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  ستراتيجية التساؤل الذاتي إفعالية 

  في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي 
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  :إشراف الدكتور
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  بحث مكمل لمطالب الحصول على درجة الماجستير 
  مناهج وطرق تدريس اللغة العربيةالفي 
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  ماجستري: الدرجة العلمية  إبراهيم بن علي الدخيل. د: اسم املشرف  ياسني حممد عبده العذيقي: اسم الباحث
  مستخلص الدراسة

وهـدفت  . فعالية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثـانوي : الدراسة ناعنو
  .فعالية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانويالدراسة إىل التعرف على 

طالبـاً مـن   ) ٥٠(على عينة بلغ حجمها املنهج شبه التجرييب، حيث طُبقت الدراسة  استخدم الباحثالدراسة  يهولتحقيق ما دف إل
  .الصف األول الثانوي مبحافظة القنفذة

طالبـاً  ) ٢٥(طالباً درست وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت، وضابطة مكونة مـن  ) ٢٥(مت توزيعهم على جمموعتني جتريبية مكونة من 
  . درست بالطريقة املعتادة

%  ٨٠بنسبة  ومتثلت أدوات الدراسة وموادها يف قائمة مهارات الفهم القرائي املناسبة للطالب، ومت االقتصار على املهارات اليت حظيت
  :واختربت الدراسة مخسة فروض متثلت يف. من آراء احملكمني، واختبار لقياسها، طُبقت قبلياً وبعدياً بعد التأكد من صدقه وثباته

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم  - ١
  .القبليبعد ضبط التحصيل ) املستهدفة(احلريف 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم  - ٢
  . القبليبعد ضبط التحصيل ) املستهدفة(االستنتاجي 

تجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني ال - ٣
  . القبليبعد ضبط التحصيل ) املستهدفة(النقدي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم   - ٤
  . القبليالتحصيل بعد ضبط ) املستهدفة(التذوقي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم   - ٥
  . القبليبعد ضبط التحصيل ) املستهدفة(اإلبداعي 

واالحنـراف   ،املتوسـط احلسـايب  : (الدراسة ومنهاوقد استخدم الباحث عدداً من األساليب واملعاجلات اإلحصائية وصوالً إىل نتائج 
). "ANCOVA"املعياري، ومعادلة سبريمان براون، ومعادلة كوبر، ومعامل السهولة والصعوبة، والصدق الذايت، وحتليل التبـاين املصـاحب   

يف التحصـيل البعـدي يف   ) ٠,٠٥(ى وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة توصل الباحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتو 
مهارات الفهم احلريف، ومهارات الفهم االستنتاجي، ومهارات الفهم النقدي، ومهارات الفهم التذوقي، ومهارات الفهم اإلبـداعي، بعـد ضـبط    

  :ن أمههاووفقاً لتلك النتائج أوصت الدراسة جبملة من التوصيات جاء م. التحصيل القبلي لصاحل طالب اموعة التجريبية
عند بناء مناهج اللغة العربية واختيار النصـوص،  دراسي، واالنطالق من تلك املهارات  حتديد مهارات الفهم القرائي الالزمة لكل صف - ١

 .على تنميتها، وإكساا للطالب يف درس القراءة أثناء املواقف التعليمية والعمل
دعوة مشريف اللغة العربية إىل التركيز عند تقومي املعلمني على مدى اهتمام املعلمني باستخدام طرق وإسـتراتيجيات تـدريس حديثـة     - ٢

 . ومتنوعة
ختطيط مناهج اللغة العربية بصفة عامة، ومقررات القراءة بصفة خاصة حبيث تركز أهدافها، وأساليب دعوة مؤلفي املناهج ومطوريها إىل  - ٣

 . ا على تنمية مهارات الفهم القرائي من خالل إستراتيجيات حديثة يف التدريستدريسه
  :واقترحت الدراسة إجراء حبوث ودراسات مستقبلية من أبرزها

 .دراسة لتحديد وقياس مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب املرحلة الثانوية من مراحل التعليم قبل اجلامعي - ١
 . دراسة فعالية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية - ٢
  . حلة الثانوية حنو القراءةردراسة فعالية استخدام التساؤل الذايت يف تنمية اجتاهات طالب امل - ٣
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Study Abstract 
Study Title: Effectiveness of self-questioning strategy to develop some reading comprehension skills of 

first level secondary students. This study aimed at recognizing the effectiveness of self-questioning  strategy to 
develop some reading comprehension skills of first level secondary students. To realize what the study aimed at, 
it has used quasi-experimental methodology where the study has been applied on a sample of 50 students from 
the first level secondary from Al-Qunfudah governorate. This group has been divided into two groups: an 
experimental group of 25 students which studied according to the strategy of self-questioning and a controlling 
one which studied according to the traditional method. The study tools and materials have been represented in a 
list of reading comprehension skills fitting the students, and the skills included were only those approved by 
80 % of the judging panel opinion and a test has been applied before and  after approving its validity and 
stability.    
This study has tested 5 suppositions represented in: 

1- There are no differences bearing any statistical significances between the students of the experimental 
and controlling groups in relations to the medium of their post learning grades in the target skills of 
(literal) comprehension after controlling post learning achievements.  

2- There are no differences bearing any statistical significances between the students of the experimental 
and controlling groups in relations to the medium of their post learning grades in the target skills of 
(deductive) comprehension after controlling post learning achievements.  

3- There are no differences bearing any statistical significances between the students of the experimental 
and controlling groups in relations to the medium of their post learning grades in the target skills of 
(critical) comprehension after controlling post learning achievements.  

4- There are no differences bearing any statistical significances between the students of the experimental 
and controlling groups in relations to the medium of their post learning grades in the target skills of 
(appreciation) comprehension after controlling post learning achievements.  

5- There are no differences bearing any statistical significances between the students of the experimental 
and controlling groups in relations to the medium of their post learning grades in the target skills of 
(innovative) comprehension after controlling post learning achievements.  
And the researcher has used a number of statistical methods and treatments getting to study results and 
some of these methods are the medium, standard deviation, Spearman equation, Cooper equation, 
easiness and difficulty factor, self validity and the analysis of co-variance (ANCONA) and after 
conducting the appropriate statistical analyses the research found out differences bearing statistical 
significance at the level of (0,05) in the skills of post learning of literal comprehension, the skills of 
deductive comprehension, the skills of critical comprehension, the skills of appreciative comprehension 
and the skills of innovative comprehension after controlling the pre-learning achievements in favor of 
the experimental group, and in accordance with such findings. 

The study recommended the following: 
1- Specifying reading comprehension skills necessary for each class and making such skills as a spring 

board for constructing the Arabic language curriculums and choosing texts and working on them to be 
passed to the students in reading lessons during educational settings. 

2- Calling on the supervisors of Arabic language when they evaluate to highlight how far the teachers are 
concerned to use new and various teaching methods and strategies.  

3- Calling on curriculums constructors and developers to plan for Arabic language curriculums in general 
and reading books in particular provided these curriculums make their aims and teaching methodology 
go together to develop reading comprehension through new teaching strategies, and the study has 
suggested future searches and studies, the most eminent are: 
a) A study to specify and measuring appropriate reading comprehension skills for the students of pre-

university grades. 
b) Studying the effectiveness of self-questioning strategy to develop the secondary grade students' 

linguistic skills. 
c) Studying the effectiveness of self-questioning strategy to develop the secondary students attitudes 

towards reading.  



 ج

  اإلهداء
  

  .، واعزتازاً بفضلهام، ورداً مجليلهامامإكراماً هل: إىل وادليّ 

  .تقديراً لرتبيهتا، ونظرياً دلمعها املتواصل: إىل جّديت

  ؛)، رؤىمحمد، ايرس، أسامة، الرباء، جىن: (إىل زوجيت وأبنايئ

  .مثرة لصربمه، واعتذاراً عن انشغايل عهنم طيةل فرتة ادلراسة والبحث

 الباحث
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 األمي النيبوالصالة والسالم على احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم،   
إىل يوم الدين ، ومن تبعه بإحسان بدءاً بكلمة اقرأ، وعلى آله وصحبهالذي كانت رسالته املقدسة 

  :وبعد
على ما غمرتين به من فضلك  ، وعظيم سلطانك،لك احلمد ريب كما ينبغي جلالل وجهك  

وجودك، فما كان هلذا العمل أن خيرج إىل النور إالَّ مبشيئتك يا ذا اجلالل واإلكرام، فتبارك امسك 
  . وتعاىل جدك، وال إله غريك

فمن احلق والواجب أن يتقدم الباحث بالشكر والتقدير والعرفان إىل جامعة أم القرى ممثلة   
ممثلة يف وليد حسني أبو الفرج، والشكر موصول لكلية التربية  :معايل مديرها األستاذ الدكتوريف 

ا وسعادة وكيل كلية التربية للدراسات العلي، زهري بن أمحد الكاظمي :عميدها سعادة الدكتور
قسم املناهج وطرق التدريس كما أقدم شكري اجلزيل ل. دخيل اهللا بن حممد الدمهاين: الدكتور

وموظفني؛  وللقائمني على القسم أساتذة صاحل بن حممد السيف، : ممثالً يف رئيسه سعادة الدكتور
على ما قدموه من عون صادق، وتوجيه سديد، فلهم مين كل الشكر والتقدير، وجزاهم اهللا خري 

  . اجلزاء
وجزيل امتناين لسعادة الدكتور الفاضل إبراهيم بن  ،ويطيب يل أن أتوجه مبوفور شكري  

علي الدخيل الذي اضطلع باإلشراف على هذه الرسالة ملا بذل من جهد بالغ، ووقت مثني، 
اب أمام الباحث، فال أملك إالَّ كرمية، فقد كان لتوجيهاته العلمية بالغ األثر يف تذليل الصع ورعاية

  . أن أدعو اهللا أن يبارك له يف علمه وولده وماله
: الفاضلني اللذين حكما خطة الدراسة ومها خبالص الشكر والتقدير إىل أستاذي أتقدمكما   

اهللا الزهراين، فقد  بن غرممرضي : الدكتورد الدمهاين، وسعادة مبن حم اهللا دخيل: سعادة الدكتور
  . كثرياًالباحث منها كان لتوجيهاما، ومالحظاما أثر بالغ أفاد 



 و

ا، أو عطائهما متشجيعهما املستمر، وخرباما اخلصبة، فلم يبخال يوماً بعلمهفضالً عن   
علمهما الكثري، فجزاهم اهللا عين خري  الفكري واإلنساين، فكانا أستاذين فاضلني لت من معني

  . اجلزاء
ضيف اهللا بن  :الدكتوراألستاذ ويطيب يل أن أتقدم بفائق الشكر واالحترام إىل سعادة   

ا بقبول مناقشة هذه معلى تفضلهمرضي بن غرم اهللا الزهراين : وسعادة الدكتور ض الثبييت،اعو
أثناء مراجعة  جهدمن  بذالهواحلكم عليها، فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء، وجعل ما  ،الرسالة

  . الرسالة يف ميزان حسناما
اجلزيل لكل من ساهم يف حتكيم أدوات الدراسة الذين مل يبخلوا بشكري  أتقدمكما   

  . بوقتهم وجهدهم، فجزاهم اهللا خري اجلزاء على ما قدموا وأعانوا
الذين ساعدوا الباحث يف استالم أدوات الدراسة، ومتابعة والشكر موصول لكافة الزمالء   

  .والتقدير ،م مين مجيعاً خالص الشكرهحتكيمها، واسترجاعها من احملكمني، فل
على ما بذلت من جهود يف تيسري متطلبات  يسدي شكره لوزارة التربية والتعليمالباحث و

  . اإليفاد الداخلي
التربية والتعليم  إدارةلكافة منسويب أقدم شكري وبأصدق عبارات الشكر والتقدير 

يف مساعدة الباحث يف تسهيل إجراءات مبحافظة حمايل، والذين كان جلهودهم مجيعاً أثر بالغ 
  . الداخلياإليفاد 

لتربية والتعليم مبحافظة القنفذة، وعلى رأسها سعادة بشكره إلدارة ا ويتقدم الباحث
أمحد بن حممد اهليثمي، ومجيع مديري : شجاع بن حممد الغامدي، ومساعده األستاذ: ألستاذا

فجزاهم اهللا  وذلك ملساعدم الباحث، ويئة اجلو املناسب لتطبيق أدوات دراستهاألقسام باإلدارة؛ 
  .خري اجلزاء

: سعادة األستاذ وال يفوتين أن أشكر مدير مدرسة احلسني بن علي الثانوية مبحافظة القنفذة  
جرى عليهم تطبيق  نوكذلك طالب الصف األول الثانوي الذيومعلميها، ، باقر بن حممد السيد

، مع دعائي الصادق أدوات الدراسة؛ وذلك ملا أبدوا من تعاون خالل فترة التطبيق امليداين للدراسة
  . هلم بالتوفيق والنجاح
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يم العذيقي الذي كان دائم التشجيع يل، حممد بن إبراه: والشكر كل الشكر ألخي األستاذ  
  . مين أصدق عبارات الشكر والتقديرفله 

، هذه الرسالة إجنازتشجيعاً يف  وأوالشكر موصول لكل من أسهم نصحاً أو مشورة 
، وسعادة إبراهيم عسريي :أمحد حسني الفقيه، وسعادة الدكتور: سعادة الدكتوروأخص بالذكر 

عبد ايد الغامدي، : واألستاذ، غازي علي مفلح: عبد اهللا بانقيب، وسعادة الدكتور: الدكتور
علي حممد : عيسى جعدان العمري، واألستاذ: حمسن علي السهيمي، واألستاذ: األستاذو

  . أمحد حممد جابر العذيقي: ، واألستاذالكديسي
ـ مشكوراً ـ لذي قام اخالد حممود عبد املنطلب : لألستاذ الفاضلكما أقدم شكري 

  . فجزاه اهللا خرياً. الةبطباعة الرس
أما أفراد أسريت أولئك الذين يقدمون بغري حساب، الذين عانوا وأعانوا بنفس راضية،   

   .وطيب خاطر، فإنين أتوجه هلم بتحية عرفان وعربون حمبة، ملا تكبدوا يف سبيل إمتام هذه الرسالة
الذين أخذوا ـ  وزوجيت وأبنائي ،أيب وأمي، وإخواين وأخوايتـ فكل احلب ألسريت   
  .فعدوه كثرياً، وأعطوا الكثري فظنوه قليالً فلهم مين كل الثناء والتقديرالقليل 

غري قصد ـ فهم أوىل الناس بالشكر بهؤالء من ذكرم، أما من سهوت عن ذكرهم ـ   
د بلغت الغاية، ولكين فقط حاولت، فإن كان قد حالفين التوفيق والتقدير، وختاماً ال أدعي أين ق

حويل، وإن كان غري ذلك فما أنا إال بشر  نومفبفضل من اهللا عز وجل، مث بعون من أساتذيت، 
  .أصيب وأخطي

ملء السموات واألرض، وما فيهن  وما بينهما، وما حتت الثرىواحلمد ،.  
  الباحث
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  قائمة احملتويات: أوالً 
  

@áaÊì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

  أ .......................................... لص الدراسة باللغة العربيةستخم
  ب ....................................... الدراسة باللغة اإلجنليزيةمستخلص 
  ج ................................................................. اإلهداء

  د ........................................................... شكر وتقدير
  ز ..........................................................قائمة احملتويات 
  ك .......................................................... قائمة اجلداول
  م .......................................................... قائمة األشكال
  ن ........................................................... قائمة املالحق

אאWאאK١٥- ٢  

  ٢ ........................................ املقدمة واإلحساس باملشكلة: أوالً
  ٩ .............................................. حتديد مشكلة الدراسة: ثانياً
  ١٠ .................................................... فروض الدراسة: ثالثاً
  ١١ ................................................... أهداف الدراسة: رابعاً
  ١١ ................................................... أمهية الدراسة: خامساً
  ١٢ .................................................. حدود الدراسة: سادساً
  ١٣.............................................. مصطلحات الدراسة: سابعاً

אאWאאאK٨٣-١٧  

  ١٧ ....................................................اإلطار النظري: أوالً
  ١٧ ...........وواقعاً تدريسياً ومهاراتالقراءة مفهوماً وأمهيةً: املبحث األول
  ١٧ ...........................................................مفهوم القراءة 



  ي

@áaÊì™ì½a@ @òzÐ–Ûa@ @

  ١٩ ...............................................أمهية القراءة للفرد واتمع 
  ٢٠ .....................................................القراءة وتنمية الفهم 
  ٢١ ..........................يف املرحلة الثانوية ) املطالعة(أهداف تعليم القراءة 
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت املرسلني، نبينا حممد الصادق األمني، 
  :إمام اهلداة املعلمني، وبعد

كان عربياً، وأنَّ  فإنَّ اللغة العربية وعاء الدين، وكفاها شرفاً وفخراً أن خامت الرسل 
القرآن الكرمي الذي تعهده اهللا باحلفظ نزل ذه اللغة، فهي اللغة اخلالدة إىل يوم القيامة؛ ألهنا 

  W X mg h i j k l  m nlحمفوظة حبفظ كتابه الكرمي، 
  ).٩آية : Sسورة (

تعاىل ـ ـ رمحه اهللا ) هـ١٤١٤(وتعلم اللغة العربية من الدين،كما ذكر ذلك الثعاليب 
ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، ومن   من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله: "يف قوله

أحب العرب أحب العربية اليت نزل ا أفضل الكتب، على أفضل العرب والعجم، ومن أحب 
خري   ، اعتقد أن حممداً...، ومن هداه اهللا لإلسالم، وشرح صدره لإلميان...العربية عين ا

واإلسالم خري امللل، والعرب خري األمم، والعربية خري اللغات واأللسنة، واإلقبال على  الرسل،
..." تفهمها من الدين، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه يف الدين، وسبب إصالح املعاش واملعاد

  .٢٥ص
، جلديرة بأن حيمل إنَّ لغة ارتضاها اهللا لتكون لغة كتابه الكرمي، وسنة رسول اهللا 

إنَّ ) "هـ١٤١٤(أبناؤها لواء الدفاع عنها، واإلخالص هلا، واحلفاظ عليها، حيث ذكر الدمهاين 
احملافظة على اللغة العربية حمافظة على القرآن الكرمي والسنة الشريفة، وإمهال اللغة العربية واالبتعاد 

  .٢ص" عنها يعد ابتعاداً عن القرآن والسنة
ة مهبط الوحي، ومهوى أفئدة املسلمني، ومنطلق الرسالة ويف اململكة العربية السعودي

احملمدية إىل مشارق األرض ومغارا، حيظى تعليم اللغة العربية فيها بقدر كبري من االهتمام،كوهنا 
لغة الدولة الرمسية، فضالً عن أهنا لغة التعليم يف مجيع مراحله، ا يتعلم التالميذ، وعن طريقها 

وتتجسد هذه األمهية ـ بصورة واضحة ـ يف امليدان التعليمي، يؤكد ذلك يعربون عن أفكارهم، 
من أنه ) هـ١٤٢٢(ما ورد يف وثيقة األهداف التعليمية للغة العربية الصادرة عن وزارة املعارف 

ينبغي أن تظفر أهداف تعليم اللغة العربية بقدر كبري من العناية واالهتمام، بوصفها املعيار احلقيقي "



٢ 

ت التلميذ، ليكون قادراً على استعمال اللغة العربية الفصيحة، وليكون وثيق الصلة باحلياة ملتطلبا
وتظهر العناية بتعليم اللغة العربية، . ٧٥ص" اليت ترتبط به، ومبا وصل إليه العامل من العلوم واآلداب

يف مجيع اخلطط من خالل اخلطة الدراسية للغة العربية اليت حظيت بالنصيب األكرب، واحلظ األوفر 
وزارة % ( ٢٥,٣٣الدراسية يف مراحل التعليم العام، إذ تصل نسبتها يف املرحلة الثانوية إىل 

  ). ٣هـ، ص١٤٠٨املعارف، 
ومل يقف االهتمام باللغة العربية عند إنشاء اجلامعات، وفتح كليات متخصصة ا لتعليم 

إىل عقد الدورات التأهيلية ملعلمي اللغة اللغة العربية الفصحى ألبنائها، بل امتدت تلك العناية 
العربية بني الوقت واآلخر، والندوات ملناقشة قضاياها، ووضع احللول املناسبة للنهوض ا، عالوة 
على اهتمام مؤسسات التعليم بتطوير مناهجها يف كافة مراحل التعليم، ومن ذلك تكوين األسر 

السمريي، (هـ ١٤٠٣لعربية اليت أنشئت عام الوطنية لتطوير املناهج، ومنها أسرة اللغة ا
  ).٣هـ، ص١٤١٣

وتؤدي اللغة العربية وظائف رئيسة يف حياة الفرد واتمع، فهي أداة للتفكري والتعبري، 
واالتصال اللغوي الذي تسعى اللغة ). ٩م، ص١٩٨٦خاطر وآخرون، (والتدوين واالتصال 

رات أربع ممثلة يف التحدث، واالستماع، والقراءة، العربية إىل إكسابه للمتعلم يقدم من خالل مها
والكتابة، فثمة ترابط وتكامل بني هذه املهارات مع بعضها البعض؛ لتحقيق النمو اللغوي بشكل 

والقراءة بوصفها مهارة لغوية تتبوأ أمهية كبرية يف منظومة املهارات اللغوية، وحسبها شرفاً . سليم
محلت يف ثناياها دعوة وحثا على القراءة  عاىل على رسوله الكرمي ورفعة أن أول آية أنزهلا اهللا ت

  .من جهة، وقدمت دليالً واضحاً على أن القراءة أساس الدين، وعماد احلياة من جهة أخرى

 W X   m  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

  c  b   a  `  _  ~  }      |l ) والقراءة هي احملور ). ٥-١اآليات : 4سورة
: بقوله) هـ١٤١٩(األساسي الذي تدور حوله مجيع عمليات التعلم، وهذا ما أكده عبد احلميد 

إن القراءة وسيلة التعلم األساسية، فهي عدة املتعلم، وأداة حتصيله يف تعلم اللغة، وفروع املعرفة "
  .٥٦ص"األخرى، اليت يتلقاها داخل املدرسة أو خارجها
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الرغم من تقدم وسائل االتصال، والنمو املعريف الذي يتزايد يوماً بعد يوم، إال أن وعلى 
تلهف املاليني ) "م١٩٩٨(للقراءة مكانة أكرب من ذي قبل، والدليل على ذلك كما ذكر عجاج 

من الناس على قراءة الصحف رغم متابعتهم لألحداث املختلفة عرب التلفاز، ودليل آخر يتمثل يف 
ظام معلومايت يف العامل اآلن ممثالً يف شبكة املعلومات، والربيد اإللكتروين يتطلب من أن أحدث ن

  .٩١ص" مستخدميه قراءة ما يريدونه من معلومات على الشاشة املستقلة
) م٢٠٠١(ومسايرة للتقدم التقدم التقين، واالنفجار املعريف السريع نصحت السليمان 

اعي، الذي ال يتوقف عند مرحلة التعرف على الكلمات، بناء القارئ الو"املربني بالعمل على
ولذا فقد أوصت دراسة . ١٦ص" والنطق ا، بل يتعدى ذلك ليصل إىل مرحلة الفهم القرائي

بضرورة العمل على ختطيط مناهج القراءة حبيث تركز أهدافها، ) ١٣٣م، ص١٩٩٩(عطية 
) ٤٤م، ص٢٠٠٣(أوصت دراسة جاد كما . وحمتواها، وطرق تدريسها على تنمية الفهم القرائي

باستخدام إستراتيجيات حديثة يف التدريس لتنمية مهارات الفهم القرائي يف كافة املراحل 
  .الدراسية

ونظراً ألمهية الفهم القرائي فقد حظي باهتمام وزارة التربية والتعليم حيث ورد يف وثيقة 
إنَّ من أهم األهداف اليت ) هـ١٤٢٢(ارف األهداف التعليمية للغة العربية الصادرة عن وزارة املع

قراءة النصوص قراءة واعية ناقدة، " يسعى تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية إىل حتقيقها 
  .٩٠ص" والتمكن من فهمها

واألصل يف القراءة أن تكون أوالً للفهم؛ ألن الفهم القرائي مهارة رئيسة، بل هي املهارة 
إنَّ الفهم : "بقوله) م٢٠٠٣(عليم القراءة إىل تنميتها، وهذا ما أكده جاد احملورية اليت يهدف ت

القرائي هو اهلدف األمسى من القراءة، الذي يسعى املعلم إىل حتقيقه، ودف العملية التعليمية إليه، 
وعد كثري من الباحثني الفهم القرائي هو . ١٨ص" فقراءة بال فهم ال تعد قراءة مبفهومها الصحيح

م، ١٩٩٦عبيد، (صلة النهائية اليت ينشدها كل قارئ، والنتيجة اليت يسعى كل معلم إىل حتقيقها احمل
  ). ٨٤ص

إنَّ غاية تعلم : "إىل أمهية الفهم القرائي بقوهلا) م٢٠٠٦(ويف السياق ذاته تشري سلطان 
غاية تتطلب اللغة هي إعداد متعلم قارئ فاهم، فالفهم هو العنصر الرئيس يف تعلم اللغة، وهذه ال
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من املهتمني بتعليم اللغة التركيز عل تنمية مستويات فهم املقروء ومهاراته أثناء تعليمهم اللغة، 
بوضع ) ١٥٢م، ص٢٠٠٦(وأوصت دراسة العليان . ٣ص" وليس جمرد ضبط األشكال اللغوية

صت كما أو. خطة لتدريس نوع القراءة مبا حيقق الفهم القرائي لدى طالب املراحل املختلفة
بضرورة تدريب الطالب على اكتساب مهارات ) ١٤٧م، ص٢٠٦(دراسة العيسوي والظنحاين 

) م٢٠٠٠(ويشكل الفهم القرائي كما يرى عامر . الفهم القرائي من خالل أساليب تعلم حديثة
أساس عمليات القراءة كلها؛ فالطالب يسرع يف القراءتني اجلهرية والصامتة إذا كان يفهم معىن "

ويتعثر بل يتوقف إذا جهِلَ معىن ما يقرأ، وكذا القراءة االستماعية ال جيين الطالب منها  املقروء،
املدارس ) ٢٢م، ص٢٠٠١(ولذا دعت السليمان . ٨٥ص" نفعاً ما مل يفهم املقروء على مسمعه

  .بكافة مراحلها إىل توجيه العناية بالفهم القرائي، واملهارات اليت تؤدي إىل تنميته
العناية بالفهم القرائي وتنمية مهاراته يف ظل ما يشهده العصر احلايل من تقدم ومما حيتم 

املطالب االجتماعية امللقاة على القارئ اآلن، والكمية ) "م١٩٩٦(معريف وتقين كما يرى شحاتة 
  .١٢٣ص" اهلائلة من اإلنتاج الفكري اليت خترجها املطابع كل يوم

الفهم القرائي ومهاراته يف حتديد جناح الطالب أو  وعلى الرغم من األمهية اليت حيظى ا
مل تنل من اهتمام ) "م٢٠٠٠(إخفاقه يف احلياة الدراسية إال أن هذه املهارات كما ذكر عبد احلميد 

القائمني على تعليم اللغة يف املرحلة الثانوية ما تستحقه من عناية و اهتمام، حىت أصبح ضعف 
م، ١٩٩٠(ويف هذا اجلانب اتفقت دراسة بادي . ١٩٣ص" كلةالطالب يف هذه املهارات ميثل مش

على أن الطالب ) ١٦م، ص٢٠٠٦(، والعيسوي والظنحاين )١٤م، ص٢٠٠٦(، وعطية )٥٠ص
وأظهرت نتائج دراسة . يعانون ـ بشكل عام ـ من ضعف واضح يف فهم ما يقومون بقراءته

يف مهارات ) املتوسطة( االستطالعية ضعف طالب املرحلة اإلعدادية) ٨٠م، ص٢٠٠١(موسى 
منهم إىل درجة النجاح، ومل يتمكن أحد من الوصول إىل درجة %  ٢٢الفهم القرائي إذ مل يصل 

ضعف الطالب يف الفهم ) ٤٥م، ص٢٠٠٣(ويف الشأن ذاته كشفت نتائج دراسة جاد . مرتفعة
  .القرائي، حيث مل يتمكن مجيع طالب اموعة الضابطة من مهارات الفهم القرائي

إن الضعف يف فهم املقروء يؤدي إىل ترك الطالب مقاعد الدراسة قبل هناية املرحلة 
إن قصور بعض : "بقوله) م٢٠٠٠(التعليمية اليت يدرسون ا، وهذا ما أشار إليه عبد احلميد 
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الطالب يف فهم املقروء قد يترتب عليه ترك الطالب للمدرسة؛ إلحساسهم بالتأخر عن أقراهنم، 
" سرب التالميذ يف املرحلة االبتدائية إىل اإلخفاق يف الفهم القرائي، وتأخرهم فيهكما يعزى ت

وهذا يوضح أن العديد من صعوبات التحصيل الدراسي يف القراءة يرتبط ارتباطاً مباشراً . ١٩٢ص
  .  بالضعف يف فهم املقروء
ضعفا يف الفهم حالة الطالب يف مراحل التعليم العام الذي يعاين ) م٢٠٠٣(ويصور املوسى 

يتفاعل هذا الوضع القلق االنطباعي التراكمي ليفرز ظاهرة فاجعة تكمن  يف : "أثناء القراءة قائالً
أن الطالب العريب املتخرج من املدرسة بل املتخرج من اجلامعة ال يقرأ كما ينبغي أن يقرأَ، فهو ال 

هو ال حيسن استخالص معاين ما يقرأ قراءة جهرية معربة، وال هو يسرع يف القراءة الصامتة، و
  . ٣٢ص" يقرأ، وال حيسن التغلغل فيما وراء السطور، بل إنه بصورة عامة ال حيب القراءة

، ٢٠٠٦(، وعطية )١٣، ص٢٠٠٦(، وعبد اخلالق )٥١م، ص١٩٩٠(وعد بادي 
أن مظاهر الضعف يف مهارات الفهم القرائي تكمن يف الفهم السطحي غري املتعمق ) ١٤١ص

يب اللغوية، والضعف يف فهم معاين الكلمات من السياق، وتدين القدرة على تكوين مجل للتراك
ذات معان مفهومه، وضعف القدرة على استخالص معىن املقروء، وعدم التمييز بني رأى الكاتب 
وما يعرضه من أفكار وقضايا، ونقص القدرة على التحليل والنقد، وإصدار احلكم على فقرة 

قدرة على كتابة ملخصات وتعليقات على املقروء، وعدم التمكن من توظيف معينة، وعدم ال
  . املقروء يف حل املشكالت اليت تواجهه يف حياته اليومية، وضعف االتصال املباشر باملعىن

  ويظهر مما سبق أن هناك ضعفاً يف فهم املقروء، وقصوراً يف التمكن من مهاراته، يعزو 
أن غالبية الطرق السائدة املستخدمة يف تدريس القراءة تتعامل "هذا الضعف إىل ) م١٩٨٦(حممد 

مع القراءة على أهنا عملية إدراك سريع ملا ينبغي أن يقوله املؤلف، وهذه مهارة مفيدة وجوهرية، 
ولكن إذا توقف عند هذا احلد فإنه سيستمر يف ختريج طالب من ذوي القدرة على االستيعاب 

م ـ بدرجة كبرية ـ القدرة على فهم أنفسهم، أو فهم العامل الذي والتذكر، والذين تنقصه
  .١٢٧ص" يعيشون فيه

