا مثددال: )كفدداح 

الجثمان....( يستنتج مع تالمذتو معاني المفردات الجديدة في الددرس،  -التيويد -وابلٍ  -الممشوقة -يأبون
التيويد( كممة  ويأبونثال: )يرفضون قرار الضم من خالل شرح المقاطع واستنتاج المعنى السياقي لمكالم م



 

)يأبون( تشابو في المعنى كممة يرفضون و ليا نفس المعنى السدياقي، ثدم يعيدد المعمدم قدراشة الجممدة اآلتيدة) 
جبارىم عمى حمل اليوية الصييونية( ويطرح السؤال اآلتي: من  بتيويد أفشموا مخططات العدوّ  الصياينة وا 
إجبددارىم  -تيويددد  مددن يعددرف معناىددا  اإلجابددات المتوقعددة )تحويددل العددرب إلددى ييددوديسددتنتج معنددى كممددة ال

 حمميم اليوية الصييونية بداًل من اليوية العربية السورية ( -عمى حب الييود

 يكتب المعمم جماًل عمى السبورة تحوي الكممات الجديدة:

 بوجو االحتالل الفرنسي. كفاحيمانتصر الثوار بسبب 

 .المحتمةمة فمسطين القدس ىي عاص

 من الزمن. عقدينأصبح عمر أخي 

 ليأخذ جائزتو. الممشوقةأطلَّ التمميذ المتفوق بقامتو 

 المدرار. كالوابلىطمت أمطاٌر غزيرٌة 

 الرجل المتوفي قبل دفنو. جثمانشاىدت 

ياقية ثم يطرح عمى تالمذتو بعض األسدئمة حدول معندى كدل جممدة ليتوصدل معيدم إلدى اسدتنتاج المعداني السد
 ليذه الكممات.

  مثال: ما سدبب انتصدار الثدوار عمدى االحدتالل  مداذا تعندي كممدة كفداح  ىدل معناىدا مشدابو لمعندى
 "مقاومة"  نعم

   لماذا نقول عن فمسطين "المحتمة"   من الذي احتميا  الكيان الصدييوني  ىدل ىدذه الدولدة مسدتقمة
 كال ليست مستقمة.

 يساوي عشرة أعوام يساوي العقد إذًا  كم أصبح عمر أحمد  عشرون عامًا  كم 
  ٍكيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف يسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير التمميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ المتفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوق  بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداعتزاٍز وفخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر.                                                          

 بما حصل عميو من تكريم. ىل يكون رافع الرأس أم خافضو   يرفعو اعتزازاً 
 ة.كيف ييطل المطر في أيام الشتاش الباردة   بغزارٍة وكثاف 
            .مددددددددددداذا نقدددددددددددرأ عمدددددددددددى أوراق نعدددددددددددي أحدددددددددددد األشدددددددددددخاص  سيصدددددددددددمَّى عمدددددددددددى جثماندددددددددددو الطددددددددددداىر                

 إذًا ماذا تعني كممة جثمان  الجسد بعد الموت.



 

ثم يكمف المعمم عددًا من التالمذة بكتابة المعاني الجديدة عمى السبورة ويتأكدد مدن كتابدة بداقي التالمدذة 
                                 تبيم.لممعاني الجديدة عمى ك

عقددين: مثندى عقدد وىدو  -المحتمة: الخاضعة لسيطرة العدو المحتل، ضد المحدررة –)كفاح: نضال وجياد 
الجثمدان: الجسددد  -وابددٍل: الكثيدر والكثيددف -الممشدوقة: الشددامخة والمرتفعدة -يسداوي عشدر سددنين مدن الددزمن

 بعد موت اإلنسان(

 بعض األسئمة عمى التالمذة:  ثم يقوم المعمم بطرح

 من ىي غالية فرحات  

 وبماذا اشتيرت 

تعالوا معًا لنتعرف عمييا )وذلدك قبدل قدراشة المقطدع الدذي يتحددث عدن بطوالتيدا عنددما وقفدت بوجدو   
الصياينة ورفضت اليوية الصييونية، وصدرخت بدوجييم صدرخة حدقٍّ قبدل أن تسدكت صدرختيا رصاصدات 

لمدددرس يطمددب المعمددم مددن تالمذتددو قددراشة الددنص المكتددوب عمددى األوراق، ومددن ثددم غدددرىم ( وبعددد االسددتماع 
وضددع األفكددار الرئيسدددة لكددل مقطدددع مددن مقددداطع الدددرس، واسددتخالص بعدددض األفكددار الجزئيدددة منيددا وعمدددل 

 مخطط ليذه األفكار.

 المقطع األول: الفكرة الرئيسة: حكاية  ذار في سورية. 

 يوم األرض. -يوم المرأة العالمي -عيد األم -ثورة الثامن من  ذار -عاألفكار الجزئية:  ذار بداية الربي

 المقطع الثاني: الفكرة الرئيسة: بطوالت أىمنا في الجوالن المحتل وتمسكيم باألرض.

 -شجاعة غاليدة فرحدات بوجدو الجندود الصدياينة -األفكار الجزئية: رفض قرار الضم منذ عقدين من الزمن
تجديدددد العيدددد فدددي كدددل  ذار عمدددى الصدددمود والتمسدددك بددداألرض.  ويرسدددم المعمدددم  -استشدددياد غاليدددة فرحدددات 

 المخطط التالي عمى السبورة ويطمب من التالمذة رسمو عندىم وم ه بالمطموب:



 

 

 ثم يطرح مجموعة من األسئمة عمى التالمذة:

الجدوالن عمدى مدن يعبدر عدن رأيدو بثبدات أىمندا فدي  ما تعريف يوم األرض      عدد بطوالت غالية فرحات.
 موقفيم وتمسكيم بيويتيم العربية  وىل أنتم تؤيدوىم بذلك 

وفددي نيايددة الحصددة الدرسددية يطمددب مددنيم مددلش العمددود الثالددث بالجدددول الددذاتي بأنفسدديم بالمعمومددات التددي 
بطدددوالت أىمندددا فدددي الجدددوالن  -اكتسدددبوىا فدددي درس اليدددوم )شدددير  ذار نحتفدددل فيدددو بدددذكرى استشدددياد أم سدددعيد

 ذار مدن  14يوم األرض يصادف في  -ياسة العدو لتيويد الشعب العربي السوري في الجوالنورفضيم لس
إن  -كددل عددام( ومقارنددة محتددواه مددع محتددوى العمددودين األول والثدداني لكددي يقددوم بحددذف المعمومددات الخاطئددة

سددبة وتصددويبيا بندداًش عمددى مددا تددم تعممددو بالدددرس الحددالي، وفددي حددال عدددم كفايددة المعمومددات المكت -وجدددت
بنياية الدرس لإلجابة عن أسئمة العمود الثاني، يكمف المعمم تالمذتو بالبحث بأنفسيم عدن ىدذه المعمومدات 
التدددي يرغبدددون بالحصدددول عمييدددا، وذلدددك يعمدددل عمدددى تنميدددة ميدددارة البحدددث عدددن المعمومدددات مدددن مصدددادرىا 

 ب شراف المعمم.االنترنت .....( وتتم ىذه الخطوة -مكتبة المدرسة -المتعددة)المكتبات العامة

نشاط)ابحث أكثر(: أجمع بعض المعمومات عن منجزات ثورة الثامن من  ذار، وعن أىمية ىدذه الثدورة مدن 
 مكتبة المدرسية.

 

 شعر نزار قباني   الدرس الثاني: القدس تحت اةحتهل

 المقدع الثانً

 6رئفكم، رئمئٌو 

لط الت أهة ي فً 
رئع ال   هموكهت 

 ليألمض
 

 6رألفكيم رئعزئٌ 

مفض قمرم رئضت م   ا،دٌ  
 م  رئزم 

 شعيا  غيئٌ  فمحيت

 روهشهيد غيئٌ  فمحيت

هعدٌد رئ هد فً كل آ رم اةى 
 رئصم د  رئهموت ليألمض

 

 

 المقدع األول

 6رئفكم، رئمئٌو 

حكيٌ  آ رم فً 
 و مٌ 

 6رألفكيم رئعزئٌ 

 لدرٌ  رئملٌع فً آ رم

 ٌ ت رئممأ، رئ يئمً

 اٌد رألت

 ٌ ت رألمض

 ث م، رئثيم  م  آ رم



 

 النقاط التعميمية:

 معاناة القدس تحت االحتالل. 
 .القدس حبيبة الشاعر 
  جدران القدس.دماش الشيداش تزين 
 .أمل الشاعر بالعودة 
 .القدس من األماكن المقدسة 
 .القدس بالد السالم والزيتون 

 األهداف التعميمية:

 يتوقع من المتعمم في نياية الحصة الدرسية اآلتي: 

 معرفتو السابقة عن احتالل القدس. أن يذكر .1
 ما يريد معرفتو عن الموضوع. أن يحدد .2
 .لمقاطع النصأن يستنتج  األفكار الرئيسة  .3
 بذكر مرادفيا. الطاىرة( -ينقذ -)تجولأن يشرح من رصيده المغوي كممات محددة .4
 .من معموماتو السابقة عن يوم األرض  أن يعدد أشكال معاناة مدينة القدس .5
 أن يعبر عن شعوره تجاه أشقائنا في فمسطين المحتمة. .6
الجددددول بمدددا اكتسدددب مدددن معدددارف بمدددلش العمدددود الثالدددث مدددن  نيايدددة الددددرسأن يقدددّوم مدددا تعممدددو فدددي  .7

 .ومعمومات
 أن يعبر عن موقفو من احتالل فمسطين. .8
 أن يقرأ النشيد قراشة معبرة مضبوطة بالشكل. .9

الوسدددائل التعميميدددة: خريطدددة لدددبالد الشددام تظيدددر خريطدددة فمسدددطين وعاصدددمتيا القددددس،    إجـــراءات الـــدرس:
دي عمددى أحددد المددواطنين الفمسددطينيين صددور الكتدداب ) الصددورة األولددى تمثددل مشدديدًا لجندددي صددييوني يعتدد

 بالسالح، الصورة الثانية لممسجد األقصى(، صور أخرى لمدينة القدس.

 



 

اإلثار والتمييد: يعرض المعمم الصورة األولى من صور الكتاب التي تمثل مشيدًا لجندي صييوني يعتددي 
 :عمى أحد المواطنين الفمسطينيين بالسالح، ويقصُّ عمييم القصة التالية

 

 

 

 

 

فدي الصدباح البداكر، وذىدب مدع زوجتدو وأوالده إلدى أرضدو لكدي  -من سكان مدينة القددس –)استيقظ أحمٌد 
يجنددوا محصددول الزيتددون، وعندددما وصددموا تفدداجؤوا بوجددود عدددٍد مددن الجنددود الصددياينة فددي أرضددو، يقتمعددون 

يدددوا بنددددقياتيم القدددذرة أشددجارىا ويحرقدددون المحصدددول، فأسدددرع باتجددداىيم محددداواًل ردعيدددم عدددن ذلدددك ولكدددنيم وج
باتجاه أحمٍد و أسدرتو، فمدا كدان مندو إال أن ىجدم عمدى أحددىم وحداول طرحدو أرضدًا، ولكدّن جندديًا صدييونيًا 
 خددر سددارع إلدددى إطددالق رصاصدددٍة غددادرٍة عميدددو، فسددقط مضددرَّجًا بدمدددو الددذي اخدددتمط مددع حّبدددات التددراب فدددي 

حّولوا األرض إلى خراٍب، انحنى ابنو األكبر ليقبِّدل أرضو، ثّم ركب الصياينة عرباتيم وذىبوا بعيدًا بعد أن 
جبينددو وعيندداه مميئتددان بالدددمع، ثددّم نيددض وأقسددم بأّنددو سددينتقم لوالددده مددن ىددؤالش األوغدداد، وسدديزرع بددداًل مددن 
الزيتوندة عشدرة وبدداًل مدن الميموندة ألدف، وقدرر االنضدمام لممقداومين المددافعين عدن أرضديم، وكمّدو أمدٌل بددأّن 

 واألبناش المياجرين سيعودون يومًا.........(. األرض ستعود

من خالل فيمكم ليذه القصة، وما مرَّ معنا فدي الددرس السدابق عدن معانداة أىمندا فدي الجدوالن المحتدل، مدن 
 -تددمير البيدوت والمدزارع واقدتالع األشدجار -نيب الخيدرات -يذكرنا ببعض ىذه األشكال   )سمب الحقوق 

الت تيويددددددددددددددددددد الشددددددددددددددددددعب الفمسددددددددددددددددددطيني وغيرىددددددددددددددددددا........(                                                                                  محدددددددددددددددددداو  -وسددددددددددددددددددمب اليويددددددددددددددددددة السددددددددددددددددددورية
وبمددا أن سياسددة العدددو الصددييوني واحدددة ضددد العددرب فدد ن أشددقاشنا فددي فمسددطين المحتمددة ليددم نصدديبيم مددن 

 من ستين عامًا من ممارسات الصياينة المجحفة بحقيم. المعاناة والقير والحرمان، فيم يعانون منذ أكثر

ثم يعدرض الصدورة الثانيدة التدي تمثدل المسدجد األقصدى  وصدورًا أخدرى لمديندة القددس ويطدرح عمدى تالمذتدو 
 بعض األسئمة:



 

 

 

 

 

 ىل شاىدتم ىذا المسجد سابقًا 

 ىل تعرفون ما اسمو 

قبدة  -ىدل تعرفدون أمداكن مقدسدة غيدره  كنيسدة الميدد
 صخرة.ال

 ثم يطرح عمييم األسئمة اآلتية بعض تحضيرىم لمجداول الخاصة بدرس القدس تحت االحتالل

 ماذا تعرفون عن مدينة القدس 

 من يسمي حدود دولة فمسطين المحتمة 

 من يسمي عاصمتيا 

 ما الذي تريدون معرفتو عن ىذه المدينة 

 من يعدد األماكن المقدسة في فمسطين المحتمة 

 لمعمم خريطًة توضح موقع دولة فمسطين، حدودىا، عاصمتيا، أىم المدن فييا.ثم يعرض ا

 )وىنا يم  التالمذة العمود األول والثاني من الجدول(.   