، )٦، ص١٩٩٩م(، وعطية )٣٦م، ص١٩٩٠(ويف االجتاه ذاته اتفقت دراسة املطاوعة 
على أن من أهم أسباب تدين ) ١٤م، ص٢٠٠٦(، وعبد اخلالق )١٠٠م، ص٢٠٠٤(والعيسوي 
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فتقاد مهاراته، قصور طرق التدريس املعتادة يف تنمية فهم مستوى الطالب يف الفهم القرائي، وا
املقروء؛ التصافها بالنمط اجلاف الذي جعلها تقف عاجزة عن الوفاء بإكساب الطالب مهارات 
الفهم القرائي اليت تساعدهم على النجاح يف تعلم القراءة، فهذه الطرق املعتادة ال تراعي ميول 

  . تتحدى  تفكريهم؛ مما جعل إحساسهم بأمهية القراءة مفقوداً الطالب، وال تثري اهتمامهم، وال
ومما ساهم يف قصور الطالب يف مهارات الفهم القرائي األسلوب الذي يسري عليه املعلمون 

، والعايد )١١١م، ص١٩٩٦(شحاتة : يف تدريس موضوعات القراءة حيث أمجع كل من
، على تعود الطالب منطاً )١٠٩م، ص٢٠٠٦(، والعيسوي والظنحاين )١٤٢هـ، ص١٤١٨(

واحداً متكرراً ال يتغري متمثالً يف طلب املعلم من طالبه إخراج كتب القراءة، وحتديد صفحة 
املوضوع، والبدء بالقراءة الواحد تلو اآلخر إىل هناية احلصة معتقدا املعلم بأن هذا األسلوب فيه 

تعد أساس القراءة ـ فال تكاد تذكر،  تعلم وإجادة، أما العناية مبهارات الفهم القرائي ـ اليت
فضالً عن استغالل كثري من املعلمني الزمن . وبذلك تغفل الغايات املقصودة من تدريس القراءة

املخصص لتدريس القراءة يف إقامة أحكام اجلملة النحوية، ومعرفة مواقع اإلعراب، فاهلم كله 
ن نتائج ذلك كما يشري طعيمة وكان م. مصروف إىل النحو مصروف عن القراءة ومهاراا

عزوف طالب املرحلة الثانوية عن حصص القراءة؛ ليس ألن القراءة غري مهمة من ) "هـ١٤١٩(
وجهة نظرهم، ولكن ألن صورة تقدمي القراءة وموضوعاا ال تثري اهتمامهم، وال تتحدى 

  . ٩١ص" تفكريهم، وال تقدم جديداً
ديد فيما يقدمه املعلمون ال من حيث طريقة ولذا تعد حصة القراءة ضعيفة جداً فال ج

  ). ٣١٠م، ص٢٠٠١يونس، (التدريس املستخدمة، أو املوضوعات املقدمة 
إىل التنويع يف طرق التدريس مبا يتناسب مع ) ٢٤٢م، ص١٩٩٠(ولذا دعت املطاوعة 

هللا ودعت دراسة جاب ا. املوضوع املراد تدريسه، ومبا يتفق مع الفروق الفردية مع املتعلمني
إىل البعد عن الطرق املعتادة يف التدريس، مع ضرورة استخدام املعلمني ) ٧٢٣م، ص١٩٩٧(

  . ألفضل الوسائل، واملعينات التعليمية
وانطالقاً من هذا الضعف الذي يكشف جبالء أنَّ الطريقة املتبعة يف تدريس القراءة قاصرة 

ة إىل تفعيل إستراتيجيات حديثة تأخذ عن إكساب الطالب مهارات الفهم القرائي؛ مما يؤكد احلاج
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يف حسباهنا مشاركة الطالب بإجيابية يف املوقف التعليمي، وجتعل منه حموراً للتعلم، وتساهم يف 
إنَّ : "بقوله) م٢٠٠٠(تزويده مبهارات الفهم القرائي وتنميتها، يعضد هذا ما أكده عبد احلميد 

معرفية فعالة يف تعليم القراءة األمر الذي يترتب معلمي اللغة العربية ال يستخدمون إستراتيجيات 
عليه عدم إتاحة الفرصة يف تدريب الطالب على العمليات العقلية واإلدراكية اليت تسهم يف 

  . ١٩٥ص" إكساب الطالب مهارات الفهم يف القراءة
ا ويتطلب اكتساب مهارات الفهم القرائي أن يكون املتعلم متفاعالً وإجيابياً، ويتوقف هذ

تدريب املعلمني على طرق حديثة يف التدريس تدفع الطالب إىل "على ) م١٩٩٩(كما يرى عصر 
االخنراط الكامل يف مهمات تعليمية ذات معىن ومغزى وقيمة وفائدة للطالب، ذلك أن أي حمتوى 
تعليمي لتدريس الفهم يف القراءة ال قيمة له ما مل يتضمن طرق تدريس فعالة تعمل على إجياد 

وتعد إستراتيجية التساؤل الذايت إحدى إستراتيجيات التدريس احلديثة اليت . ٤٠ص" ارئ اجليدالق
تستخدم يف حتسني مهارات الفهم القرائي، واليت تعتمد على إجيابية املتعلم، وتفاعله مع النص 

  ):م٢٠٠١(القرائي فهي متثل كما يرى موسى 
متعددة، وال شك أن عمل مثل هذه العقول انفتاحاً فكريا باجتاه النص من عقول " 

جمتمعة يف النص، واختالف الرأي، ووجهات النظر متثل ثراًء لتعلم القراءة، ومتعة 
يف الوقت نفسه ال حتققه أسئلة املدرس، أو أسئلة كاتب النص، أو أسئلتهما معاً؛ 

الفهم  وهلذا تعد إستراتيجية التساؤل الذايت للطالب إستراتيجية واعدة يف حتسني
القرائي، وجتنب امللل يف أثناء تعلم القراءة، وتساعد القراء على أن يصبحوا أكثر 
نشاطاً، وأن يروا القراءة على أهنا اتصال ذو معىن بينهم وبني الكاتب، وبني 

  . ٧٥ص" خربام السابقة، مما يؤكد التفاعل النشط بني القارئ والنص
على أن ) ١٧٦م، ص٢٠٠٦(، وعطية )١٤٥م، ص٢٠٠٣(ويف السياق ذاته اتفقت فهمي 

إستراتيجية التساؤل الذايت توفر فرصاً للمناقشة والتفاعل مع املادة املقروءة، وحتقق يف الوقت نفسه 
تعلماًَ إجيابياً من خالل قدرة الطالب على حتمل مسئولية التعلم، مما يؤدي إىل تعلم ذي معىن قائماً 

  . على الفهم
بتدريب الطالب على استخدام ) ١٠٥م، ص٢٠٠١(وسى ولذا فقد أوصت دراسة م

م، ٢٠٠١(كما أوصت دراسة السليمان . األسئلة الذاتية أثناء دراسة املواد الدراسية املختلفة
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إىل ضرورة تطبيق اإلستراتيجيات احلديثة يف التدريس أثناء تنمية مهارات الفهم القرائي ) ١٢١ص
ا إستراتيجية حديثة تعتمد على إجيابية الطالب، وفاعليته يف مثل إستراتيجية التساؤل الذايت باعتباره

  .املوقف التعليمي
أن إستراتيجية التساؤل الذايت تنمي مهارات ) "هـ١٤٢٨(ويف االجتاه ذاته يرى مفلح 
أن التساؤل الذايت ) "م٢٠٠٣(وتؤكد عريان . ١٠٦ص" التنبؤ، والتخيل، وحل املشكلة
لثانوية أكثر من أي مرحلة أخرى؛ ألهنا تساعدهم على انتقال أثر إستراتيجية تفيد طالب املرحلة ا

التعلم، وتنمي مهارات التنظيم الذايت لعملية التعليم، وتسهل عملية استخدام املعرفة اإلجرائية 
  . ٢٠٤ص" والتوضيحية يف تكوين معىن يساعد على الفهم

رغبة يف التعرف على من هذا املنطلق فقد برز للباحث إحساس بأمهية هذه الدراسة، و
فاعلية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول 

  .  الثانوي
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אא 

אא 
تضمن هذا الفصل مقدمة ملشكلة الدراسة، واإلحساس ا، وحتديدها، وفروضها، 

  :وتوضيحاً ألهدافها، وأمهيتها، وبيانا حلدودها، وعرضا ملصطلحاا، وفيما يلي بيان لكل ذلك
üëc@ZòÜØ’½bi@by⁄aë@òß†Ô½aZ@ @

والصالة والسالم على خامت املرسلني، نبينا حممد الصادق األمني،  ،احلمد هللا رب العاملني
  :وبعد ،إمام اهلداة املعلمني

كان عربياً، وأنَّ  فإنَّ اللغة العربية وعاء الدين، وكفاها شرفاً وفخراً أن خامت الرسل 
فهي اللغة اخلالدة إىل يوم القيامة؛ ألا  القرآن الكرمي الذي تعهده اهللا باحلفظ نزل ذه اللغة،

  W X mg h i j k l  m nlحمفوظة حبفظ كتابه الكرمي، 
  ).٩آية : Sسورة (

وتعـ رمحه اهللا تعاىل ـ )هـ١٤١٤(اللغة العربية من الدين،كما ذكر ذلك الثعاليب  لم 
ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، ومن   من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله: "يف قوله

أحب العرب أحب العربية اليت نزل ا أفضل الكتب، على أفضل العرب والعجم، ومن أحب 
خري   ، اعتقد أن حممداً...، ومن هداه اهللا لإلسالم، وشرح صدره لإلميان...العربية عين ا

خري اللغات واأللسنة، واإلقبال على  الرسل، واإلسالم خري امللل، والعرب خري األمم، والعربية
..." ومفتاح التفقه يف الدين، وسبب إصالح املعاش واملعاد ، إذ هي أداة العلم،الدينتفهمها من 

  .٢٥ص
، جلديرة بأن حيمل رسول اهللا  ةإنَّ لغة ارتضاها اهللا لتكون لغة كتابه الكرمي، وسن
 إنَّ" )هـ١٤١٤(ذكر الدمهاين حيث أبناؤها لواء الدفاع عنها، واإلخالص هلا، واحلفاظ عليها، 

حمافظة على القرآن الكرمي والسنة الشريفة، وإمهال اللغة العربية واالبتعاد احملافظة على اللغة العربية 
  .٢ص" عنها يعد ابتعاداً عن القرآن والسنة
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كة العربية السعودية مهبط الوحي، ومهوى أفئدة املسلمني، ومنطلق الرسالة ويف اململ
احملمدية إىل مشارق األرض ومغارا، حيظى تعليم اللغة العربية فيها بقدر كبري من االهتمام،كوا 

ا يتعلم التالميذ، وعن طريقها  ،عن أا لغة التعليم يف مجيع مراحله لغة الدولة الرمسية، فضالً
بصورة واضحة ـ يف امليدان التعليمي، يؤكد ذلك  ـعن أفكارهم، وتتجسد هذه األمهية  نيعربو

من أنه ) هـ١٤٢٢(الصادرة عن وزارة املعارف ما ورد يف وثيقة األهداف التعليمية للغة العربية 
ن العناية واالهتمام، بوصفها املعيار احلقيقي ينبغي أن تظفر أهداف تعليم اللغة العربية بقدر كبري م"

ملتطلبات التلميذ، ليكون قادراً على استعمال اللغة العربية الفصيحة، وليكون وثيق الصلة باحلياة 
اللغة العربية، تعليم وتظهر العناية ب .٧٥ص" ومبا وصل إليه العامل من العلوم واآلداب ،اليت ترتبط به

األوفر يف مجيع اخلطط واحلظ  ،لغة العربية اليت حظيت بالنصيب األكربمن خالل اخلطة الدراسية ل
وزارة ( % ٢٥,٣٣مراحل التعليم العام، إذ تصل نسبتها يف املرحلة الثانوية إىل  الدراسية يف
   .)٣هـ، ص١٤٠٨ ،املعارف

ومل يقف االهتمام باللغة العربية عند إنشاء اجلامعات، وفتح كليات متخصصة ا لتعليم 
بل امتدت تلك العناية إىل عقد الدورات التأهيلية ملعلمي اللغة  ،اللغة العربية الفصحى ألبنائها

العربية بني الوقت واآلخر، والندوات ملناقشة قضاياها، ووضع احللول املناسبة للنهوض ا، عالوة 
وين األسر على اهتمام مؤسسات التعليم بتطوير مناهجها يف كافة مراحل التعليم، ومن ذلك تك

، السمريي( هـ١٤٠٣الوطنية لتطوير املناهج، ومنها أسرة اللغة العربية اليت أنشئت عام 
  .)٣هـ، ص١٤١٣

والتعبري، رئيسة يف حياة الفرد واتمع، فهي أداة للتفكري وتؤدي اللغة العربية وظائف 
اللغة  واالتصال اللغوي الذي تسعى). ٩م، ص١٩٨٦ن، وخاطر وآخر(واالتصال والتدوين 

القراءة، و ،التحدث، واالستماع العربية إىل إكسابه للمتعلم يقدم من خالل مهارات أربع ممثلة يف
لتحقيق النمو اللغوي بشكل  ؛والكتابة، فثمة ترابط وتكامل بني هذه املهارات مع بعضها البعض

 ، وحسبها شرفاًاللغويةبرية يف منظومة املهارات مهارة لغوية تتبوأ أمهية كبوصفها والقراءة  .سليم
محلت يف ثناياها دعوة وحثا على القراءة  ورفعة أن أول آية أنزهلا اهللا تعاىل على رسوله الكرمي 

  .وعماد احلياة من جهة أخرى ،من جهة، وقدمت دليالً واضحاً على أن القراءة أساس الدين
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  c  b   a  `  _  ~  }      |l ) القراءة هي احملور و ).٥-١اآليات : 4سورة
: بقوله) هـ١٤١٩(األساسي الذي تدور حوله مجيع عمليات التعلم، وهذا ما أكده عبد احلميد 

املتعلم، وأداة حتصيله يف تعلم اللغة، وفروع املعرفة إن القراءة وسيلة التعلم األساسية، فهي عدة "
  .٥٦ص"األخرى، اليت يتلقاها داخل املدرسة أو خارجها

اً بعد يوم، إال أن وعلى الرغم من تقدم وسائل االتصال، والنمو املعريف الذي يتزايد يوم
تلهف املاليني ) "م١٩٩٨(أكرب من ذي قبل، والدليل على ذلك كما ذكر عجاج  للقراءة مكانة

من الناس على قراءة الصحف رغم متابعتهم لألحداث املختلفة عرب التلفاز، ودليل آخر يتمثل يف 
والربيد اإللكتروين يتطلب من  ،أن أحدث نظام معلومايت يف العامل اآلن ممثالً يف شبكة املعلومات

  .٩١ص" قراءة ما يريدونه من معلومات على الشاشة املستقلةمستخدميه 
) م٢٠٠١(التقدم التقين، واالنفجار املعريف السريع نصحت السليمان ومسايرة للتقدم 

بناء القارئ الواعي، الذي ال يتوقف عند مرحلة التعرف على الكلمات، "املربني بالعمل على
ولذا فقد أوصت دراسة . ١٦ص" فهم القرائيوالنطق ا، بل يتعدى ذلك ليصل إىل مرحلة ال

بضرورة العمل على ختطيط مناهج القراءة حبيث تركز أهدافها، ) ١٣٣م، ص١٩٩٩(عطية 
) ٤٤م، ص٢٠٠٣(كما أوصت دراسة جاد . وحمتواها، وطرق تدريسها على تنمية الفهم القرائي

القرائي يف كافة املراحل حديثة يف التدريس لتنمية مهارات الفهم  إستراتيجياتباستخدام 
  .الدراسية

ونظراً ألمهية الفهم القرائي فقد حظي باهتمام وزارة التربية والتعليم حيث ورد يف وثيقة 
من أهم األهداف اليت  إنَّ) هـ١٤٢٢(وزارة املعارف  عناألهداف التعليمية للغة العربية الصادرة 

 ،ناقدة قراءة النصوص قراءة واعية" حتقيقها  يسعى تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية إىل
  .٩٠ص" والتمكن من فهمها

واألصل يف القراءة أن تكون أوالً للفهم؛ ألن الفهم القرائي مهارة رئيسة، بل هي املهارة 
إنَّ الفهم : "بقوله) م٢٠٠٣(احملورية اليت يهدف تعليم القراءة إىل تنميتها، وهذا ما أكده جاد 

 األمسى من القراءة، الذي يسعى املعلم إىل حتقيقه، ودف العملية التعليمية إليه، القرائي هو اهلدف



٥ 

هو القرائي الفهم وعد كثري من الباحثني  .١٨ص" فقراءة بال فهم ال تعد قراءة مبفهومها الصحيح
، م١٩٩٦عبيد، ( احملصلة النهائية اليت ينشدها كل قارئ، والنتيجة اليت يسعى كل معلم إىل حتقيقها

  . )٨٤ص
غاية تعلم  إنَّ: "إىل أمهية الفهم القرائي بقوهلا) م٢٠٠٦(تشري سلطان ذاته ويف السياق 

الغاية تتطلب  هاللغة هي إعداد متعلم قارئ فاهم، فالفهم هو العنصر الرئيس يف تعلم اللغة، وهذ
من املهتمني بتعليم اللغة التركيز عل تنمية مستويات فهم املقروء ومهاراته أثناء تعليمهم اللغة، 

بوضع ) ١٥٢م، ص٢٠٠٦(وأوصت دراسة العليان . ٣ص" وليس جمرد ضبط األشكال اللغوية
أوصت  كما. خطة لتدريس نوع القراءة مبا حيقق الفهم القرائي لدى طالب املراحل املختلفة

بضرورة تدريب الطالب على اكتساب مهارات  )١٤٧م، ص٢٠٦(دراسة العيسوي والظنحاين 
 )م٢٠٠٠(ويشكل الفهم القرائي كما يرى عامر . الفهم القرائي من خالل أساليب تعلم حديثة

أساس عمليات القراءة كلها؛ فالطالب يسرع يف القراءتني اجلهرية والصامتة إذا كان يفهم معىن "
وكذا القراءة االستماعية ال جيين الطالب منها املقروء، ويتعثر بل يتوقف إذا جهِلَ معىن ما يقرأ، 

ملدارس ا) ٢٢م، ص٢٠٠١(ولذا دعت السليمان . ٨٥ص" نفعاً ما مل يفهم املقروء على مسمعه
  .بكافة مراحلها إىل توجيه العناية بالفهم القرائي، واملهارات اليت تؤدي إىل تنميته

ومما حيتم العناية بالفهم القرائي وتنمية مهاراته يف ظل ما يشهده العصر احلايل من تقدم 
ة املطالب االجتماعية امللقاة على القارئ اآلن، والكمي) "م١٩٩٦(معريف وتقين كما يرى شحاتة 

  .١٢٣ص" اهلائلة من اإلنتاج الفكري اليت خترجها املطابع كل يوم
وعلى الرغم من األمهية اليت حيظى ا الفهم القرائي ومهاراته يف حتديد جناح الطالب أو 

مل تنل من اهتمام ) "م٢٠٠٠(عبد احلميد  ذكريف احلياة الدراسية إال أن هذه املهارات كما  إخفاقه
للغة يف املرحلة الثانوية ما تستحقه من عناية و اهتمام، حىت أصبح ضعف القائمني على تعليم ا

م، ١٩٩٠(ويف هذا اجلانب اتفقت دراسة بادي . ١٩٣ص" الطالب يف هذه املهارات ميثل مشكلة
على أن الطالب ) ١٦م، ص٢٠٠٦(، والعيسوي والظنحاين )١٤م، ص٢٠٠٦(، وعطية )٥٠ص

وأظهرت نتائج دراسة . من ضعف واضح يف فهم ما يقومون بقراءته ـبشكل عام  ـيعانون 
يف مهارات ) املتوسطة(االستطالعية ضعف طالب املرحلة اإلعدادية ) ٨٠م، ص٢٠٠١(موسى 
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منهم إىل درجة النجاح، ومل يتمكن أحد من الوصول إىل درجة %  ٢٢الفهم القرائي إذ مل يصل 
ضعف الطالب يف الفهم ) ٤٥م، ص٢٠٠٣(اسة جاد كشفت نتائج درذاته ويف الشأن . مرتفعة

  .القرائي، حيث مل يتمكن مجيع طالب اموعة الضابطة من مهارات الفهم القرائي
يؤدي إىل ترك الطالب مقاعد الدراسة قبل اية املرحلة إن الضعف يف فهم املقروء 

إن قصور بعض " :قولهب) م٢٠٠٠(التعليمية اليت يدرسون ا، وهذا ما أشار إليه عبد احلميد 
؛ إلحساسهم بالتأخر عن أقرام، الطالب يف فهم املقروء قد يترتب عليه ترك الطالب للمدرسة

" كما يعزى تسرب التالميذ يف املرحلة االبتدائية إىل اإلخفاق يف الفهم القرائي، وتأخرهم فيه
وهذا يوضح أن العديد من صعوبات التحصيل الدراسي يف القراءة يرتبط ارتباطاً مباشراً . ١٩٢ص

   . بالضعف يف فهم املقروء
حالة الطالب يف مراحل التعليم العام الذي يعاين ضعفا يف الفهم ) م٢٠٠٣(ويصور املوسى 

ظاهرة فاجعة تكمن  يف  يتفاعل هذا الوضع القلق االنطباعي التراكمي ليفرز: "أثناء القراءة قائالً
فهو ال  ،أن الطالب العريب املتخرج من املدرسة بل املتخرج من اجلامعة ال يقرأ كما ينبغي أن يقرأَ

يقرأ قراءة جهرية معربة، وال هو يسرع يف القراءة الصامتة، وهو ال حيسن استخالص معاين ما 
  . ٣٢ص" مة ال حيب القراءةنه بصورة عاإيقرأ، وال حيسن التغلغل فيما وراء السطور، بل 

٢٠٠٦(وعطية  ،)١٣، ص٢٠٠٦( عبد اخلالقو ،)٥١م، ص١٩٩٠(بادي  وعد ،
أن مظاهر الضعف يف مهارات الفهم القرائي تكمن يف الفهم السطحي غري املتعمق ) ١٤١ص

للتراكيب اللغوية، والضعف يف فهم معاين الكلمات من السياق، وتدين القدرة على تكوين مجل 
تب ذات معان مفهومه، وضعف القدرة على استخالص معىن املقروء، وعدم التمييز بني رأى الكا

وما يعرضه من أفكار وقضايا، ونقص القدرة على التحليل والنقد، وإصدار احلكم على فقرة 
معينة، وعدم القدرة على كتابة ملخصات وتعليقات على املقروء، وعدم التمكن من توظيف 

  . املقروء يف حل املشكالت اليت تواجهه يف حياته اليومية، وضعف االتصال املباشر باملعىن
  ويظهر مما سبق أن هناك ضعفاً يف فهم املقروء، وقصوراً يف التمكن من مهاراته، يعزو 

السائدة املستخدمة يف تدريس القراءة تتعامل  الطرقأن غالبية "هذا الضعف إىل ) م١٩٨٦(حممد 
مع القراءة على أا عملية إدراك سريع ملا ينبغي أن يقوله املؤلف، وهذه مهارة مفيدة وجوهرية، 
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من ذوي القدرة على االستيعاب  طالبولكن إذا توقف عند هذا احلد فإنه سيستمر يف ختريج 
والتذكر، والذين تنقصهم ـ بدرجة كبرية ـ القدرة على فهم أنفسهم، أو فهم العامل الذي 

  .١٢٧ص" يعيشون فيه
 ،)٦، ص١٩٩٩م(وعطية  ،)٣٦م، ص١٩٩٠(اتفقت دراسة املطاوعة ذاته ويف االجتاه 

على أن من أهم أسباب تدين ) ١٤م، ص٢٠٠٦( عبد اخلالقو ،)١٠٠م، ص٢٠٠٤(والعيسوي 
يف تنمية فهم  املعتادةالتدريس  طرقمستوى الطالب يف الفهم القرائي، وافتقاد مهاراته، قصور 

املقروء؛ التصافها بالنمط اجلاف الذي جعلها تقف عاجزة عن الوفاء بإكساب الطالب مهارات 
ال تراعي ميول  الطرق املعتادةالفهم القرائي اليت تساعدهم على النجاح يف تعلم القراءة، فهذه 

  . اًالقراءة مفقودالطالب، وال تثري اهتمامهم، وال تتحدى  تفكريهم؛ مما جعل إحساسهم بأمهية 
يسري عليه املعلمون  الفهم القرائي األسلوب الذي قصور الطالب يف مهاراتومما ساهم يف 

والعايد ، )١١١م، ص١٩٩٦(شحاتة : حيث أمجع كل من يف تدريس موضوعات القراءة
منطاً الطالب  ، على تعود)١٠٩م، ص٢٠٠٦(العيسوي والظنحاين و، )١٤٢صهـ، ١٤١٨(

يف طلب املعلم من طالبه إخراج كتب القراءة، وحتديد صفحة  ال يتغري متمثالًواحداً متكرراً 
املوضوع، والبدء بالقراءة الواحد تلو اآلخر إىل اية احلصة معتقدا املعلم بأن هذا األسلوب فيه 

فال تكاد تذكر، ـ اليت تعد أساس القراءة ـ ، أما العناية مبهارات الفهم القرائي تعلم وإجادة
فضالً عن استغالل كثري من املعلمني الزمن . تغفل الغايات املقصودة من تدريس القراءة وبذلك

فاهلم كله ومعرفة مواقع اإلعراب،  النحوية،إقامة أحكام اجلملة يف املخصص لتدريس القراءة 
مة يوكان من نتائج ذلك كما يشري طع .مصروف إىل النحو مصروف عن القراءة ومهاراا

عزوف طالب املرحلة الثانوية عن حصص القراءة؛ ليس ألن القراءة غري مهمة من ) "هـ١٤١٩(
وجهة نظرهم، ولكن ألن صورة تقدمي القراءة وموضوعاا ال تثري اهتمامهم، وال تتحدى 

  . ٩١ص" تفكريهم، وال تقدم جديداً
ال من حيث طريقة ولذا تعد حصة القراءة ضعيفة جداً فال جديد فيما يقدمه املعلمون 

  ). ٣١٠م، ص٢٠٠١ ،يونس(التدريس املستخدمة، أو املوضوعات املقدمة 
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إىل التنويع يف طرق التدريس مبا يتناسب مع ) ٢٤٢صم، ١٩٩٠(ولذا دعت املطاوعة 
دعت دراسة جاب اهللا و. ومبا يتفق مع الفروق الفردية مع املتعلمني ،املوضوع املراد تدريسه

يف التدريس، مع ضرورة استخدام املعلمني  املعتادةإىل البعد عن الطرق ) ٧٢٣م، ص١٩٩٧(
   .واملعينات التعليمية ،ألفضل الوسائل

يف تدريس القراءة قاصرة  الطريقة املتبعةنَّ أوانطالقاً من هذا الضعف الذي يكشف جبالء 
حديثة تأخذ إستراتيجيات  عن إكساب الطالب مهارات الفهم القرائي؛ مما يؤكد احلاجة إىل تفعيل

يف حسباا مشاركة الطالب بإجيابية يف املوقف التعليمي، وجتعل منه حموراً للتعلم، وتساهم يف 
 إنَّ: "بقوله) م٢٠٠٠(يعضد هذا ما أكده عبد احلميد  ،تزويده مبهارات الفهم القرائي وتنميتها

لة يف تعليم القراءة األمر الذي يترتب معرفية فعاإستراتيجيات معلمي اللغة العربية ال يستخدمون 
عليه عدم إتاحة الفرصة يف تدريب الطالب على العمليات العقلية واإلدراكية اليت تسهم يف 

   .١٩٥ص" إكساب الطالب مهارات الفهم يف القراءة
، ويتوقف هذا ويتطلب اكتساب مهارات الفهم القرائي أن يكون املتعلم متفاعالً وإجيابياً

تدفع الطالب إىل  يف التدريس ةتدريب املعلمني على طرق حديث"على ) م١٩٩٩(كما يرى عصر 
ذات معىن ومغزى وقيمة وفائدة للطالب، ذلك أن أي حمتوى االخنراط الكامل يف مهمات تعليمية 

ى إجياد تعليمي لتدريس الفهم يف القراءة ال قيمة له ما مل يتضمن طرق تدريس فعالة تعمل عل
التدريس احلديثة اليت إستراتيجيات التساؤل الذايت إحدى إستراتيجية وتعد . ٤٠ص" القارئ اجليد

تستخدم يف حتسني مهارات الفهم القرائي، واليت تعتمد على إجيابية املتعلم، وتفاعله مع النص 
  ):م٢٠٠١( القرائي فهي متثل كما يرى موسى

عقول متعددة، وال شك أن عمل مثل هذه العقول انفتاحاً فكريا باجتاه النص من " 
واختالف الرأي، ووجهات النظر متثل ثراًء لتعلم القراءة، ومتعة  جمتمعة يف النص،

 ؛تهما معاًيف الوقت نفسه ال حتققه أسئلة املدرس، أو أسئلة كاتب النص، أو أسئل
حتسني الفهم واعدة يف إستراتيجية التساؤل الذايت للطالب إستراتيجية وهلذا تعد 

وتساعد القراء على أن يصبحوا أكثر  القرائي، وجتنب امللل يف أثناء تعلم القراءة،
نشاطاً، وأن يروا القراءة على أا اتصال ذو معىن بينهم وبني الكاتب، وبني 

  . ٧٥ص" خربام السابقة، مما يؤكد التفاعل النشط بني القارئ والنص
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على أن ) ١٧٦م، ص٢٠٠٦(، وعطية )١٤٥م، ص٢٠٠٣(ويف السياق ذاته اتفقت فهمي 
إستراتيجية التساؤل الذايت توفر فرصاً للمناقشة والتفاعل مع املادة املقروءة، وحتقق يف الوقت نفسه 
تعلماًَ إجيابياً من خالل قدرة الطالب على حتمل مسئولية التعلم، مما يؤدي إىل تعلم ذي معىن قائماً 

  . على الفهم
بتدريب الطالب على استخدام ) ١٠٥م، ص٢٠٠١(ت دراسة موسى ولذا فقد أوص

م، ٢٠٠١(دراسة السليمان كما أوصت . األسئلة الذاتية أثناء دراسة املواد الدراسية املختلفة
إىل ضرورة تطبيق اإلستراتيجيات احلديثة يف التدريس أثناء تنمية مهارات الفهم القرائي ) ١٢١ص

، وفاعليته يف باعتبارها إستراتيجية حديثة تعتمد على إجيابية الطالب إستراتيجية التساؤل الذايتمثل 
  .املوقف التعليمي

أن إستراتيجية التساؤل الذايت تنمي مهارات ) "هـ١٤٢٨(يف االجتاه ذاته يرى مفلح و
أن التساؤل الذايت ) "م٢٠٠٣(وتؤكد عريان . ١٠٦ص" التنبؤ، والتخيل، وحل املشكلة

انتقال أثر ا تساعدهم على املرحلة الثانوية أكثر من أي مرحلة أخرى؛ أل البإستراتيجية تفيد ط
التعلم، وتنمي مهارات التنظيم الذايت لعملية التعليم، وتسهل عملية استخدام املعرفة اإلجرائية 

  . ٢٠٤ص" والتوضيحية يف تكوين معىن يساعد على الفهم
 ى، ورغبة يف التعرف علالدراسةهذه من هذا املنطلق فقد برز للباحث إحساس بأمهية 

فاعلية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول 
   . الثانوي
bîãbq@Zòa‰†Ûa@òÜØ’ß@†í†¤Z@ @

ملدة عشر ويف ضوء اخلربة امليدانية للباحث معلماً للغة العربية،  ،عطفاً على ما سبق
نتج عنه ضعف يف مستوى طالب  ،يتعلق بتعليم القراءة اًقصور فقد الحظ أن هناكسنوات، 

 الطرقيأيت يف مقدمتها قصور  ،املرحلة الثانوية يف مهارات الفهم القرائي؛ نتيجة لعوامل متعددة
املعتادة يف تدريس القراءة عن حتقيق األهداف املرجوة، فضالً عن ضعف االهتمام بدور املتعلم 

ميكن من خالهلا  ،تدريسية حديثةإستراتيجية مما يظهر احلاجة إىل تبين  ،اإلجيايب يف التعلم والتفكري
احلالية يف  حتددت مشكلة الدراسة ومن مثتنمية مهارات الفهم القرائي لدى هؤالء الطالب، 
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وعالج هذه املشكلة يكمن يف اإلجابة  ،يف فهم ما يقرؤون الصف األول الثانويضعف طالب 
  :السؤال الرئيس التايل عن

التساؤل الذايت يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى إستراتيجية ما فعالية استخدام 
  طالب الصف األول الثانوي؟

  : ولإلجابة عن السؤال الرئيس تخترب الفروض التالية  
brÛbq@Zòa‰†Ûa@ëŠÏZ@ @

بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية - ١
بعد ضبط ) املستهدفة(يف مهارات الفهم احلريف لتحصيل البعدي متوسطات درجات ا

 . التحصيل القبلي
إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف  ال توجد فروق ذات داللة - ٢

بعد ) املستهدفة(متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم االستنتاجي 
 .ضبط التحصيل القبلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف  - ٣
بعد ضبط ) املستهدفة(لفهم النقدي متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات ا

 .التحصيل القبلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف  - ٤

بعد ضبط ) املستهدفة(متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم التذوقي 
 .التحصيل القبلي

عتني التجريبية والضابطة يف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب امو - ٥
بعد ضبط ) املستهدفة(متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم اإلبداعي 

  .التحصيل القبلي
@ @

@ @

@ @
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bÈia‰@Zòa‰†Ûa@Òa†çcZ@ @

  :سعت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية
مهارات الفهم احلريف التساؤل الذايت يف تنمية إستراتيجية التعرف على فعالية استخدام  - ١

  .لدى طالب الصف األول الثانوي
مهارات الفهم  التساؤل الذايت يف تنمية إستراتيجيةالتعرف على فعالية استخدام  - ٢

  .      االستنتاجي لدى طالب الصف األول الثانوي
التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم النقدي  إستراتيجية التعرف على فعالية استخدام  - ٣

 .      الب الصف األول الثانويلدى ط
التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم التذوقي إستراتيجية التعرف على فعالية استخدام  - ٤

 .      لدى طالب الصف األول الثانوي
التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم اإلبداعي  إستراتيجيةالتعرف على فعالية استخدام  - ٥

 .يلدى طالب الصف األول الثانو
bßb@Zòa‰†Ûa@òîàçcZ@ @

تنبع أمهية هذه الدراسة فيما سوف تسفر عنه من نتائج يؤمل أن تسهم يف إفادة امليدان 
  :على النحو اآليت حيث األمهية النظرية والتطبيقية التعليمي من

مبهارات الفهم القرائي املناسبة تزويد خمططي مناهج اللغة العربية، والقائمني على تعليمها  - ١
لطالب الصف األول الثانوي؛ للوقوف على جوانب القوة وتدعيمها، وحتديد جوانب 

 . الضعف وعالجها
تتمثل أمهية هذه الدراسة يف كوا جاءت استجابة لالجتاهات احلديثة يف جمال التدريس  - ٢

مما يساعد على  ،تعلم الذايتاستناداً إىل مبدأ ال كل فرد كيف يتعلماليت تركز على تعليم 
 .إثراء املوقف التعليمي، والتفاعل بني عناصره

، وآخر للطالب ميكن االستفادة منهما عند التدريب على تقدم هذه الدراسة دليالً للمعلم - ٣
 . استخدام إستراتيجية التساؤل الذايت يف جمال تعليم اللغة العربية
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ميكن االستفادة منها  واختباراً لقياسها ،القرائيتقدم هذه الدراسة قائمة مبهارات الفهم  - ٤
يف جمال تعليم اللغة العربية، وذلك من خالل توجيه املعلمني إىل األخذ ا يف قياس 
النتائج التعليمية اللغوية، والعمل على تصميم اختبارات مماثلة لقياس مهارات اللغة 

 . لك بعد تطويعها مبا يتناسب وحتقيق هذه الغاياتذوالعربية، 
املماثلة هلذه اإلسهام يف فتح اال أمام الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث  - ٥

  . الدراسة يف مراحل التعليم العام، واملواد الدراسية مبختلف فروعها
b…b@Zòa‰†Ûa@…ë†yZ@ @

  :التالية احلدودمت إجراء هذه الدراسة يف ضوء 
الثانوية بإدارة التربية  املرحلة يفطالب الصف األول الثانوي اقتصرت الدراسة على  -

جمال الفهم القرائي يتضح أكثر من خالل القراءة اليت جتد والتعليم مبحافظة القنفذة؛ ألن 
  . تطبيقاً أوسع يف املرحلة الثانوية

من موافقة %  ٨٠حظيت بنسبة اليت اقتصرت الدراسة على بعض مهارات الفهم القرائي  -
  .لطالب الصف األول الثانويآراء حمكمي قائمة املهارات عليها من حيث مناسبتها 

، واستغرق تطبيقها هـ١٤٢٩طُبقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  -
، باستثناء األسبوع هـ١٥/٥/١٤٢٩إىل  هـ١٠/٣/١٤٢٩تسعة أسابيع يف الفترة من 

 .هـ١٠/٤/١٤٢٩إىل ٣/٤ذاته ف الفصل الدراسي من العام افق إجازة منتصالذي و
للصف األول الثانوي، ) املطالعة(اقتصرت الدراسة على ستة موضوعات من كتاب القراءة  -

ذه ، وقد جاء االقتصار على ههـ١٤٢٨/١٤٢٩ طبعة الثاين، الفصل الدراسي
متخصصني يف وزارة التربية مت اختيارها من قبل كون تلك املوضوعات املوضوعات؛ 

والتعليم، وتقع ضمن الكتاب املقرر؛ ولذا التزمت الدراسة باملوضوعات املتفق عليها، 
 .وكان التغيري فقط يف إعادة تنظيم تلك املوضوعات

 ).٠٥,٠(اُختربت فروض هذه الدراسة عند مستوى الداللة  -
@ @

@ @
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bÈib@Zòa‰†Ûa@pbzÜİ–ßZ@ @

   : ما يلي يف هذه الدراسة اهتم الباحث بتحديدهامن أهم املصطلحات اليت 
   :الفعالية - ١

كفاية تسيري التدريس يف وضعية مجاعية خاصة، "بأا ) م١٩٩٤(عرفها الفاريب وآخرون 
ميكن تعرفها جتريبياً، أو من طرف احمليط الذي حدثت فيه دف إحداث تغيريات على املتعلمني 

  . ٩٩ص "هذه التغيريات
 املقصودة، األهدافعلى بلوغ  القدرة" ابأالفعالية ) هـ١٤٢٣(صربي  وعرف

والوصول إىل النتائج املرجوة، ويستخدم هذا املصطلح يف جمال املعاجلات التعليمية التعلمية، وطرق 
 .٤١٠ص "ومناذج التدريسإستراتيجيات وأساليب و

القدرة على إجناز األهداف أو املدخالت لبلوغ النتائج " بأا) م٢٠٠٥(زيتون كما عرفها 
  . ٥٥ص" املرجوة، والوصول إليها بأقصى حد ممكن

درجة أو مدى التطابق بني املخرجات الفعلية للنظام "بأا ) م٢٠٠٦(وتعرفها كوجك 
  .٢٣٠ص" واملخرجات املنشودة ؛ مبعىن مقارنة النتائج باألهداف

عن تدريس طالب الصف األول التغري اإلجيايب الناتج : ويقصد بالفعالية يف هذه الدراسة
والذي يتمثل يف منو مهارات الفهم الثانوي موضوعات القراءة وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت، 

  . القرائي احملددة
   :اإلستراتيجية - ٢

اإلجراءات واملمارسات اليت يتبعها جمموعة من "بأا ) هـ١٤٢٤(عرفها شحاتة والنجار 
 ".املعلم داخل الفصل للوصول إىل خمرجات

فن استخدام اإلمكانات والوسائل املتاحة بطريقة مثلى لتحقيق "كما تعرف أيضا بأا 
 . ٣٩ص" األهداف املرجوة على أفضل وجه ممكن

يف اكتساب  العمليات اليت يوظفها املتعلم لتعينه"بأا ) م١٩٩٦(وتعرفها أكسفورد 
 . ٢١ص" واستخدامها املعلومات
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اليت يستخدمها املعلم من أجل مساعدة املتعلم  اخلطوات"بأا ) م١٩٩٨(ي مويعرفها قطا
  .٣٥٩ص" على اكتساب خربة يف موضوع معني

   :التساؤل الذايت - ٣
أسئلة يضعها الطالب تتناول املادة الدراسية "التساؤل الذايت بأنه ) م١٩٩٦(عرف عدس 

 . ١٤٤ص" هاوبعد ،وأثنائها ،القراءةاليت يدرسوا قبل 
األسئلة اليت يوجهها املتعلم إىل ذاته قبل التعلّم، "بأا ) م١٩٩٨(ويعرفه كوستا وآخرون 

 "كري يف العناصر املهمة يف املادة اليت يدرسها املتعلموأثنائه؛ لتيسري الفهم، والتشجيع على التف
 . ٦٩ص

جمموعة من األسئلة اليت "أن التساؤل الذايت عبارة عن (Coyne 2007)  كوينويرى 
يطرحها الطالب قبل عملية القراءة، أو يف أثنائها، أو بعد القراءة، وهذه التساؤالت تستدعي 
" تكامل املعلومات، وتفكري الطالب يف عملية القراءة، وتتطلب إجابة الطالب عن هذه التساؤالت

  . ٨٥ص
جمموعة من األسئلة اليت يوجهها : التساؤل الذايت يف هذه الدراسةبإستراتيجية ويقصد 

 . ، حبيث تساعد هذه األسئلة على الفهم القرائيالطالب إىل ذاته قبل القراءة، وأثنائها، وبعدها
   :املهارات - ٤

: واملاهر. ق يف الشيءذْاملهارة بالفتح، احل"أن ) مهر: هـ، مادة١٤٢٣(ذكر ابن منظور 
 . ١٨٤ص"احلَاذق بكل عمل، وأكثر ما يوصف به السابح ايد، واجلمع مهرة 

األداء السهل الدقيق، القائم على الفهم ملا "املهارة بأا ) م٢٠٠٣(وعرف اللقاين واجلمل 
 .٣١٠ص" يتعلمه اإلنسان حركياً وعقليا، مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف

األداء الذي يتم بفهم  يف أقصر وقت، وأقل جهد، "أن املهارة هي ) م٢٠٠٦(ل ويرى ناي
  .٧٥ص" نتيجة املمارسة والتدريب بطريقة منتظمة

   :الفهم القرائي - ٥
حسن تصور املعىن، وجودة استعداد :الفهم) "فَهِم: د، ت، مادة(ذكر أنيس وآخرون 

  . ٤٠٧ص" الذهن لالستنباط، واجلمع أفهام وفهوم
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التفكري اليت حتاول  جمموعة من عمليات"الفهم القرائي بأنه ) م١٩٧١(عرف جماور يو
التعرف على الرموز املكتوبة، وتبدأ هذه العمليات بشرح الرموز املكتوبة، وتنتهي بالقراءة 

  .٢٩٦ص "اإلبداعية
ء؛ العملية اليت تستخدم فيها اخلربات السابقة، ومالمح املقرو"بأنه ) م١٩٩٩( ويعرفه عصر

 .٣٢ص" لتكوين املعاين املفيدة لكل قارئ فرد يف سياق معني
عملية عقلية معرفية تقوم على مراقبة التلميذ لذاته " بأنه) م٢٠٠٦(ويعرفه سعد 

  .٥٧ص" ه اليت يستخدمها أثناء القراءة وتقييمه هلاإلستراتيجياتو
أن مهارات الفهم القرائي اليت جيب  :الفهم القرائي يف هذه الدراسةهارات ويقصد مب

، واجلودة يف األداء، واملتمثلة يف إجياد املعىن يكتسبها طالب الصف األول الثانوي مبستوى من الدقة
ني مضادها، وتوضيح العالقات بني اجلمل، واختيار عنوان يوتعاملناسب للكلمة من السياق، 

وحتديد ما يتصل منها بالنص وما ال يتصل به، مناسب للنص القرائي، واستنتاج األفكار الرئيسة، 
وبيان غرض الكاتب، وفهم املعاين الضمنية، وإصدار احلكم على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة، 

الصور اجلمالية  ديد، وحتوالتمييز بني احلقيقة والرأي، واإلحساس بنوع العاطفة الغالبة على النص
لتلك املفردات والعبارات، واالستفادة من املقروء يف حل  اتوداللة إحياءيف املفردات والعبارات، 

. التنبؤ باألحداث بناء على مقدمات معينةاملشكالت، و 
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وفيما يلي , والدراسات السابقة, تناول الباحث يف هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة

  :توضيح ذلك

WאאW 
اإلطار النظري عدداً من املباحث اليت تدور الدراسة يف فلكها، فيعرض يف يتناول الباحث 

كما يتناول الفهم . وتقوميها يف املرحلة الثانوية ومهاراا، وواقع تدريسهامفهوم القراءة، وأمهيتها، 

كما يشتمل أيضاً على مفهوم إستراتيجية التساؤل القرائي من حيث مفهومه، وأمهيته، ومهاراته، 

وأخرياً خصائص منو طالب املرحلة الثانوية وعالقتها بتعليم . ، وأمهيتها، وخطوات تنفيذهاالذايت

  :وفيما يلي عرض لكل مبحث من هذه املباحث. القراءة

אאWאא،א،אW 
ñõaŠÔÛa@âìèÐßZ 

جيد اتفاقاً بني ولكن املدقق فيها , يظهر فيها التنوع, القراءة تعريفات متعددةمفهوم اختذ 
عملية عقلية تشمل تفسري " بأا) م١٩٨١(فعرفها يونس وآخران , معظم الباحثني يف مفهومها 

والربط بني اخلربة , وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين, الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه
ة عملية يراد ا ن القراءة البصريأ" )هـ١٤١٨(، ويرى مسك ١٥٧ص". الشخصية وهذه املعاين

وهي نشاط فكري , ولغة الرموز الكتابية اليت تقع عليها العني, إدراك الصلة بني لغة الكالم السابقة
ويشري إبراهيم  ، ١٢٣ص" ...ومعتقدات, وفن, وثقافة, إلكساب القارئ معرفة إنسانية من علم

وتتألف لغة , م والرموز الكتابيةعملية يراد ا إجياد الصلة بني لغة الكال" إىل أن القراءة) م٢٠٠٢(
السابقة اليت  تويالحظ على التعريفا ، ٥٧ص "الكالم من املعاين واأللفاظ اليت تؤدي هذه املعاين

, والتذوق, والنقد, ومل تتعد ذلك إىل الفهم, تناولت القراءة اقتصارها على معرفة الرموز وتفسريها
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مفهوم القراءة نتيجة لألحباث والدراسات اليت أجريت يف ميدان  تطورلذا  ؛وحل ملشكالت
  .تعليمها يف النصف األخري من القرن العشرين مبا يتناسب مع وسائل احلياة املتطورة

ومرت القراءة مبراحل متعددة بدءاً بالتعرف والنطق، منتقلة إىل الفهم والنقد، وانتهاء بأا 
ووفقاً هلذه  ).٩٩ص, م١٩٨٦خاطر وآخرون، ( نشاط فكري يساهم يف حل املشكالت

بدأ مفهوم القراءة خيتلف باختالف وجهات نظر املختصني وحسب , التطورات اليت حلقت بالقراءة
  .اال الذي توظف فيه القراءة

عملية عقلية انفعالية واقعية تشمل تفسري الرموز " القراءة بأا) م١٩٩٦(وعرف شحاتة 
والربط بني اخلربة السابقة، وهذه , وفهم املعاين, لقارئ عن طريق عينيهوالرسوم اليت يتلقاها ا

ويعرفها عبد احلميد  ، ١٠٥ص "كاالستنتاج، والنقد، واحلكم، والتذوق، وحل املشكالت, املعاين
العملية العقلية اليت تعتمد على معرفة الرموز، وتفسريها، وربطها مبا تدل عليه " بأا) هـ١٤١٩(

وحتليلها، والتعايش مع املكتوب، نتيجة إصدار احلكم عليه سلباً وإجياباً، واإلفادة منها من املعاين، 
عملية ذهنية تأملية " فريى أن القراءة) هـ١٤١٩(أما طعيمة  .٥٣ص "يف مواجهة احلياة وتطورها

وحل حتتوي كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل , تستند إىل عمليات عقلية عليا
" وليست جمرد نشاط بصري ينتهي مبعرفة الرموز املطبوعة أو فهم داللتها فقط, املشكالت

عملية عقلية تتطلب التعرف على الرموز اللغوية " فهي) م٢٠٠٦(أما القراءة عند نايل  ، ١٣٢ص
, يف أشكاهلا املكتوبة وترمجتها عن طريق البصر إىل أصوات مقطوعة مع فهم للمقروء والتفاعل معه

  . ٩١ص "وتذوقه ونقده واإلفادة منه
 الرموز املكتوبة تفسريومما سبق خيلص الباحث إىل أن القراءة مهارة لغوية يتم من خالهلا 

حبيث تظهر تلك املهارة يف ، )جهرية أو صامتة(إىل معان مقروءة مفهومة ) فواحلركات واحلر(
ما يصادفه من ونقده، وتذوقه، واالستفادة منه يف حل وفهمه،  ،تفاعل القارئ مع النص املقروء

  . مشكالت، وتوظيفه يف سلوكه الذي يصدر عنه أثناء القراءة، أو بعد االنتهاء منها
@ @

@ @

@ @
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تزداد أمهية القراءة يوماً بعد يوم على الرغم من النمو املعريف، والتقدم التقين، الذي ساهم 
املعلومات، واالحتفاظ ا وسرعة استرجاعها بكل يسر  تقنية وتطوريف نقل املعرفة والثقافة، 

وسهولة، فإن القراءة مل تفقد مكانتها ومل تتراجع عن أداء دورها يف نشر التعليم، واملعرفة، والثقافة 
, توسيع دائرة خرباته" يف) م١٩٩٦(فالقراءة وسيلة الفرد كما يرى شحاتة . من جيل إىل آخر

وتسهم يف , ومساعدته يف حل مشكالته, لديه اإلحساسذيب و, وفتح أبواب الثقافة أمامه
وعن طريق القراءة يكتسب . ١٠٥ص" وحتقق له التوافق الشخصي واالجتماعي, إعداده العلمي

ومسواً يف الثقافة، وثروة يف , وشخصية يشار إليها بالبنان, الفرد احتراماً وتقديراً من مجيع زمالئه 
 وتواصالً مستمراً مع كل جديد يقدمه العامل من علوم واكتشافات, يةومراكز اجتماعية عال, اللغة

 .)٢٩٢ص, هـ ١٤٢٠جماور، (
يف القراءة  إذ أن التفوق , الدراسي املتعلم يف التحصيل إخفاقوالقراءة أساس جناح أو 

يها قصور والقصور ف فالنجاح فيها جناح يف مجيع املواد الدراسية, ومنتجاً نافعاً حيقق للمتعلم تعليماً
وتعد القراءة ). ١٢٤هـ، ص١٤١٨مسك، ( وعجز عن التحصيل يف أي مادة من املواد الدراسية

أجنح وسيلة يف تبادل الفكر من فرد إىل آخر، وهي النافذة اليت يطل الفرد من خالهلا على الثقافات 
  ).٧٥ص, م ٢٠٠١ البجة،(املختلفة 

لتنمو قدرته على معرفة الكالم فيزداد لديه احلس , على التزود باملعارفوالقراءة تعني الفرد 
   ).١٠٤هـ، ص١٤٢٣مدكور، (اللغوي، والتذوق اجلمايل لكل ما يقرأ 

إذ يرى عطا  ،عن أمهيتها للفرد أما عن أمهية القراءة للمجتمع فهي ال تقل شأناً
فالعالقات الفكرية , احلياة والتقدم ميلك القدرة على نامٍ اتمع القارئ جمتمع"أن  )هـ١٤٢٥(

  .١٦٦ص "واخلربات مشتركة, بني أفراده قوية، واملنافع متبادلة
قية بث املثل األخالفهي تساعد على , والقراءة تؤدي دوراً بارزاً يف حياة التالميذ

خارجها، ومع التوافق فيما بني التالميذ ومعلميهم سواء يف املدرسة أو واالجتماعية اليت تعمل على 
والقراءة أداة األفراد حلل كثري من  .)١١٨ص, اهـ١٤٢٥اخلليفة، (  العامة أفراد اتمع يف احلياة
وتولد لديهم اإلحساس بالذات , وعمقاً وتزيدها مشوالً ،رغبام وحتدد ،املشاكل اليت تواجههم
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ويف  .)١٠٤ص, م١٩٩٦شحاتة، ( والتفكري االطالعوحتث العقول على الرغبة يف , وباآلخرين
القراءة تشيع يف التالميذ حب االستطالع؛ مما  نَّإ" ):هـ١٤١٩(فضل اهللا  السياق ذاته يؤكد
  . ٦٤ص  "فيهعرفة بالعامل الذي يعيشون يكسبهم سعة امل

والقراءة وسيلة اجتماعية وثقافية فعالة يف اتمع فهي تدعو إىل التواصل بني أفراد اجلماعة، 
والتوافق مع اتمع، وهي السبيل الوحيد إىل نقل الثقافة من جيل إىل آ خر يف وتبادل املعارف، 
يف التقارب بني الدول  اجتماعياً  وتسهم القراءة .)١٢٥هـ، ص١٤١٨مسك، ( كافة ااالت

على الرغم من احلدود اجلغرافية البعيدة، فالقراءة قربت بني الكثري من الثقافات، وجعلت التبادل 
القراءة باب األمل  ولذا عدت . )١٩٤هـ، ص١٤٢٠جماور، (  اتمعات ظاهرة عامليةالثقايف بني

  .)٢٥٧م، ص٢٠٠١يونس، ( الذي حيتاج إىل بذل قصارى اجلهد لتعليم كل فئات اتمع
نَّ القراءة أداة من أدوات الثقافة، وانفتاح على أفكار وثقافات وتقاليد إ وميكن القول

الشعوب، فعن طريقها خيطو اتمع خطوات إىل األمام متسلحاً مبا أكسبته القراءة من إرث ثقايف، 
  .    وحضارات الشعوب ،على ثقافات األمم االطالعو تواصل حضاري،  ميكنه من 

áèÐÛa@òîàämë@ñõaŠÔÛaZ@ @

وقدرة على توجيه النقد  ،نمية قدرة املتعلمني على فهم املادة املقروءة حيقق منواً معرفياًإن ت
القراءة بفهم و .)٢٢ص, م١٩٩١السعدي وآخران، ( وانتفاعاً بالقراءة يف احلياة العامة, اهلادف

  .)١٠٦ص, م١٩٩٦شحاتة، ( سابقةالربات باخلوربطها , إىل قبول أفكار اآلخرين واضح يؤدي
) م٢٠٠٠( رعام إليه أشارما ذا وه, على تنمية الفهم القرائيساعد يالقراءة تدريس و
الصامتة القراءة و ، ويفتح يف النفس شوقاً إىل فهم املوضوع اجلديد،يهيئ الذهنإنَّ التمهيد ": بقوله

وشرح اللغويات يهدف إىل متكني الطالب إىل تدرب الطالب على الفهم املستقل للمعاين الرئيسة، 
واكتمال الفهم بزوال العوائق اللغوية، واملناقشة تظهر مدى فهم الطالب اإلحاطة باملعاين، 

وال يتأتى  ،كما أن القراءة مرتبطة بالتعبري .وتزيدها وضوحاً ،وتعمق عناصر املوضوعللمقروء، 
  . ٨٥ص" للطالب تعبري إال بالفهم ووضوح األفكار

جيب أن تعمل كتب القراءة على تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو القراءة، واملران املستمر ولذا 
   .)١٣٢ص, هـ ١٤٢٣مدكور، (على أهم مهاراا املتمثلة يف الفهم القرائي 
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, رغبة يف الوصول إىل الفهميتطلب الفهم القرائي  وجناح القراءة يف تنمية مهارات
 وقدرة على فهم مكونات النص القرائي من فقرة، وكلمة، ومجلة, ومعلومات سابقة من املفاهيم

والفهم يف القراءة يساعد القارئ كما يرى عاشور . )١٧٢م، ص١٩٨١يونس وآخران، (
, معان ظاهرة أو خفيةاإلدراك الصحيح ملا ينطوي عليه املقروء من " على) هـ ١٤٢٤(واحلوامدة 

وتصبح عملية آلية ال تنقل إىل القارئ أفكار الكاتب ومعانيه، , والقراءة بغري ذالك تفقد قيمتها
   .٦١ص" واختاذها وسيلة للمتعة والتحصيل العلمي ،وختلو من الدافع إىل اإلقبال عليها

وهذا ما ائي، ومعلم اللغة العربية ركيزة رئيسة يف اكتساب الطالب مهارات الفهم القر
إنَّ قيمة مدرس اللغة العربية يف مهنته، ومدى جناحه فيها يقاس " :بقوله) هـ١٤٢٥(أكده اخلليفة 

 "مبقدار أثره يف تالميذه، ومتكينهم من القراءة الصحيحة، والقدرة على الفهم الدقيق ملا يقرؤونه
 ر زاويتها، ونقطة انطالقهاوهذا يبني أمهية الفهم القرائي فهو لب مهارات القراءة، وحج .١١٨ص

  . حنو تعلم وفهم كافة املواد التعليمية
@ñõaŠÔÛa@áîÜÈm@Òa†çcIòÈÛbİ½a@HòíìãbrÛa@òÜyŠ½a@¿Z@ @

أا  إىل عوض إذ تشري كانة متميزة وسامية يف السلم التعليمي، مباملرحلة الثانوية  حتظى
من ناحية، وبني املرحلة اجلامعية من ناحية ) االبتدائية واملتوسطة(حلقة الوصل بني التعليم األساسي 

هج وإعداد الطالب من حيث البنية والفلسفة واملنا اًكبري اًهذه املرحلة اهتمام نالتأخرى؛ لذا 
تمع مبا يعود بالنفع على الفرد اًإعداداً مثالي٤٩م، ص٢٠٠٦عبد اخلالق،  ( وا(.  

منهج املرحلة الثانوية العامة باململكة العربية السعودية ؛ فقد نص ونظراً ملا للقراءة من أمهية
  : تدريس القراءة يف املرحلة الثانوية يهدف إىلعلى أن 

زيادة القدرة على القراءة الصحيحة السريعة الواعية، وتنمية املهارات الالزمة ألنواع  - ١
الصامتة، و اجلهرية، عن طريق مراعاة الدقة يف فهم املعاين وتتبعها، : القراءات الثالث

واستيعاب األفكار، وصحة النطق، وجودة اإللقاء، والسالمة من أخطاء الضبط بنية 
  . داء اجلهري مع طبيعة العبارة املقروءة معىن، وعاطفة، وتقسيماًوإعراباً، وتناسب األ

أو كسب , تنمية امليل إىل القراءة، وتشجيع اإلقبال عليها، بقصد الدراسة أو االستماع - ٢
  .وألفة الصحيفة والة, وحب املكتبة, وتعود رفقة الكتاب, املعرفة
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, والكتاب الكامل, والفصول, تتدريب الطالب على القراءة الطويلة املتصلة للموضوعا - ٣
والقدرة على اإلحاطة بأقسام املقروء، , وإكسام ما يلزم ذلك من صفات األناة والصرب

 .وتتابع ربطها، وتسلسلها, وأفكاره الرئيسة، والثانوية
أو , قدرة الطالب على القراءة النقدية بإدراك املعاين اليت يتضمنها النص املقروء تصرحياً - ٤

 .ونقده, وحتليله, قرأَلتأثر مبا يتلميحاً، وا
وشواهد جيدة، وتعويدهم , زيادة الثروة اللغوية مبا متدهم به قدرام من كلمات وتعبريات - ٥

 . وتعود مراجعة الكلمات يف املعاجم, تنمية هذه الثروة بالتدقيق يف املعاين
 وعلميا وجهةروحيا وسلوكيا وتوجيههم , توسيع معارف الطالب وثقافتهم العامة - ٦

وذلك مبا يقرؤونه من موضوعات منوعة وهادفة ذات مضمون , اإلسالم احلنيف وهدفه
 .)١٤٨هـ، ص١٤٠٨وزارة املعارف ( ثقايف وتوجيهي

أا تضمنت بعض مهارات  يتضحوبالنظر إىل األهداف السابقة للقراءة يف املرحلة الثانوية 
  :الفهم القرائي بشكل صريح أو ضمين ومنها

 .  نتاج األفكار الثانوية اليت وردت يف النصاست -
 .نقد األدلة والرباهني اليت ساقها الكاتب -
 . الفهم معناه صحيحاً ضبط املفردة ضبطاً -
 .إدراك املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكتاب -
 . حتديد القيم واالجتاهات -
 .حتديد الفكرة الرئيسة للنص -
 .القدرة على نقد املقروء -

، )١٨٩هـ، ص١٤١٨(وية كما يرى مسك القراءة يف املرحلة الثان ويهدف تدريس
, هـ١٤٢٣(، ومدكور )١٣٢ص, هـ١٤٢٠(، وطعيمة ومناع )٣٢٦ص, هـ١٤٢٠(وجماور 

إىل حتقيق األهداف  )١٦٨ص, هـ١٤٢٥( ، وعطا)١٤٩ص, هـ٤٢٥(واخلليفة  ،)١٢٢ص
  :التالية

 . اإلسالمية واجلمالية والتذوقية للطالب القيمتنمية  - ١
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 .ات، واكتساب املعلومات، والوقوف على تراث املاضيادة اخلربزي - ٢
 .ورفع مستوى معلومام االجتماعية, تنمية خربة الطالب - ٣
 .تقومي الكالم، وإدراك غرض الكاتب، والسمات املميزة له - ٤
إكسام القدرة على استخدام املراجع، والبحث فيها عن مواد القراءة املناسبة،  - ٥

 .  واالنتفاع باملكتبة
عليها يف املرحلتني االبتدائية  وا، وتثبيت العادات اليت وقفالطالبتنمية ما اكتسبه  - ٦

 .واملتوسطة
من خالهلا التعرف على حل  ونالوقوف على الوسائل والطرق اليت يستطيع - ٧

 .ماملشكالت اليت تواجهه
 .سعة املعرفة اليت متكنه من االتصال بالعامل الذي يعيش فيه مساإك - ٨
 .استخراج األفكار اجلزئية، وتنظيمها عن طريق تكليفهم بإعداد ملخصات - ٩
 . معلى صلة باألحداث اجلارية اليت حتيط  وايف أن يكون تهمحتقيق رغب -١٠
 .فهم املقروء؛ اليت تساعدهم على ن األدبية املختلفةقراءة الفنو -١١
صقل أذواقهم، وإثارة ميوهلم للرغبة يف القراءة، وتكوين شخصيات متكاملة متلك  -١٢

 .القدرة على استخدام خربات األجيال للوصول إىل حياة أفضل
 .تكوين عادات القراءة لالستمتاع أو للدراسة أو للبحث -١٣
لسرعة يف القراءتني اجلهرية ا: مثل هارات القراءةاالستمرار يف تنمية قدرات وم -١٤

 .والنطق يف القراءة اجلهرية, والصامتة
رفض املادة أو  ،قبولاليت تساعدهم على  ،نقدالو ،تفسريالو ،تحليلتنمية مهارات ال -١٥

 . املقروءة
وملواجهة حتديات العوملة ومسايرة التطورات احلديثة اليت اتصف ا النظام العاملي اجلديد 

  :األهداف التاليةيف املرحلة الثانوية أن يتضمن تعليم القراءة ) ٥١٥ص, م٢٠٠٦( عبد اخلالقيرى 
، تقوميهاربط الطالب بالقضايا املعاصرة، واألحداث العاملية اجلارية، وتدريبهم على  -

 .واحلكم عليها
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 . العمل على تنمية مهارات القراءة بصفة عامة، ومهارات الفهم بصفة خاصة -
الصحف : مثل تعويد الطالب على اكتساب املعلومات من مصادر قرائية خمتلفة -

 .واالت واملكتبات، وشبكة املعلومات العاملية
، احلاسبات: مثل ،تدريب الطالب على االستخدام اجليد لكل وسائل التقنية احلديثة -

 .)تاإلنترن(وشبكة املعلومات العاملية 
تعليم القراءة يف  أهدافالكشف عن  نَّإوبعد استعراض األهداف السابقة ميكن القول 

احملتوى املناسب ملنهج تعليم القراءة يف هذه املرحلة، ويف صياغة حتديد  يساعد علىاملرحلة الثانوية 
وتعلمها هذا احملتوى بالطرق واألساليب املناسبة اليت تسهم يف رقي تعليم هذه املهارة اللغوية املهمة 

 . يف هذه املرحلة التعليمية شديدة األمهية
òíìãbrÛa@òÜyŠ½a@¿@ñõaŠÔÛa@pa‰bèßZ@ @

وإمنا يلزمها مهارات , ليست عملية طبيعية" )ت. د(يرى رضوان إن عملية القراءة كما 
علَّينبغي أن ت٢٧ص" وعلى املعلم تأصيلها وتطويرها وتنظيمها, م.  