يتابع المعمم )وشاعرنا الكبير نزار قباني تألم أللميم فأحب أن يعبر عن مشاعره في ىدذه القصديدة الجميمدة 
 و عن مدينة القدس(المعبرة، تعالوا معًا لنعرف ما قال

 ثم يقرأ المعمم النص بمقاطعو الثالثة قراشًة جيريًة مضبوطًة بالشكل، شارحًا معنى كل مقطع:



 

المقطددع األول: يخاطددب الشدداعر مدينددة القدددس واصددفًا إياىددا بمدينددة األحددزان، ويقددول ليددا مددن سدديوقف ىددذا 
 سينّجي أىمِك من ىذا العدّو الغاشم العدوان الغاشم عميِك ، من سيغسل دماش الشيداش عن جدرانِك  من 

المقطددع الثدداني: يعّبددر الشدداعر عددن محبتددو لمقدددس فيخاطبيددا يددا حبيبتددي، يددا مدددينتي، ال تحزنددي غدددًا سدديولد 
الجيل الجديد مشبيًا األجيال الجديدة بأزىار الميمون، وستعود الضدحكات لترسدم فدي العيدون، والفدرح سديم  

 تحريرِك من ىذا العدوان.الحقول والسنابل والزيتون، عند 

المقطددع الثالددث: يتددابع الشدداعر بتفاؤلددِو وأممددِو بددالعودِة، عددودُة الطيددور وحمامددات السددالم التددي ىدداجرت بعددد 
انتشار الحرب، ستعود لتعشش بين األسقف في األماكن المقدسة، في الجوامع والمساجد والكندائس، ويعبدر 

ألطفدددال وىدددم يمعبدددون بأمددداٍن، وسددديراه فدددي ليفدددة اآلبددداش الشددداعر عدددن ثقتدددو بالنصدددر الدددذي سددديراه فدددي عيدددون ا
 المياجرين لرؤية أبنائيم، عمى تمك التالل الجميمة، في بمد السالم والزيتون.

مرحمة القراشة: يطمب المعمم من تالمذتو قراشة مقاطع النص عدة مرات وثم تحديد معاني المفردات الجديدة 
ينقددذ:  -قة )تجددول فددي األجفددان: تدددور وتتحددرك داخددل العددينبددالنص مددن خددالل فيميددم لشددرح المقدداطع السدداب

 الربا: جمع ربوة وىي التمة القميمة االرتفاع(. –الطاىرة: الشريفة والمقدسة  -ينّجي

 ثم يطمب المعمم من أحد تالمذتو أن يكمف بعض التالمذة بوضع األفكار الرئيسة ويدونيا عمى السبورة.

 األفكار الرئيسة:

 حزان ومدينة الشيداش.القدس مدينة األ (1
 فرحة القموب بعودة القدس في المستقبل. (2
 زيارة األماكن المقدسة في القدس وعودة أىميا الميجرين. (3

ويسدددأل المعمدددم بعددددىا تالمذتدددو عدددن شدددعورىم تجددداه األشدددقاش فدددي فمسدددطين المحتمدددة، وعدددن مدددوقفيم مدددن ىدددذه  
 األفعال العدوانية التي يمارسيا الصياينة بحقيم.

خر واالعتزاز بتضحيات الشعب الفمسطيني، ونرفض ىذه األفعال العدوانية التي يمارسديا العددو )نشعر بالف
 الصييوني بحقيم، ونعبر عن دعمنا ليم حتى يحرروا  خر جزش محتل من ىذه األرض المقدسة(.

 إذًا من يذكرنا بأشكال معاناة مدينة القدس 

 ىل تشبو معاناة أىمنا في الجوالن  



 

تقويم باالنتقال لإلجابة عن أسئمة االستيعاب والفيم والتذوق والموقف والرأي والتي تقيس مدى وبعدىا يتم ال
اسدتيعاب التالمددذة وفيميدم ألفكددار الددنص وتقدديرىم لمعاندداة أىددل القددس تحددت االحددتالل، وفدي نيايددة الدددرس 

لميددارات الددتعمم الددذاتي يمدد  التالمددذة العمددود الثالددث مددن الجدددول الددذاتي الددذي يددرافقيم بكددل درس، ويكسددبيم 
 أيضًا عن طريق تنظيم معموماتيم السابقة والمكتسبة والمرغوب تعمميا.

وفدددي نيايدددة الددددرس يطمدددب المعمدددم مدددن التالمدددذة مقارندددة المعمومدددات الدددواردة فدددي العمدددود الثالدددث مدددع  
العمدود الثداني  المعمومات الواردة في العمود األول، وتصويب الخاطن منيا، ومقارنة المعمومات الواردة فدي

والثالث لتوجيييم نحو البحث عن المعمومات التي يرغبون بمعرفتيا ولم يجب عنيا مضمون النص، وذلك 
 بالبحث عنيا في المكتبة المدرسية  أو عمى شبكة االنترنت وغيرىا من مصادر التعمم العديدة.

 نشاط)ابحث أكثر(:

دينددة القدددس، اجمددع بعددض األبيددات الشددعرية عددن ىندداك شددعراش كثيددرون كتبددوا عددن فمسددطين المحتمددة وعددن م
فمسددطين مددع ذكددر اسددم الشدداعر مددن مكتبددة المدرسددة أو مددن مكتبتددك المنزليددة. واكتددب فقددرًة تمخددص فييددا مددا 

 تعرف عن معاناة أىمنا في فمسطين المحتمة.

 

 

 

 لدرس الثالث: عرٌس في الجوةنا

 النقاط التعميمية:

 تل.قرية "عين قنية" من ربا الجوالن المح 
 .خروج عرين بثوب الزفاف 
  موقف الوداع بزفاف عرين.حزن األىالي في 
 .منع الجنود الصياينة ليا من المغادرة 
 .مغادرة عرين أرض الجوالن 
  بحق أىمنا.المجحفة ممارسات الصياينة 
 .رحمة عرين خارج أرض مولدىا 



 

 األهداف التعميمية:

  يتوقع من المتعمم في نياية الحصة الدرسية اآلتي:

 .أن يذكر معارفو السابقة عن موضوع درس عرس في الجوالن .1
 .أن يحدد ما يريد معرفتو من درس عرس في الجوالن .2
م مدا تعممدو فدي نيايدة الددرس بمدلش العمدود الثالدث مدن الجددول بمدا اكتسدب مدن معدارف  .3 أن يقوِّ

 ومعمومات.
 األفكار الرئيسة لمقاطع الدرس. أن يستنتج .4
 ن عدة كممات وجمل واردة بالنص.نوع العالقة بي أن يستنتج .5
بذكر  ( -المصطنعة -ال محالة -ممتيبة -)حانت أن يشرح من رصيده المغوي كممات محددة .6

 مرادفيا.
 أن يستخمص األفكار الجزئية لمنص. .7
 أن يعبر عن موقفو تجاه أىمنا في الجوالن المحتل. .8
ر الصياين أن يوضح الفرق في الداللة بين تركيبين متشابيين .9  -ة أىل الجوالن من بالدىم)ىجَّ

 .ىاجر الرجل إلى بالٍد أخرى لمعمل(
بمدددلش العمدددود الثالدددث مدددن الجددددول بمدددا اكتسدددب مدددن  نيايدددة الددددرسأن يقدددّوم مدددا تعممدددو فدددي  .10

 .معارف ومعمومات

: الوسائل التعميمية: صور طبيعية لمجوالن المحتل، صور الدرس، الكتداب. يعدرض المعمدم إجراءات الدرس
 ر التي توضح محتوى الدرس ويطرح عمى تالمذتو عدة أسئمة حول كل صورٍة.مجموعة من الصو 

نرى تجمع عدد من الناس بموقف وداٍع لعروس من قرية عين قنية في الجوالن  في الصورة األول 
          المحتل.                                                                                   

نرى عرين الفتاة التي سُتزّف عروسًا وتعود إلى دمشق، وقد منعيا الجنود الصياينة  صورة الثانيةفي ال
 الصورة الثالثةمن المرور حتى التوقيع عمى ورقة تقول )إني أتنازل عن حقي باإلقامة في الجوالن( وفي 

 نرى األىل بانتظارىا عمى الجانب اآلخر من الحدود.

 ما أعود ولكّني واثقٌة بأن أبنائي وأحفادي سيعودون"  ما رأيكم بقول عرين: "رب

 يعرض المعمم أمام تالمذتو األىداف التي يسعى لتحقيقيا في نياية الدرس وىي:



 

 التمميذ معارفو السابقة عن الموضوع. أن يذكر .1
 ما يريد معرفتو عن الموضوع. أن يحدد .2
م مدا تعممدو فدي نيايدة الددرس بمدلش العمدود الثالدث مد .3 ن الجددول بمدا اكتسدب مدن معدارف أن يقوِّ

 ومعمومات.
 األفكار الرئيسة لمقاطع الدرس. أن يستنتج .4
 نوع العالقة بين عدة كممات وجمل واردة بالنص. أن يستنتج .5
بذكر  ( -المصطنعة -ال محالة -ممتيبة -)حانت أن يشرح من رصيده المغوي كممات محددة .6

 مرادفيا.
 أن يستخمص األفكار الجزئية لمنص. .7
 بر عن موقفو تجاه أىمنا في الجوالن المحتل.أن يع .8
ر الصياينة أىل الجوالن من بالدىم أن يوضح الفرق في الداللة بين تركيبين متشابيين .9  -)ىجَّ

 .ىاجر الرجل إلى بالٍد أخرى لمعمل(

 أن -ويسأليم عن األىداف التي يرغبون ب ضافتيا عمى األىداف الواردة مسبقًا، ومن اإلجابدات المتوقعدة: 
 يضع التمميذ عنوانًا جديدًا لمنص.

 أن يستنتج من النص سببًا ونتيجًة ويحددىما كتابيًا. -

وىنا يطمب منيم ملش العمودين األول والثاني بالمطموب حول ما يعرفونو عن موضوع الدرس وما يرغبون 
  بمعرفتو، بعد اطالعيم عمى أىداف الدرس.

الشكل، شارحًا أفكار كل مقطدٍع ومعداني مفرداتدو الجديددة)حانت: يقرأ المعمم الدرس قراشًة جيريًة مضبوطًة ب
اقتربت( مثال توضيحي السدتنتاج المعندى يكمدف المعمدم أحدد التالمدذة بتددوين الجممدة التاليدة عمدى السدبورة " 
قال الفالح: حانت ساعة الذىاب إلدى الحقدل فالشدمس ستشدرق بعدد قميدل" والسدؤال ىندا ىدل أشدرقت الشدمس 

نيدددا  فيجيبدددو أحدددد التالمدددذة: )كدددال( إذًا نسدددتنتج معندددى كممدددة )حاندددت: اقتربدددت(. ) الممتيبدددة: عندددد الدددتكمم ع
الحارقة، الشديدة الحرارة( مثال توضيحي الستنتاج المعنى يكمف المعمم أحد التالمذة بتددوين الجممدة التاليدة 

ال ىنددا كيددف تكددون عمددى السددبورة " يعدداني سددكان الصددحراش مددن حددرارة الشددمس الممتيبددة فددي الصدديف"  والسددؤ 
درجددة الحددرارة فددي الصددحراش صدديفًا  فيجيبددو التالمددذة: )مرتفعددة جدددًا وشددديدة( إذًا نسددتنتج مددن الجممددة معنددى 
، بكددل تأكيددد( مثددال توضدديحي  كممددة )الممتيبددة: الحارقددة، الشددديدة الحددرارة(، معنددى كممددة )ال محالددة: ال شددكَّ



 

الجممة التالية عمى السبورة " عنددما أدرس بجددٍّ واجتيداٍد الستنتاج المعنى يكمف المعمم أحد التالمذة بتدوين 
فسددوف أنجددح المحالددة" والسددؤال ىنددا ىددل يبدددو ىددذا التمميددذ متأكدددًا مددن نجاحددو  )نعددم(، ىددل عنددده شددك  بأنددو 

سددددددددددددددددددينجح  )كددددددددددددددددددال( إذًا نسددددددددددددددددددتنتج معنددددددددددددددددددى كممددددددددددددددددددة )ال محالددددددددددددددددددة: بكددددددددددددددددددّل تأكيددددددددددددددددددد، ال شددددددددددددددددددك(.                                        
نددددى كممددددة )المصددددطنعة: عكددددس الطبيعيددددة، مددددن صددددنع اإلنسددددان( مددددن أيددددن أتددددت كممددددة مصددددطنع  )مددددن مع

الصددناعة(  مددن الددذي يصددنع األشددياش  )اإلنسددان(  ىددل يسددتطيع اإلنسددان صددنع طبيعددٍة خالبددة  )كددال( ىددل 
يستطيع صنع عمبة أقالم  )نعم(، إذًا نستنتج من ىذا الكالم بأن الشيش المصطنع عكس الشديش الطبيعدي 

 فالمصطنع من صنع اإلنسان، أما الطبيعي فيو من صنع اهلل.