وألمهية مهارات القراءة بصفة عامة، وأمهيتها لطالب املرحلة الثانوية بصفة خاصة حدد 
  :املرحلة الثانوية ومنهاعدداً من املهارات اليت تناسب طالب ) ٢٧ص , هـ١٤٢٠(جماور 
 .وفهم التفاصيل اجلزئية للموضوع, األفكار الكليةاستنتاج  - ١
وإصدار احلكم على , القراءة الناقدة القائمة على التحليل والفهم العميقالتمكن من  - ٢

 .املقروء
 .الذي وضعت به املادة املقروءةفهم التنظيم  - ٣
 .فهم مابني السطور من إشارات وتلميحات - ٤
 .الكاتبفهم هدف  - ٥
 .السرعة يف القراءة الصامتةالتمكن من  - ٦
 . ، والرجوع إىل املراجعواستثمارها استعمال املكتبة، - ٧
 .شرح ما يقرأ وعرضه على اآلخرينتعرف و - ٨
 .تذوق املقروء واإلحساس به - ٩
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املهارات التالية مهارات الزمة لطالب املرحة الثانوية) ١٨٧ص , هـ ٤١٨(مسك  وعد:  
وتفهم معانيها، وما بينها , أشكال الكلماتمعرفة و, أللفاظل معرفة النطق الصحيح - ١

 .من عالقات
 .وتسلسلها ،واألفكار ،الوقوف على ترابط املعاين - ٢
والتمكن من نقده نقداً يقوم , والتعميمات من املقروء ،واحلقائق ،استنتاج النتائج - ٣

 .والفهم العميق ،على التحليل
 .اختيار املوضوعات املناسبة للقراءة - ٤
  .مية الثروة اللغوية بكل مقوماا ومظاهرهاتن - ٥

املهارات التالية للقراءة يف ) ١٧٥ص, هـ١٤٢٥(فقد أورد كما ذكر عطا ) مسيث(أما 
  :املرحلة الثانوية

 .فهم الوحدات الفكرية - ١
 .فهم الزيادة أو النقصان يف العبارة - ٢
 .واالختيار الصحيح لكل منهما, فهم اجلملة والفقرة - ٣
 .الكتابةفهم تنظيم  - ٤
 .إن كان هلا أكثر من استخدام, السيطرة على معاين الكلمة - ٥
 .استيفاء األفكار اليت تغطيها املادة املقروءة، وتطبيقها - ٦

  :، ومنهالقراءة يف املرحلة الثانويةعدداً من مهارات ا) ١٧١ص, هـ١٤٢٥(وذكر اخلليفة 
 .قراءة النص قراءة جهرية مناسبة - ١
 .، وبني احلقائق واآلراءوالثانوية التمييز بني األفكار الرئيسة - ٢
 .فهم معاين املفردات الصعبة من خالل السياق - ٣
 .إدراك اجتاهات الكاتب - ٤
 .اختيار عناوين مناسبة للمقروء - ٥
 .متابعة األفكار واألحداث الواردة يف النص - ٦
 .ربط املادة املقروءة بفروع اللغة األخرى - ٧
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عدداً من ) ١٣٢ص, هـ١٤٢٠(وطعمية ومناع  ،)١١٨ص, م١٩٩٦(شحاتة  وأورد
  : ومنها ،املرحلة الثانوية عليها طالباليت ينبغي أن يدرب مهارات القراءة 

 .واستخراجها حتديد األفكار اجلزئية وتنظيمها - ١
 .فهم العالقات القائمة بني األفكار - ٢
 .االستفادة من األفكار واملعاين املبسطة يف حل مشكالت احلياة - ٣
 .أقسام املوضوعتسجيل األفكار لكل قسم من  - ٤

bè¹ìÔmë@ñõaŠÔÛa@í‰†m@ÉÓaë@òíìãbrÛa@òÜyŠ½a@¿Z 
م، ٢٠٠١(سى ، إذ يتفق موبعض املدارسقد بات أمراً جلياً واقع تدريس القراءة يف 

اليت تقضي بقراءة ن تدريس القراءة يتصف بالنمطية أعلى  )٢٥٢م، ص٢٠٠١(، ويونس )٧٩ص
الواحد تلو اآلخر؛ ليقرأ أجزاًء من الدرس، مث جيلس؛ املعلم لدرس القراءة، مث وقوف التالميذ 

   .ليؤدي الدور ذاته زميل آخر، حىت تتم قراءة الدرس كامالً
من املعلمني يؤدون درس القراءة %  ٧٥إن " :ذلك بقوله )م١٩٩٧(شحاتة  ويؤكد

ترتيب باإلعالن عن املوضوع، وقراءته قراءة جهرية منوذجية، مث يبدأ الطالب يف قراءته حبسب 
جلوسهم، أو قائمة أمسائهم، مع توضيح ملعاين الكلمات، وعرض أفكار الدرس، وخيتم الدرس 

ن تعليم القراءة يف مدارسنا إ .١١٣ص " بإجابة أسئلة الكتاب، وهكذا يف كل دروس القراءة
ومترين  ،يف التعرف على الكلمات ونطقها، دون االهتمام بتدريس القراءة بيسر وانطالق ينحصر

أنَّ قيام ) "هـ١٤١٩(لذا يرى طعيمة  .)٥٠م، ص١٩٩٠بادي، ( ى التواصل املباشر مع املعىنعل
مدرس القراءة بإضاعة زمن حصة القراءة يف قراءة التالميذ للدرس قراءة صامتة، وتوضيح بعض 
املفردات الصعبة أمر يتطلب املراجعة، وتوجيه مزيد من العناية فحصة القراءة بشكلها الراهن ال 

  . ٩٣ص" ائدة ترجى منهاف
إنَّ االستمرار يف تدريس القراءة : "بقوله) هـ١٤١٩(وهذا يتفق مع ما أشار إليه فضل اهللا 

ذه الصورة اخلاطئة اليت متارس يف مدارسنا، جعلت الطالب ال حيبون القراءة، بل يعتربوا تكليفاً 
القراءة إىل درس ممل أدى  مما ولد اإلحساس لديهم بغياب الدافع إىل اإلنصات فتحول درس

  .٩٢ص" باملتعلمني إىل البعد عن القراءة، والتربم منها
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بصورة آلية، ال روح فيها، " )م٢٠٠١(كما يرى يونس يتسم  درس القراءة وهذا ما جعل 
  .٢٧٣ص "ها؛ وال يتحقق املوقف الذي ينبغي التعبري عنه يف القراءةئوال باعث من ورا

علمني على األهداف اليت من أجلها تتم القراءة، والعمل على وهذا يعزز أمهية تركيز امل
  .حتقيقها، واإلسهام يف إكساب الطالب مهارات القراءة

  : إىل أن) هـ١٤١٨(إذ يشري العايد 
ال يتصورون أهداف القراءة، فضالً عن حتقيقها، إذ  املعلمنيكثرياً من "

يعدوا مادة من مواد اللغة العربية، مسخرة خلدمة األخت الكربى القواعد 
وال ... رس نظرياً يف درس النحوالنحوية، ومن خالهلا ميارس التطبيق النحوي ملا د

كان أن يكون يهم املعلم شيء مما وراء ذلك، إن هذا إن سلمنا أنه ميكن أو باإلم
هدفاً فإننا نسيء إىل القراءة أميا إساءة؛ إذ نسلب من القراءة هدفها الكبري وجنعلها 

، مسته التطبيق، دائرة يف حمور غريها، وموظفة خلدمة القواعد ودرساً حنوياً آخر
وحنن ذا لن نفعل أكثر من أن جعلنا القراءة تابعة ال متبوعة، كما جعلناها ميداناً 

  .تأكيد الدرس النظري يف اللغة العربيةلتطبيق و
إن خفاء أو غياب اهلدف لدى املعلم يؤدي إىل افتقاد القدوة، اليت حياكيها 
القارئ، والقدوة خري معني الكتساب املهارات، فإن أجاد املعلم حتقيق القدوة، فقد 

فسوف يصبح من العسري على طالبه أن  أخفقأسهم يف إيصال املهارة لطالبه، وإن 

   .٤٥ص "يكتسبوا تلك املهارات

، وكذلك حظ أثناء حضوره أحد دروس القراءة، فقد ال)العايد(والباحث يتفق مع رأي 
معلمي القراءة يلجأون إىل بعض مشاركته يف تبادل الزيارات الصفية بني معلمي اللغة العربية أن 
حني ال يولون مهارات القراءة اليت مقاطعة الطالب أثناء القراءة؛ لتحقيق مهارة حنوية أو إمالئية يف 

  .متثل جانباً مهماً يف تدريس القراءة أي عناية تذكر
مل تلتفت إىل الفهم  ةاملدارس املتوسطة والثانوي إنَّ: "بقوله) م١٩٩٦(ما أكده شحاتة وهذا 

 ،الكاتبوالنقد يف القراءة إالَّ يف أوجه يسرية دون أن متتد إىل الفهم الضمين، ودون متييز بني رأي 
وما يطرحه من أفكار وقضايا، أو حتليل ما يقرأ، وإبداء الرأي فيه، أو التمييز بني أمناط احلجج 

وتقوميها، أما ربط املعلومات اليت يكتسبها اإلنسان من القراءة مبعلوماته  ،اجليد منها وغري اجليد
  .١١٢ص". املدارسل ما يواجهه من مشكالت فشيء ال تكاد تعرفه ها حلواستخدام ،السابقة
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  ):    م٢٠٠١(يرى يونس  مدارس التعليم العاموحملاولة حتسني واقع تدريس القراءة يف 
هي تلك الصيحة اليت  املدارسإن الصيحة الكربى اليت جيب أن تدوي يف " 

تنادي بتوجيه القسط األكرب من عنايتنا إىل تعلم القراءة يف مراحل الدراسة مجيعاً، 
ك زيادة عدد حصصها يف اجلدول الدراسي، أو تقرير امتحان وليس املقصود بذل

هلا، أو غري ذلك من مظاهر العناية الشكلية، وإمنا املقصود العناية بتدريسها على 
أساس تغيري شامل يف فهم طبيعة القراءة،ووظيفتها يف حياة التلميذ احلاضرة 

  .٢٥٢ص "واملستقبلية يف ضوء أحدث اجتاهات التربية وعلم النفس

من هذا املنطلق جيب على القائمني على تأليف كتب القراءة توجيه االهتمام إىل ميول 
الطالب، والوقوف على رغبام وخربام؛ جلعل مادة القراءة حمببة إىل نفوسهم، وقادرة على تنمية 

م، ١٩٩٦ة، شحات(وحتقيق املتعة والفائدة فيما يقرؤون ، وتعويدهم االنطالق يف القراءة، املهارات
  . )١١٣ص

 إىل املعارف مواملناهج احلديثة توجه عنايتها إىل تنمية ميول التالميذ أكثر من توجيه االهتما
ضرورة توفري منهج القراءة "على  )هـ١٤٢٣(مدكور  ويؤكد .)٩٣هـ، ص١٤١٩فضل اهللا، (

 "الوجهة الصحيحةالفرصة اليت يطلع فيها املعلم على ميول التالميذ حنو القراءة، وتوجيهها 
  .١٢٠ص

ورغبات وخربات الطالب عند  ،وهذه الدعوات اليت تنادي بتوجيه االهتمام إىل ميول
تأليف وتدريس القراءة تتماشى وطبيعة العصر، وتواكب االجتاهات التربوية احلديثة اليت تركز على 

  . إجيابية املتعلم، ودوره النشط يف عملية التعلم
احلكم على مدى كفاءة منهج القراءة "بأن ) م٢٠٠١(ليه فضل اهللا مع ما أشار إوهذا يتفق 

واهتمامات الطالب، ومبا وصل إليه املتعلمون  ،ورغبات ،يقاس بقدرته على توجيه العناية إىل ميول
 ارتقى مستوى هذا الفهم كان ذلك دليالً على كفاءة هذا مايف قدرم على فهم املكتوب، فكل

  . ٨٦ص" ، وفعاليتهاملنهج
عن واقع تدريسها، فهو ينحصر يف حفظ األسئلة اليت  بعيداًليس  املدارسوتقومي القراءة يف 

   .تعقب كل موضوع، واإلجابة عليها يف ضوء قراءة التالميذ للدرس
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يف تقومي الطالب يقف عاجزاً عن الوفاء باحتياجات املتعلمني،  املعتادوهذا األسلوب 
 املتبعةارة التربية والتعليم إىل إعادة النظر يف الوسائل ومتطلبات العصر األمر الذي دفع وز

املستخدمة يف تقومي أداء املتعلمني اليت تركز على االختبارات للحكم على مدى إجادة املتعلم 
فاستحدثت جتريب أسلوب التقومي . للمقروء من عدمه، دون النظر إىل مهارات القراءة األخرى

فحددت األهداف التالية  ومنها القراءة، ،ض مواد اللغة العربيةاملستمر لالختبارات الشفهية لبع
 :أهدافاً يسعى التقومي املستمر إىل حتقيقها

  .تطوير إجراءات تقومي الطالب - ١
  .احلد من سلبيات اختبارات اية الفصل الدراسي - ٢
  .تعريف األسرة مبستوى تقومي ابنها ومشاركتها يف التقومي - ٣
  .طالبهمتابعة املعلم ملستوى تقدم  - ٤
  )٧هـ، ص١٤٢٧وزارة التربية والتعليم، ( .وضع تقدير ثابت ملستوى أداء الطالب - ٥

وقامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مهارات التقومي املستمر يف كافة املراحل، فجاءت 
  :يف املرحلة الثانوية على النحو التايل) املطالعة(مهارات القراءة 

 . راءة السليمة اخلالية من األخطاء اللغويةويقصد ا الق: مهارة جودة النطق - ١
وتتضمن القدرة على االستنباط، ومعرفة املترادفات، : مهارة الفهم واالستيعاب - ٢

 .ومعاين الكلمات
وزارة . (ه عناوينئوتشري إىل قدرة الطالب على جتزئة النص، وإعطا: استنتاج األفكار - ٣

  ). ١٧هـ، ص١٤١٩املعارف، 
ن دليل أاليت حددا وزارة التربية والتعليم، يالحظ ) املطالعة(ءة وبالنظر إىل مهارات القرا

نقد املقروء : مثلالتقومي املستمر للمواد الشفهية أغفل مهارات تتناسب وطالب املرحلة الثانوية، 
 .واحلكم عليه، ومسرحة النص ومتثيله، وإدراك احلالة الشعورية لكاتب النص، وغريها من املهارات

ارة استنتاج األفكار مهارة مستقلة على الرغم من اعتبارها إحدى مهارات كذلك حددت مه
الفهم واالستيعاب، وعلى الرغم من ذلك فهو خطوة باجتاه الطريق الصحيح إذا وجد دافعية 
مناسبة لدى املعلمني على العمل على تطبيق خطواته، وإتقان من الطالب ملهاراته، ويتوقف هذا 
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اجلهد املبذول يف أداء مهاراته، وليس على  إىل) ٣٨هـ،ص١٤٢٤(الصعيدي  أشارت دراسةكما 
  .أداء الطالب مقارنه بأداء أقرام

جيابيات كثرية حيققها التقومي إعن ) ١١٩هـ، ص١٤٢٧(وكشفت دراسة الشهري 
خفض معدالت الرسوب، وحتديد املعلم جلوانب القوة والضعف لدى طالبه، : املستمر ومنها
الفروق الفردية، والتنوع يف أساليب الطريقة وفقاً للموقف التعليمي، وختفيف درجة والكشف عن 

قلق الطالب من االختبار، وزيادة مشاركة الطالب يف الصف، ومتكنه من أداء املهارات اليت متت 
وعلى الرغم من إجيابيات التقومي املستمر وإسهاماته يف عملية التعلم، ودوره يف العملية  .دراستها

أثناء تقوميهم ألداء التالميذ يف  املعتادةن كثرياً من املعلمني يلجأون إىل األساليب أالتعليمية إال 
املعلمني بالعمل على استخدام وسائل ) ٣٤٠هـ، ص١٤٢٠(ولذا أوصت دراسة الناجم  .القراءة

قدرام ل اًوفقوأساليب متنوعة أثناء تقومي الطالب تقومياً مستمراً؛ لتحديد مستويام احلقيقية، 
  .وإمكانيام؛ لتحقيق التنسيق والتكامل يف التقومي املستمر

بالذكر أن الباحث جلأ إىل هذا النوع من التقومي عند تقومي أداء الطالب أثناء ومن اجلدير 
 خلطوات اًتقوم وفق اإلستراتيجيةالتساؤل الذايت على اعتبار أن هذه  ستراتيجيةإل اًتعليم القراءة وفق

للوقوف  ؛، مما يتطلب تقومي أداء الطالب بعد كل مرحلةهوبعد التعلم، ويف أثنائه،ابطة قبل متر
  .  على مدى حتصيلهم املعريف أثناء عملية التعلم، ومتكينهم من مهارات الفهم القرائي املستهدفة
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جمموعه من التعريفات للفهم القرائي، ومنها ) ٩٥- ٩٤م، ص ص٢٠٠٦(سعد  أورد
جمموعه من املهارات العامة اليت تسمح لألفراد باكتساب " بأنه(Bormouth) تعريف بورموث 

 بأنه(Word Huff) وتعريف ورد هوف ، " املعلومات واملعارف وإظهارها كنتيجة للغة املكتوبة
 بأنه(Corol) وتعريف كارول ، "عميقاً من حيث املعىن والتراكيب اللغوية تفسري اجلملة تفسرياً"
عملية التقاط معىن اللغة املكتوبة أو املنطوقة، فهو عمليه مركبه تتضمن العمليات العقلية للتعرف "

 بأنه (Harris) سويعرفه هاري، "على املعاين، وتقومي املعاين املعروضة، واختيار املعاين الصحيحة
كذلك عرفه . "ج التفاعل بني إدراك الفرد للرموز اليت متثل اللغة، واملهارات اللغوية واملعرفيةنتا"

 ،وتفسريها ،العملية العقلية اليت تعتمد على تعرف الرموز املكتوبة" :بأنه) م٢٠٠٠(عبد احلميد 
أن الفهم ) م٢٠٠١(ويرى يونس . ١٨٩ص "وربطها بداللتها يف ضوء اخلربة الثقافية للمتعلم

يشمل الربط الصحيح بني الرمز واملعىن، وإجياد املعىن من السياق، واختيار املعىن : "القرائي
احلاضرة  النشاطاتبعض املناسب، وتنظيم األفكار املقروءة، وتذكر هذه األفكار واستخدامها يف 

  .٣٦٥ص "واملستقبلية
  :باحث ما يلييستنبط ال ةومن خالل التعريفات السابق

  .النشاط العقلي عامل أساسي يف الفهم القرائي -
 .اكتسبه املتعلم من معلومات سابقة يعتمد الفهم القرائي على ما -
 .يقاس الفهم القرائي بقدرة املتعلم على استخدام مهاراته لتكوين املعىن -
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وهو ذروة مهارات القراءة،  ،يف عملية القراءة اًحيوي اًأمرأمهية كبرية إذ يعد لفهم القرائي ل
  .)١٧٤م، ص١٩٩٣، حنا والناصر( وأساس عملياا للسيطرة على مهارات اللغة كلها

الفهم  إنَّ": إىل أمهية الفهم القرائي بقوله )م٢٠٠١(فضل اهللا  يشري ويف السياق ذاته
وإملامه مبعلومات مفيدة، واكتسابه ضمان لالرتقاء بلغة املتعلم، وتزويده بأفكار ثرية، القرائي 

وإصدار األحكام على املقروء مبا يؤيدها،  مهارات النقد يف موضوعية، وتعويده إبداء الرأي،
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ملواجهة ما يصادفه من مشكالت، وتزويده مبا يعينه على  ؛ومساعدته على مالحظة اجلديد
  .٨٢ص" عاإلبدا

الدراسي،  للتأخرسبب رئيس "أن الضعف يف الفهم القرائي  )م١٩٩٨(الزيات  ولذا يرى
 التأخرفهو يؤثر على صورة الذات لدى الطالب، وعلى شعوره بالكفاءة الذاتية، بل قد يقوده 

وهذا يبني مدى أمهية تدريب الطالب على  .٤٠ص" الدراسي إىل القلق واحنسار تقدير الذات
  . قيق النجاح يف مجيع ميادين احلياةمهارات الفهم القرائي، فهي السبيل إىل حت

 ،والتحليل ،لعقل على النقدل اًعلى مهاراته، وتدريب اًومستمر اًدقيق اًتدريبوهذا يتطلب 
) ٥٣م، ص٢٠٠٦( عبد اخلالقدعت دراسة ذاته ويف االجتاه . )١٨م، ص٢٠٠٣جاد، ( والتفسري

إىل تكثيف التدريب على مهارات الفهم القرائي؛ ليتسىن للطالب حتقيق التقدم والتفوق يف كافة 
  وهذا ما أكده  ،وال يقتصر الفهم القرائي على مادة دراسية بعينها. املراحل الدراسية

لقراءة، وال يقتصر يعد الفهم القرائي مطلباً أساسيا وضروريا يف ا" :بقوله) م٢٠٠٠(عبد احلميد 
الفهم يف القراءة على مادة دراسية بعينها، فالفهم يشمل كل املواد الدراسية من لغة عربية وعلوم 

ومادته الدراسية يؤدي إىل  ،وجماله ،والفهم القرائي أياً كان حمتواه .٢٠٣ص" ورياضيات وغريها
طريق القراءة، فيضيف إىل  لكاتب يكتسب معلوماته، ويتدرب على اخلربات عناف ،حتسني الواقع
  .)١١م، ص١٩٩٩،إبراهيم( قراءته، وكثرة إطالعه رالعلم مبقدا

لب يف اوهذا يوضح مدى انعكاس الفهم القرائي على احلياة التعليمية واالجتماعية للط
 هوهذا ما أكد ،والسياسية يف اتمع ،والفكرية ،املستقبل، فهو سالحه حنو الصدارة االجتماعية

واألدباء، والفالسفة العظام جيد أن الصفة  من يقرأ تاريخ العلماء، إنَّ" :بقوله) م٢٠٠١(يونس 
اجلامعة بني هؤالء مجيعاً هي الفهم القرائي، وإن أي إنسان حياول أن يتصدى للقيادة الفكرية أو 

  .٢٥٩ص "االجتماعية أو السياسية البد أن يقرأ ويفهم
قارئ فاهم مبا يدور حوله من مستجدات من هنا يتضح مدى أمهية الفهم القرائي يف إجياد 

ب على فهم ييف كافة امليادين، ومتسلح مبعرفة حتتفظ ا ذاكرته ملدة أطول، والسبيل إىل ذلك التدر
تعلم عن ال نَّإ" :بقوهلما )م٢٠٠٥(ما أكده الدليمي والوائلي وهذا  ، املقروء والتمكن من مهاراته
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طريق احلفظ تفقده ذاكرة املتعلم بسرعة، بينما يبقى التعلم الناتج عن الفهم فترة أطول يف ذاكرة 
  .١١ص" املتعلم

يف عملية التعلم، كونه جيعل املقروء جزءاً ال يتجزأ  وهذا يؤكد أمهية الفهم، وأثره اإلجيايب
  . من املعارف اخلاصة باملتعلم
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) ١٧٢م، ص١٩٨١(الفهم القرائي على جمموعة من األسس حددها يونس وآخران يعتمد 
  :فيما يلي) ١٨٤م، ص٢٠٠٤(وسالم 
 . دافعية القارئ املناسبة، وخلفيته السابقة عن مهارات الفهم القرائي - ١
 .وفهم معناه ،النص لتفسري ةالالزمستراتيجيات اإلوعي القارئ ب - ٢
 .متكنه من مراقبة الفهموعي القارئ بالعملية العقلية اليت  - ٣
 .القدرة على توجيه العملية العقلية إىل النهاية املرغوبة - ٤
  .توظيف السياق يف فهم معىن املقروء - ٥

  :األسس التالية للفهم القرائي) ٣٨هـ، ص١٤٢١(أورد حبيب اهللا ذاته ويف االجتاه 
  ).سرعة القراءة(مراعاة الوقت الذي حيتاجه القارئ لقراءة نص معني  - ١
 .فهم القارئ لتحقيق اهلدف من القراءةمستوى  - ٢
 .وتفعيلها للوصول إىل الفهم ،طاقات القارئ استثمار - ٣

األسس التالية أسساً يقوم عليها الفهم القرائي) ١٩صم، ٢٠٠٥(الدليمي والوائلي  وعد:  
حتديد هدف القارئ، وطبيعة اهلدف املراد حتقيقه؛ ألن اهلدف من القراءة حيدد   - ١

  .املهارة القرائية
الفهم املناسبة اليت يستخدمها القارئ؛ لزيادة قدرته على الفهم  إستراتيجيةحتديد  - ٢

 .القرائي
 .وثروته اللغوية ،املستوى القرائي للقارئ - ٣
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املعرفة السابقة مبوضوع النص، فالقارئ يستخدم معرفته السابقة يف فهم املعرفة  - ٤
تباين االهتمام باملوضوع اجلديدة وفهمها، فاالختالف يف الفهم القرائي مرده إىل 

 .الذي حيتويه
أن الفهم القرائي ينطلق  )٣٤م، ص٢٠٠٦(سلطان  أوردتكما  (Brown) براون ويرى

  :من األسس التالية
  .حتديد جوانب الفهم املهمة - ١
 .على األفكار الثانوية زتركيز االنتباه على الفكرة الرئيسة أكثر من التركي - ٢
 .الفهم حيدث نالقائمة؛ لتحديد ما إذا كا النشاطاتمراقبة  - ٣
 .االنغماس يف املراجعة؛ لتحديد ما إذا كانت األهداف يتم حتقيقها - ٤
 .يف عملية الفهم قصوراختاذ اإلجراء املناسب عندما يتم مالحظة  - ٥

: هذه األسس مثارها يف حتقيق الفهم القرائي البد من مراعاة عدة أمور منهاولكي تؤيت 
ى املتعلم إىل حتقيقه من عملية القراءة، ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، يسع اهلدف الذي

وقدرام، ومستوى حتصيلهم، واملادة املتعلمة، واإلستراتيجية املناسبة لتقدمي حمتوى هذه املادة، 
 . واملعلم الكفء
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ثانوية تتداخل فيما بينها؛ مما يعكس الفهم القرائي عملية أساسية يندرج حتتها عمليات 
  .مدى إسهام كل عملية من عملياته يف جناح العمليات  األخرى

لقرائي إما أن تكون مرتبطة بالقارئ اعمليات الفهم "بأن  )م١٩٩٩(وهذا ما أكده عطية 
التجريد : مثل ،كاملدركات احلسية، والتعرف، والتذكر، وإما أن تكون مرتبطة باملوضوع

 "اإلدراك الترابطي: مثلر، وبعضها مشترك بني عمليات القارئ، وعمليات املوضوع والتقدي
  .٤٨ص

كما ذكر  )٢٥م، ص٢٠٠٦(وتأكيداً للتفاعل بني عمليات الفهم القرائي أوردت سلطان 
  :العمليات اخلمس التالية للفهم القرائي(Orwin) أروين 
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من اجلملة للتذكري ا، وهي وهي عبارة عن اختيار وحدات صغرية : العمليات اجلزئية - ١
 : وتذكرها، وتتضمن عمليتني فرعيتني مها تم بفهم الفكرة، واختيارها من اجلملة،

 .التركيب أي تركيب الكلمات مع بعضها؛ لتكوين مجلة صحيحة  - أ
  .ار اجلزئيياالخت  -  ب

تعىن باستنتاج العالقات بني أجزاء اجلملة، وتتضمن ثالث : العمليات التكاملية - ٢
  :رعيةعمليات ف

  ).ةالضمائر، وأمساء اإلشارة، واألمساء املوصول(: مثل :العائد  -أ 
السببية، والتمييز، (: مثلالعالقات اليت تربط بني أجزاء اجلملة : الروابط  - ب 

 ).والتأكيد
استنتاج معلومات من عالقات اجلمل؛ لتكوين روابط غري مصرح : االستنتاج  - ج 

  .ا
  .القرائي، وتلخيصه حتديد طريقة تنظيم النص: العمليات الكلية - ٣
وختتص بتقدمي استنتاجات غري مقيدة دف الكاتب، : العمليات التفصيلية املكملة - ٤

  :هي ،وتتضمن مخس عمليات فرعية
  .افتراض ما سيحدث  - أ
  .اإلكمال مبعلومات سابقة معتمدة على خلفية القارئ املعرفية  -  ب
  .احلقيقية والتعبريات ،اازية بالتعبرياتالتصور الذهين الذي خيتص     - ج
  .االستجابة االنفعالية للمقروء     -د