مثاًل في مدرستنا ىناك غابٌة تفصمنا عن الشارع الرئيسي ىذا يعتبر حّدًا طبيعيًا، وىناك سوٌر يفصمنا عن  
 المباني السكنية المجاورة وىذا يعتبر حّدًا مصطنعًا ألنو من صنع اإلنسان.

مدن التالمددذة قددراشة الدددرس قددراشاٍت فرديدًة مددع التصددويب ألخطدداش المفددظ أو مرحمدة القددراشة:  ثددم يطمددب المعمددم 
التشددكيل، ثددم يحدددد التالمددذة  فكددرة كددل مقطددٍع بعددد طددرح المعمددم عدددة أسددئمة تدددور حددول المقطددع:  أيددن جددرت 
أحداث ىذه القصة  إلى أين ستذىب عرين   لماذا منع الجنود الصدياينة عدرين مدن المغدادرة   مدا العالقدة 

 كممتي موكب وداع وموكب استقبال   لماذا تجمع األىل منذ الصباح البكر في منزل عرين بين 

 األفكار الرئيسة:

 وداع أىل القرية لعرين في يوم زفافيا. (1
 اجتماع األىل في منزل والد عرين. - أ
 زغردة النسوة وبكاش بعض الرجال. - ب
 بكاش والدىا وتعبيره عن شوقو لرؤيتيا ثانيًة. - ت

 ن والحزن يم  القموب.انطالق موكب عري (2
 لقاش عرين بزوجيا في الجانب اآلخر من الحدود. - أ
 وداع عرين ألرض الجوالن المحتل. - ب
 اقتراب ساعة الرحيل. - ت

 منع الصياينة عرين من المغادرة قبل التوقيع عمى ورقة التنازل عن حق العودة. (3
 وقوف الجنود الصياينة عمى الحاجز.   - أ
 التنازل عن حق العودة.إجبارىا عمى التوقيع عمى ورقة    - ب



 

 بكاش عرين وثقتيا بالعودة الحتمية.   - ت
 مغادرة عرين أرض مولدىا إلى الوطن األم. (4
 تنظيم لجنة الصميب األحمر لخروج عرين من الجوالن.  - أ
 اجتياز عرين البوابة الصفراش عند الحادية عشرة والنصف صباحًا. - ب

ح يخالطو حزن، عرس بطعم الحزن، فدرح ثم يطمب المعمم من التالمذة وضع عنوان جديد لمنص )فر 
 أىل الجوالن....(

 إذا كان بكاش عرين نتيجة فما ىو السبب 

ثددم يددتم التقددويم النيددائي باالنتقددال لحددل أسددئمة أسددتوعب وأفيددم، المغددة والتراكيددب، أتددذوق، موقددف ورأي. ويمدد  
 عمومات جديدة.التالمذة العمود الثالث بالجدول الذاتي بما تعمموا واكتسبوا من معارف وم

ر الصياينة أىل الجوالن من بالدىم يكتب المعمم عمى السبورة التركيبين التاليين: ) ىاجر الرجل إلى  -ىجَّ
 بالٍد أخرى لمعمل(، ثم يسأل التالمذة عن الفرق بين ىذين التركيبين.

معمدم أو تحسدين الوضدع اليجرة اإلرادية ىي انتقال فرد أو مجموعة أفراد ب رادتيم من مكان إلدى  خدر طمبدًا ل
المعيشددي والبحددث عددن عمددل وغيرىددا مددن األسددباب، أمددا التيجيددر ىددو إجبددار األفددراد بشددكل قسددري عمددى تددرك 

 بيوتيم وأراضييم بغية احتالليا والسيطرة عمييا، دون أخذ رأييم أو موافقتيم.

 ما العالقة بين كممتي )الطبيعية والمصطنعة(  عالقة تضاد

 )التفتت بعينين دامعتين، لتمقي نظرة حزينة عمى أرض مولدىا( ما العالقة بين جممتي 

وفددي نيايددة الدددرس يطمددب المعمددم مددن التالمددذة مقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثالددث مددع المعمومددات 
الددواردة فددي العمددود األول، وتصددويب الخدداطن منيددا، ومقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثدداني والثالددث 

م نحو البحث عن المعمومات التي يرغبون بمعرفتيا ولم يجب عنيا مضمون النص، وذلك بالبحث لتوجييي
 عنيا في المكتبة المدرسية  أو عمى شبكة االنترنت وغيرىا من مصادر التعمم العديدة.

 نشاط)ابحث أكثر(:



 

واكتدب  ي دفتدرك،سدكانو( واكتبيدا بفقدرة فد -اجمع بعض المعمومات عدن الجدوالن المحتدل )مواسدمو الزراعيدة
رسالًة توجييا إلى أىمنا في الجوالن المحتل تعبر فييدا عدن مشداعرك تجداىيم وموقفدك مدن صدمودىم بوحدو 

 المحتل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خيرات بهديالدرس الراب 

 النقاط التعميمية:

 .خيرات بالدنا سبٌب لمطامع العدو بأرضنا 
 ثروٌة طبيعيٌة ىامة بحيرة طبريا. 
   والن الخصبة.سيول الجأىمية 
 .أىمية الحفاظ عمى خيرات بالدنا وحمايتيا من المطامع 



 

 األهداف التعميمية:

 يتوقع من المتعمم في نياية الحصة الدرسية اآلتي:  

  معارفو السابقة عن الصور المعروضة أمامو.أن يذكر 
 ما يريد معرفتو عن خيرات بالده. أن يحدد 
 م مدددا تعممدددو فدددي نيايدددة الددددرس بمدددل ش العمدددود الثالدددث مدددن الجددددول بمدددا اكتسدددب مدددن معدددارف أن يقدددوِّ

 ومعمومات.
 .أن يحدد مكونات كل صورٍة من الصور 
 .أن يستنتج أسباب احتالل الصياينة ألرضنا العربية 
 .أن يستنتج أىمية الحفاظ عمى خيرات بالدنا 
 .أن يعبر بمقطٍع من إنشائو عن خيرات بالدنا وطمع المحتل فييا مستعينًا بالصور 
  يعبر عن موقفو من الدفاع عن الوطن وعدم السماح باستغالل خيراتو.أن 

 الوسائل التعميمية: مجموعة من الصور لبحيرة طبريا وسيول الجوالن، الكتابإجراءات الدرس: 

اإلثددارة والتمييدددد: يعددرض المعمدددم الصدددور الثالثددة عمدددى التالمدددذة ويتحدددث عدددن كدددل منيددا بمسددداعدة التالمدددذة 
ربية بكثدرة خيراتيدا وثرواتيدا وخصدوبة أرضديا وىدذا كدان سدبٌب لمطمدع الكثيدر مدن األعدداش )تتميز بالدنا الع

 باستغالل ىذه الخيرات(. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ما الذي تريدون معرفتو عن ىذه الصور 

 ماذا تعرفون عن سيول الجوالن 

 ىل تعرفون أين تقع بحيرة طبريا 

 ما واجبنا تجاه خيرات بمدنا 

 و ملش العمودين األول والثاني من الجدول الذاتي.ويطمب من تالمذت

 الصورة األولى: بحيرة طبريا

 أين تقع   تقع في الجزش الشمالي لمسار نير األردن بين الجوالن)سورية( والجميل)فمسطين(

الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورة الثانيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة: سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديول الجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوالن                                                               
ضددددددددددددبة الجددددددددددددوالن السددددددددددددوري المحتددددددددددددل وتتميددددددددددددز بخصددددددددددددوبة أرضدددددددددددديا وكثددددددددددددرة خيراتيددددددددددددا تقددددددددددددع فددددددددددددي ى

 ومواسميا الخيرة ىل تعرفون محصواًل تتميز بو سيول الجوالن  محصول التفاح.

الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورة الثالثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة: مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن جوالننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا الحبيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب                                                                                   
جمددددددددددال الطبيعددددددددددة السدددددددددداحرة، وكثددددددددددرة األشددددددددددجار الخيددددددددددرة والمسدددددددددداحات الزراعيددددددددددة الكبيددددددددددرة تبددددددددددين لنددددددددددا 

 التي تعد ثروًة حقيقيًة.

 ثم يكمف المعمم أحد التالمذة بطرح األسئمة التالية عمى زمالئو:

مدددددددددا سدددددددددبب احدددددددددتالل الصدددددددددياينة ألرضدددددددددنا المحتمدددددددددة  )مطدددددددددامعيم العدوانيدددددددددة بالسددددددددديطرة عمدددددددددى أضدددددددددنا 
 واستغالل خيراتيا(.

تنميدة المدوارد الطبيعيدة  -االىتمدام بيدا -واجبندا تجداه ثدروات وطنندا وخيدرات بالدندا  )الحفداظ عمييدا ما ىدو 
 المحافظة عمى نظافة الغابات والشواطن واألراضي الزراعية( -في بالدنا



 

نا ثم يطمب من التالمذة كتابة مقطٍع يتحدثون فيو عن خيرات بالدنا وأطماع المحتمين فييا مبينًا فييا واجب 
 تجاه ىذه الثروات والخيرات.

 وبنياية الدرس يم  التالمذة العمود الثالث من الجدول.

 نموذج لبعض الجداول التي يمكن مشاىدتيا بعض التمييد وطرح األسئمة من قبل المعمم:

  عنوان الدرس: خيرات بهدي
 ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا تعممت؟

 تقــــ  بحيــــرة طبريــــا بــــين ســــورية
 وفمسطين المحتمة.

ــــرات  ــــوم عــــن خي يتحــــدث درس الي
ــدة مــن أراضــي خصــبة  ــا العدي بهدن

 وثروة مائية.
يجــب عمينــا المحافظــة عمــ  خيــرات 

 بهدنا.
خيــرات بهدنــا ســبٌب لمطــام  العــدو 

 فيها.
يجــب عمينــا تنميتهــا والحفــاظ عمــ  

 نظافتها.

لمـــاذا ســـمي الـــدرس تحـــت عنـــوان 
 خيرات بهدي؟

 رات بهدي؟ما هو واجبي تجام خي
 كيف أحافظ عميها؟

 ما سبب مطام  العدو بأرضنا؟

 الجوةن هضبة سورية محتمة.
 تق  بحيرة طبريا في لبنان.

 تتميز سهول الجوةن بخصوبتها.

 تشتهر الجوةن بمحصول التفاح.

   وىنا يجب تصحيح المعمومة الخاطئة الواردة بالعمود األول عن موقع بحيرة طبريا.

رس يطمددب المعمددم مددن التالمددذة مقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثالددث مددع المعمومددات وفددي نيايددة الددد
الددواردة فددي العمددود األول، وتصددويب الخدداطن منيددا، ومقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثدداني والثالددث 

وذلك بالبحث لتوجيييم نحو البحث عن المعمومات التي يرغبون بمعرفتيا ولم يجب عنيا مضمون النص، 
 عنيا في المكتبة المدرسية  أو عمى شبكة االنترنت وغيرىا من مصادر التعمم العديدة.

 نشاط)ابحث أكثر(:

 أجمع بعض المعمومات عن موسم زراعي من خيرات بالدنا تشتير بو سورية.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعة: الخطط التعميمية اليومية لموحدة

                                       : مصنع السيارات   الدرس األول

 النقاط التعميمية :

 .تطور الصناعة في سورية 
 2007نع سيارات )شام( عام انطالق مص. 
 .مكان المصنع في مدينة عدرا 
  من قبل السيد الرئيس بشار األسد. تدشينو 
  سيارة سنوياً 10000 الطاقة اإلنتاجية ليذا المصنع. 
  دس.عامل ومين100يحوي المصنع 



 

 األهداف التعميمية :

 يتوقع من المتعمم في نياية الحصة الدرسية اآلتي:

 أن يذكر معرفتو السابقة عن الموضوع. .1
 أن يحدد ما يريد معرفتو عن الموضوع. .2
م مدا تعممدو فدي نيايدة الددرس بمدلش العمدود الثالدث مدن الجددول بمدا اكتسدب مدن معدارف  .3 أن يقوِّ

 ومعمومات.
 جد فييا مصنع السيارات )شام(.أن يسمي المنطقة التي يو  .4
 أن يحدد سنة انطالق المصنع. .5
 أن يذكر االسم الذي أطمق عمى المصنع. .6
 أن يعدد فوائد التطور الصناعي في سورية والمنطقة. .7
 أن يحدد الطاقة االنتاجية ليذا المصنع . .8
 أن يعرِّف )الطاقة اإلنتاجية( كمفيوم جديد. .9

 عاممة السورية بالمصنع.أن يعبر عن موقفو تجاه تدريب اليد ال .10
 أن يعبر عن شعوره تجاه تطور الصناعة في بمده. .11

 إجراءات الدرس:

 الوسائل التعميمية :الكتاب، الصور المتعمقة بالمصنع التي توضح أجزاشه.

 يعرض المعمم أمام تالمذتو صورًا لمصنع سيارات ) شام( في عدرا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 لدرس، و يطرح عمييم األسئمة التالية:ثم يطمب منيم وضع الجدول الخاص با

 ىل شاىدتم ىذا المصنع من قبل 

 ماذا تعرفون عنو 

 ىل تعرفون أين يقع 

 ما الصناعات التي تصنع فيو 

 ماذا تريدون أن تعرفوا عن ىذا المصنع 

 وبعد طرح ىذه األسئمة، يطمب منيم ملش العمود األول والثاني لمجدول.  

 أمام زمالئو و طرح بعض األسئمة المتعمقة بالصور عمييم.ثم يكمف تمميذًا بالوقوف 

 ما الذي نشاىده بالصورة األولى   )مصنع سيارات(

 ما الذي نشاىده بالصورة الثانية   )سيارة فضية المون(

 ىل تعرفون نوع السيارة التي نشاىدىا بالصورة   )سيارة شام(

 سد(من الذي يقود ىذه السيارة   )سيادة الرئيس بشار األ

يتابع المعمم بمرحمدة اإلثدارة والتمييدد: لقدد تطدورت الصدناعات فدي عالمندا الحدالي بسدرعة كبيدرة مدن صدناعة 
 السيارات واألسمحة واألدوية واأللعاب واألدوات الكيربائية و.....



 

بتدشدين  2007ولقد كان لسورية نصيبيا من ىذه النيضة والتطور الصناعي، و تتوج ىذا التطور فدي عدام
يد الددرئيس بشددار األسددد مصددنع السدديارات بالمدينددة الصددناعية بعدددرا الواقعددة فددي محافظددة ريددف دمشددق، السدد

 وليذا المصنع أىمية كبيرة.

ما األىمية التي تتوقعونيا ليذا المصنع  )تمبية حاجة سورية من السيارات، تصدير الفدائض منيدا، ازدىدار 
 ...(.االقتصاد، إيجاد فرص عمل لمشباب السوريين، ......

 وسيقوم ىذا المصنع ب نتاج السيارات عمى مرحمتين:

األولددددددددددددددددددددى: تجميددددددددددددددددددددع قطددددددددددددددددددددع السدددددددددددددددددددديارات وىددددددددددددددددددددذه المرحمددددددددددددددددددددة سددددددددددددددددددددتميد لممرحمددددددددددددددددددددة الثانيددددددددددددددددددددة.                                     
 الثانية: تصنيع أجزاش السيارة وقطع التبديل ليا.

يسددددددددتنتج مددددددددع تالمذتددددددددو  يقددددددددرأ المعمددددددددم الدددددددددرس قددددددددراشة مقطعيددددددددة شددددددددارحًا كددددددددل مقطددددددددع عمددددددددى حدددددددددا، ثددددددددم
معدددددددددددددددددددداني المفددددددددددددددددددددردات الجديدددددددددددددددددددددة )صددددددددددددددددددددروح: جمددددددددددددددددددددع صددددددددددددددددددددرح وىددددددددددددددددددددو البندددددددددددددددددددداش العددددددددددددددددددددالي(.                                    

مددددددددددرت فددددددددددي درس فددددددددددي الفصددددددددددل الدراسددددددددددي األول  "مددددددددددن يددددددددددذكرنا أيددددددددددن مددددددددددرت معنددددددددددا ىددددددددددذه المفددددددددددردة 
                     مددددددددددددددددن يضددددددددددددددددع ىددددددددددددددددذه المفددددددددددددددددردة فددددددددددددددددي جممددددددددددددددددة مفيدددددددددددددددددة                 "  )بددددددددددددددددروز: ظيددددددددددددددددور(مدينددددددددددددددددة حمددددددددددددددددب

  "يسددددددددددددددددداىم العممددددددددددددددددداش السدددددددددددددددددوريون فدددددددددددددددددي بدددددددددددددددددروز اسدددددددددددددددددم سدددددددددددددددددورية بدددددددددددددددددين األمدددددددددددددددددم المتحضدددددددددددددددددرة" .                                                              
ددددددددددددرة والسددددددددددددابقة( مثددددددددددددال: "نقددددددددددددوم بدددددددددددد جراش اختبدددددددددددداراٍت شدددددددددددديريٍة لتكددددددددددددون مميِّدددددددددددددًة  ) المميِّدددددددددددددة: المحضِّ

ؤال: لمددددددددددداذا نجدددددددددددري االختبدددددددددددارات الشددددددددددديرية  "لكدددددددددددي نحضدددددددددددر جيددددددددددددًا لالمتحدددددددددددان النيدددددددددددائي"   والسددددددددددد
لالمتحدددددددددددددددددددددددددددان" ىدددددددددددددددددددددددددددل تجدددددددددددددددددددددددددددري قبدددددددددددددددددددددددددددل االمتحدددددددددددددددددددددددددددان أم بعدددددددددددددددددددددددددددده  "تجدددددددددددددددددددددددددددري قبمددددددددددددددددددددددددددددو".                                                               

مثدددددددددددال: "تقددددددددددددُِّم المدرسدددددددددددُة لندددددددددددا كدددددددددددلَّ  )التسدددددددددددييالت: ضدددددددددددد الصدددددددددددعوبات وىدددددددددددي األمدددددددددددور الُمسددددددددددداعدة(
لكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتعمََّم دون تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍب".                                                                     التسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددييالتِ 

ُع، ضدددددددددددد يحدددددددددددبُط( مثدددددددددددال: " يحفِّزندددددددددددي معممدددددددددددي عمدددددددددددى االجتيددددددددددداد والجددددددددددددِّ، ولكنندددددددددددي  )يحفِّدددددددددددُز: يشدددددددددددجِّ
ُأحددددددددددَبط عندددددددددددما أرى نتددددددددددائجي سدددددددددديئًة " أي أن التحفيددددددددددز ىددددددددددو التشددددددددددجيع والحمدددددددددداس، أمددددددددددا اإلحبدددددددددداط 

 حساس بالفشل"ىو اإل

 ثم يكمف التالمذة بقراشة فردية لمقاطع الدرس، ووضع فكرة رئيسة لكل مقطع.

 األفكار الرئيسة:

 نيضة سورية بالصروح الصناعية. (1



 

 انطالق المرحمة األولى لمصنع "شام". (2
 الطاقة اإلنتاجية لمصنع "شام". (3
 توجييات السيد الرئيس إلدارة المصنع. (4

 يًا من خالل طرح بعض التالمذة عمى رفاقيم بعض األسئمة :يتخمل الدرس تقويمًا مرحم 

 كم تبمغ الطاقة االنتاجية لمصنع شام  أين يقع ىذا المصنع  في أي عام تم تدشينو 

 في نياية الدرس يم  التالمذة العمود الثالث من الجدول، ويسأليم المعمم عن :

 ب، تددأمين احتياجددات كددل بمددد، مواكبددة فوائددد التطددور الصددناعي فددي سددورية والمنطقددة )تشددغيل الشددبا
 التطور الحضاري، استغالل موارد البمدان بشكل جيد....(

العاممة السدورية فدي ىدذا المصدنع )إندو أمدٌر جيدٌد ويدوفر فدرص عمدٍل لمكثيدر  موقفيم من تدريب اليد -
 من الشبان العاطمين عن العمل، ويوفر نفقات العمالة األجنبية(.

)نشدعر بدالفخر واالعتدزاز بدالتطور، السدبب: ألندو يرفدع اعي فدي سورية.شعورىم تجاه التطدور الصدن -
 اسم بمدنا عاليًا ويزيد من إمكانات البمد االقتصادية (.

)تدلُّ مدلول توجييات السيد الرئيس لتقديم التسييالت الالزمة لممواطنين لمحصول عمى سيارة شدام. -
 طنين(.عمى اىتماٍم واضٍح من سيادتو، ورعايتو الكريمة لمموا

ويدددتم رسدددم مخطدددط مفددداىيمي لدددربط أفكدددار الددددرس وتمخيصددديا، يبددددأ مدددن العندددوان ويتفدددرع عندددو عدددام البددددش 
بالمصنع، ومراحل العمل فيو)المرحمة األولدى والثانيدة ومدا تتضدمن كدل منيمدا(، وصدفات العمدل فيو)تددريب 

 عامل وميندس(. 100اليد العاممة السورية ويتضمن حاليًا 



 

 

يطمددب المعمددم مددن التالمددذة مقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثالددث مددع المعمومددات  وفددي نيايددة الدددرس
الددواردة فددي العمددود األول، وتصددويب الخدداطن منيددا، ومقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثدداني والثالددث 

لك بالبحث لتوجيييم نحو البحث عن المعمومات التي يرغبون بمعرفتيا ولم يجب عنيا مضمون النص، وذ
 عنيا في المكتبة المدرسية  أو عمى شبكة االنترنت وغيرىا من مصادر التعمم العديدة.

 نشاط لمتالمذة )ابحث أكثر(

 ابحث في شبكة االنترنت عن إنجاز حضاري  خر و تحدث عنو وادعمو بالصور.

 

 

 

 

 

 

 

 مصنع السٌارات

 ممرحل رئ مل

رئممحة  
 رئثي ٌ 

هص ٌع 
رألعزرء 
  قطع رئهلدٌل

رئممحة  
 رأل ئى

هعمٌع قطع 
 رئوٌيمرت

رئٌد رئ يمة  
 ليئمص ع

ايمل 100
  مه دم

هدمٌب رئٌد 
رئ يمة  
 رئو مٌ 

 ايت رئلدء

2007 



 

 دار األوبرا السوريةالدرس الثاني :

 :النقاط التعميمية

 متر مربع. 5300را مساحة دار األوب 
  2003تأسيس دار األوبرا عام. 
 .موقع دار األوبرا مقابل مكتبة األسد، ومجاور مبنى الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيون 
 .أقسام الدار الداخمية 
 .معنى كممة األوبرا ىو المسرح الغنائي 
 .تعرض فييا المسرحيات الغنائية 
 ستجري التحضيرات لمعرض المسرحي في الكوالي. 

 األهداف التعميمية :

 يتوقع من المتعمم في نياية الحصة الدرسية اآلتي:

 معارفو السابقة عن دار األوبرا. أن يذكر .1
 .أن يحدد ما يريد معرفتو عن دار األوبرا .2
م مدددا تعممدددو فدددي نيايدددة الددددرس بمدددلش العمدددود الثالدددث مدددن الجددددول بمدددا اكتسدددب مدددن معدددارف  .3 أن يقدددوِّ

 ومعمومات.
 ر األوبرا.أن يحدد مساحة دا .4
 عام تأسيس الدار. أن يذكر .5
 أن يحدد موقع دار األوبرا بشكل دقيق. .6
 أن يعدد األقسام الداخمية لدار األوبرا. .7
 أن يّعرف الكواليس. .8
 أن يحدد الفكرة الرئيسة لكل مقطع من مقاطع الدرس. .9

 أن يعدد التحضيرات التي تجري بالكواليس. .10
 .أن يعبر عن شعوره تجاه ىذا الصرح الحضاري .11
 أن يحدد موقفو تجاه التطور الثقافي في سورية. .12

 



 

 

 إجراءات الدرس:

ن عمييدا كممدات )األوبدرا المقصدورات المعمقدة(  -الكدواليس -الفنداش -الوسائل التعميمية: بطاقات تعميمية مدوَّ
 وبطاقات عمييا تعريف كل من ىذه الكممات، صور لدار األوبرا، الكتاب.

 رًا لدار األوبرا السوريةيعرض المعمم أمام تالمذتو صو 

 

 

 

 

 

 

 

 ثم يسأل التالمذة عن ىذه الصورة: 

                                                                   ىل رأيتم ىذا البناش سابقًا                  
                                                                                          ماذا تتوقعون أن يكون ىذا البناش  

                                                                                وماذا يعرض فيو                        
                                                                  ىل شاىدتموه عمى شاشة التمفاز                 

 ماذا تريدون أن تعرفوا عن ىذا البناش الضخم        



 

 ويطمب منيم ملش العمود األول والثاني بالجدول.