  .والتقومي ،والتركيب ،والتحليل ،التطبيق: مستوى استجابات التفكري مثل  - هـ
املناسبة، وتقوميها،  ستراتيجيةاختيار القارئ لإل: العمليات الذهنية املصاحبة للتعرف - ٥

  .هلا السيطرة على درجة فهمهيستطيع من خال بطريقةوتعديلها؛ ليمارس القراءة 
نَّ الفهم القرائي يقوم على ثالث أ) ١١٧هـ، ص١٤٠٧(ويرى دويف وآخران 

  :عمليات



٣٦ 

عملية حتصيل معلومات، وتتطلب معرفة القارئ للحقائق اليت حتتويها  بوصفهالفهم  - ١
  .الرسالة

أو فحص، وتتطلب تفكري القارئ يف املعلومات اليت  ،عملية تأمل بوصفهالفهم  - ٢
 .اكتسبها، واستكشاف حمتواها، واستنتاجاا البعيدة

أو رفض الرسالة بعد فهمها يف العمليتني  ،عملية تقوميية، قبول بوصفهالفهم  - ٣
 .السابقتني

) ٩م، ص٢٠٠٥(أما بلوم فقد صنف عمليات الفهم القرائي كما ذكر الدليمي والوائلي 
  :ومنها ،قائمة من أمناط السلوكيف 

  .حماولة إقناع القارئ نفسه باألفكار اليت قرأها يف النص: التعليل - ١
 .حماولة القارئ إجياد حلول للتساؤالت اليت تظهر له أثنا قراءته للنص: حل املشكلة - ٢
العمليات الذهنية اليت يقوم ا القارئ؛ ليكون قادراً على تطبيق : تشكيل املفهوم - ٣

 .يف النص، وإعادة تشكيل خمزونه املعريفاملعرفة 
 .التعرف على عالقة السبب بالنتيجة يف النص املقروء - ٤

بأنه ميكن تنشيط واستثارة الدوافع للوصول إىل الفهم ) ٤٦٣م، ص١٩٩٨(ويرى الزيات 
  :القرائي من خالل االعتماد على عدد من املبادئ، تتمثل فيما يلي

يعتمد الفهم القرائي على ما يستحضره القارئ معرفياً : الفهم القرائي عملية معرفية - ١
خالل موقف القراءة، ويتضمن هذا املبدأ خربات القارئ وخلفيته املعرفية، واملعرفة 

 .املناسبة للتراكيب اللغوية القائمة على النص موضوع القراءة
خالل اللغة الفهم القرائي هو عملية الوصول إىل املعىن من : الفهم القرائي عملية لغوية - ٢

إذ ال يستطيع القارئ خالل عملية القراءة أن يستكمل عملية التفكري للوصول إىل آخر 
موضوع القراءة، وبينما تتحرك العينان من اليمني إىل اليسار يف  كلمة أو مجلة يف النص

 . قراءة النص، فإن العقل يتحرك بالتفكري دائرياً ومستعرضاً حىت تتم عملية التفكري
هناك عالقة وثيقة بني القراءة والتفكري، والقراءة نوع من : لقرائي عملية تفكريالفهم ا - ٣

حل املشكالت، ففي حل املشكالت يستخدم الفرد املفاهيم، ويطور وخيترب الفروض، 



٣٧ 

 ؛وذا تكون القراءة نوع من التفكري واالستنتاجويعدل املفاهيم، ويستنتج املعاين، 
اليت يتضمنها النص، من هنا ميكن القول أن القراءة نشاط ذهين  للوصول إىل املعاين

 . موجه
جيب أن يكون القارئ إجيابياً ونشطاً : الفهم القرائي يتطلب تفاعالً نشطاً مع النص - ٤

ويتم ذلك عن طريق تأليف خالل القراءة، ومتفاعالً مع النص موضوع القراءة، 
 .ة يف النص موضوع القراءةوتوظيف خلفيته املعرفية يف املعلومات الوارد

تعين الطالقة يف القراءة القدرة على التعرف : الفهم القرائي يعتمد على الطالقة الذهنية - ٥
على الكلمات بسرعة، وقراءة اجلمل والفقرات الطويلة بطريقة متصلة؛ حىت يستكمل 
هين املعىن الكامن يف الفقرات، أو النصوص موضوع القراءة، استناداً على احلضور الذ

  . للمتعلم
ïöaŠÔÛa@áèÐÛa@pbíìnßZ@ @

للفهم القرائي مستويات عليا، ومستويات دنيا، تندرج حتت مظلة كل مستوى جمموعة من   
كما يرى  ،مستويات الفهم القرائي ومهاراته تطلبها كل مستوى، والغاية من حتديداملهارات اليت ي

تبسيط فهمها ومناقشتها، وتسهيل مهمة املعلم يف إعداد أهداف تعليم القراءة، ) "م٢٠٠٦(عطية 
ويف التدريب على استخدام طرائق التدريس يف الفهم القرائي، وصياغة أسئلة تعليم القراءة يف ضوء 

  . ١٤٦ص "تلك املهارات
يتطلب كل مستوى عمليات من هنا يتضح أن الفهم القرائي يتضمن عدة مستويات، و  

  :فيما يلي) ١٢٣، ص٢٠٠٦(العيسوي والظنحاين متنوعة أوردها 
  :مستويات الفهم األفقي، وتشمل: أوالً

الذي جاءت فيه الكلمة لكل من  ،ويتمثل يف مراعاة مقتضى احلال: فهم معىن الكلمة - ١
 .الكاتب والقارئ معاً

اليت تتكون منها، وترتيب  ،الكلماتويعتمد فهم اجلملة على فهم : فهم معىن اجلملة - ٢
 .وتتابعها ،هذه الكلمات



٣٨ 

وهذا يتطلب فهم الترتيب الذي جاءت به اجلمل، وفهم تنظيم : فهم معىن الفقرة - ٣
الفقرة احلديث عنه، ومن مثَّ حتديد الفكرة الرئيسة  لحتاوالكاتب ألفكاره، ومعرفة ما 

 .اليت تعرب عنه
وهذا يتطلب فهم مجيع مكونات ): نصاملوضوع أو ال(فهم الوحدات األكرب  - ٤

واجلمل بوصفها أجزاء ، بوصفها أجزاء للجمل املوضوع، فيفهم الطالب الكلمات
 ،وتداخل، مث يربط بينها يف تكامل، بوصفها أجزاء للموضوع والفقراتللفقرات، 

 .لتكوين صورة واضحة عما يقرأ ؛متناسقونظام 
  :مستويات الفهم الرأسي، وتتضمن: ثانياً

واألحداث كما  ،واملعلومات ،واجلمل ،ويعين فهم الكلمات: مستوى الفهم احلريف - ١
 .وردت صراحة يف النص

ويقصد به قدرة الطالب على الربط بني املعاين، : مستوى الفهم االستنتاجي - ٢
 .واستنتاجات العالقات بني األفكار لفهم النص

، وظيفياًقروءة لغوياً، وويقصد به إصدار حكم على املادة امل: مستوى الفهم النقدي - ٣
وتقوميها من حيث جودا، ودقتها، ومدى تأثريها يف القارئ وفقاً ملعايري مضبوطة 

 . ومناسبة
يف  تبدومجالية تأملية ف بأنه الفهم القائم على خربة عروي: مستوى الفهم التذوقي - ٤

إحساس القارئ مبا أحس به الشاعر أو الكاتب، وهو سلوك لغوي يعرب به املتعلم عن 
 . ة اليت رمسها للتعبري عن هذه الفكرةلفكرة اليت يرمي إليها النص، وللخطإحساسه با

ويشري إىل استخدام احلقائق واملعلومات واملفاهيم للوصول : مستوى الفهم اإلبداعي - ٥
أو التنبؤ بأفكار جديدة ميكن احلكم  ،وردت يف النص إىل حلول جديدة ملشكالت

  .عليها بالصحة أو اخلطأ
  تصنيف مستويات الفهم القرائيوالشكل التايل يوضح 

  
  



٣٩ 

  مستوى الفهم الرأسي ← ← ←مستوى الفهم األفقي 
↓↓↓  

: وحدات أكرب
  املوضوع

  الكلمة  اجلملة  الفقرة
  مستوى الفهم املباشر

↓↓↓  
 االستنتاجيمستوى الفهم         

↓↓  
  مستوى الفهم النقدي        

↓↓  
  مستوى الفهم التذوقي        

↓↓  
  مستوى الفهم اإلبداعي        

↓↓↓↓↓  
  يوضح املستويات األفقية والرأسية للفهم القرائي) ١(شكل رقم 

اإلشارة إىل أن  جتدروالرأسية للفهم يف القراءة  ،وبعد العرض السابق للمستويات األفقية
التصنيف الرأسي للفهم القرائي كان منطلقاً للدارسة احلالية عند تصنيف مستويات الفهم القرائي؛ 

والنقدية  ،االستنتاجيةو ،احلرفية هملا اتصف به من مشولية حاول استقصاء مجيع مهاراته يف مستويات
 . واإلبداعية ،والتذوقية

ïöaŠÔÛa@áèÐÛa@pa‰bèß@Z@ @

 إىلجهود الباحثني  توصلت، ولقد القرائي مستويات، ولكل مستوى مهاراتأن للفهم 
بيد أن يف عمقها قدراً والتنوع، التعدد يبدو يف ظاهرها  ،تصنيفات متعددة ملهارات الفهم القرائي

  .كبرياً من االتفاق
هـ، ١٤١٢(عصر ويف ضوء أمهية الفهم القرائي كونه ميثل ذروة مهارات القراءة حدد 

  :، ومنهالفهم القرائيامهارات عدداًَ من ) ١٨٠ص
 . تفسري التلميحات يف السياق والكلمات - ١
 .فهم الكلمات يف السياق،واختيار أكثر املعاين مناسبة للسياق نفسه - ٢



٤٠ 

تعميق املعاين املتدرجة للنص أو املوضوع املتمثلة يف معاين الكلمات، واجلمل،  - ٣
 .والفقرات، وأفكار املوضوع

 .ة األساسية يف  النصاكتشاف وفهم الفكر - ٤
 .اكتشاف ما يدل على التفاصيل - ٥
 .تنفيذ التعليمات املكتوبة - ٦
والعموم  ،والسبب بالنتيجة ،اجلزء بالكلعالقات : بني اجلمل مثلعالقات إدراك ال - ٧

 .والزمن ،واحلجم ،والتتابع ،واملكان ،باخلصوص
 .تفسري التعبريات، واجلمل اازية - ٨
 .وأغراضه وترتيبهاتقومي شخصية الكاتب ودوافعه  - ٩
 .التنبؤ بالنتائج -١٠
  .وترتيبها اكتشاف األفكار -١١
نَّ املختصني يف القراءة يصنفون مهارات الفهم اليت أ) ٣٠٩هـ، ص ١٤٢٠(ذكر جماور و

  :تظهر يف مجيع القوائم بأساليب خمتلفة، ومن تلك املهارات ما يلي
      .القدرة على اختيار املادة - ١
 .فهم األفكار الرئيسة - ٢
        .ىل النتائجالوصول إ - ٣
  .شرح أهداف الكاتب  - ٤
 .وبني األجزاء واألفكار الرئيسة ،وبني كل جزء وآخر ،فهم العالقات بني األجزاء - ٥
 .تقومي املقروء ومقارنته مع مادة من مواد املصادر األخرى - ٦
 .تطبيق ما متت قراءته على املشكالت احلاضرة واملستقبلية - ٧

التالية مهارات رئيسة  املهارات) أندرسون( عد) ٣١٠هـ، ص١٤٢٠(ونقالً عن جماور 
  :للفهم القرائي

 .اختيار املعاين املالئمة للكلمات يف حمتواها - ١
 .اختيار وتلخيص الفكرة الرئيسة - ٢



٤١ 

 .واألفكار األقل منها ،التمييز بني األفكار الرئيسة - ٣
 .فهم اجلمل املباشرة اليت وضعها املؤلف - ٤
 .مالحظة اخلصائص املنظمة للموضوع - ٥
 .والغرض ،وضوع من حيث األفكارنقد امل - ٦
 .وغرضه ،حتديد وجهة نظر الكاتب - ٧
 .وشرحها تعرف اللغة اردة - ٨
 .معرفة القاعدة وتتابع األساليب - ٩
 .ربط األفكار اليت حصل عليها من القراءة مع املعلومات احلاضرة -١٠
 .تطبيقات املوضوع بعد ذلك -١١

مهارات الفهم القرائي أهم أن إىل  )١٢٧هـ، ص١٤٢٠(طعيمة ومناع  وأشار
  :هي
 . إعطاء  الرمز معناه - ١
 .والقطعة كلها ،والفقرة ،واجلملة ،العبارة: مثلفهم الوحدات األكرب من جمرد الرمز  - ٢
 .القراءة يف وحدات فكرية - ٣
 .فهم الكلمات من السياق واختيار املعىن املناسب - ٤
 .فهم املعاين املقصودة للكلمة - ٥
 .وفهمها ،اختيار األفكار الرئيسة - ٦
 .إدراك التنظيم الذي اتبعه الكاتب - ٧
 .األفكار الرئيسة ستنتاجا - ٨
 .فهم اجتاه الكاتب - ٩
 .الرئيسة يف النص االحتفاظ باألفكار -١٠
 .  تقومي املقروء،ومعرفة األساليب األدبية،وغرض الكاتب، وحالته املزاجية -١١
 .وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة ،تطبيق األفكار -١٢

  :فقد عد املهارات التالية مهارات ضرورية للفهم القرائي) ١٤٦م، ص٢٠٠٣(أما احليلواين 



٤٢ 

 .تذكر معاين الكلمات - ١
 .استنتاج معاين كلمة ما من خالل النص - ٢
 .أو من خالل إعادة صياغة احملتوى ،إجياد إجابات واضحة مباشرة لألسئلة - ٣
 .ربط األفكار املوجودة يف النص مع بعضها البعض - ٤
 .النصالقيام باستنتاجات من خالل قراءة  - ٥
 .إدراك هدف الكاتب وموقفه، وحدته، ومزاجه - ٦
 .يف التأليفوطريقته التعرف على أسلوب الكاتب  - ٧
 .متابعة التركيبة اللغوية للقطعة القرائية - ٨
أن التصنيفات السابقة ملهارات الفهم القرائي ركزت على الفهم بوصفه يتضح مما سبق و

البعض، ولعل ذلك يرجع أساساً إىل التباين مهارة رئيسة تشمل مهارات فرعية تتداخل مع بعضها 
  . وأهداف تعليمها ،واالختالف يف فهم طبيعة القراءة

م، ١٩٩٧(يف ضوء املستوى األفقي، ووفقاً حلجم املادة املقروءة أوردت دراسة جاب اهللا و
  :تصنيفاً للفهم القرائي يتضمن ما يلي) ٧٢٨ص
 :مستوى الكلمة، ويتضمن املهارات التالية - أ

 .ديد معىن الكلمةحت - ١
 .حتديد مضاد الكلمة - ٢
 .إدراك العالقة بني كلمتني ونوع هذه العالقة - ٣
 .القدرة على تصنيف الكلمات يف جمموعات متشاة املعىن - ٤

  :مستوى اجلملة، ويتضمن املهارات التالية - ب
 .حتديد هدف اجلملة وفهم داللتها - ١
 .نقد ما تتضمنه اجلملة من معىن - ٢
 .يناسبها من معاٍن ونصوص متشاةربط اجلملة مبا  - ٣
 .إدراك العالقة الصحيحة بني مجلتني ونوع هذه العالقة - ٤
 .القدرة على تصنيف اجلملة وفق ما تنتمي إليه من آراء ومفاهيم - ٥



٤٣ 

  :مستوى الفقرة، ويتضمن املهارات التالية –ج 
 .وضع عنوان مناسب للفقرة  - ١
 .إدراك ما دف إليه الفقرة - ٢
 .األساسية للفقرةإدراك األفكار  - ٣
 .تقومي الفقرة يف ضوء ما تتضمنه من أفكار وآراء - ٤
 .)غري معلنة(السطور من أفكار ضمنية إدراك ما بني  - ٥

ن هذا التصنيف ملهارات الفهم القرائي ضمن كل مستوى جمموعة من أوعلى الرغم من 
  ، وهذاالوحدة املوضوعية يف النص ه افتقد إىلاملهارات اليت تناسبه، وتعرب عنها تعبرياً دقيقاً إال أن

أغفل مستوى املوضوع على الرغم من هذا التصنيف  نَّإ: "بقوله )م ٢٠٠٤(ما أشار إليه لول 
  .١٥٧ص" دوره يف الربط بني كل الفقرات يف نظام متناسق

لتصنيف األفقي أيضاً ملستويات الفهم القرائي ومهاراته توصلت دراسة سلطان ل اًووفق
  :إىل املستويات واملهارات التالية) ٣٢م، ص٢٠٠٦(
 :مستوى فهم الكلمة، ويشمل املهارات التالية - أ

 .حتديد مرادفات الكلمة - ١
 .حتديد معاين الكلمات - ٢
 .حتديد دالالت الكلمات - ٣
 .حتديد مضادات الكلمات - ٤
 .حتديد العالقات بني الكلمات - ٥
 .حتديد أكثر الكلمات دقة - ٦

 :التاليةمستوى فهم اجلملة، ويشمل املهارات  - ب
 .حتديد معاين اجلمل - ١
 .حتديد املكونات األساسية للجمل - ٢
 .حتديد املعىن الداليل السياقي للجمل - ٣
 .حتديد العالقات بني اجلمل - ٤



٤٤ 

  : مستوى فهم النص، ويشمل املهارات التالية  - ج 
 .حتديد الفكرة األساسية للنص  - ١
 .استخالص األفكار اجلزئية - ٢
 ).ما بني السطور(النص استنتاج األفكار الضمنية الكامنة يف  - ٣
 ).ما وراء السطور(التنبؤ باألحداث  - ٤
 .استنباط غرض مؤلف النص - ٥
 ).نقد النص(حتديد الرؤية الشخصية الكربى يف النص  - ٦
 .تطبيق األفكار الواردة بالنص - ٧

م،     ٢٠٠٠(لمستوى الرأسي ملستويات الفهم القرائي ومهارته يرى عبد احلميد ل اًووفق
  :درج حتت املستويات التاليةنالفهم تن مهارات أ )٢٠٣ص
  :مهارات الفهم األساسية للقراءة، وتتضمن - أ

     .حتديد داللة الكلمة - ١
 .حتديد الفقرة العامة للموضوع - ٢
 .حتديد األفكار اجلزئية من خالل حتليل املوضوع - ٣
  .قراءة األشكال واجلداول والرسوم البيانية - ٤

  :وتتضمنمهارات الفهم االستنتاجي أو الضمين،   - ب
 .استنتاج املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب - ١
 .استنتاج املعاين للكلمات غري املألوفة من خالل السياق - ٢
 .استنتاج التنظيم الذي اتبعه الكاتب يف بناء املوضوع - ٣
 املقارنة بني األشياء املتشاة وغري املتشاة  - ٤
 .غريهاالتمييز بني األفكار اليت اشتمل عليها املوضوع من  - ٥
 .حتديد اجلمل االفتتاحية - ٦

  :مهارات الفهم الناقد، وتتضمن -ج
 .اكتشاف وجهة نظر الكاتب - ١



٤٥ 

 .التمييز بني احلقيقة والرأي - ٢
 .حتديد موقف القارئ من املقروء بإبداء رأيه، وإصدار احلكم عليه - ٣
 .حتديد العالقات بني األسباب والنتائج - ٤
 .تقومي األدلة والرباهني اليت ساقها الكاتب - ٥
إىل عدد من مهارات الفهم القرائي املناسبة ) ١٧٥م، ص ٢٠٠٦(توصلت دراسة عطية و

  :ثالثة مستويات، وهيدرج حتت نلتالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة اإلعدادية تل
 :، ويتضمنمستوى الفهم احلريف - أ

 .حتديد العنوان الرئيس للموضوع - ١
 .حتديد الفكرة الرئيسة للفقرة - ٢

 :االستنتاجي، ويشملمستوى الفهم  - ب
 استنتاج عالقة السبب بالنتيجة  - ١
 .استنتاج أوجه الشبه واالختالف - ٢
 .استنتاج عالقة اجلزء بالكل - ٣
 .استنتاج هدف الكاتب - ٤

  :مستوى الفهم الناقد، ويتضمن -ج
 .التمييز بني احلقيقة والرأي - ١
 .التمييز بني املعقول وغري املعقول من األفكار - ٢
 .باملوضوع وما ال يتصل بهالتمييز بني ما يتصل  - ٣
 .التمييز بني احلجج القوية واحلجج الضعيفة - ٤

  :مستويات ومهارات الفهم التالية) ٣٩صم، ٢٠٠٣(ويف التصنيف ذاته حدد جاد 
  : ، وتشمل)املباشر(احلريف مهارات مستوى الفهم  - أ

 .حتديد معىن الكلمة من السياق - ١
 .اشتقاق بعض املفردات من مفردة واحدة - ٢
 .واجلمع ،واملثىن ،بني املفردالتمييز  - ٣



٤٦ 

 .حتديد الكلمات املفتاحية يف النص - ٤
 .اضبط املفردة ضبطاً صحيحاً لفهم معناه - ٥

  :مهارات الفهم االستنتاجي، وحتوي  - ب
 .وضع عنوان مناسب للمقروء - ١
 .حتديد الفكرة الرئيسة لكل فقرة - ٢
 .معرفة األفكار الفرعية لكل فقرة - ٣
 .املقروءإدراك املعاين اجلزئية يف النص  - ٤

  :مهارات الفهم الناقد، وتضم -ج
 .التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية - ١
 .التمييز بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ٢
 .تكوين رأي حول بعض األفكار والقضايا املطروحة - ٣

 ىل مستويات مخسة للفهم القرائي ينطويإ) ١٩٦م، ص١٩٩٦(وتوصلت دراسة عبيد 
  :ى مجلة من املهارات ومنهاحتت كل مستو

 :، ويشمل املهارات التالية)املباشر(احلريف مستوى الفهم  - أ
 .حتديد املعىن املناسب للكلمة من السياق - ١
 .، ومضادهاحتديد مرادف الكلمة - ٢
 .حتديد أكثر من معىن للكلمة - ٣
 .للنص) احملورية(حتديد الفكرة العامة  - ٤
 .حتديد الفكرة الرئيسة للفقرة - ٥
 .والتفاصيل الداعمة يف النص ،األفكار اجلزئيةحتديد  - ٦
 . إدراك الترتيب الزماين، واملكاين - ٧

  :مستوى الفهم االستنتاجي، ويشمل املهارات التالية -ب 
 .استنتاج أوجه الشبه واالختالف - ١
 .استنتاج عالقات السبب والنتيجة - ٢



٤٧ 

 .استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه - ٣
 .استنتاج املعاين الضمنية يف النص - ٤

  :مستوى الفهم النقدي، ويشمل املهارات التالية -ج
 .التمييز بني األفكار األساسية والثانوية - ١
 التمييز بني ما يتصل باملوضوع وبني ما ال يتصل به  - ٢
 .التمييز بني احلقيقة والرأي - ٣
 .وغري املعقول من األفكار ،التمييز بني املعقول - ٤
 .النصتكوين رأي حول  األفكار والقضايا املطروحة يف  - ٥

  :مستوى الفهم التذوقي، ويشمل املهارات التالية -د
 .ترتيب األبيات حسب قوة املعىن - ١
 .والتعبريات ،يف الكلمات اإلجيابيةوالداللة  ،إدراك القيمة اجلمالية - ٢
 .واملزاجية املخيمة على جو النص ،إدراك احلالة الشعورية - ٣
 .اختيار أقرب األبيات معىن إىل بيت معني - ٤

  :الفهم اإلبداعي، ويشمل املهارات التاليةمستوى  -هـ 
 .إعادة ترتيب أحداث قصة بصورة مبتكرة - ١
 .اقتراح حلول جديدة ملشكالت وردت يف موضوع أو قصة - ٢
 .التوصل إىل توقعات لألحداث بناء على فرضيات معينة - ٣
 .ايتهاأو القصة قبل  ،حبكة املوضوع وأ ،التنبؤ باألحداث - ٤
 .الكاتب اية هلا حتديد اية لقصة ما مل حيدد - ٥
 .مسرحة النص املقروء ومتثيله - ٦

مهارات سبع  إىل ،)٨٧صم،  ٢٠٠١(دراسة موسى ويف عمل أكثر مشولية توصلت 
  :  أساسية تندرج حتتها عدة مهارات فرعية، ومنها

 :ضمنتتاحلريف، و مهارات الفهم احلريف - أ
 .يذكر حقيقة حمددة وردت يف املقروء - ١



٤٨ 

 .يف املقروءيذكر األعداد اليت وردت  - ٢
 .يذكر الشخصيات الواردة يف املقروء - ٣
 .يذكر األماكن الواردة يف املقروء - ٤
 .يذكر األلوان الواردة يف املقروء - ٥

 :تضمنتاالستنتاجي، والفهم  مهارات - ب
 .يستنتج معىن كلمة وردت يف القطعة باستخدام السياق - ١
 .يستنتج ما يدل عليه األسلوب اإلنشائي الوارد يف القطعة - ٢
 .يستنبط الدروس والعرب املتضمنة يف املقروء - ٣
 .حيدد العوامل واألسباب لظاهرة وردت يف املقروء - ٤
 .يفسر سبب ظاهرة وردت يف املقروء - ٥
 .يفسر الكلمات اازية يف املقروء - ٦
 .يفرق بني التعبريات الدالة على الزمن - ٧
 .يتوقع األسباب والعالقات يف ضوء ما ورد يف املقروء - ٨
 .ملميزة للشخصيات الواردة يف املقروءيستنتج الصفات ا - ٩
 .واألحداث يف جمموعات متجانسة ،تصنيف األفكار - ١

  :تضمنمهارات الفهم التطبيقي، وت -ج
 .يستنتج مما قرأ تعميمات ميكن تطبيقها على ظاهرة جديدة - ١
 .يستنتج درساً جديداً يتصل حبياته املستقبلية مما قرأ - ٢
 .مل ترد يف املقروءحيدد سبباً جوهرياً حلدوث ظاهرة جديدة  - ٣
 .حيل مشكلة عامة أو خاصة مستخدماً ما قرأ - ٤
  .لتحسني ظاهرة وردت يف املقروء ؛يقترح حالً  - ٥

  :تضمنمهارات الفهم النقدي، وت -د
 .يصدر حكماً على ظاهرة أو شخصية وردت يف املقروء - ١
 .حيدد رأيه يف تصرف أو ظاهرة وردت يف املقروء - ٢



٤٩ 

 .املقروءحيدد مدى إتقانه مع ما ورد يف  - ٣
 .  حيدد الصواب واخلطأ يف تصرف شخصية وردت يف املوضوع - ٤
 .حيدد النقاط اجلديدة يف املقروء - ٥
  :تضمنمهارات الفهم الوجداين أو التذوقي، وت -هـ

 . واالنفعاالت اليت اشتمل عليها النص ،حيدد املشاعر - ١
 . واالجتاهات يف النص ،حيدد القيم - ٢
 . حيدد بعض جوانب اإلعجاب يف النص - ٣

  : تضمنتاإلبداعي، و مهارات الفهم - و
 . يضع عنواناً جديداً للنص - ١
 . لتطوير النص ؛يقدم مقترحات جديدة ومتنوعة - ٢
 . يقدم حلوالً مبتكرة لبعض املشكالت الواردة يف النص - ٣
 . يقدم صياغة جديدة للنص - ٤

تناول تكوا  ؛ويتضح من التصنيفات الثالثة األخرية أا أكثر عمقاً ومشولية من سابقتها
مستويات الفهم النقدي، والتذوقي، واإلبداعي، إىل : مهارات املستويات العليا يف الفهم ممثلة يف

   .الفهم االستنتاجيوالفهم احلريف،  مستويي: يات الدنيا للفهم ممثلة يفجانب مهارات املستو
 فلك يتبني أا تدور يف ومن خالل استعراض التصنيفات السابقة ملهارات الفهم القرائي

وهذا  ،واحد، ومن مث ال ميكن عزل هذه املهارات عن بعضها البعض، أو تفضيل بعضها عن بعض
هذه املهارات مترابطة، وقد يكون بعضها مهماً يف  إنَّ: "بقوله) م٢٠٠٦(ما أكده عبد اخلالق  

جدير بالذكر أن الدراسة احلالية قد أفادت من  .٥٩ص" موقف، وأكثر أمهية يف موقف آخر
  . دراسات السابقة يف حتديدها مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول الثانويال
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، فهناك من يطلق عليها إستراتيجيات املساعدة الذاتية تعددت تسميات التساؤل الذايت
  ). ٢٠٦م، ص٢٠٠٠عبد احلميد، (والتقدير الذايت، والتأمل الذايت التخطيط الذايت، : مثل

 وقد  ).١٠٦هـ، ص١٤٢٨مفلح، ( التنبؤ القرائيوهناك من يطلق عليها إستراتيجية 
على استنتاج الفكرة الرئيسة اليت تدريب الطالب " بأنهالتساؤل الذايت ) م١٩٩٩(عرف عصر 

يصوغون على أساسها األسئلة، مث تكوين أسئلة حول الفكرة ذاا، وإعادة صياغة أسئلة أخرى 
أن التساؤل الذايت يتضمن نوعني من ) ١٢٥م، ص٢٠٠٣(وترى فهمي  ،٢٦٥ص" على غرارها

  :األسئلة
، ويكملوا، مهل وهي عبارة عن رؤوس أسئلة حيددها املعلم: األسئلة املوجهة - ١

  .ويولدون أسئلة متاثلها
وهي األسئلة اليت يصوغها الطالب أثناء عملية ): املفتوحة(األسئلة غري املوجهة  - ٢

حبيث تساعده على فهم املادة املتعلمة، وإدراك املغزى  ،أو بعدها ،أو قبلها ،التعلم
  . والتفكري فيها ،منها
ؤالت اليت يطرحها القُراء قبل القراءة، أو التسا" بأا) م٢٠٠٥(عاشور ومقدادي  ويعرفها

  .٨٥ص" هذه التساؤالت أثناء القراءة عنأثنائها، أو بعدها، وحماولتهم اإلجابة 
حوار "أن التساؤل الذايت  )م٢٠٠٦(كما ذكر عطية  (Montague)مونتاجو  ويرى

من األسئلة اليت  داخلي منظم، حيلل املعلومات املطروحة يف النص املقروء من خالل وضع جمموعة
  . ١٥٥ص "تعرب عن املضامني، واألفكار املتضمنة يف النص املقروء

من خالل التعريفات السابقة للتساؤل الذايت يتضح أا تؤكد على دور املتعلم اإلجيايب يف 
  . اكتساب املعرفة أثناء التعلم، واستخدام تلك املعرفة يف مواقف التعلم اجلديدة

@ @

@ @

@ @
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أسلوباً فعاالً إلعمال " )م٢٠٠٦(للتساؤل الذايت أمهية كبرية، إذ يعد كما يرى حممود 
أو قائم للوصول إىل فكر جديد، يؤدي إىل  ،العقل، وإثارة عدد من األسئلة حول شيء موجود

  .٤١٩ص "أفكار إبداعية
من : "التساؤل الذايت بقوهلم إستراتيجيةية عن أمه) م١٩٩٨(وقد عرب كوستا وآخرون 

املفيد للمتعلم أن يوجه لنفسه أسئلة قبل التعلم وأثنائه، فهذه األسئلة الذاتية تيسر الفهم، وتشجع 
ادة اليت يتعلموا، سواء من حيث املهمة يف امل التالميذ على التوقف والتفكري يف العناصر