في الدرس السابق تعرفنا عمى إنجاز حضاري صناعي كبير وىو مصنع السيارات أما اليوم فسوف نتعرف 
ن المسرحية" المعروفة ب "دار األوبرا" لعرض عمى إنجاز ثقافي وصرح معماري رائع وىو "دار األسد لمفنو 
وسنتعرف بدرسنا الحالي عمى )موقدع دار  2003المسرحيات الغنائية والحفالت الفنية، والتي تأسست عام 

المقصددورات( ثددم يعددرض المعمددم البطاقددات  -الكددواليس –معنددى كممددة األوبددرا  -أقسددام ىددذه الدددار –األوبددرا 
 رض تعاريف ليذه المصطمحات .المكتوب عمييا المفردات بدون ع

يقددددددددرأ المعمددددددددم الدددددددددرس قددددددددراشة جيريددددددددة مضددددددددبوطة  بالشددددددددكل، مددددددددع شددددددددرح كددددددددل مقطددددددددع مددددددددن المقدددددددداطع 
ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم يسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتنتج مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع تالمذتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو معدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداني المفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردات الجديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.                                                           

: تشددددددددددرُف( مثددددددددددال توضدددددددددديحي " تطددددددددددلُّ مدينددددددددددة الالذقيددددددددددة عمددددددددددى  البحددددددددددر األبدددددددددديض المتوسددددددددددط، )تطددددددددددلُّ
تطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلُّ مدرسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتنا عمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارع الرئيسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي".                                                            

)الِفنددددددددددددداش: الباحدددددددددددددة الواسدددددددددددددعة( مثدددددددددددددال توضددددددددددددديحي " يوجدددددددددددددد فدددددددددددددي مدرسدددددددددددددتنا ِفنددددددددددددداٌش واسدددددددددددددع بدددددددددددددين 
 الصفوف".  

 ويسأل التالمذة عن األفكار الرئيسة لمقاطع الدرس:

 ى موقع دار األوبرا.التعرف إل (1
 وصف دار األوبرا وبواباتيا. (2
 أقسام الدار الداخمية. (3
  كواليس دار األوبرا. (4

ثم يكمف المعمم بعض التالمذة بقراشة الددرس بصديغة محاكداة لمحدوار الموجدود بالددرس، وبعدد عددة قدراشات  
لمقطع األول وتمميددذ  خددر يكمددف المعمددم أحدددة التالمددذة بدد جراش تقددويم مرحمددي لزمالئددو بطددرح أسددئمة تتعمددق بددا

 لممقطع الثاني وىكذا......

كددم تبمددغ مسدداحة دار األوبددرا  أيددن تقددع ىددذه الدددار  كددم عدددد أبوابيددا  وأّييددم األجمددل  مددن يعدددد أقسددام الدددار 
 الداخمية  ما ىي المقصورات  ما ىي الكواليس  وماذا يجري بداخميا 

  ويطرح عمييم بعض األسئمة: ما أقسام دار األوبرا  

 ما شعوركم تجاه ىذا المنجز الحضاري    ىل يعجبك التطور الثقافي في سورية  ولماذا 



 

 التقويم النيائي:

عرض البطاقات التي تتضمن تعداريف المصدطمحات بشدكل غيدر مرتدب ويطمدب مدن بعدض التالمدذة إعدادة 
 ترتيبيا بشكل صحيح، ومن ثم يم  التالمذة العمود الثالث من الجدول .

الدددرس يطمددب المعمددم مددن التالمددذة مقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثالددث مددع المعمومددات  وفددي نيايددة
الددواردة فددي العمددود األول، وتصددويب الخدداطن منيددا، ومقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثدداني والثالددث 

نص، وذلك بالبحث لتوجيييم نحو البحث عن المعمومات التي يرغبون بمعرفتيا ولم يجب عنيا مضمون ال
 عنيا في المكتبة المدرسية  أو عمى شبكة االنترنت وغيرىا من مصادر التعمم العديدة.

 نشاط ابحث أكثر :

 اجمع بعض الصور لدار األوبرا من الداخل واذكر بعض الحفالت التي أقيمت فييا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس الثالث: سد بموران

 النقاط التعميمية:



 

 موقع سد بموران 
  1982استثمار السد عام بدش 
 )أقسام مياه السد )مياه الشرب_ مياه الري_ مياه خمف السد لمثروة السمكية 
 ميارات العرض الشفوي الجيد 

 األىداف التعميمية:

 يتوقع من المتعمم في نياية الحصة الدرسية اآلتي:

 معارفو السابقة عن سد بموران. أن يذكر .1
 .ما يريد معرفتو عن السد حددأن ي .2
 يقوم ما تعممو عن سد بموران بملش العمود الثالث من الجدول بما اكتسب من معارف ومعمومات.أن  .3
 أن يحدد التمميذ موقع سد بموران. .4
 أن يذكر موعد بدش استثمار السد. .5
 أن يعدد التمميذ أقسام مياه السد. .6
 أن يعدد ميارات العرض الشفوي الجيد. .7
 أن يعبر عن شعوره تجاه ىذا الصرح العظيم. .8
 أن يعدد فوائد السد. .9

 أن يسمي سدودًا أخرى تقع في سورية. .10
أن يمثددددل التالمددددذة عرضددددًا شددددفويًا أمددددام زمالئيددددم مسددددتخدمين المعمومددددات الددددواردة بالدددددرس مقرونددددًا  .11

 بالصور.

 إجراءات الدرس:

مياه  -1982عام  -الوسائل التعميمية: عدة صور لسد بموران، بطاقات تعميمية مكتوب عمييا)سد بموران
ميداه السدد لمثدروة السدمكية مدع صدورة لصديد  –ميداه الدري مدع صدورة توضديحية  -شرب مدع صدورة بجانبيداال

 السمك ضمن السد(

 -كمددا مددر معنددا –اإلثددارة والتمييددد: لقددد تعرفنددا بالفصددل األول عمددى العددرض الشددفوي، ولقددد كانددت وسددائمو 
سنان وأسبابو وسبل الحماية من الحاسوب( ولقد كان ذلك العرض عن تسوس األ -البطاقات  –)الشفافات 
 التسوس.



 

 يعرض المعمم صور سد بموران

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و يطرح عمى التالمذة األسئمة التالية:

 ىل تعرفون ىذا السد 

 ماذا تعرفون عنو  ىل تعرفون اسمو 

 ىل تعرفون أين يقع 

 ىل تعممون في أي سنة تأسس 

 ما الذي ترغبون بمعرفتو عنو 

 ش العمود األول و الثاني من الجدول الخاص بالدرس .ثم يطمب منيم مل

ويتددابع: اليددوم سددنتعرف عمددى إنجدداز حضدداري كبيددر وىددو سددد بمددوران، الددذي يقددع فددي قريددة بمددوران بددالريف  
الشدددمالي لمحافظدددة الالذقيدددة، وسدددنجري بنيايدددة الددددرس عرضدددًا شدددفويًا عدددن ىدددذا السدددد باسدددتخدام البطاقدددات 

 والصور التوضيحية.



 

 مجموعة من األسئمة المتعمقة بالصور عمى التالمذة : يطرح المعمم

 ماذا نشاىد في الصورة األولى  )صورة سد بموران(

 تشرين(16ىل تعرفون سدودًا أخرى في سوريا  )سد الفرات، سد الباسل، سد 

 ماذا نشاىد في الصورة الثانية في الكتاب  )مياه لمشرب(

 )مزارع يقوم بسقاية المزروعات(ماذا نشاىد في الصورة الثالثة في الكتاب  

 ماذا نشاىد في الصورة الرابعة من صور الكتاب  )صيد األسماك في السد(

                       ثددددددددددم يكمددددددددددف المعمددددددددددم بعددددددددددض التالمددددددددددذة بقددددددددددراشة المعمومددددددددددات الددددددددددواردة عددددددددددن السددددددددددد مددددددددددن الكتدددددددددداب.         
مطار وبعض األنيار و الينابيع المجداورة، ، مياه السد تتجمع من مواسم األ1982) بدأ استثمار السد عام 

تنقسددم ميدداه السددد لثالثددة أقسددام:  ميدداه نقيددة لمشددرب، ميدداه لددري المزروعددات فددي القددرى المجدداورة، وقسددم يددتم 
 اختزانو خمف السد وىو خاص بالثروة السمكية(.

ين، عددرض واآلن مددن يددذكرنا بشددروط العددرض الشددفوي ومياراتددو  )اسددتخدام إيمدداشات الوجددو وحركددات اليددد
 األفكار مرتبة وربطيا بالصور، التزام الوقت المحدد، والصوت الواضح(

 ثم يطرح المعمم مجموعة من األسئمة التقويمية لمدرس:

 ما اسم السد الذي نتحدث عنو 

 أين يقع ىذا السد 

 متى بدأ استثماره 

 ما أقسام مياه السد      

 نياية الدرسومن ثم يم  التالمذة العمود الثالث بالجدول ب

ثدددم يكمدددف المعمدددم بعدددض التالمدددذة بددد جراش العدددرض الشدددفوي أمدددام زمالئيدددم باسدددتخدام البطاقدددات والصدددور 
الخاصة بالدرس وذلك ب شراف المعمم، حيث يقدوم بتوزيدع األدوار وتكميدف التالمدذة بتنظديم المعمومدات فيمدا 

 ذة، وما الصور التي سيستعينون بيا.بينيم، بحيث يعرف كل تمميذ ما الذي سيقوم بعرضو أمام بقية التالم



 

أما بالنسبة لباقي التالمذة المشاىدين لمعدرض، فيطمدب مدنيم المعمدم تجييدز بطاقدة تقدويم العدرض الشدفوي 
 وذلك لمحكم عمى أداش زمالئيم في العرض.

 

 بطاقة تقويم العر  الشفوي

 التقويم العبارة
 ال نعم

   أعجبتني المقدمة، وأثارت تفكيري.
   دُت من المعمومات المعروضة.استف

نظَّددددددَم مقدددددددم العددددددرض معموماتددددددو بشددددددكٍل 
 متسمسٍل.

  

   استخدَم الصور المناسبة لمفكرة.
اسددتعاَن بحركدداِت الوجددو واليدددين لمتعبيددر 

 عن فكره.
  

 

وفددي نيايددة الدددرس يطمددب المعمددم مددن التالمددذة مقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثالددث مددع المعمومددات 
لددواردة فددي العمددود األول، وتصددويب الخدداطن منيددا، ومقارنددة المعمومددات الددواردة فددي العمددود الثدداني والثالددث ا

لتوجيييم نحو البحث عن المعمومات التي يرغبون بمعرفتيا ولم يجب عنيا مضمون النص، وذلك بالبحث 
 لعديدة.عنيا في المكتبة المدرسية  أو عمى شبكة االنترنت وغيرىا من مصادر التعمم ا

 نشاط ابحث أكثر:

 فية الحفاظ عمييا.يأقّدم تقريرًا شفويًا عن أىمية المياه، وك

 

 (3ممحق رقم )

 استبانة اةتجاهات

 عزيزي التمميذ:



 

أمام أحد الخيارين لكل عبارة مما يمي.......  ×أرجو منك اإلجابة عن البنود التالية بما يناسب  راشك وأفكارك، بوضع إشارة
 نك.شاكرًة تعاو 

 غير موافق موافق الددددددددعبددددددددارة
ل استخدام طريقة الجدول الذاتي في تعمم القراشة عمى الطريقة  أفضِّ

 المعتادة.
  

أكثر ما أعجبني في ىذه الطريقة ىو التركيز عمى معرفتي السابقة 
 عن الموضوع.

  

ساعدتني خطوة "ماذا أريد أن أعرف" عن الموضوع عمى التعمم 
 أكثر.

  

مت خطوة "تقويم ما تعممتو" في نياية الدرس ب عطائي الثقة أسي
 بنفسي حول ما تعممتو.

  

الدراسات  -أؤيد استخدام ىذه الطريقة في مواد )العموم والصحة
 التربية اإلسالمية( -الرياضيات -االجتماعية

  

   أحبُّ أن أتعمم بيذه االستراتيجية دائمًا.
لذي يتطمب بحثي بمفردي عن أعجبني نشاط ابحث أكثر ا

 المعمومات.
  

   أفادني نشاط جمع الصور التوضيحية في إغناش معموماتي وفيمي.
ساعدني تحضير الجدول الذاتي الخاص بكل درس قبل البدش بو 

 في تنظيم معموماتي عن كلِّ موضوٍع تعممتو.
  

أفادني طرح األسئمة الخاصة بي ضمن خطوة "ماذا أريد أن أعرف" 
 ي زيادة اعتمادي عمى نفسي لمحصول عمى إجاباٍت ليا.ف

  

أكسبني البحث عن المعمومات في مكتبة المدرسة ميارًة في البحث 
 عن المعمومات.

  

يم بحثي عن المعمومات ضمن شبكة االنترنت في تعرُّفي أكثر أس
 عمى فوائدىا.

  

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )

 خداب موجه للسادة المحكمٌن

 ضل6 ..................................رئدكه م رئفي

 هحٌ  طٌل   ل د...



 

فاعلٌة برنامج تعلٌمً قائم على استراتٌجٌة الجدول ه، ت رئليحث  هدٌل فيٌز موهت لإعمرء لحث ل   ر 6 
)دمرو  شلق هعمٌلٌ  اةى هالم ،  الذاتً فً تنمٌة مهارات الفهم القرائً واتجاهات التالمذة نحوها 

 رألويوً فً كهيب رئ ملٌ  ئغهً فً مدٌ   رئال قٌ (.   رئص  رئمرلع 

   ئت ئ ٌل دمع  رئميعوهٌم فً هملٌ  رئطفل  عيم   هشمٌ   لإشمر  رئدكه م، م ا  ع يد.