ة بني ما يقرؤونه وخربام املاضية، كل ذلك يساعدهم الشخصيات، واألفكار الرئيسة، والعالق
  .٦٩ص" على الوعي بدرجة فهمهم، والتحكم بشكل أفضل يف التعلم

الطالب  يساعدإىل أن التساؤل الذايت ) ٣٨٣م، ص١٩٩٩(يشري جروان ذاته ويف االجتاه 
على التفكري فيما أنتجوه، ومراجعة خطوات عملهم، وتقييم ما أجنزوه، وإتقان مهارة االستماع 

  . أو التفكري بصوت عالٍ ،لآلخرين، وهم حياولون نقل أفكارهم
أمهية تدريب الطالب على استخدام األسئلة الذاتية يف  على)  م١٩٩٦(عدس  ويؤكد
الوقت الذي يصوغ فيه الطالب أسئلتهم ويطرحوا، ويقومون  إننا نرجو أن يأيت": التعلم بقوله

بعرض مشاكلهم وقضاياهم بأنفسهم، بدالً من أن يقوم املعلم بذلك، ونتوق إىل اليوم الذي يغري 
فيه الطالب من مناذج أسئلتهم فتكون أكثر حتديداً، وأدعى إىل التفكري، ومن ذلك العمل على 

ا يف أفكارهم، وما يتوصلون إليه من استنتاجات، وعلى الطالب وجود قاعدة بيانات يرجعون إليه
  . ٧٩ص" أن يعرضوا قضاياهم عن طريق طرح األسئلة

إنَّ القارئ يلجأ إىل طرح أسئلة حول ما يقرأ " )هـ١٤٢٧( يبـيويرى طعيمة والشع
للمرة األوىل، فتحقق  النصللوصول إىل الفهم عن طريق استخدام معلوماته اجلديدة عند قراءته 

أو النسخ من  ،وبلغته اخلاصة بعيداً عن ممارسة النقل ،عندما يعرب بكلماته الشخصية هاستقالليت
  .١٠٥ص" الفقرة

أن التساؤل الذايت يتيح الفرصة للطالب للتعلم  (Van Kroger)فان كروجر  وترى  
مل اجلماعي، وزيادة فهمه للموضوع، امتالكه زمام التعلم، وتنمية طاقاته الكامنة حنو العالذايت، و
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ومساعدته على القدرة على حتليل املوضوع، والقدرة على التحاور مع اآلخرين من خالل توليد 
  .)١٣٦م، ص٢٠٠٣فهمي، ( األسئلة الذاتية حول النص القرائي

عن طريق وتوظيفها يف تدريس القراءة وميكن ملعلم اللغة العربية استثمار تلك اإلجيابيات 
توجيه الطالب إىل طرح بعض األسئلة، والبحث عن إجابات هلا من خالل اشتراكهم يف احلوار 

بناء املعرفة مع بعضهم البعض، واستعراض وجهات نظر أخرى يف املوضوع نفسه، مما يؤدي إىل 
  . بشكل نشط مع اآلخرين

التساؤل  تيجيةإستراتوظيف  إنَّ": بقوهلما) م٢٠٠٥(وهذا ما أكده عاشور ومقدادي 
الذايت يف عملية القراءة يفسر اعتبار عملية القراءة عملية نشيطة مؤثرة تؤدي إىل تركيز انتباه 
القارئ، فالقارئ الذي يوجه جمموعة من األسئلة سيوجه انتباهه وتركيزه إىل املعلومات اليت تشكل 

                               .                                     ٨٥ص "إجابات لتلك األسئلة
@‰ë…òîvîmag@ïöaŠÔÛa@áèÐÛa@pa‰bèß@òîàäm@¿@ïmaˆÛa@ÞúbnÛaZ@ @

تستثري إىل الطالب إذا كان من الشائع يف تدريس القراءة توجيه املعلم جمموعة من األسئلة 
على التعلم، فإن تدريب الطالب على توجيه األسئلة ال يقل أمهية، حيث  هم، وتشجعتفكريهم

فهم املقروء، وتركيز االنتباه،  على) ١٤٠م، ص١٩٩٨(يساعد كما يرى كوستا وآخرون 
ويتفق كثري من  .والتوصل إىل تنبؤات جديدة، وحتديد أكثر املعلومات أمهية، ومنو التفكري اإلبداعي

الذايت ذو أثر فعال يف تنشيط الطالب، وتشجيعهم على فهم املقروء  أن التساؤل إىلالباحثني 
وحتسينه، فتوليد األسئلة ذاتياً مبثابة إشارات باجتاه الفهم العميق للنص القرائي، ويف الوقت ذاته 

  ).٧٨م، ص٢٠٠١موسى، ( يكون من دواعي االستكشاف فيما يعجز عقل املتعلم عن فهمه
إنَّ مما ينفع الطالب أيا كانت مادة الدراسة أن ": بقوله) م١٩٩٦(وهذا ما أكده عدس  

يركزوا على األثر الذي تركه موضوع الدرس يف نفوسهم، قبل قراءة الدرس، وخالل قراءته، 
وبعد إمتام قراءته، فيعمدوا إىل توليد األسئلة الذاتية؛ لتيسري الفهم القرائي، وتشجيعهم على فحص 

  .١٤٤ص" املقروء ونقده
اؤل الذايت جيعل املتعلمني أكثر محاساً وحيوية يف التعلم، كما يساعدهم على فهم ما والتس

  .)١٩٥م، ص٢٠٠٤لول، ( املختلفة النشاطاتيقرؤون، وجيعلهم قادرين على ممارسة 
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ن مما يدل على متابعة الطالب إ إىل(Chermello) شارملو  ذاته أشارويف السياق 
لفهمهم، واالندماج مع النص، جمموعة األسئلة اليت يطرحها التالميذ على أنفسهم، والبحث عن 

  .)١٢١م، ص٢٠٠٣فهمي، ( وبنائه املعىن لتلك األسئلة، للوصول إىل تكوينإجابات 
، وبعدها، هاطالب بأنفسهم قبل القراءة، وأثنائأن األسئلة اليت يضعها الومما سبق يتضح 

إنَّ التساؤل " :بقوهلاذلك  )م٢٠٠٠(دروزة  إذ تؤكد تساعدهم على الفهم العميق للنص املقروء،
مما لو أخذ املعلومات جاهزة  ،والتعلم بطريقة أفضل ،واالستيعاب ،الذايت يساعد املتعلم على الفهم

  .٢٢٦ص" من املعلم
وهذا يعكس مدى أمهية التساؤل الذايت يف تغيري مسار التعلم من التلقني إىل املشاركة 
اإلجيابية، حبيث يصبح املتعلم فعال يف عملية التعلم، وقادراً على التعلم الذايت الذي أصبح مطلباً 

  . ملحاً يف هذا العصر
@ˆîÐäm@paìİòîvîmag@í‰†nÛa@¿@ïmaˆÛa@ÞúbnÛaZ@ @

  التساؤل الذايت حسب خطوات حمددة أوردها  إستراتيجيةلطالب على يتم تدريب ا
  :فيما يلي) ٢٠٦صم، ٢٠٠٠(عبد احلميد 

مث يسأل  ،ينظر الطالب يف هذه اخلطوة إىل عنوان النص: وتنشيط املعلومات السابقة ؤالتنب - ١
  :نفسه

  عن أي شيء سوف يكون هذا النص أو املوضوع بناء على العنوان؟  - أ
  ذلك؟ملاذا أتوقع   -  ب

يقرأ الطالب النص ومن خالل قراءته خيترب إىل أي مدى كانت : تقومي التنبؤ والتأمل الذايت - ٢
  فإنه يواصل التنبؤ والتفكري حول  ،تنبؤاته حول النص صحيحة، فإن كان التنبؤ صحيحاً

مث يسأل نفسه ما احلل املقترح للمشكلة مثالً؟ ما اخلامتة املناسبة  ،ما حيدث يف بقية النص
  قصة؟ ما النهاية املتوقعة للموضوع؟لل

فإن  ،أو غري صحيحة ،أو املوضوع ،أو مقاربه للنص ،أما إذا كانت التنبؤات غري مطابقة
الطالب يسأل نفسه ملاذا كانت توقعايت أو تنبؤايت غري صحيحة؟ كيف ميكنين عمل 

  أو تنبؤات خمتلفة؟  ،توقعات
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فمن األفضل إعادة فهمه بقراءة املوضوع  ،إذا قرأ الطالب شيئاً غري واضح: إعادة الفهم - ٣
 .مرة أخرى

خطوات ) ١٥٦م، ص٢٠٠٦(عطية  أوردكما  (Montague)وحدد مونتاجو 
  :عرفة فيما يلياملما وراء  كإستراتيجيةالتساؤل الذايت  إستراتيجية
  .التعرف على األفكار األساسية - ١
  .كتابة األفكار الرئيسة - ٢
  .فكار األساسية وتدوينهاالتفكري يف األسئلة املبنية على األ - ٣
  .اإلجابة على األسئلة - ٤
  .مناقشة األفكار واألسئلة - ٥

التساؤل  إستراتيجيةإىل أن الطالب يسري يف  Mowey (1995, P19)ويشري مواي 
  :أساسية هي خطواتثالث ل اًالذايت وفق

  :وفيها يسأل الطالب نفسه األسئلة التالية: ما قبل القراءة خطوة - أ
    ما نوع موضوع القراءة؟          - ١
  ما املعلومات املتضمنة فيه؟ - ٢
  ما عنوان املوضوع املقروء؟ - ٣

  :وفيها يسأل الطالب نفسه األسئلة التالية: القراءةخطوة  - ب
      ماذا أتوقع أن حيدث بعد القراءة؟ - ١
  كيف أحتقق من فهمي للموضوع؟ - ٢
      ماذا أفعل لو مل أفهم املوضوع؟ - ٣
  ماذا تعلمت من املوضوع؟  - ٤

  :وفيها يسأل الطالب نفسه األسئلة التالية: ما بعد القراءةخطوة  -ج
  ما أول سؤال طرحته قبل البدء يف القراءة؟ - ١
  ماذا تعلمت من املوضوع املقروء؟ - ٢
  هل أوافق كاتب النص على ما طرحه من أفكار؟ - ٣
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  أي األجزاء جيب قراءته مرة أخرى؟ وملاذا؟ - ٤
التساؤل  ستراتيجيةإل اًالتدريس وفق نَّأ، )٢١١صم، ٢٠٠٣( عريان ترىويف ذات االجتاه 

  : خطوات التاليةلل اًالذايت يتم وفق
يعرض املعلم فيها موضوع الدرس على  ):ما قبل القراءة خطوة(السابقة للتدريس  اخلطوة: أوالً

؛ )لنفسه أن يسأهلا أي األسئلة اليت ميكن للطالب(على استخدام التساؤل الذايت  ويدرم ،الطالب
  :الدرس، ومن هذه األسئلة تسبقوذلك دف تنشيط عمليات املعرفة اليت 

بغرض إجياد نقطة للتركيز تساعد الذاكرة قصرية املدى  ؟ما اهلدف الذي أسعى لتحقيقه - ١
 . على البدء يف التفكري

 .ملاذا أفعل هذا؟ بغرض إجياد هدف يتجه حنوه التفكري - ٢
 . أفعله مهماً؟ بغرض الوقوف على السبب من القيام بعمليات التفكري هذا الذي يعدُّملاذا  - ٣
 ،كيف يرتبط هذا مبا أعرفه من قبل؟ بغرض التعرف على العالقة بني املعرفة اجلديدة - ٤

 .واملعرفة السابقة
  من إثارة هذه األسئلة، وهو التعرف على  الطالبيتضح اهلدف أمام  اخلطوةويف هذه 

معرفة سابقة حول موضوع الدرس، وإثارة اهتمامه؛ ليتمكن بعد ذلك من ما يتوافر لديه من 
التخلص من هذه املعرفة إن كانت خاطئة أو تعديلها، أو تصحيحها، أو االحتفاظ ا إذا كانت 

ويف معاجلة  ،وهذه األسئلة تساعد الطالب على إجياد توجهات إجيابية يف التعلم. صحيحة
  .املعلومات

الطالب على أساليب التساؤل  بتدريباملعلم  فيهايقوم  ):القراءة خطوة(التدريس  خطوة: ثانياً
الذايت؛ لتنشيط العمليات املعرفية، وميكن للمعلم توجيه الطالب إىل أمهية متابعة األداء القرائي؛ 

  : وذلك بسؤال أنفسهم األسئلة التالية
 .السابقةما املعلومات اليت جيب تذكرها؟ دف استرجاع املعلومات  - ١
 .ما األسئلة اليت أواجهها يف هذا املوقف؟ بغرض اكتشاف اجلوانب غري املعلومة - ٢
 . هل احتاج خطة معينة لفهم هذا أو تعلمه؟ بغرض تصميم طريقة للتعلم - ٣
 .ما األفكار الرئيسة يف هذا املوقف؟ بغرض إثارة االهتمام - ٤
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@¿@áÜÈ½a@‰aë…còîvîmag@ïmaˆÛa@ÞúbnÛaZ@ @

التساؤل الذايت جتعل من الطالب حموراً للتعلم مبا يقوم به من  إستراتيجيةعلى الرغم من أن 
ول دور رئيس يف مجيع مراحل تدريس القراءة، وما يترتب على ذلك من  توليده لألسئلة ذاتياً ح

، اإلستراتيجيةمضمون النص القرائي، إال أن ذلك ال يقلل من أثر املعلم، ودوره اإلجيايب يف هذه 
، ومسئولية كبرية يف اًبالغ اًن للمعلم أثرإ: "بقوهلا) م٢٠٠٠(روزة وهذا ما أشارت إليه د

التساؤل الذايت مبا يوجهه من اهتمام إىل تدريب الطالب على توليد األسئلة الذاتية اليت  إستراتيجية
يوجهها لنفسه؛ ليزداد قدرة على مواصلة تعلمه، ومراقبة عمليات تفكريه، مما يؤدي إىل زيادة 

ربية ومعلم اللغة الع. ٢٢٦ص" إقباله على التعلم، وإحساسه باملسئولية جتاه ما اكتسبه من معلومات
التفكري يف توليد األسئلة عن طريق إرشادهم إىل " على) م٢٠٠٤(يساعد الطالب كما يرى لول 

   .١٩٤ص "وسيطرم أثناء قراءة النص؛ لبناء معرفة نشطة مع اآلخرين ،كيفية مراقبتهم
يف إجياد بعض املواقف اليت تساعد على التساؤل الذايت من خالل إجيايب  للمعلم دورو

م، ٢٠٠٣احليلواين، ( الب على حماكاته يف توليد أسئلة أخرى يف مواقف مشاةتدريب الط
املعلمني  (Orlich & Others 2007, P 218)وآخرون  كأورليولذا طالب  .)١٥٢ص

  .مبساعدة الطالب على صياغة أسئلة ذاتية تتناول األهداف اليت ينبغي الوصول إليها
  التساؤل الذايت ما أورده  إستراتيجيةومن األدوار الرئيسة اليت يقوم ا املعلم يف   
  :فيما يلي) ٢٦٢م، ص١٩٩٩(وعصر  ؛)٢٠٩م، ص١٩٩٨( ، والقطاميقطامي
  .إقناع الطالب بأمهية التساؤل الذايت، وجدواه يف حتسني الفهم القرائي - ١
  .قرائيةحث الطالب على املزيد من طرح األسئلة بعد كل عملية  - ٢
  .توعية الطالب بأمهية التتابع واالستمرار والتدرج يف طرح األسئلة - ٣
  .مراعاة املنطقية يف توليد األسئلة مبا يتناسب وترتيب عمليات القراءة - ٤
  .والصرب للوصول إىل صياغة أسئلة ذاتية ،التدرب على التأمل - ٥
: مثلتوجيه اهتمام الطالب إىل استخدام أساليب متنوعة عند توليد األسئلة الذاتية  - ٦

 .العروض العملية يف الصفوف الدراسية
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 ،الطالب على طرح األسئلةضرورة قيام املعلم بتدريب ") م٢٠٠٧(أبو رياش  ويرى
: األسئلة مثل التوقف أثناء القراءة، مث صياغة أسئلة بأنفسهم مستعينني ببعض رؤوسوتعليمهم 

  .٣٧٩ص" )من، ماذا، مىت، أين، ملاذا، كيف(
التساؤل  إستراتيجيةاملعلم يقوم بدور مهم وإجيايب يف  نَّإويف ضوء ما سبق ميكن القول 

  : الذايت، وميكن توضيح ذلك بإجياز فيما يلي
تنشيط خلفية الطالب املعرفية بتدريبهم على التساؤل الذايت : قبل قراءة الدرس - ١

اليت ميكن للطالب أن يسأهلا لنفسه بعد عرض عنوان الدرس على السبورة،  ةاألسئل(
 ).أو جهاز العرض العلوي

يوجه املعلم الطالب إىل أمهية متابعة األداء، وذلك من خالل األسئلة  :أثناء القراءة - ٢
 .اليت يقومون بتوجيهها إىل أنفسهم أثناء القراءة

إىل ضرورة إثارة تساؤالت ذاتية تتناول خمتلف  يوجه املعلم الطالب: بعد القراءة - ٣
جونب املوضوع من حيث املفردات، واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وغري 

 . ذلك مما يتضمنه املوضوع من مهارات
كأن  ،واحلوار بني الطالب ،وبعد كل مرحلة من هذه املراحل يقوم املعلم بإثارة املناقشة

بني متجاورين قيام أحدهم بدور املتسائل، واآلخر بدور املستمع، مث يطلب املعلم من كل طال
مناقشة ما توصل إليه كل منهما من أفكار وأسئلة، مع تبادل األدوار، وحتديد األخطاء اليت وقع 

  . فيها كل طالب أثناء ممارسة عملية التفكري وتصويبها
אאאWאאאאW 
 ، وعقلياً، وانفعالياً،جسمياًمن طالب املرحلة الثانوية نضجاً عملية القراءة طبيعة تتطلب 

ن الطالب من السيطرة على مهارات الفهم مكّتستلزم قدرات معينة تومن مث ولغوياً، واجتماعياً، 
واالستعدادات اليت تؤهلهم؛ ألن واملهارات،  ،القرائي، وطالب هذه املرحلة ميتلكون القدرات

  .يكونوا قارئني ناضجني
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عند تدريس موضوعات لإلفادة منها لذا ينبغي الوقوف عند هذه اخلصائص من النمو 
، وميوله، ورغباته، قد يؤدي إىل القراءة؛ ألن تقدمي أي موضوع للطالب دون مراعاة اهتماماته

  .علوماتقصور األهداف اليت يؤمل حتقيقها من خالل هذه امل
واملرحلة اليت ختص الدراسة احلالية هي مرحلة املراهقة الوسطى، واليت تضم طالب املرحلة 

  . سنة) ١٧-١٥(الثانوية، واليت تتراوح أعمارهم ما بني 
  ومن أهم خصائص النمو اليت مير ا طالب املرحلة الثانوية يف فترة املراهقة الوسطى

  : ما يلي
üëc@Zïà¦a@ìàäÛa@—öb–@Z@ @

زيادة يف الطول ومن مظاهر ذلك يتصف النمو اجلسمي يف هذه املرحلة بالنمو املستمر،   
احلواس رقة  وتزدادوالوزن على الرغم من بطء النمو اجلسمي نسبياً عن مرحلة النمو السابقة، 

يف هذه املرحلة تزداد و .)٣٢٦م، ص٢٠٠٥اهلنداوي، ( تحسن حالة املراهق الصحيةتوإرهافاً، و
عنصراً مهماً يف ) "هـ١٤٢٥(أمهية مفهوم اجلسم أو الذات اجلسمية، وتعد كما يرى زهران 

مفهوم الذات، حيث ينظر املراهق إىل جسمه النامي كرمز لذاته ويهتم به، وتتكون لدى املراهق 
خرون يف منو مفهوم حساسية جتاه نقد التغريات اجلسمية السريعة املتعددة اجلوانب، ويسهم اآل

الذات، ويويل املراهق التعليقات اخلاصة اليت يسمعها من أقرانه أمهية كبرية، وتؤثر هذه التعليقات 
على مفهوم اجلسم لدى املراهق، وهكذا تنعكس أمهية مفهوم اجلسم يف الوظيفة االجتماعية 

  .٣٨٣ص" والتفاعل االجتماعي لدى املراهق
ضوية اخلارجية جلسم املراهق منواً فسيولوجياً يف األجزاء كما يصاحب منو األجزاء الع  

ارتفاع معدل الدم، واخنفاض معدل النبض، مما "يف ) م٢٠٠٤(الداخلية يتمثل كما يرى ملحم 
شهية املراهق يف األكل، وتقل ساعات النوم  تزداديؤدي إىل الصداع والقلق والتوتر للمراهق، و

  .٣٧١ص" لتتوقف عند مثان ساعات ليالً
ا سبق فإن الباحث يستنتج أن النمو اجلسمي يف هذه املرحلة حيدث على شكل تغريات ومم  

جسمية عضوية يستطيع املراهق مالحظتها بنفسه، كما يالحظها اآلخرون، وتغريات فسيولوجية 
  . داخلية تظهر يف وظائف األعضاء
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  : وميكن إبراز أهم متطلبات هذه املرحلة املشتقة من خصائص النمو اجلسمي فيما يلي  
على مؤلفي كتب القراءة تضمني احملتوى موضوعات علمية تسلط الضوء على تكاثر  - ١

الكائنات احلية يف اإلنسان واحليوان والنبات، فالقراءة عن هذه املوضوعات تشبع حب 
ط ارتباطاً وثيقاً مبظاهر النمو اجلسمي، وما يطرأ عليه االستطالع لدى املراهقني، وترتب

  . من تغريات
تقدمي موضوعات القراءة اليت تساعد املراهق على النمو اجلسمي السوي، وتساهم يف  - ٢

تقبله للتغريات اجلسمية الطارئة عليه من جهة، وتعمل على تعديل سلوك املراهقني حنو 
  . ما ينشده اتمع من جهة أخرى

bîãbq@Zï×Š§a@ìàäÛa@—öb–@Z@ @

من خالل ملهارات احلركية ا وإتقانيتميز النمو احلركي يف هذه املرحلة بزيادة النشاط،   
، مع توافر )اإلنترنت(احلاسوب، وشبكة املعلومات العاملية : استخدام وسائط املعرفة احلديثة مثل

  ). ٣٨٦هـ، ص١٤٢٥زهران، ( وأداء املهارات ،واالنسجام احلركي بني اجلسم ،التوافق
  : وميكن إبراز أهم متطلبات هذه املرحلة املشتقة من مظاهر النمو احلركي فيما يلي  
: تدريب الطالب على بعض املهارات اليت متكنهم من فهم املقروء بفاعلية، مثل - ١

تدريبهم على حتديد املعىن املناسب للكلمة من السياق، وتعرف األفكار الرئيسة يف 
عليه يف ضوء اخلربة السابقة، والتمييز بني احلقيقة والرأي، وكذلك املقروء، واحلكم 

 .  تدريبهم على التذوق األديب، وإضافة اجلديد من األفكار للوصول إىل اإلبداع
تدريب الطالب على التساؤل الذايت قبل القراءة، وأثنائها، وبعدها، فاألسئلة اليت  - ٢

املادة املقروءة، وتنظيمها، وتبقي  يضعها الطالب بأنفسهم تشجعهم على التعرف على
 . على حيويتهم ونشاطهم أثناء التعلم

داخل أسوار املدرسة أو خارجها مبا  النشاطاتنشاط املراهقني يف مجيع  استثمار - ٣
  . يتناسب مع إمكانيام اجلسمية واحلركية، ومبا يعود عليهم بالنفع والفائدة
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متعلماً إجيابياً، ونشطاً يف ضوء  اللغوية اليت جتعل من الطالب النشاطاتالتركيز على  - ٤
وتيسري املعلم  ،وإرشاد ،تدريس حديثة تركز على فاعلية املتعلم، وتوجيهإستراتيجيات 

 .للموقف التعليمي
 . ، واهتمامام، وميوهلماليت تناسب قدراماختيار موضوعات القراءة  - ٥
brÛbq@ZïÜÔÈÛa@ìàäÛa@—öb–@Z@ @

حيظى النمو العقلي يف هذه املرحلة بأمهية كبرية؛ الرتباطه بتحديد املراهق ملهنته املستقبلية   
  . وميوله أكثر من غريها ،وإمكاناته ،يف اية املرحلة الثانوية اليت تتناسب مع قدراته

الذي يرى أمهية مناسبة  )Super(رأي سوبر ) ٣٨٩هـ، ص١٤٢٥( ويورد زهران   
هنته يف هذه املرحلة، حيث يعرف املراهق أن عليه أن خيتار مهنة حياته، فاملراهقون اختيار املراهق مل

؛ لذا فهم يف حاجة إىل )عامل املهنة(وبني الرشد ) حيث ال مهنة(يقعون يف مرحلة ما بني الطفولة 
واحتياجات  ،مساعدم على استكشاف عامل املهنة والتخصص عن طريق إمدادهم باملعلومات

  . حمللية املناسبة لقدرام عن طريق املرشدينالبيئة ا
ببطء سرعة منو الذكاء، واقترابه من الوصول إىل  هذه املرحلة يف منوها العقليوتتميز   

سنة، وظهور االبتكار لدى املراهق األبرز ذكاًء واستقاللية يف ) ١٨- ١٥(اكتماله يف الفترة من 
والتفكري  ،حنو التخصص املناسب للمهنة، ومنو التذكرالتفكري، واألعلى يف الطموح، واجتاه التعليم 

ومنو املعارف، وزيادة القدرة على التحصيل، ومنو القدرات  ،وارد، واتساع املدارك البتكاري،ا
 ،وذكرياته يف مذكرات ،ومنها القدرة اللغوية، وميله إىل التعبري عن ذاته، وكتابة أفكاره ،العقلية

  . )٣٧٣م، ص٢٠٠٤ملحم، ( وقصص قصرية ،وشعر ،وخطابات
ومن أبرز مظاهر النمو العقلي يف هذه املرحلة منو القدرات العقلية املختلفة، ومنها القدرة   

اللغوية  والتعبرياتاللفظية اليت تعتمد على الفهم، وتظهر يف متكن الطالب من فهم األلفاظ، 
ا معتمداً على أسلوبه اللغوي، وخمزونه وحتديد مضادا ،املختلفة، والتعرف على معاين الكلمات

  . )٣٨٤م، ص١٩٩٨السيد، ( اللفظي، وفهمه القرائي الدقيق الختالف األلفاظ ومعانيها
حديثة يف التدريس تركز على إستراتيجيات وبناًء على ذلك يرى الباحث ضرورة تفعيل 

، وإكسابه ثروة لغوية من خالل تعلم قائم على الفهم ال اًيالفهم لتنمية قدرة الطالب لفظياً ومهار
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نَّ الطالب يف املرحلة الثانوية يبين قدرته اللفظية أ) "م١٩٩٢(يؤكد صاحل  إذعلى التلقني واحلفظ، 
وتنمو امليول . ٢٣٤ص" على أسس غري األسس اآللية، إمنا يؤسسها على أسس تعتمد عل الفهم

من املرحلة السابقة، وإىل ذلك أشار السيد  مستوىلكنها أقل جتاه القراءة يف هذه املرحلة، و
سنة، ودف هذه املطالعة إىل ) ١٣ -  ١٢(إنَّ امليل إىل القراءة يبلغ ذروته من " :بقوله) م١٩٩٨(

-١٣(عند األفراد، مث تتطور هذه املوضوعات بني  توالرحال ،واملخاطرة ،إشباع روح املغامرة
  . ٢٥٣ص" توطئة للتخصص التعليمي واملهين ؛و كسب املعلوماتسنة وتتجه يف جوهرها حن )١٩

واملعلم الناجح هو الذي يكتشف هذه امليول األدبية لدى طالبه، ويعمل على تنميتها إىل   
  .)٥٥٤هـ، ص١٤١٠منصور، وعبد السالم، ( أقصى حد ممكن

  : ما يليوميكن إبراز أهم متطلبات هذه املرحلة املشتقة من خصائص النمو العقلي في  
االجتاه حنو أساليب التعلم الذايت اليت تركز على إجيابية املتعلم، وتساعد على انتقال  - ١

  .أثر التعلم خارج حميط املدرسة
 اًتقدمي موضوعات يف القراءة تساعد على تنمية االبتكار والتفكري، وتكسبه فرص - ٢

قدراته ومنو  ،طيبة ومثمرة للنشاط العقلي، وتعمل على توسيع مدارك الطالب
  . فال تكون مقصورة على عرض احلقائق فقط ،املختلفة

تقدمي موضوعات القراءة بشكل مبسط، والرد على تساؤالت الطالب، وتعريفهم  - ٣
حقائق الكون وأسراره، وتزويدهم بالقدر املناسب من املعلومات يف شىت فروع 

  . املعرفة، مما يساعدهم على النمو العقلي
مبا يتناسب مع الفروق الفردية بني الطالب من حيث التنويع يف طرق التدريس  - ٤

  .واستعدادام للتعلم ،قدرام
bÈia‰@ZïÛbÈÐãüa@ìàäÛa@—öb–@Z@ @

يؤثر النمو االنفعايل يف هذه املرحلة يف مجيع مظاهر النمو، ويف مجيع جوانب شخصية   
االنفعاالت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعامل اخلارجي احمليط  نَّأ" )م١٩٩٨(السيد إذ يشري املراهق، 

بالفرد عرب مثرياا واستجاباا، وبالعامل العضوي الداخلي عرب شعورها الوجداين وتغرياا 
الفسيولوجية، وخيضع ارتباطها اخلارجي خضوعاً مباشراً لنمو الفرد، فتتغري املثريات تبعاً لتغري العمر 
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االستجابات تبعاً لتطور مراحل النمو، وتبقى مظاهرها اخلارجية أقرب إىل الثبات الزمين، وتتغري 
  . ٢٥٧ص" منها إىل التغري

وتتبلور مظاهر النمو االنفعايل يف هذه املرحلة يف استمرار االنفعاالت القوية اليت تتسم 
وعند إشباع باحلماس، وتتطور مشاعر احلب، واإلحساس بالفرح عند شعوره بالقبول االجتماعي، 

حاجاته باحلب، ويستمر التناقض الوجداين، ويزيد شعوره بذاته، وتتولد مشاعر اخلوف والقلق يف 
: ومن تلك الطرق ،العنف، وتعدد طرق التعبري عن انفعاالته الشديدةمثل بعض املواقف اخلطرية 

  . )٢٧٤م، ص٢٠٠٤ملحم، ( احليل اهلروبية، وتقلب املزاج، واضطراب الشهيةالعصبية، 
والتمرد جتاه مصادر السلطة يف  ،مظاهر النمو االنفعايل تولد مشاعر الغضب زرومن أب  
، ويؤكد أخرس والشيخ االستقالللوقوفها أمام رغباته حنو  واملدرسة؛ ،األسرة: مثل ،اتمع

واحلرمان  ،من أمهها شعوره بالظلم ،أن هناك أسباباً وراء غضب املراهق ومترده) "هـ١٤٢٦(
والضغوط عليه، وكثرة املضايقات اليت يتعرض هلا، ومراقبة سلوكه، وعدم متكنه من  ،والقسوة

االستقالل الذي يريده، وجرح شعوره وكرامته، وكثرة الفشل واإلحباط الذي يعترب من أخطر 
  . ٢٢٠ص" املؤثرات النفسية اليت تفتك بالسلوك

املشتقة من خصائص النمو االنفعايل يف النقاط وميكن إبراز أهم متطلبات هذه املرحلة   
  : التالية

توجيه املراهق إىل الطريق الصحيح الذي يساعده على التغلب على أزماته النفسية  - ١
  . بطريقة سليمة

  .استثمار أوقات الفراغ وايات حمببة إىل نفسه، ومناسبة لقدراته، ومفيدة النفعاالته - ٢
، وجعلها منبعاً خصباً لألعمال اهلادفة، من خالل اجلوانب احلسنة لالنفعاالتاستثمار  - ٣

تقدمي القدوة احلسنة للطالب عن طريق دراسة حياة بعض الشخصيات التارخيية الذين 
ا ميادين املعرفة، وكان هلم دور بارز يف جوانب احلياة وبرعوا يف العلوم، وأضاؤ

  . املختلفة
رات الطالب، ويشبع حاجام اختيار موضوعات القراءة اختياراً مناسباً يراعي قد - ٤

 .إىل النضج االنفعايل السليم ويصل بانفعاهلمويزيدهم ثقة بأنفسهم، النفسية، 
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 من خاللمساعدة الطالب على فهم موضوعات القراءة، وجعلهم قادرين على احلوار  - ٥
وتؤدي إىل  ،تساعدهم على تنظيم معلومامتوليد األسئلة الذاتية؛ ألن هذه األسئلة 

  . مام التعلمزتفاعلهم اإلجيايب يف الفصل، فيصبحوا أكثر امتالكاً ل
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يقاس جناح املراهق يف حتقيق التكيف االجتماعي مبا اكتسبه املراهق من خربات اتمع، وما   
ة تساعد على تكوين عالقات كونه من اجتاهات نتيجة لتلك اخلربات، فالبيئة االجتماعية املناسب

  .)٣٣٦م، ص٢٠٠٥اهلنداوي، ( وما يليها من مراحل ،اجتماعية سليمة يف هذه املرحلة
ويتميز النمو االجتماعي يف هذه املرحلة بزيادة رغبة املراهق يف تأكيد ذاته، وميله حنو 

أصدقائه،  سلطة األسرة، واهتمامه باختيار مجاعة الرفاق، ومساعدة اآلخرين، ومترده على
  . )٣٧٥م، ص٢٠٠٤ملحم، ( ليته جتاه اتمع، ومنو اجتاهاته، وتنوع ميولهومبسؤو
ويسعى املراهق يف هذه املرحلة إىل تأكيد مكانته االجتماعية عن طريق منافسته زمالئه يف   

املدرسية، وميكن للمعلم استثمار هذه املنافسة يف إثراء املوقف  والنشاطات، التحصيل العلمي
نَّ املعلم ميكن أن يدفع الطالب حنو التفوق أ) "هـ١٤١٠(التعليمي، حيث يؤكد الطحان وآخران 

االجتماعية األخرى، فاملنافسة  النشاطاتوالتقدم سواء يف املعلومات واملعارف، أو من خالل 
والتردد اليت تالزم  ،واخلوف ،اهق بنفسه، وخيففان من مشاعر اخلجلوالنجاح يعززان ثقة املر

  . ٢٥٠ص" املراهق عادة يف هذه املرحلة من عمره
وميكن إبراز أهم متطلبات هذه املرحلة املشتقة من خصائص النمو االجتماعي يف النقاط   
  :التالية

وسائل  :، مثلمسيةاألسرة واملدرسة، وغري الر :، مثلمشاركة مؤسسات اتمع الرمسية - ١
واملعايري  ،واملقروءة، ومجاعة األصدقاء يف رعاية القيم ،اإلعالم املرئية واملسموعة

  . ورعايتها يف هذه املرحلة ،واالجتاهات؛ لتنشئة الطالب على احترام القيم ،االجتماعية
االهتمام برعاية الطالب، وإشعاره بدوره يف اتمع؛ ألن ذلك هو السبيل حنو التعرف  - ٢

  . مبا يتناسب مع اهتماماته وميولهاتمع، على قدراته وإمكانياته، واستثمارها يف 
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ولآلخرين من  ،تقدمي موضوعات قرائية تساعد الطالب على الفهم الواسع لذوام - ٣
أشخاص هلم مشكالت مشاة ملشكالم؛ مما خالل حمتوى قرائي يدور حول 

  . يساعدهم على حسن التصرف يف األمور املشاة، وتعويدهم االعتماد على النفس
من خالل ، وآداب السلوك ،تنمية موضوعات القراءة لقواعد التعامل االجتماعي - ٤

وتصبح من املقومات السلوكية ، هذه االجتاهات تنميةموضوعات حتث على 
   .لشخصيام
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يصل املراهق يف هذه املرحلة إىل التمكن اللغوي نتيجة اخلربات املتراكمة اليت مر ا، فتكثر   
ولذا يتم تزويده يف هذه املرحلة مبواد تساعده على  ؛طويلةاته، ويكون قادراً على تكوين مجل مفرد

والقدرات اللغوية للمراهق ترتبط عموماً . منو قدراته اللغوية كالبالغة والنقد، والنحو والصرف
 ومدى قدرته على فهم املوضوع ،العقلية، وخمزونه اللفظي، والتنظيم اللغوي هلذه األلفاظ هبقدرات

   .)٣٤٠م، ص٢٠٠٥اهلنداوي، (
مبعلم اللغة  جيدرأنه  الباحث ظراً الكتمال نضج املراهق لغوياً يف هذه املرحلة، يرىون

العربية مساعدة املراهقني على النمو اللغوي من خالل توظيف اللغة يف استعماالم اليومية توظيفاً 
  . قائماً على الفهم، بدالً من التركيز على التلقني واحلفظ

إنَّ معلم اللغة العربية عندما يدرس طالبه "بقوله  )م١٩٩٢(وهذا ما يؤكده صاحل   
النصوص الشعرية أو النثرية، ال يهدف إىل تزويد طالبه ببعض األبيات الشعرية املوزونة املقفاة، أو 
بعض أساليب النثر، إمنا يسعى إىل حتقيق هدف أمسى وأبعد من هذا بكثري، وهو فهم املعىن 

حىت يستطيع الطالب استعماهلا يف حياته  ؛أو قطعة النثر ،شعروالتشبيهات اليت تضمنتها قصيدة ال
والثقايف لألسرة  ،واالجتماعي ،وينعكس الوضع االقتصادي. ٢٦٩ص" اليومية استعماالً صحيحاً

) م٢٠٠٥(على النمو اللغوي للمراهق يف هذه املرحلة إجياباً أو سلباً، وإىل ذلك أشار اهلنداوي 
ينشأ يف بيئة جمهزة بوسائل الترفيه، وبدرجة عالية من التعليم والثقافة، إنَّ املراهق الذي : "بقوله

ميكنه التزود بعدد وافر من املفردات اللغوية، متكنه من التحدث باللغة الفصحى، أما البيئة الفقرية 
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" فتكون اللغة العامية هي املسيطرة على حديث أبنائها، مما ينعكس ضعفاً يف قدرم التعبريية
  : وميكن إبراز أهم متطلبات هذه املرحلة من خصائص النمو اللغوي فيما يلي. ٣٤٠ص

، ةبتدريب الطالب على تعرف كلمات جديدالعمل على زيادة الثروة اللغوية، وذلك  - ١
عن طريق إشارات النص، أو السياق، أو استخدام أو معرفة معاٍن جديدة للكلمات، 

 .املراجع
الشعر، والنثر، والقصص األدبية، : املقدمة لتشملالتنويع يف موضوعات القراءة  - ٢

والدينية، واخليالية، وأن تكون هذه املوضوعات متدرجة تتحرك من الصعب إىل 
السهل، ومن البسيط إىل املعقد، ومن احملسوس إىل ارد، حبيث تساعد على إثارة 

 .اهتمام الطالب، وتوسيع خربام، وحتفيزهم إىل املزيد من القراءة
ورة العناية باستخدام إستراتيجية التساؤل الذايت؛ ملا هلا من دور إجيايب يف مساعدة ضر - ٣

 .الطالب على الفهم الدقيق، وزيادة دافعيتهم للقراءة، مما يؤدي إىل منو ثروم اللغوية
التركيز على النشاطات اللغوية اليت تعتمد على طرح الطالب لألسئلة قبل القراءة، ويف  - ٤

 ها، وتوجيههم إىل التوصل إىل حل هلا، فتكون دافعاً للبحثائها، وبعدنأث
  .واالستكشاف، وتعمل على زيادة قدرم على بناء معرفة جديدة

واستخالص أهم املتطلبات اليت جيب وبعد تناول خصائص منو طالب املرحلة الثانوية، 
طالب على تقبل التغريات مراعاا عند تعليم القراءة لطالب تلك املرحلة جيدر باملعلم أن يدرب ال

إىل النضج السليم، ومنوهم اللغوي إىل درجة من القبول، واألخذ  ماجلسمية، والوصول بانفعاال
   . بأيديهم لتقبل الواقع االجتماعي الذي يعيشون فيه
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إثراء الدراسة احلالية يف جانبيها نظراً ملا متثله الدراسات السابقة من رافد قوي يسهم يف 
اليت أجريت يف جمال دراسته مركزاً على  الدراساتفقد رجع الباحث إىل  ،النظري وامليداين

الدراسات اليت تناولت مهارات الفهم القرائي، وتلك الين استخدمت إستراتيجية التساؤل الذايت 
استعراضها وفقاً لعدة مت لتنمية تلك املهارات بشكل رئيس، ولإلفادة من تلك الدراسات، فقد 

  :أمور هي
  : تقسيم الدراسات السابقة إىل حمورين - ١

  . الدراسات اليت تناولت مهارات الفهم القرائي: احملور األول -
  . التساؤل الذايت إستراتيجيةالدراسات اليت تناولت : احملور الثاين -
مت استعراض الدراسات السابقة داخل كل حمور بناء على حدوثها زمنياً من األقدم إىل  - ٢

  . األحدث
  : عرض كل دراسة من حيث - ٣

  . هدف الدراسة  -أ 
  . منهجها، وإجراءاا، متضمنة األدوات والعينة  - ب 
  . أبرز النتائج ذات العالقة بالدراسة احلالية   - ج 
  . التعليق على الدراسات السابقة بشكل عام - ٤
وفيما يلي بيان  ،سلوب املناقشةأل اًاستعراض الدراسات السابقة ـ يف هذا البحث ـ وفق - ٥

  : ذلك
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من أوائل الدراسات اليت ألقت الضوء على تنمية مهارات القراءة الناقدة بوصفها أحد 
، واليت استهدفت تنمية مهارات )م١٩٨٦(مهارات الفهم القرائي، الدراسة اليت قام ا حممد 

وقسمت عينة ، يف مصر القراءة الناقدة، لدى تالميذ الصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي
لربنامج املصمم لتنمية ل اًتدرس وفق ،تلميذاً وتلميذة) ٤٨(جتريبية تضم : الدراسة إىل جمموعتني
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، بالطريقة املعتادةتلميذاً وتلميذة تدرس ) ٤٤(مهارات القراءة الناقدة، وأخرى ضابطة تضم 
دراسة حتديد واستخدم املنهج شبه التجريبـي؛ لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تضمنت أدوات ال

كل مهارة، وتوصل إىل عشر مهارات القراءة الناقدة املناسبة لعينة الدراسة يف ضوء األمهية النسبية ل
حتديد هدف الكاتب واجتاهه، والتمييز بني احلقائق واآلراء، وحتديد العبارات املبالغ : هيمهارات 

لنتيجة، وحتديد التشابه فيها، وحتديد العالقة بني األفكار وربطها ببعض، وربط السبب با
واالختالف يف العبارات، وحتديد منطقية األفكار وتسلسلها، وتقدير املعاين، والقدرة على 
استخالص تعميمات من احلقائق اجلزئية، وحتديد العبارات اليت هلا صلة باملوضوع وما ليس هلا 

، واختبار لقياس فعالية الربنامج صلة به، مث قام الباحث ببناء برنامج لتنمية املهارات العشر السابقة
يف تنمية تلك املهارات، وبعد االنتهاء من تدريس الربنامج طبق الباحث اختبار القراءة الناقدة، 
وخلصت الدراسة إىل فعالية الربنامج املقترح يف تنمية مهارات القراءة الناقدة املستهدفة ما عدا 

يس هلا صلة به، حيث مل توجد فروق دالة بني حتديد العبارات اليت هلا صلة باملوضوع، وما ل
   .جمموعيت الدراسة يف هذه املهارة

دراسة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة عني مشس هدفت إىل ) م١٩٩٠(وأجرت املطاوعة 
تنمية بعض مهارات الفهم يف القراءة الصامتة لدى تلميذات الصف الثاين اإلعدادي بدولة قطر 

الفردي، وأثره يف تنمية االجتاه حنو القراءة، واستخدمت الباحثة املنهج باستخدام أسلوب التعلم 
 تلميذة مت تقسيمهن إىل أربع جمموعات) ٢٠٠(شبه التجريبـي، وتكونت عينة الدراسة من 

ضابطتني، ومشلت أدوات الدراسة اختباراً موضوعياً من منط  وأخرينيجتريبيتني،  اثنتني: متكافئة
حتديد الفكرة الرئيسة، وحتديد : (يقيس مخس مهارات وهي ،القراءة الصامتة االختيار من متعدد يف

التفاصيل اجلزئية، وحتديد معاين املفردات من السياق، والقدرة على االستنتاج، وحتديد املعاين 
  ).املعجمية

للتعرف  ؛عتني التجريبيتني، وطبقت استبانةملتابعة كل تلميذة يف امو كما أعدت سجالً
على امليول واالهتمامات القرائية لعينة الدراسة، مث أعدت برناجماً؛ لتنمية مهارات القراءة الصامتة 

ار الفهم يف القراءة الصامتة باملستهدف تنميتها، وبعد االنتهاء من تطبيق الربنامج، مت تطبيق اخت
ستوى سن كبري يف محدوث حت: وكشفت الدراسة عن نتائج من أمهها. على جمموعات الدراسة
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نَّ هذا التحسن ال يعود إىل أيتني يف املهارات اليت قاسها االختبار، وتلميذات اموعتني التجريب
برنامج القراءة الفردية الذي اهتم بقدرات زيادة عدد موضوعات القراءة فقط، إمنا يعود إىل 

  . نامجالتلميذات واهتمامان، وميوهلن اخلاصة يف كل جزء من أجزاء الرب
بدارسة استهدفت التعرف على ) م١٩٩٦(ويف جمال تقومي أسئلة كتب القراءة قام عبيد 

ومستوياته املختلفة باملرحلة اإلعدادية بدولة  ،مدى معاجلة أسئلة تعليم القراءة ملهارات الفهم
سلوب األ(اإلمارات العربية املتحدة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ممثالً يف أحد أساليبه 

حيث صمم أداة لتحليل أسئلة حمتوى كتاب القراءة، وأخرى لتحليل أسئلة املعلمني ، )التحليلي
ومشلت عينة التحليل أسئلة كتب القراءة مبعدل كتاب لكل صف دراسي، وأسئلة املعلمني الصفية، 
سهم يف حصص القراءة يف أربع مدارس إعدادية، وأسئلة املعلمني يف دفاتر حتضري درو الشفهية

قائمة مبهارات الفهم  عدتأُولتحقيق أهداف الدراسة  .اليومية يف مادة القراءة والنصوص األدبية
اليت تتضمن مستويات الفهم احلريف،  ومستوياته املناسبة لتالميذ املرحلة اإلعدادية ،القرائي

ولكل  األمهية النسبية لكل مهارة، تدد، وحواالستنتاجي، والنقدي، والتذوقي، واإلبداعي
استمارة صممت ل حمتوى أسئلة كتب القراءة، وأسئلة املعلمني الصفية يف ضوء لِّمستوى، مث ح

وبعد رصد نتائج التحليل جلمع البيانات، ورصد معدالت التكرار يف املواد اليت حلِّل حمتواها، 
ومستوى الفهم مستوى الفهم املباشر ومهاراته، عاجلت أسئلة القراءة أن إىل  الدراسة تتوصل

التذوقي ومهاراته بشكل أكرب مما حدد هلا من أمهية نسبية، بينما مل تعاجل مستويات الفهم 
  . ومهاراا بشكل يتناسب مع ما حدد هلا من أمهية ،واإلبداعي ،والناقد ،االستنتاجي

دراسة يف اإلمارات ) م١٩٩٧(ويف حماولة لتنمية مهارات الفهم القرائي أجرى جاب اهللا 
دفت إىل تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاين الثانوي العام، وتنمية ما ه
، طالباً وطالبة) ١١٦(نة مكونة من على عي الدراسة جريتر متدنياً لديهم من مهارات، وأُظه

مهارات الفهم القرائي  حددتمستخدماً املنهج شبه التجريبـي، ولتحقيق أهداف الدراسة 
اختباراً موضوعياً من منط االختيار من متعدد مكوناًَ  عدأُة لطالب الصف الثاين الثانوي، مث املناسب
اجلملة، والفقرة، مث استخدم : سؤاالً، مثانية ملستوى الكلمة، وعشرة لكل من مستويي) ٢٨(من 
لتنمية ما ظهر متدنياًَ من  ؛التربوية النشاطاتو ،عض األساليبتدريس تشتمل على بة طريق



٧٠ 

إدراك العالقة بني كلمتني : مهارات الفهم القرائي بناًء على نتائج التقومي، وهذه املهارات هي
ونوعها، ونقد ما تتضمنه اجلملة من معىن، وتقومي الفقرة يف ضوء ما تتضمنه من أفكار وآراء، 

االختبار  مت تطبيق التطبيقوبعد انتهاء مدة ). غري معلنة(وإدراك ما بني السطور من أفكار ضمنية 
  : بعدياً، وأسفرت الدراسة عن نتائج من أبرزها

قرائي اليت يتضمنها مستوى الكلمة، نسبة متكن الطالب من مهارات الفهم اليف  ارتفاع
حتديد معىن الكلمة ومضادها، وإدراك العالقة بني كلمتني ونوع العالقة، وتصنيف الكلمات : (هي

على طالب اموعة تفوقوا  التجريبيةطالب اموعة ، كما أن املتشاة املعىن يف جمموعات
الضابطة يف التمكن من مهارات الفهم القرائي األربعة اليت ظهرت متدنية، مما يؤكد فعالية الطريقة 

يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف  املتضمنة أساليب ونشاطات تربويةالتدريسية 
  .الثاين الثانوي

 )م١٩٩٩(عطية  أجرى ،األوىل من نوعها يف تنمية مهارات الفهم القرائيويف دراسة تعد 
اخلريطة الداللية يف تنمية  إستراتيجيةدارسة هدف من خالهلا إىل التعرف على فعالية  يف مصر

مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي، واستخدم الباحث املنهج شبه 
ضابطتني : تلميذاً وتلميذة قسموا إىل أربع جمموعات) ١٥٢(التجريبـي مع عينة مكونة من 

مبهارات الفهم القرائي  وجتريبيتني، وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة اليت متثلت يف إعداد قائمة
املناسبة لطالب الصف الثاين اإلعدادي، مث حدد األمهية النسبية لكل مهارة وتوصل إىل مخس 

استنتاج الفكرة الرئيسة للفقرة، استنتاج هدف الكاتب، التمييز بني احلقيقة : (عشرة مهارة ومنها
بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل والرأي، التمييز بني املعقول والالمعقول من األفكار، التمييز 

النتيجة، وحتديد العنوان الرئيسي ببه، استنتاج خصائص أسلوب الكاتب، واستنتاج عالقة السبب 
مث أعد اختباراً موضوعياً من منط االختيار من ...). للموضوع، وحتديد مفرد الكلمة ومضادها

ظهر متدنياً من املهارات السابقة، وأعد دليالً اخلريطة الداللية لتنمية ما  إستراتيجيةمتعدد، وبىن 
أثناء تدريس القراءة، وبعد جتربة الدراسة على طالب  اإلستراتيجيةملساعدة املعلم على تنفيذ هذه 

اموعتني التجريبـيتني اليت استغرقت شهرين، مت تطبيق اختبار الفهم القرائي بعدياً، وخلصت 
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ريطة الداللية وتأثريها اإلجيايب يف فهم التالميذ ملا يقرؤون، اخل إستراتيجيةالدراسة إىل فعالية 
   .والناقد ،يواالستنتاج ،واكتسام مهارات الفهم احلريف

دراسة استهدفت بناء برنامج لتنمية مهارات ) م٢٠٠٠(ويف مصر أيضاً أجرى القليين 
تخدمت الدراسة املنهج شبه الفهم القرائي، والتعبري الكتايب لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي، واس

موعة من األدوات جتريبية وضابطة، وأعد الباحث جم: التجريـيب، ووزع أفراد العينة إىل جمموعتني
تضمنت األوىل مهارات الفهم القرائي، واألخرى تضمنت مهارات التعبري الكتايب،  قائمتني: منها

لقياس املهارات رائي، والتعبري الكتايب؛ لكل من الفهم الق) بنائية(مرحلية وأعد مخسة اختبارات 
مت االستعانة ا أثناء تدريس الربنامج، وأعد اختبارين من صورتني متكافئتني  ،املستهدفة بالتنمية

لكل من الفهم القرائي، والتعبري الكتايب مت تطبيقهما قبلياً على عينة الدراسة، مث قام بتطبيق الربنامج 
 اًيف حني درست اموعة الضابطة وفق ،تجريبية ملدة شهرين ونصفاملقترح على اموعة ال

، وبعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج أعاد تطبيق صوريت االختبار بعدياً، وبعد إجراء املعتادألسلوب ل
تالميذ الصف اخلامس تناسب املعاجلات اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة مثان مهارات 

فهم معاين املفردات، وفهم معىن اجلملة، وفهم معىن الفقرة، وفهم الفكرة الرئيسة، : االبتدائي هي
وفهم املعىن العام للنص املقروء، كما وفهم األفكار اجلزئية، وترتيب األفكار، واستنتاج املعلومات، 

  . تلك املهاراتيف تنمية فعالية الربنامج املقترح  أثبت
يف مملكة ) م٢٠٠١(ما وراء املعرفة قامت السليمان إستراتيجيات ويف ظلّ االهتمام احلايل ب

 إستراتيجيات القراءة و(بدراسة استهدفت الكشف عن فعالية برنامج التدريس العالجي البحرين 
دى ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم والوعي القرائي لإستراتيجيات القائم على ) التفكري

، واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبـي يف الفهم القرائيصعوبات  التلميذات الاليت يعانني من
يعانني من صعوبات يف الفهم القرائي وزعن يف الصف السادس تلميذة ) ٢٣(مع عينة بلغ قوامها 

الضابطة،  تلميذة يف اموعة) ١١(، والتجريبيةتلميذة يف اموعة ) ١٢(على جمموعتني بواقع 
، )اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة( اختبار للذكاء: ت الدراسة يف ثالثة اختبارات هياومتثلت أدو

واختبار حتصيلي يف القراءة الصامتة، واختبار مهارات الفهم القرائي، واستخدمت الدراسة مقياساً 
ما وراء إستراتيجيات للوعي القرائي، وبرناجماً تدريبياً عالجياً لذوات صعوبات التعلم باستخدام 
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أحدمها يقيس  ؛باريناملعرفة يف تنمية الفهم القرائي، وبعد تطبيق الربنامج ملدة شهر مت تقدمي اخت
مهارات القراءة الصامتة، واآلخر يقيس مهارات الفهم القرائي مت اختيار حمتوامها من الكتاب املقرر 

: ومنها ،على تلميذات الصف السادس، وقد توصلت الدراسة إىل بعض مهارات الفهم القرائي
رنامج التدريب العالجي التعرف على املعىن الضمين، والتوصل إىل الفكرة الرئيسة، كما أثبت ب

   .فعاليته يف تنمية مهارات الفهم القرائي
ويف توجه لتحديد مستويات الفهم القرائي ومهاراته الالزمة ألسئلة كتب اللغة العربية 

هدفت إىل حتديد مستويات الفهم القرائي واملهارات حتليلية دراسة ) م٢٠٠١(أجرى فضل اهللا 
) قبل اجلامعي(ي توافرها لدى املتعلمني يف مراحل التعليم العام املندرجة حتت كل مستوى اليت ينبغ

عشر كتاباً بواقع ستة  ثينابدولة اإلمارات العربية املتحدة، واشتملت الدراسة على حتليل حمتوى 
كتب باملرحلة االبتدائية، وثالثة كتب لكل من املرحلتني اإلعدادية والثانوية، وتضمنت مواد 

ليل أسئلة كتب اللغة العربية، وإعداد طريقة لسري عمليات تصنيف األسئلة الدراسة استمارة لتح
وفقاً ملستويات الفهم القرائي، ودليالً لتحليل أسئلة الكتب الدراسية يف ضوء مستويات الفهم 

توصلت الدراسة إىل  ،القرائي، وبعد االنتهاء من حتليل أسئلة كتب اللغة العربية مبراحل التعليم العام
تخدام كتب اللغة يف مراحل التعليم العام ملستويات الفهم القرائي من الكثرة إىل القلة ألسئلة أن اس

مستوى الفهم احلريف، ومن القلة إىل الكثرة ألسئلة مستويي الفهم التفسريي والفهم التطبيقي، 
 وجاءت أسئلة حتديد التفاصيل، واستخالص النتائج، وإصدار األحكام األكثر استخداماً يف
مستويات الفهم القرائي الثالثة على الترتيب، بينما جاءت أسئلة حتديد األفكار الصرحية، والتنبؤ 

  .باألحداث، ومتييز احلقائق من اآلراء األقل استخداماً يف املستويات الثالثة على الترتيب
 )هـ١٤٢١(احلديثة يف تدريس القراءة أجرى القعطيب باإلستراجتيات ويف ظل االهتمام 

هدفت إىل التعرف على أثر اسة لنيل درجة املاجستري من كلية التربية جبامعة امللك سعود در
يف استيعاب املقروء وثباته لدى طالب الصف األول الثانوي  (SQ3R)القراءة للدرس  إستراتيجية

عامة نظرة يشري إىل اخلطو األوىل إلقاء S  (Survey)فاحلرف األول واملكونة من مخس خطوات 
 طرح األسئلةيشري إىل اخلطو الثانية،  (Questioning)  (Q)و احلرف الثاين ، أولية على النص

يتألف من ثالث كلمات اقرأ  3R واحلرف  ، مع توقع اإلجابة من خالل معلومات النص
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(Read) ومسع ،(Recite) وراجع ،(Revise) ، واستخدم املنهج شبه التجريبـي مع عينة
، ولتحقيق ما بالرياضطالباً من طالب الصف األول الثانوي باملعهد العلمي ) ١٧(مكونة من 

دف إليه الدراسة قام بإعداد قائمة مبهارات استيعاب القراءة املناسبة لعينة الدراسة، مث أعد اختباراً 
مع اموعة التجريبية، القراءة للدرس  إستراتيجيةخدام باست بدأ يف تطبيق التجربةلقياسها، مث 

أسابيع، مث أعاد تطبيق اختبار استيعاب املقروء  مثانيةملدة والطريقة املعتادة مع اموعة الضابطة 
يف استيعاب املقروء تناسب طالب الصف األول مهارة أربع وعشرين وخلصت الدراسة إىل بعدياً، 
معرفة معاين املفردات، واستنتاج األفكار الرئيسة، والتمييز بني احلقيقة والرأي، : ومنها ،الثانوي

رأي يف النص، ومعرفة املعىن اخلفي، واحلكم على الشخصيات مبعايري مستنبطة من الدرس، وإعطاء 
كانت ) ت(والقدرة على التنبؤ، وفيما يتعلق بنتائج التطبيق وباستخدام األسلوب اإلحصائي 

أن هذه لصاحل اموعة التجريبية، مما يؤكد ) ٠,٠٥(وهي دالة عند مستوى ) ٣,٢٢(يجته نت
 .  يف استيعاب الطالب للمادة املقروءة، وثباا لديهم ذات تأثرياإلستراتيجية 

مقترحة يف تنمية مهارات الفهم القرائي  إستراتيجيةبدراسة فعالية ) م٢٠٠٣(وقام جاد 
اإلعدادي، ومتثل منهج الدراسة يف املنهج شبه التجريبـي، وتكونت  لدى تالميذ الصف الثاين

تلميذاً ميثلون ) ٤٥(، والتجريبيةتلميذاً ميثلون اموعة ) ٤٣(تلميذاً، ) ٨٨(عينة الدراسة من 
ولتحقيق ما دف إليه الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لتحديد مهارات . اموعة الضابطة
ناسبة لعينة الدراسة، مث صمم يف ضوئها اختباراً لقياس مهارات الفهم اليت مت الفهم القرائي امل

املقترحة اليت  اإلستراتيجيةاالقتصار عليها، وأعد دليالً للمعلم لتنمية مهارات الفهم القرائي وفق 
تتكون من خطوات تتمثل يف تقسيم التالميذ إىل جمموعات ما بني متوسط ومنخفض يف التحصيل، 

ويل أهداف املوضوع إىل أسئلة تقيس مهارات الفهم القرائي، وتقدمي تعزيز مباشر لكل إجابة وحت
ق بعدها اختباراً بثالثة أشهر، طُ اإلستراتيجيةصحيحة، مث تلخيص ما مت قراءته، واستمر تطبيق هذه 

  :لقياس الفهم القرائي بعدياً، ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
حتديد معىن الكلمة من السياق، واشتقاق لبعض : ومنها ،هارات الفهم القرائيقائمة مب  - ١

املفردات من مفردة واحدة، ووضع عنوان مناسب للمقروء، ومعرفة األفكار الفرعية 
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يف كل فقرة، والتمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية، وتكوين رأي حول فكرة 
  . عبريات اللغوية اجلميلة يف النصأو قضية وردت يف النص، وحتديد الت

  . عدم متكن أي تلميذ يف اموعة الضابطة من مهارات الفهم القرائي - ٢
 .املقترحة يف تنمية مهارات الفهم القرائي اإلستراتيجيةفعالية  - ٣

دراسة هدفت ) م٢٠٠٤(يف تدريس القراءة، أجرى العيسوي  التقنيةويف توجه لتفعيل دور 
يف حتسني السرعة والفهم  (Power Point)إىل الكشف عن فعالية استخدام برنامج العروض 

تعليم القراءة الشائعة  تقنياتالقرائي، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي للتعرف على أمناط 
وللتعرف أيضاً على استخدامهن لتلك األمناط عند تدريسهن  ؛ا معلمات اللغة العربية نيستعتاليت 

دروس القراءة، واستخدم الباحث منهجاً آخر ممثالً يف املنهج شبه التجريبـي؛ لدراسة أثر 
والفهم القرائي، واختار عينتني بطريقة  ،استخدام برنامج العروض يف تدريس القراءة على السرعة

ات اللغة العربية مبراحل التعليم العام يف دولة اإلمارات، وعددهن عشوائية متثل العينة األوىل معلم
طالبة، وعينة أخرى ميثلن ) ٤٣(معلمة، وطالبات التربية العملية ختصص لغة عربية وعددهن ) ٥٥(

) ٢٥(، والتجريبيةتلميذة يف اموعة ) ٢٧(وتلميذة، ) ٥٢(الصف الرابع االبتدائي وعددهن 
تلميذة يف اموعة الضابطة، ومشلت الدراسة عدداً من األدوات متثلت يف تصميم بطاقة مالحظة 