 ن عيز ه ر رئلحث ال لّد م  هصمٌت أد رت لحث ههوت ليئم ض اٌ   رئصدق  رئثليت   ه ر ٌوهةزت لال 
     ض هي م ضع رئ ،د ئةهأكد م  صالحٌههي.شّت رطالع رئويد، رئمحكمٌ  اةٌهي

ئ ر هضع رئليحث  لٌ  أٌدٌكت رئلم يمل رئه ةٌمً رئ ي أاد ئه ةٌت رئ حدهٌ  رئثيم    رئهيو   م  كهيب رئ ملٌ  
فيد، فً إادرد ه ر نعد ل رئ رهً. اةميً أ ق همت رئغهً ئةص  رئمرلع رألويوً    ئت  فق روهمرهٌعٌ  رئ

 م  اد، دمرويت  مد  كمهي ل،يئم  رئممرعع. رئلم يمل رئه ةٌمً

رئل دي   رئمهيل   رئ ي أاّدً ئ،ٌيم مهيمرت رئفهت رئ،مرئً ضم  موه ٌيت  - رالخهليم رئهحصٌةً رئ،لةً
 رئكةم    رئعمة    رئف،م،.

  روهلي   رالهعيهيت رئهً ههد  إئى م مف  رهعيهيت رئهالم ،  ح  ه ، رالوهمرهٌعٌ    أ شطههي.

 ٌي  مأٌكت فً مي ٌة6ًأمع  ل

 صّح  صٌيغ  رألهدر    ه رف،هي مع رئمحه ى رئه ةٌمً ئة حدهٌ  رئمخهيمهٌ .

 مدى صالحٌ  أوئة  رخهليم رئفهت رئ،مرئً ئ،ٌيم مي  ض ت ئ،ٌيوق.

 م ض اٌههي. صح  صٌيغ  أوئة  رالخهليم   ض حهي   

 مدى صالحٌ  ل  د رالوهلي   ئ،ٌيم مي  ض ت ئ،ٌيوق.

 م ض اٌههي. ل  د رالوهلي     ض حهي   صح  صٌيغ  

 م يول  رأل شط   رنعمرءرت ئةمحه ى رئه ةٌمً  ئخط رت روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً.

 لٌي  مأٌكت فً مي ٌ لغً ح فق أ  إضيفهق أ  ه دٌةق.

 لٌي  أٌ  مالحظيت أخمى هم   ضم م، رندالء لهي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ئكت عزٌل رئشكم  رالمه ي 

 فيٌز موهت  هدٌل                                                                                      

 

 

 (5ممحق رقم )

 اةختبار



 

 اختبار الفهم القرائي

 العربيةاختبار في مادة المغة 

 الصف الرابع األساسي

 مدرسة الشييد عماد عمي                        اسم التمميذ: ......................   

 

 تعميمات اةختبار

 عزيزي التمميذ:

 اقرأ التعميمات التالية قبل اإلجابة عن بنود االختبار.

د(: تددددددتّم اإلجابددددددة  -ج-ب -عندددددد اإلجابددددددة عددددددن أسددددددئمة االختيددددددار مددددددن متعدددددددد ذات الخيددددددارات )أ (1
 بوضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة.

 مثال توضيحي:

 المتمايمة.  -العالية.          ب -تعني كممة "المائسة":  أ

 الخضراش.                        -الكثيفة.            د -ج                    

رأ التمميدددددذ الددددددنص قدددددراشًة متأنيددددددًة عندددددد اإلجابدددددة عددددددن سدددددؤال )أضددددددع عنواندددددًا جديدددددددًا لمدددددنص(: يقدددددد  (2
ويضددددددع عنوانددددددًا مناسددددددبًا لددددددذلك الددددددنص بعددددددد قراشتددددددو، ويكتددددددب العنددددددوان عمددددددى السددددددطر المجدددددداور 

 لمسؤال.

ومددددداني عاصددددددمًة لمواليددددددة العربيدددددة الرومانيددددددة، لددددددذلك مثدددددال توضدددددديحي :   كانددددددت" بصدددددرى" فددددددي العيددددددد الرُّ
أىددددم معالميددددا : مسددددرح بصددددرى  بناىددددا الرومددددانيون عمددددى شددددكل صددددورٍة مصددددغرٍة عددددن مدينددددة رومددددا، ومددددن

الدددددذي يتسدددددع مدرجدددددو لخمسدددددة عشدددددر ألفدددددًا مدددددن المتفدددددرجين، ويقسدددددم المشددددداىدون فيدددددو إلدددددى ثدددددالث طبقدددددات: 
دددددنَّاِع، طبقدددددُة عامدددددة النددددداس  طبقدددددة مجمدددددس الشددددديوخ ومجمدددددس المديندددددة، طبقدددددة قدددددادة الجددددديش والتجددددداِر والصُّ

 العموي.والعبيد وتشاىد العروض المسرحية وقوفًا عمى األقدام في الرواِق 

 عنوان النص: ....مسرح بصرى......



 

عنددددد اإلجابددددة عددددن سددددؤال تحديددددد فكددددرتين رئيسددددتين مددددن الددددنص: يقددددرأ التمميددددذ الددددنص قددددراشًة متأنيددددًة  (3
ويسددددتخمص منددددو فكددددرتين جددددزئيتين، ويكتددددب الفكددددرة األولددددى عمددددى السددددطر األول، والفكددددرة الثانيددددة 

 عمى السطر الثاني.

     مثال توضيحي عمى نفس المقطع السابق:

 الفكرة الثانية: أقسام المشاىدين وترتيبيم في المدرج. الفكرة األولى: سعة مدرج بصرى.  

عنددددد اإلجابددددة عددددن سددددؤال ىددددل تؤيددددد الكاتددددب فيمددددا ذكددددر مددددن أفكددددار  مددددع ذكددددر السددددبب: يختددددار  (4
فددددددي أحدددددد المسددددددتطيمين، ثددددددم  ×بوضددددددع إشدددددارة  (  التمميدددددذ أحددددددد الخيدددددارين )نعددددددم        ال       

 ختياره ويكتب السبب عمى السطر المجاور.يذكر سبب ا
عنددددددد اإلجابددددددة عددددددن أسددددددئمة وضددددددع الكممددددددات فددددددي مجموعددددددات حسددددددب المفيددددددوم الددددددذي تسددددددتخدم  (5

ألجمدددو: يقددددرأ التمميدددذ الكممددددات بشدددكٍل جيددددد، ومدددن ثددددم يختدددار منيددددا مدددا يناسددددب المفيدددوم المكتددددوب، 
 وينقل الكممات إلى السطر المجاور لممفيوم المذكور.

 مثال توضيحي:
 -مجمس األطفال في دير الزور -المناقشة فيما يخصني من  راش -لكممات )حق التعممأضع ا

لجنة حماية اآلثار( -حق المعب والترفيو -النظافة -لجنة حماية البيئة  
حق المعب والترفيو. -المناقشة فيما يخصني من قضايا وأمور -مفيوم حقوق الطفل: حق التعمم  

لجنة حماية البيئة. -مجمس األطفال في دير الزور -اآلثارمفيوم مجمس الطفولة: لجنة حماية   
عندددددد اإلجابدددددة عدددددن سدددددؤال العالقدددددة بدددددين الجمدددددل: يقدددددرأ التمميدددددذ الجمدددددل بشدددددكل جيدددددد، وبنددددداًش عمدددددى  (6

 فيمو لمعنى الجمل، يحدد نوع العالقة بينيا.

)تنددددداول غدددددذاش صدددددحي ومتندددددوع( و)الحصدددددول  :مثدددددال توضددددديحي: العالقدددددة بدددددين الجممتدددددين
 ومعافى(عمى جسم سميم 

 سبب ونتيجة :ىي عالقة

 الفهم القرائي  رختباابنود                             

 أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة. أوًة: 



 

لكددددددلِّ وطددددددٍن  ذارُه، لكددددددن حكايددددددة  ذار السددددددورية تختمددددددُف عددددددن كددددددلِّ الحكايددددددات، فيددددددي ليسددددددت فقددددددط      
اٍح وصددددموٍد وثددددوراٍت، فدددداذار بددددالدي حكايددددة اإلنسددددان سندسددددًا أخضددددَر وطبيعددددًة غندددداًش، بددددل ىددددي حكايددددُة كفدددد

 الخّير و المقاوم معًا، حكايُة األرِض والتمسِك والصموِد.

فددددددي الثَّددددددامن مددددددن  ذار يددددددوم الثددددددورة القوميددددددة، وفددددددي  ذار أيضددددددًا يددددددوم المددددددرأة العددددددالمي، وعيددددددد األمِّ،      
يددددوم الشدددديادة، يددددوم استشددددياد أم وعيددددد الطبيعددددة، لكددددن السددددوريين فددددي الجددددوالن أضددددافوا لددددو عيدددددًا  خددددر ىددددو 

 الشيداش غالية فرحات، التي عرفيا أىل قرية "بقعاثا" المحتمة بأمِّ سعيد.

 النص:كفاح( الواردة في كممة ) تعني -1س 

 تنازل.               -.                     بنضال - أ

 تفاوض. -د      استسالم.             -ج

 بالنص:ضد كممة )المحتمة( الواردة  -2س

 المندحرة.                -المحررة.                   ب - ب

 المقّسمة. -د         المدمرة.            -ج

 العالقة بين كممتي )ثورة( و)ثورات( ىي عالقة : -3س

 جمع ومفرد.            -ترادف.                      ب - أ

 اسم وصفة. -د            مثنى وجمع.     -ج

 ع عنوانًا مناسبًا لمنص السابق:أض -4س

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

     أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.  ثانيًا:



 

وتدددددابَع األحفددددداُد المسددددديرَة، واسدددددتمرَّ النضددددداُل، وأفشدددددَل المخططددددداِت العدوانيدددددة بتيويدددددد المدددددواطنين      
يتدددددوِن، وكممدددددا اقتمدددددع العددددددو  جبدددددارىم عمدددددى حمدددددِل اليويدددددِة الصدددددييونيِة، وتمسَّدددددكوا بغدددددراس التُّفددددداِح والزَّ وا 

 ٍد منيا.الغاشم غرسًة زرعوا غيرىا فمن يتركوا األرَض ولن يفرطوا بشبٍر واح

وصدددددار يدددددوم الرابدددددع عشدددددر مدددددن  ذار مدددددن كدددددلِّ عددددداٍم يدددددوُم التمسدددددِك بددددداألرض كالجدددددذور، وحمايتيدددددا    
ددددددياينة، وىددددددو اسددددددتمراٌر لمنِّضددددددال البطددددددولي الددددددذي خاضددددددو أىمنددددددا منددددددذ  مددددددن أطمدددددداع المسددددددتوطنين الصَّ
أكثدددددددر مدددددددن ثالثدددددددين عامدددددددًا، وجدددددددياًل بعدددددددد جيدددددددل مازلندددددددا بددددددداقين عمدددددددى صددددددددور المحتمِّدددددددين كالجددددددددار، 

 ر ىضبة الجوالن، ولن نفرط بأرضنا ميما توالت المحن، واشتّدت المصائب.كصخو 

 كتب فكرتين جزئيتين من محتوى النص السابق:أ -5س

 دددددددددددددددددددددددددالفكرة األولى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ددددددددددددددددددددددددددالفكرة الثانية دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ىل تؤيد الكاتب فيما ذكره من افكار و  راش   واذكر السبب. -6س

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنعم          ال           السبب دد  

  ىي عالقة: بشبٍر واحٍد منيا( ولن يفّرطوا )لن يتركوا األرض، العالقة بين الجممتين -7س  

 تضاد.          -ترادف.                     ب - أ

 سببية. -تكامل بالمعنى.           د -ج

فددددددددددددي  )المحن، النضدددددددددددال، المسدددددددددددديرة، التمسدددددددددددك بدددددددددددداألرض، المصدددددددددددائب(أصدددددددددددنف الكممددددددددددددات -8س
 مجموعتين متشابيتين حسب المعنى الذي استخدمت ألجمو.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمجموعة األولى ددددددددد

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمجموعة الثانية دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

  " عمى:يوم الرابع عشر من  ذار ىو يوم التمسك باألرضتدل جممة " -9س



 

        .حقيقة -ب                   .رأي -أ 

 .فكرة رئيسة -د                 .مفيوم -ج

 لثًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.ثا

المقطدددددع األول: حاندددددت سددددداعُة الرَّحيدددددِل فتحدددددرََّك موكدددددٌب طويدددددٌل باتجددددداِه معبدددددر القنيطدددددرة فدددددي الجدددددوالن 
المحتدددددل حيدددددث وقدددددف جندددددوٌد صدددددياينٌة مسدددددمحون يضدددددعون نظددددداراٍت سدددددوداَش عمدددددى عيدددددونيم لحمايتيدددددا 

و، سدددددددتحرُق الصدددددددياينَة يومدددددددًا مدددددددا ال مدددددددن الشدددددددمس، لكدددددددنَّ شدددددددمس الجدددددددوالن الممتيبدددددددة كمشددددددداعر أىمددددددد
 محالة.

المقطددددددع الثدددددداني: سددددددارت عددددددرين بخطددددددًا حددددددذرة فددددددي ثددددددوِب زفافيددددددا األبدددددديض، وتقدددددددمت عبددددددر األسددددددالِك   
الشَّددددددائكِة المصددددددطنعِة التددددددي تفصددددددل الجددددددوالن السددددددوري المحتددددددل عددددددن الددددددوطن األم، لتمتقددددددي زوجيددددددا فددددددي 

ت بعيندددددين دامعتدددددين لتمقدددددي نظدددددرًة حزيندددددًة الجاندددددب اآلخدددددر مدددددن األراضدددددي السدددددورية، وقبدددددل أن تبتعدددددد التفتددددد
 عمى أرض مولدىا الغالية .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددنًا مناسبًا لمنص السابق دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأضع عنوا -10س

 : "ساعة الرحيل تعني جممة "حانت -11س

 اقتربت.           -مضى موعدىا.         ب - أ

 دقت. -د      ابتعدت.           -ج

 : أحدد ضد كممة "المصطنعة" -12س

 الطبيعية.            -المعقدة.                       ب - أ

 المزيفة. -د    الصناعّية.                 -ج

 .لنص السابقأحدد فكرتين جزئيتين واردتين با -13س

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالفكرة األولى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالفكرة الثانية ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



 

عدددددددددددددددددددددددددددددددن مفيدددددددددددددددددددددددددددددددوم :                                                فدددددددددددددددددددددددددددددددي المقطدددددددددددددددددددددددددددددددع الثددددددددددددددددددددددددددددددداني الكاتدددددددددددددددددددددددددددددددب تحددددددددددددددددددددددددددددددددث -14س
   . وداع األىل البنتيم -ب                        .الحدود المصطنعة -أ

        .معاناة أىل الجوالن -د                   .تمسك االبناش باألرض -ج

 رابعًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.

يبني الصياينُة جدارًا يحيط بمدينة القدس لعزِل سكاِن القدِس العرِب عن الضفِة الشرقيِة      
ي، وقد استخدم الصياينة كلَّ السبِل حيث أصبح الحيُّ في القدس كالسِّجن لمشَّعِب الفمسطين

إلحكام السَّيطرِة عمى الشَّعِب، لكن أىل فمسطين قد قطعوا العيد عمى أنفسيم أن يحاربوا المحتل 
مَّا النَّصُر.  فِ مَّا الشَّيادُة واِ 

العالقددددددة بددددددين جممتددددددي )يبنددددددي الصددددددياينة جدددددددارًا يحدددددديط بمدينددددددة القدددددددس(،)عزل سددددددكان القدددددددس  -15س
 ة الشرقية( ىي عالقة:العرب عن الضف

سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبب ونتيجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.                                         -تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرادف بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمعنى.                ب -أ
ثبات. -عالقة تضاد بالمعنى.                             د -ج  عالقة نفي وا 

ما النصر( ىي عالقة: -16س  العالقة بين عبارتي )إما الشيادة، وا 

 ترادف.    -ب              اختيارية.     -أ

ثبات. -تضاد بالمعنى.           د -ج  نفي وا 

احكدددددددام السددددددديطرة عمدددددددى  -السدددددددجن لمشدددددددعب الفمسدددددددطيني -أكتدددددددب مدددددددن الجمدددددددل )جددددددددار العدددددددزل -17س
مددددددا النصددددددر -محاربددددددة المحتددددددل -الشددددددعب قطعددددددوا العيددددددد عمددددددى أنفسدددددديم ( مددددددا يناسددددددب  -إمددددددا الشدددددديادة وا 

 فمسطين" و "صمود أىل فمسطين في وجو االحتالل"مفيومي "جدار الفصل العنصري لتقسيم 

 المفيوم : جدار الفصل العنصري لتقسيم فمسطين 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالجمل: ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددد

 المفيوم: صمود أىل فمسطين بوجو االحتالل ومحاربتو

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالجمل: ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد



 

 ىل تؤيد الكاتب بما ذكره من  راش حول صمود أىمنا   واذكر السبب.                  -18س

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنعم          ال           السبب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 خامسًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.

ئيِس القائددددددد بددددددالمواطن، وّجددددددو القددددددائميَن عمددددددى إدارِة المصددددددنِع والمسددددددؤولين عددددددن      ونظددددددرًا الىتمدددددداِم الددددددرَّ
عمددددى سدددديارة شددددام، لددددم تعددددد تنظدددديِم بيددددِع السددددياراِت، لتقددددديِم كددددلِّ التَّسددددييالِت لممددددواطِن مددددن أجددددِل الحصددددوِل 

سدددديارة شددددام منتجددددًا وطنيددددًا فحسددددب، بددددل ىددددي إنجدددداٌز رائددددٌع نفتخددددُر بددددو، ويحفِّددددُز فينددددا روَح اإلبددددداع والعمددددل 
 الدَّؤوِب لرفعة ىذا الوطن وزيادة رموزِه الحضاريِة.

                    تعني كممة )يحّفز( :                                                                  -19س
 يشجع.               -يقمل.                           ب -أ

 يزيد. -يرفع.                           د -ج

 

 

ضد كممة )التسييالت(:                                                                          -20س
 الحمول.         -المشكالت.                     ب-أ

 الصعوبات. -المساعدات.                 د -ج

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأضع عنوانًا مناسبًا لمنص السابق : ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -21س

 

 أقرأ النص التالي وأجيب عن األسئمة. سادسًا:

وقدددددد أعمدددددن السددددديد الدددددرئيس بشدددددار األسدددددد انطالقدددددَة المرحمدددددِة األولدددددى مدددددن مصدددددنع سددددديارات شدددددام فدددددي      
، وتتمثَّدددددُل ىدددددذه المرحمدددددة بتجميدددددِع قطدددددِع السَّدددددياراِت، وىدددددي الخطدددددوُة األولدددددى والمميِّددددددة لخطدددددوٍة 2007عدددددام 

ُع  جديددددددٍة الحقدددددة سدددددتقوم بتصدددددنيع أجدددددزاش السددددديارات والقطدددددع التبديميدددددة ليدددددا، فالمصدددددنع ميدددددم ألندددددو سيشدددددجِّ



 

عمددددى دخددددوِل صددددناعاٍت جديدددددٍة إلددددى سددددورية، ويمبٍّددددي حاجددددَة المددددواطِن والسددددوِق السددددوريِة المحميددددِة والسددددوق 
 العربية.

 أكتب فكرتين جزئيتين واردتين بالنص السابق :                                -22س

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالفكرة األولى ددددددددددددد

 دددددددددددددددددددددددالفكرة الثانية دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

العالقة بين جممتي "المصنُع ميٌم" ، "سيشجُع عمى دخول صناعات جديدة إلى سورية" ىي  -23س
   عالقة:                                                                                                                       

 سبب ونتيجة.       -ب   ترادف.                     -أ

 تكامل بالمعنى.-احتواش.                     د -ج

ىل تؤيد األفكار الواردة بالنص      نعم        ال                                                      -24س
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددما رأيك بيذا المنجز الحضاري  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

           العالقدددددددددددددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددددددددددددين كممتي)الصدددددددددددددددددددددددددددددددناعة( و)الصدددددددددددددددددددددددددددددددناعات( ىدددددددددددددددددددددددددددددددي عالقدددددددددددددددددددددددددددددددة:                                    -25س
 مفرد وجمع.   -ترادف.                     ب -أ

 سبب ونتيجة. -مفرد ومثنى.              د -ج

 

 سابعًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب األسئمة. 

تصدددددُل الطَّاقدددددُة اإلنتاجيَّدددددُة ليدددددذا المصدددددنع إلدددددى عشدددددرِة  الف سددددديارة فدددددي العدددددام الواحدددددد، بمواصدددددفاٍت       
السددددديارات فدددددي العدددددالم، وقدددددد ُأطمدددددَق عمدددددى ىدددددذه السددددديارات اسدددددم شدددددام، أمدددددا األيددددددي  عالميدددددٍة تندددددافُس سدددددوق

َبدددددت بعنايدددددٍة واىتمدددددام ويبمدددددغ عددددددد العددددداممين حاليدددددًا مئدددددة  العاممدددددة فدددددي ىدددددذا المصدددددنع فيدددددي أيدددددٍد سدددددورية ُدرِّ
 عامل وميندس وسيصل إلى أربعمئة عامل في المرحمة الثانية.



 

معنددددددى المفيدددددددوم الددددددذي اسدددددددتخدمت ألجمدددددددو:           أصددددددنف الكممدددددددات اآلتيددددددة فدددددددي مجموعددددددات حسدددددددب  -26س
)الطاقددددددددة اإلنتاجيددددددددة، اليددددددددد العاممددددددددة، عشددددددددرة  الف سدددددددديارة ، مواصددددددددفات عالميددددددددة، أيددددددددٍد سددددددددورية، عدددددددددد 

 العاممين مئة عامل وميندس(. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمفيوم الطاقة اإلنتاجية دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمفيوم اليد العاممة وتدريبيا دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تعدددددددددددددُّ جممددددددددددددة )تدددددددددددددريب اليددددددددددددد العاممددددددددددددة السددددددددددددورية فددددددددددددي المصددددددددددددنع أمددددددددددددٌر جّيددددددددددددٌد وميددددددددددددم (:                        -27س
 رأي.     -ب                    مفيوم.         -أ

 فكرة فرعية. -فكرة رئيسة.                      د -ج

 

تتحددددددددث جممدددددددة )تصدددددددل الطاقدددددددة اإلنتاجيدددددددة ليدددددددذا المصدددددددنع إلدددددددى عشدددددددرة  الف سددددددديارة بالعدددددددام   -28س
 رأي الكاتب بالمصنع.  -مفيوم الطاقة اإلنتاجية.         ب -الواحد( عن :    أ

 خطوات إنتاج المصنع.-مميزات المصنع.                د -ج                 

 ثامنًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.

(. تتجمددددددع ميدددددداه السددددددد مددددددن مواسددددددم األمطددددددار، وبعددددددض 1982بدددددددأ اسددددددتثمار سددددددد بمددددددوران عددددددام )       
واحددددددد،  روافددددددد األنيددددددار الصددددددغيرة، والينددددددابيع التددددددي تنبددددددع مددددددن الددددددتالل المجدددددداورة؛ لتتحددددددول إلددددددى مجددددددرى

وتنقسددددم ميدددداه السدددددِّ إلددددى ثالثددددة أقسددددام: ميدددداه الشدددددرب ثددددم الددددري، وتنتيددددي بالبدددداقي المحتجددددز خمددددف جسدددددم 
 السد والخاص بالثروة السمكية.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأضع عنوانًا مناسبًا لمنص السابق ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -29س

 أكتب فكرتين جزئيتين من األفكار الجزئية الواردة بالنص السابق:                            -30س

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالفكرة األولى ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 دددددددددددددددددددددددالفكرة الثانية دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 تاسعًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.



 

ددددديوِف، وصدددددالًة لممعدددددارِض الفنيدددددة، وتدددددزيُِّن  تضدددددمُّ        دار األوبدددددرا قاعددددداِت شدددددرٍف، السدددددتقباِل كبددددداِر الضُّ
جدددددرانيا أكثددددر مددددن خمسددددين لوحددددة لفنددددانين سددددوريين كبددددار، وتضددددم أيضددددًا ثددددالث صدددداالت مسددددرح أىميددددا 
صدددددالة "األوبدددددرا" والتدددددي تعندددددي المسددددددرَح الغندددددائي وىدددددي صدددددالة فخمددددددة جددددددًا ذات مقاعدددددد حمدددددراش مخمميددددددة 

 سُع ألكثر من ألف مشاىد.تتَّ 

العالقدددددددددددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددددددددددين كممتدددددددددددددددددددددددددددددي )صدددددددددددددددددددددددددددددالتان، صددددددددددددددددددددددددددددداالت( ىدددددددددددددددددددددددددددددي عالقدددددددددددددددددددددددددددددة :                                              -31س
 مفرد ومثنى.         -مثنى وجمع.                  ب -أ

 تطابق. -مفرد وجمع.                  د -ج

                                                               ضد كممة )تتسع(:                        -32س
 تتمدد.               -تتضيق.                        ب -أ

 تنغمق.-تتفتح.                          د-ج

 

 عاشرًا: أقرأ النص التالي ثم أجيب عن األسئمة.  

فددددي دمشددددق متقابمددددًة مددددع مكتبددددة األسددددد ومجدددداورًة لمبنددددى تطددددلُّ الددددداُر الواسددددعُة عمددددى سدددداحة األمددددويين      
 الييئة العامة لإلذاعة و التمفزيون .

تعني كممة "تطل":                                                                                       -33س
 تقع.             -تشرف.                     ب-أ

 تقابل.  -د          تجاور.          -ج

 الحادي عشر: أقرأ الحوار التالي ثم أجيب عن األسئمة.

 ماذا عن الكواليس سعيٌد: 

       المسددددددرحي، مددددددن تصددددددفيف  حضدددددديرات قبددددددل العددددددرضِ غددددددرٌف تجددددددري فييددددددا التَّ  أحمددددددٌد: "الكددددددواليس" ىددددددي    
 الشعر وتغيير المالبس وكل ما يتعمق بالعروض المسرحية.

 ماٌت أخرى ىل ىناك معمو سعيٌد: 



 

 أحمٌد: نعم، ولكن ما رأيك يا سعيد أن تتابع البحث بنفسك لتحصل عمييا.    

 وكيف  :سعيدٌ     

 من موقع الدار االلكتروني عمى الشابكة ستتعرف المزيد عنيا.أحمٌد: 

 

تصدددددددددفيف الشدددددددددعر(في مجموعدددددددددة واحددددددددددة ضدددددددددمن  -المالبدددددددددس -تسدددددددددتخدم كممات)التحضددددددددديرات -34س
 الكواليس.      -.      بالعرض المسرحي-مفيوم: أ

 المقصورات.-دار األوبرا.           د-ج        

ما رأيك بفكرة "نصح وليٌد زميمو بمتابعة البحث بنفسو لمحصول عمى معمومات أخرى"  واذكر  -35س
    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                  السبب.  موافق         غير موافق        السبب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

العالقة بين جممتي)حدائٌق رائعُة التصميم( )مختمفُة األزىار واألشجار( ىي عالقة:                                   -36س
 تضاد بالمعنى.        -معنى.                بتشابو بال-أ

 تكامل بالمعنى.-سبب ونتيجة.                د-ج

 أصنف الجمل التالية في الجدول حسب نوع كلٍّ منيا، وأكتب مكونات كل جممة منيا. -37س

سيوُل الجوالِن خصبةٌ        تابَع األحفاُد المسيرَة         

 تضمُّ الدَّاُر قاعاِت شرفٍ          ٌع        ىي إنجاٌز رائ              

 مكونات الجممة الجممة الفعمية الجممة االسمية
   
   
   
   

          

 

 



 

 (6الممحق )

 مفتاح تصحيح اةختبار

رقم 
 السؤال

 الدرجة اإلجابة الصحيحة

 درجتان  نضالٍ  - أ 1
 درجتان  المحررة - أ 2
 درجتان  جمع ومفرد - ب 3
 درجتان  ( )حكاية  ذار في سورية()أعياد  ذار 4
 الفكرة األولى: استمرار النضال 5

 الفكرة الثانية: التمسك باألرض رغم الصعاب
 درجتان

نعم، السبب: ألنو من واجبنا الدفاع عن وطننا وعن كل شبٍر محتلٍّ من أرضو  6
 الغالية

 درجتان 

تكامل بالمعنى-ج 7  درجتان 
 أربع درجات المسيرة، التمسك باألرض()المحن، المصائب()النضال،  8
حقيقة-ب 9  درجتان 
 درجتان  انطالق موكب عرين والحزن يم  القموب 10
 درجتان اقتربت -ب 11
 درجتان  الطبيعية  -ب 12
 الفكرة األولى: موكب زفاف عرين 13

 الفكرة الثانية: انتقال عرين لموطن األم سورية
 درجتان 

 درجتان الحدود المصطنعة -أ 14
 درجتان   سبب ونتيجة-ب 15
 درجتان عالقة اختيارية -أ 16
إحكام السيطرة  -نيالسجن لمشعب الفمسطي -جدار الفصل العنصري)جدار العزل 17

ما النصر عمى الشعب(   -صمود أىل فمسطين بوجو المحتل)إما الشيادة وا 
 قطعوا العيد عمى أنفسيم(        -محاربة المحتل

 ست درجات

نعم، السبب: ثقتي بصمود أشقائنا في فمسطين المحتمة وعدم تخمييم عن حقيم في  18
 العودة

 أربع درجات

 درجتان يشجع -ب 19
 درجتان الصعوبات -د 20
 درجتان  توجييات السيد الرئيس بتقديم التسييالت لممواطنين 21
 الفكرة األولى: انطالق المرحمة األولى من مصنع شام 22

 ثانية: أىمية ىذا المصنع في سوريةالفكرة ال
 درجتان

 درجتان  سبب ونتيجة -ب 23



 

 درجتان  نعم، الرأي: إنو إنجاز صناعي ىام وأفتخر بوجوده في بمدي  24
 درجتان مفرد وجمع -ب 25
 مواصفات عالمية( -عشرة  الف سيارة -)الطاقة اإلنتاجية1المجموعة 26

 عامل وميندس( 100 -اليد العاممة -)أيد سورية2المجموعة
 ست درجات

 درجتان رأي  -ب 27
 درجتان  مفيوم الطاقة اإلنتاجية -أ 28
 درجتان سد بموران 29
 الفكرة األولى: مصادر مياه السد 30

 الفكرة الثانية: أقسام مياه السد
 أربع درجات

 درجتان مثنى وجمع-أ 31
 درجتان  تتضيق -أ 32
 درجتان تشرف -أ 33
 درجتان واليسالك -ب 34
موافق، السبب: ألنيا تشجعنا عمى االعتماد عمى أنفسنا في جمع ما نريد من  35

 معمومات، وتساعدنا عمى أن نتعمم بأنفسنا
 أربع درجات

 درجتان  تكامل بالمعنى -د 36
 

37 
 
 

 فعل، فاعل، مفعول بو  -فعمية
 مبتدأ وخبر -اسمية
 مبتدأ وخبر -اسمية

 فعول بوفعل، فاعل، م  -فعمية

 
 اثنا عشر درجة

 

 درجة 100 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )

 استبٌان الدراسة االستدالعٌة



 

 

 زمٌةً رئم ةت  زمٌةهً رئم ةم 

( ا د  رحد، ف،ط ×أمع  م كت رنعيل  ا  ل  د ه ر رالوهلٌي  لكّل صدٍق  شفيفٌ     ئت ل ضع إشيم، )

 ت خدمً  ألغمرض رئلحث رئ ةمً ف،ط.م  رالحهميالت رئم ع د، أميت كل اليم،    ئ

 شيكمً، ه ي  كت

 أحٌي يً  ال   ت عند إعداء درس فً مادة القراءة فً اللغة العربٌة:

    أطةب م  رئهالمٌ  هحدٌد م ي ً رئكةميت رئعدٌد،

    أطةب م  رئهالمٌ  هص ٌ  رئكةميت فً معم ايت مهشيله  رئم  ى

    يت رئ رمد، فً رئ صأطةب م  رئهالمٌ  إاطيء أضدرد رئكةم

    أق ت لمويادههت اةى هص ٌ  رئعمل رئ رمد، ليئ ص إئى آمرء  مفيهٌت

    أطةب م  رئهالمٌ  ه ضٌ  رئ الق  لٌ  عمةهٌ  مخهةفهٌ 

    أق ت لهدمٌلهت اةى هحدٌد مك  يت رئعمة  م  )أف يل  أوميء  أحم (

    أطةب م هت هحدٌد رئفكم، رئمئٌو  ئكل  ص أ  ف،م،

    أوياد رئهالمٌ  اةى روهخالص رألفكيم رئعزئٌ  ئكل ف،م، أ   ص

    أطةب م  رئهالمٌ  ه، ٌت رئف،م، فً ض ء مي ههضم ق م  أفكيم  أمرء

    أطةب م  رئهالمٌ   ضع ا ي ٌ  عدٌد،  مخهةف  ئة ص

 

 المحور الثانً:

 مي ر ه ةمت؟ مي ر أمٌد أ  أام ؟ مي ر أام ؟

   

 

ل ٌوهخدت فً روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً رئهدمٌوٌ  حٌث ٌ، ت رئهالم ، له ظٌت م ة ميههت ا  ه ر رئعد 

 رئم ض ع ضم  ثالث فئيت6 مي ٌ مف  ق ويل،يً  مي ٌمٌد   م مفهق  مي ه ةم ، ف الً.

  ت   هل هؤٌد روهخدرت روهمرهٌعٌ  رئعد ل رئ رهً فً هدمٌم رئةغ  رئ ملٌ  ئه مٌ  مهيمرت رئفهت رئ،مرئً؟ )

 ال(

 

 

 

 (9ملحق رقم)

 معامالت الصعوبة والتمٌٌز الختبار الفهم القرائً



 

 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
1 0.66 0.56 
2 0.50 0.65 
3 0.40 0.74 
4 0.82 0.57 
5 0.56 0.65 
6 0.65 0.69 
7 0.40 0.53 
8 0.72 0.71 
9 0.44 0.42 
10 0.66 0.65 
11 0.68 0.38 
12 0.64 0.44 
13 0.36 0.70 
14 0.56 0.58 
15 0.80 0.30 
16 0.38 0.76 
17 0.36 0.43 
18 0.52 0.32 
19 0,54 0.45 
20 0.52 0.80 
21 0.45 0.75 
22 0.62 0.37 
23 0.66 0.62 
24 0.54 0.51 
25 0.80 0.43 
26 0.45 0.32 
27 0.58 0.80 
28 0.70 0.37 
29 0.60 0.54 
30 0.48 0.66 
31 0.66 0.45 
32 0.58 0.76 
33 0.80 0.34 
34 0.48 0.75 
35 0.50 0.39 
36 0.66 0.68 
37 0.70 0.58 

 

 



 

The effectiveness of an instructional program based on the 

strategy of the KWL chart  in the development of some read in  

comprehension skills and the students' attitudes to it 

(A semi experimental study on a sample of the fourth graders in the first 

cycle of the basic learning in Lattakia) 

 

 

Abstract:  

 

The reading is the foundation stone for all to learn and develop skills that can 

develop the skills of learners in all branches of knowledge, when learners 

acquire the reading skills they have acquired a tool for learning contribute to the 

development of their thinking and increase their understanding of the 

information and knowledge in all educational materials. But the teachers carry 

out reading lessons in a way that does not take into account the development of 

multi- reading comprehension skills and confined to a few of them and attribute 

this to the nature of the curriculum or to the traditional ways of teaching that 

does not respect these skills. Must, from the increased interest in the 

development of reading comprehension skills using modern and comprehensive 

strategies of the most important self- table which is one of the most important 

strategies used in the development of reading comprehension skills. 

 

Therefore been identified research problem in question:  

How effective of an educational program  is based on self- table strategy in the 

development of reading comprehension skills at the word and sentence and 

paragraph level of the fourth grade students, and what their attitudes to it?  

Research goals: 

-To know the effectiveness of k.w.l strategy in the development of reading 

comprehension skills. 

-To know the differences between students who have been educated in 

accordance with k.w.l strategy and among their colleagues who had been 

educated in the usual way in the level of word, sentence, and paragraph.  



 

-To know the pupils` attitudes towards this strategy. 

-Design an educational program contributes to the development of reading 

comprehension skills and make a positive change in the method of learning to 

read. 

To achieve the goals the researcher has been use quasi- experimental study as 

applied to a sample group of 83 pupils from the fourth grade in the main city of 

Lattakia, experimental group of 45 pupils studied in accordance with the 

strategy of k.w.l, a control group of 38 pupils studied in accordance with usual 

way 

Study tools: 

Reading comprehension test, questionnaire to measure students` attitudes 

towards k.w.l strategy 

An educational program has been designed to k.w.l strategy to teach Arabic elite 

for the two units of the Arabic my language book. 

Research assumes: 

There is no difference statistically significant between the average grades of 

experimental and control groups in the application of direct dimensional test of 

reading comprehension at the level of word. 

There is no difference statistically significant between the average grades of 

experimental and control groups in the application of direct dimensional test of 

reading comprehension at the level of sentence.  

There is no difference statistically significant between the average grades of 

experimental and control groups in the application of direct dimensional test of 

reading comprehension at the level of paragraph.  

There is no difference statistically significant between the average grades of 

experimental and control groups in the application of direct dimensional test of 

reading comprehension at the all levels. 

There is no statistically significant difference between the mean scores of the 

students in the experimental group two applications of direct and deferred to test 

reading comprehension at the level of word.  



 

 There is no statistically significant difference between the mean scores of the 

students in the experimental group two applications of direct and deferred to test 

reading comprehension at the level of sentence. 

There is no statistically significant difference between the mean scores of the 

students in the experimental group two applications of direct and deferred to test 

reading comprehension at the level of paragraph. 

There is no statistically significant difference between the mean scores of the 

students in the experimental group two applications of direct and deferred to test 

reading comprehension at the all levels. 

The results: 

There is a statistically significant difference between mean scores of students in 

the experimental group and the control group students degrees in reading 

comprehension test at level of word and this difference in favor of the 

experimental group. 

 

There is a statistically significant difference between mean scores of students in 

the experimental group and the control group students degrees in reading 

comprehension test at level of sentence and this difference in favor of the 

experimental group. 

 

There is a statistically significant difference between mean scores of students in 

the experimental group and the control group students degrees in reading 

comprehension test at level of paragraph and this difference in favor of the 

experimental group. 

 

There is a statistically significant difference between mean scores of students in 

the experimental group and the control group students degrees in reading 

comprehension test at all levels and this difference in favor of the experimental 

group. 

There is difference statistically significant between the mean scores of students 

in the experimental group in tests of direct and deferred at the level of word.  



 

 There is difference statistically significant between the mean scores of students 

in the experimental group in tests of direct and deferred at the level of sentence.  

There is difference statistically significant between the mean scores of students 

in the experimental group in tests of direct and deferred at the level of 

paragraph. 

There is difference statistically significant between the mean scores of students 

in the experimental group in tests of direct and deferred at the all levels. 

Research proposals: 

 Adoption of k.w.l strategy is essential in building a model curriculum through 

the design of educational modules according to this method. 

Enrich curricular activities fit with this strategy in most subjects. 

Directed teachers toward greater attention to the skills of reading comprehension 

and development as the foundation of all learning. 
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