التعليم أثناء تدريس لتقنية لقياس مدى استخدام معلمات اللغة العربية، وطالبات التربية العملية 
للقراءة باستخدام  رعة والفهم القرائي، وإعداد دروسالقراءة، وإعداد اختبار تشخيصي لقياس الس

يف حني درست اموعة الضابطة دروس القراءة  ،برنامج العروض؛ لتنفيذه على اموعة التجريبية
وبعد االنتهاء من تطبيق أدوات الدراسة تبني أن طالبات التربية العملية كن . بالطريقة املعتادةذاا 

غة العربية، وأن برنامج العروض أدى إىل يف تعليم القراءة من معلمات الل للتقنيةأكثر استخداماً 
  .حتسني السرعة، والفهم القرائي، ووفر وقتاً يف التدريس قياساً بالطريقة املعتادة

بدارسة هدف من خالهلا إىل التعرف على الفروق يف االستيعاب ) م٢٠٠٦(وقام العليان 
 والصامتة، واختار عينة الدراسة ،يف اختباري القراءة اجلهرية ،والسادس ،بني تالميذ الصفني الرابع

بلغ  ،يف املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض والسادس ،من تالميذ الصفني الرابع بطريقة عشوائية
تلميذاً يف الصف ) ١٤٤(و ،تلميذاً يف الصف الرابع) ١٤١(تلميذاً، منهم ) ٢٨٥(عددهم 
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ئي، ونصني من كتاب القراءة السادس، مث اختار نصني من كتاب القراءة للصف الرابع االبتدا
للصف السادس االبتدائي ـ مل يسبق للتالميذ دراستها ـ وطلب من تالميذ الصفني الرابع 

مع تشجيع عينة الدراسة على ، أحدمها قراءة جهرية، واآلخر قراءة صامتة ،والسادس قراءة النصني
االختيار من متعدد، تقيس  القراءة بأفضل ما لديهم، واإلجابة على مخسة أسئلة موضوعية من نوع

وجود فروق ذات داللة : وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمههااالستيعاب احلريف واالستنتاجي، 
بني متوسطي نتائج تالميذ الصف الرابع، ونتائج تالميذ ) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى داللة أقل 

صف السادس، كما وجدت ، وذلك لصاحل تالميذ الالصف السادس يف اختبار القراءة  الصامتة
بني متوسطي نتائج تالميذ الصف ) ٠,٠١(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من 

الرابع ونتائج تالميذ الصف السادس على اختبار القراءة اجلهرية، وذلك لصاحل تالميذ الصف 
جلهرية يف الفهم وهذا يعين أن القراءة الصامتة كانت ذات فاعلية أكرب من القراءة ا. الرابع

واالستيعاب لدى تالميذ الصف السادس، والقراءة اجلهرية كانت ذات فاعلية أكرب من القراءة 
  . الصامتة يف الفهم واالستيعاب لدى تالميذ الصف الرابع

لنيل درجة دراسة ) م٢٠٠٦(ومسايرة لالجتاهات احلديثة يف التدريس أجرت سلطان 
من  إستراتيجيةهدفت إىل التعرف على أثر كل ة حلوان، الدكتوراه من كلية التربية جبامع

، (K.W.L)ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا عرفت؟ : (الثالثستراتيجيات اإل

والتعبري  ،على االستيعاب القرائي) مراقبة االستيعاب إستراتيجيةو(، )تركيز االنتباه إستراتيجيةو(
الكتايب لدى تالميذ  الصف الثاين اإلعدادي، وكان املنهج شبه التجريبـي هو املنهج املناسب هلذه 
الدراسة، ولتحقيق ما دف إليه الدراسة أعدت قائمة مبهارات االستيعاب القرائي عند مستويات 

امللخص، وأعدت  فهم الكلمة، واستيعاب اجلمل، واستيعاب النص، وقائمة أخرى مبهارات كتابة
أحدمها يقيس مهارات االستيعاب القرائي، واآلخر يقيس مهارات كتابة املخلص،  ؛اختبارين

؛ لضبط مستوى الذكاء بني اموعات )كي صاحلزأمحد (من إعداد  واختباراً للذكاء املصور
عنقودية  وراعت مناسبة هذه األدوات لعينة الدراسة اليت مت اختيارها بطريقة عشوائيةاألربع، 

تلميذة، والثالث ) ٤٠(تكونت من أربع جمموعات، كانت اموعة األوىل ضابطة تكونت من 
تلميذاً مت تدريسها ) ٣٩(تلميذاً، بلغت اموعة األوىل ) ١٥٠(األخريات جتريبية تتكون من 
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تركيز االنتباه،  ستراتيجيةإل اًتلميذاً درست وفق) ٣٦(واموعة الثانية ، (K.W.L) إستراتيجيةب
مراقبة االستيعاب، مث  إستراتيجيةتلميذاً درست باستخدام ) ٣٥(واموعة الثالثة تكونت من 

طبقت االختبارين قبلياً على جمموعات الدراسة، مث نفذت التجربة على مدى ثالثة أشهر، مث طُبق 
صاحبة للتعرف على تنمية الثالث املستراتيجيات اإلاالختبار بعدياً، وكشفت الدراسة عن فاعلية 
  .مهارات االستيعاب القرائي، وامللخص الكتايب

يف مصر دراسة هدفت ) م٢٠٠٦(أجرى عبد اخلالق تطوير تدريس القراءة ويف توجه حنو 
بناء برنامج مقترح لتنمية مهارات الفهم القرائي، وحتسني الوعي بقضايا العوملة لدى طالب إىل 

) ٢٢٤(اً املنهج شبه التجريبـي مع عينة دراسته اليت بلغ عددها مستخدم ،الصف األول الثانوي
مت اختيارهم من مثانية فصول دراسية بطريقة عشوائية عنقودية، وزعهم بالتساوي  ،طالباً وطالبة

إحدامها تتضمن أهم  قائمتنيالتجريبية والضابطة، ومشلت أدوات الدراسة : على جمموعيت الدراسة
قضايا العوملة، واألخرى تتضمن مهارات الفهم القرائي املناسبة لعينة الدراسة، وبرناجماً تعليمياً 
لتطوير تدريس القراءة يف ضوء قضايا العوملة، ومقياساً للوعي بتلك القضايا، واختباراً لقياس 

الفهم القرائي ومقياس الوعي بقضايا  مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها، وبعد تطبيق اختبار
، فيما كانت التجريبيةالعوملة قبلياً، طبق دليل الربنامج املقترح ملدة ستة أشهر على طالب اموعة 

اموعة الضابطة تدرس موضوعات القراءة بالطريقة املعتادة، وبعد االنتهاء من تدريس الربنامج 
وخلصت الدراسة ئي، ومقياس الوعي بقضايا العوملة بعدياً د تطبيق اختبار الفهم القراياملقترح أع

: عشر مهارات هيإىل حتديد مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول الثانوي ممثلة يف 
حتديد املعىن املناسب للكلمة من السياق، حتديد األفكار اجلزئية للموضوع، واستنتاج املعاين 

كاتب، واستنتاج وجهة نظر الكاتب وأغراضه ودوافعه، والتمييز بني الضمنية اليت مل يصرح ا ال
احلقيقة والرأي، وتكوين رأي حول الشخصيات واألفكار املطروحة، وإدراك ما توحي به 
الكلمات والتعبريات، وإدراك الصور البيانية واألخيلة املتضمنة يف املوضوع، واقتراح حلول جديدة 

، كما أثبت لتوصل إىل تنبؤات جديدة وفقاً لفرضيات معينةملشكالت وردت يف املوضوع، وا
  . الربنامج فاعليته يف تنمية تلك املهارات
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من خالهلا إىل تنمية مستويات الفهم  بدراسة سعيا) م٢٠٠٦(ي والظنحاين وقام العيسو
دت ، واعتم)األول املتوسط(القرائي لدى تلميذات الصف السابع بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

عينة الدراسة بطريقة عشوائية عنقودية تكونت من  تعلى املنهج شبه التجريبـي، واختري الدراسة
لتحديد مستويات الفهم القرائي،  ؛قائمةتلميذة من الصف السابع، ومشلت مواد الدراسة ) ٥٩(

ات لتدريس موضوع ؛لقياس متكن عينة الدراسة من مستويات الفهم القرائي، ودليالً ؛واختباراً
القراءة بطريقة التعلم النشط، وبعد تطبيق االختبار قبلياً، أُسند تدريس عينة الدراسة بأسلوب التعلم 

بعد . ختصص لغة عربية، واستغرقت عملية التطبيق ثالثة أشهر) متدربة(النشط إىل طالبة معلمة 
لة إحصائية بني وجود فروق ذات دالذلك طُبق اختبار الفهم القرائي بعدياً، وكشفت النتائج عن 

متوسطات درجات التلميذات يف كل من القياس القبلي والقياس البعدي لصاحل القياس البعدي، 
، وكذلك )٠,٠٥(وذلك فيما يتعلق مبهارات الفهم االستنتاجي حيث جاءت الداللة عند مستوى 

عن مستوى فيما يتعلق مبهارات الفهم التذوقي، ومهارات الفهم اإلبداعي، حيث جاءت الداللة 
وفيما يتعلق مبهارات الفهم احلريف . تلك املهاراتفعالية التعلم النشط يف تنمية مما يؤكد ) ٠,٠١(

وهي غري ) ١,٢٧٨(، وبلغت يف مهارات الفهم النقدي )٠,٥٢٨(احملسوبة ) ت(فقد بلغت قيمة 
  . مما يؤكد عدم حدوث حتسن يف أداء التلميذات يف تلك املهارات) ٠,٠٥(دالتني عند مستوى 
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متطلبات العصر الراهن مع  تتفق نسبياً حديثة إستراتيجيةعلى الرغم من أن التساؤل الذايت 
ممسكاً وتساعد املتعلم على أن يكون مسيطراً و الذي يتطلب قارئاً واعياً، وفامهاً ملا يقرأ من جهة،

دراسات، اثنتان منها  سبعإالَّ أن الباحث الحظ قلتها، فلم جيد سوى بزمام تعلمه من جهة أخرى 
منها عربية أجريت يف مصر، وكانت عبارة عن دراسات قدمت يف مؤمترات ومخس أجنبية، 

  . علمية، أو نشرت يف جمالت تربوية
هدفت إىل التعرف على دراسة  (Davy McBride's 1986) زيدابراك مديفي أجرى و

عمليات الفهم احلريف واالستداليل، وأثر توليد األسئلة  وتقوميأثر توليد األسئلة على فهم الفقرة، 
 تكونتعينة الدراسة بطريقة عشوائية  على التالميذ، واستخدما املنهج شبه التجريبـي، واختاراً

تلميذاً من الصف السادس، مت تقسيمهم إىل جمموعتني، جمموعة ختتص بتوليد األسئلة ) ٥٠(من 



٧٨ 

تلميذاً، ولتحقيق ) ٢٦(تلميذاً، وجمموعة القراءة وإعادة القراءة تتكون من ) ٢٤(تتكون من 
أهداف الدراسة، مت إعداد اختبار مكون من أربع فقرات، كل فقرة يندرج حتتها مثانية تساؤالت 

األسئلة احلرفية، واألسئلة : للفهم ختتص بالتداعي احلر، وهذه التساؤالت تنقسم إىل نوعني
  :االستداللية، وبعد تطبيق االختبار على اموعتني، توصلت الدراسة إىل نتائج كان من أمهها

ذات داللة  ،كانت التأثريات الرئيسة لتوليد األسئلة، ونوع األسئلة، والتفاعل بينهما
ية موعة توليد األسئلة، وكان متوسط الدرجات يف املستويني احلريف واالستداليل أكرب إحصائ

  .بالنسبة موعة توليد األسئلة من جمموعة القراءة
دراسة هدفت إىل التعرف على تأثري األسئلة اليت  (Sheung 1995) شونج كما أجرى

ذاتية للطالب من حيث طبيعتها يولدها الطالب على الفهم واالستنتاج، وجودة األسئلة ال
طالباً يف الصف ) ١٥٩(ومستوياا، طبقت الدراسة املنهج شبه التجريبـي على عينة تكونت من 

إعداد اختبار يف الفهم واالستنتاج مت : التاسع، واشتملت الدراسة على جمموعة من األدوات ومنها
مث تعرضت بعد ذلك اموعة التجريبية  التجريبية والضابطة،: تطبيقه قبلياً على جمموعيت الدراسة

تدريسية جمتمعة يف جمال التساؤل الذايت، وبعد انتهاء  إستراتيجيات لربنامج تدريـيب يتكون من 
كشفت نتائج  .بعدياً على اموعتني التجريبية والضابطة راالختباالربنامج التجريبـي مت تطبيق 

   .التساؤل الذايت يف تنمية الفهم واالستنتاج إستراتيجيةاالختبار البعدي عن فعالية 
دراسة هدف من خالهلا إىل التعرف على أثر يف مصر ) م٢٠٠٠(وأجرى عبد احلميد 
املعرفية يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى  ستراتيجياتاإلتدريب الطالب على بعض 

ي مع عينة مت اختيارها طالب الصف األول الثانوي، واستخدم الباحث املنهج شبه التجريبـ
طالباً مت توزيعهم على ثالثة فصول، ولتحقيق هدف الدراسة ) ١٠٣(بطريقة عشوائية مكونة من 

حتديد هدف الكاتب، والتمييز بني : أعد اختباراً لقياس مخس مهارات للفهم مت التوصل إليها هي
املقدمات، والتمييز بني احلقيقة املعاين اشتمل عليها املوضوع من عدمه، والتنبؤ بالنتائج يف ضوء 

والرأي، وحتديد موضوعية الكاتب يف عرض أفكاره، مث طبق الباحث اختباراً قبلياً مكوناً من 
كل  ،عشرة أسئلة كل مهارة مستهدفة يقيسها سؤاالن من منط االختيار من متعدد على أفراد العينة

بالترتيب  ستراتيجياتاإل فصل على حدة، بعد ذلك درب طالب كل جمموعة على إحدى هذه
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الدمج بني التساؤل الذايت  إستراتيجيةالتلخيص، و إستراتيجيةالتساؤل الذايت، و إستراتيجية: (وهي
تطبيق  أُعيدالسابقة ستراتيجيات اإل، وبعد االنتهاء من تدريب عينة الدراسة على )والتلخيص

التساؤل والتلخيص معاً يف تنمية  إستراتيجيةاختبار الفهم بعدياً، وأسفرت النتائج عن فعالية 
فلم تكن هناك فروق ذات داللة  ،مهارات الفهم املستهدفة ما عدا مهارة حتديد هدف الكاتب
   .إحصائية يف املعاجلات الثالث لدى أفراد العينة يف تلك املهارة

ما وراء املعرفة  إستراتيجيةبدارسة سعت إىل فحص أثر ) م٢٠٠١(قام موسى ويف مصر 
يف حتسني أمناط الفهم القرائي، والوعي مبا وراء املعرفة، والقدرة على إنتاج ) التساؤل الذايت(

املنهج شبه التجريبـي مع عينة مكونة  مستخدماًاألسئلة لدى تلميذات الصف الثاين اإلعدادي، 
تلميذة، ) ٣٨(ابطة تلميذة، وض) ٤٠(جتريبية : تلميذة مت تقسميهن إىل جمموعتني) ٧٨(من 

احلريف، واالستنتاجي، والنقدي، والتذوقي،  الفهم مهاراتومتثلت مواد الدراسة يف اختبار يقيس 
لقياس قدرة كل تلميذة على تكوين  ؛، واستبانة للوعي مبا وراء املعرفة، وأعد اختباراًواإلبداعي

ت كل فقرة من فقرات أسئلة وصياغتها بنفسها بعد قراءة موضوع معني، وكتابة أسئلة حت
على قائمة زودن ا ملساعدن على توليد أو صياغة  معتمدات ،املوضوع من نوع األسئلة املفتوحة

كأسئلة السبب  ،أسئلة بأنفسهن أثناء دراستهم للنص القرائي، وهذه األسئلة مكونة من فئات
اين، مث مت تدريب معلمة والنتيجة، وتسلسل األحداث، والتقومي، والشخصيات، واملفردات واملع

، وبعد املعتادةلطريقة ل اًيف حني درست اموعة الضابطة وفق التجريبيةعلى التدريس للمجموعة 
خلصت الدراسة إىل أن إستراتيجية التساؤل الذايت ساعدت يف  ،تطبيق اختباري الدراسة بعدياً

لصاحل التطبيق ) ٠,٠١(حتسني مهارات الفهم القرائي حيث جاءت الفروق دالة عند مستوى 
وفيما يتعلق مبهارات . البعدي يف مهارات الفهم االستنتاجي، والنقدي، والتذوقي، واإلبداعي
  . الفهم احلريف وجدت فروق غري دالة إحصائياً بني التطبيق القبلي والبعدي

بدراسة يف مصر ) م٢٠٠٣(ويف ظل االهتمام بالقراءة الناقدة ومهاراا قامت فهمي 
يف تنمية بعض ) التساؤل الذايت(ما وراء املعرفة إستراتيجيات هدفت إىل التعرف على فعالية 

مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي، مستخدمة املنهج شبه التجريبـي مع 
 ،لتجريبيةاطالبة يف اموعة ) ٤٠( ،طالبة وزعن على فصلني) ٨٢(عينة الدراسة اليت تكونت من 
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لتحديد مهارات القراءة الناقدة  ؛قائمةيف  ومتثلت أدوات الدراسةيف اموعة الضابطة، ) ٤٢(و
املناسبة لعينة الدراسة، وإعداد اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد يقيس ست مهارات 

ة، وإصدار حكم على التمييز بني األفكار الرئيسة والثانوي: (للقراءة الناقدة مت التوصل إليها هي
املقروء مع التعليل، وتقومي األدلة ونقدها، والتمييز بني احلقائق واآلراء، واستنتاج هدف الكاتب، 

 ا الطالبات عند قراءة نيستعلت ؛، وإعداد قائمة لألسئلة التوجيهية)والعالقة بني األسباب والنتائج
. تمكن من توليد أسئلة بأنفسهنتلوالثانوي؛  الوحدة الثانية والثالثة من كتاب القراءة للصف األول

طوات خل اًوفق التجريبيةوبعد تطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة قبلياً، مت تدريس اموعة 
اموعة الضابطة  درستحني  التساؤل الذايت القائمة على صياغة أسئلة ذاتية يف إستراتيجية

أشارت نتائج الدراسة إىل  ،وتطبيق االختبار بعدياً ،وبعد انتهاء جتربة الدراسة ،باألسلوب املعتاد
  .التساؤل الذايت يف تنمية مهارات القراءة الناقدة املستهدف تنميتها إستراتيجيةفاعلية 

املعرفية ستراتيجيات اإلللتعرف على يف مصر ) م٢٠٠٤(ويف دراسة وصفية قام ا سالم 
العريب الستيعاب املقروء، قام الباحث بإعداد قائمة مشلت مخس عشرة اليت يفضلها القارئ 

قارئاً من الصفوف ) ٣٥٨(، واختار عينة مكونة من إستراتيجيةمع وصف لكل  إستراتيجية
واملتخرج من اجلامعة، ومت تسجيل  ،واجلامعي ،والثانوي ،األخرية من مراحل التعليم اإلعدادي
املناسبة اليت يستخدمها عند قراءة القرآن  ستراتيجيةه لإلاستجابة كل قارئ من خالل حتديد

أو  ،التساؤل الذايت إستراتيجيةوأظهرت النتائج أن . أو غري ذلك ،أو القصة ،أو الشعر ،الكرمي
  .اليت يفضلها القارئ العريب للوصول إىل االستيعاب القرائيستراتيجيات اإلمن  ،توليد األسئلة

يف مصر ) م٢٠٠٦(عطية  أجرىم بذوي صعوبات التعلم ويف توجه حبثي حنو االهتما
) التساؤل الذايت والتلخيص(ما وراء املعرفة  إستراتيجيات للتعرف على أثر التدريب على  ؛بدراسة

يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من ذوي صعوبات التعلم، 
تلميذاً ) ٧٨(واستخدم املنهج شبه التجريبـي القائم على توزيع أفراد العينة البالغ عددهم 

، وضابطة وعددها تلميذاً وتلميذة )٤٠(دها جتريبية وعد: ، مت توزيعهم على جمموعتنيوتلميذة
تلميذاً وتلميذة مت اختيارهم باستخدام حمكات االستبعاد، والتباعد، والتربية اخلاصة؛ ) ٣٨(

يف حتديد مهارات الفهم  تعدداً من األدوات متثلالباحث صمم ولتحقيق ما دف إليه الدراسة 
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ختباراً ا ـ أيضاًـ النسبية ملهارات الفهم، وصمم القرائي املناسبة لعينة الدراسة وفقاً لألمهية 
 طُبقيقيس مهارات الفهم املستهدفة اليت مت االقتصار عليها  ،موضوعياً من منط االختيار من متعدد

وفقاً  ،والتلخيص ،التساؤل الذايت: ستراتيجييتإعلى تنفيذ  التجريبيةقبلياً، مث درِب معلمو اموعة 
 اًوفق ذاا يف حني تركت اموعة الضابطة تدرس املوضوعات القرائية ،للدليل املعد هلذا الغرض

اسب هم القرائي بعدياً مت التوصل إىل اثنيت عشرة مهارة تن، وبعد تطبيق اختبار الفاملعتادةلطريقة ل
سي للموضوع، وحتديد حتديد معىن الكلمة، ومضادها، وحتديد العنوان الرئي: عينة الدراسة هي

الفكرة الرئيسة للفقرة، واستنتاج عالقة السبب بالنتيجة، واستنتاج أوجه الشبه واالختالف، 
واستنتاج هدف الكاتب، واستنتاج عالقة الكل باجلزء، والتمييز بني احلقيقة والرأي، والتمييز بني 

ال يتصل به، والتمييز بني ما ع واملعقول وغري املعقول من األفكار، والتمييز بني ما يتصل باملوضو
، كما أثبتت الدراسة فعالية إستراتيجية التساؤل الذايت والتلخيص احلجج القوية واحلجج الضعيفة

بني متوسطي ) ٠,٠١(عند مستوى يف تنمية تلك املهارات؛ لوجود فروق ذات داللة إحصائية 
  . لصاحل تالميذ اموعة التجريبيةأداء تالميذ اموعة الضابطة وتالميذ اموعة التجريبية 

òÔibÛa@pba‰†Ûa@óÜÇ@ÕîÜÈnÛa@Z@ @

من خالل ما مت عرضه من الدراسات السابقة اليت تناولت مهارات الفهم يف القراءة على   
وفقاً  ،أن الباحثني اختلفوا يف تناوهلم ملهارات الفهم القرائي يتضحاختالف أشكاهلا األدائية، 

لنظرم إىل األهداف اليت يسعون لتحقيقها، فقد اهتمت بعض الدراسات بتنمية مهارات الفهم يف 
اجلهرية : ومجعت بعض الدراسات بني القراءتني .)م١٩٩٠(دارسة املطاوعة مثل القراءة الصامتة 

ية وركزت بعض الدراسات على تنم .)م٢٠٠٦(العليان مثل دراسة لتنمية الفهم  ؛والصامتة
مثل مهارات القراءة الناقدة باعتبارها من أهم مهارات الفهم القرائي من خالل برامج تعليمية 

ومجعت بعض  .)م١٩٩٧(جاب اهللا مثل دراسة  ؛تدريسية طرق، أو )م١٩٨٦(حممد دراسة 
مهارات الفهم القرائي، ومهارات التعبري الكتايب : مها ،الدراسات بني مهارتني من مهارات اللغة

وركزت  .)م٢٠٠٦(، وسلطان )م٢٠٠٠(القليين مثل دراسة ميتها يف ضوء برامج تعليمية وتن
ألسئلة اليت تضمنتها كتب اللغة اً لبعض الدراسات على اجلانب التقوميي ملهارات الفهم القرائي وفق

أو من خالل حتديد مستويات الفهم  ،)م١٩٩٦(عبيد مثل دراسة  ،العربية يف املرحلة اإلعدادية
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، ومتثلت مواد )م٢٠٠١(كما يف دراسة فضل اهللا  ،اراته املناسبة لطالب مراحل التعليم العامومه
، )م٢٠٠٠(، والقليين )م١٩٨٦(حممد مثل دراسة يف بناء برامج تعليمية مقترحة،  التجريبيةاملعاجلة 

حديثة يف التدريس  طرقواعتمدت بعضها على  .)م٢٠٠٦( عبد اخلالق، و)م٢٠٠١(والسليمان 
اليت تعتمد على بعض ، وطريقة التدريس )م١٩٩٠(دراسة املطاوعة ومتثلها التعليم الفردي : مثل

واجتهت بعضها حنو  .)م١٩٩٧(جاب اهللا مثل دراسة  األساليب واألنشطة التربوية املنوعة
ية عطيف دراسة اخلريطة الداللية : مثل، ما وراء املعرفة اليت تركز على التعلم الذايتإستراتيجيات 

 إستراتيجية، و)هـ١٤٢١(القعطيب يف دراسة  (SQ3R)القراءة للدرس  إستراتيجية، و)م١٩٩٩(
ماذا أعرف، ماذا أريد أن أعرف، ( إستراتيجية، و)م٢٠٠٣(جاد يف دارسة تعليمية حديثة مقترحة 

، )م٢٠٠٦(دراسة سلطان يف  ،وتركيز االنتباه، ومراقبة االستيعاب، (K.W.L)) ماذا تعلمت
) م٢٠٠٤(ومجعت دراسة العيسوي  ).م٢٠٠٦(العيسوي والظنحاين مثل دراسة والتعلم النشط 

من  التقنيةوالفهم، وانفردت الدراسة باستخدام  ،السرعة: بني مهارتني من مهارات القراءة مها
عصر اليت ، وهو اجتاه حديث يتوافق مع متطلبات ال)Power Point(خالل برنامج العروض 

  . لتحسني تدريس القراءة ؛تعمل على ضرورة تفعيل التقنيات احلديثة
ومن حيث املنهج الذي اتبعته الدراسات السابقة جند اتفاقاً بني تلك الدراسات على   

اللتني ) م٢٠٠١(، وفضل اهللا )م١٩٩٦(استخدام املنهج شبه التجريبـي باستثناء دراسة عبيد 
بني ) م٢٠٠٤(من خالل حتليل احملتوى، ومجعت دراسة العيسوي استخدمتا املنهج الوصفي 

  . ، وهذا يرجع إىل طبيعة أهداف الدراساتاملنهجني الوصفي وشبه التجريبـي
وبالنسبة لعينات دراسات هذا احملور فأغلبها من تالميذ املرحلة املتوسطة، وتراوحت بني   

، )م١٩٩٠(ة يف دراسة املطاوعة طالب )٢٠٠(، وبني )م٢٠٠١(دراسة السليمان  يفتلميذة ) ٢٣(
ومن حيث مراحل التعليم اليت استهدفتها تلك الدراسات فقد  . وذلك يعكس أمهية هذه املرحلة

  . مشلت مجيع مراحل التعليم ما عدا التعليم اجلامعي
مجيعها أدوات فقد استخدمت  ،وفيما يتعلق باألدوات املستخدمة يف دراسات هذا احملور

الفهم القرائي، واختبارات موضوعية غلب عليها  ة متمثلة يف قائمة لتحديد مهاراتقياس متقارب
  . منط االختيار من متعدد، ومقياساً لالجتاهات
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 التقنيةبطاقة ملالحظة أداء عينة الدراسة عند استخدام ) م٢٠٠٤(وأضافت دراسة العيسوي 
  .يف تدريسهن

على أثر التساؤل بعضها ركزت ، فقد الذايتأما الدراسات اليت تناولت إستراتيجية التساؤل 
  الذايت على تنمية الفهم، والقدرة على توليد األسئلة، مثل دراسة ديفي ماك برايدز

(Davy McBride's 1986) . على تأثري األسئلة اليت يولدها وسعت بعضها إىل التركيز
دراسة واجتهت  .(Sheung 1995)شونج مثل دراسة الطالب بأنفسهم على الفهم واالستنتاج 

   . لتساؤل الذايتإىل تدريب التالميذ على ا) م٢٠٠٠(عبد احلميد 
التساؤل (ما وراء املعرفة  إستراتيجيات وركزت بعض الدراسات على الكشف عن فعالية 

دراسة  وسعت .)م٢٠٠١(موسى مثل دراسة  ،على حتسني قدرة الطالب على فهم املقروء) الذايت
بينما . إىل التعرف على فعالية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات القراءة الناقدة )م٢٠٠٣(فهمي 

  ). م٢٠٠٦(عطية مثل دراسة  ،بوجه عام تنمية مهارات الفهم القرائيسعت بعض الدراسات إىل 
  ،لتحقيق أهدافها ؛ومجيع دراسات احملور الثاين اختذت املنهج شبه التجريبـي سبيالً

 ستراتيجيات اإلفقد كان منهجها وصفياً، وجماهلا الكشف عن ) م٢٠٠٤(ما عدا دراسة سالم 
املرتبطة بالتساؤل الذايت  اتومشلت عينات الدراس .الستيعاب املقروء ؛املعرفية اليت يفضلها القارئ

  .عليم ما عدا املرحلة االبتدائية، وهذا رمبا يرجع لطبيعة هذه املرحلةمجيع مراحل الت
باستثناء دراسة عطية  ،دراسات هذا احملور من الطالب العادينيمجيع املستهدفني يف 

  . فقد تناولت التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،)م٢٠٠٦(
حديثة يف تنمية إستراتيجية  بوصفهاأكدت نتائج الدراسات السابقة فعالية التساؤل الذايت 

أنفسهم مىت ما استثريوا مهارات الفهم القرائي، وأن املتعلمني لديهم القدرة على توليد أسئلة ب
  .هاوبعد وأثنائها، ،طوات التساؤل الذايت قبل القراءةخل اًوفق ،لذلك

وما يستحق اإلشادة والذكر أن الدراسات السابقة كانت سنداً قوياً للباحث؛ حيث أفاد 
وخطواا اإلجرائية، ومناهج حبثها، وتصاميمها من إطارها النظري، وأدواا، وموادها البحثية، 

التجريبية، وأساليبها اإلحصائية اليت تتناسب والدراسة احلالية، ومناقشة النتائج، وكذلك التوصيات 
  .يد من املراجع والدراساتللباحث لدراسة هذا املوضوع، كما أمدته بالعداليت كانت منطلقاً 
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شبه يتضمن هذا الفصل وصفاً إلجراءات الدراسة من حيث املنهج املستخدم، والتصميم 
مروراً بأدوات  ،وكيفية اختيارهاومتغريات الدراسة، وجمتمع الدارسة وعينتها، التجريبـي، 

وختاماً األساليب التجربة االستطالعية والنهائية،  الدراسة، ومراحل بنائها، وخطوات إجراء
  : اإلحصائية اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة، وبيان ذلك فيما يلي

üëcZ@òa‰†Ûa@wèäßZ@ @

تتطلب طبيعة مشكلة الدراسة استخدام املنهج شبه التجريبـي، الذي يرى العساف 
إنه منهج البحث العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر املتغري ) "هـ١٤٢٤(

  . ٣٠٣ص" املستقل على املتغري التابع
مل إىل أن هذا األسلوب ال يتقيد بالواقع، بل يع) ٣٠٩هـ، ص١٤٢٤(ويشري عبيدات 

على إعادة تشكيله من خالل إدخال التغريات عليه وقياس أثرها، وما تتوصل إليه من نتائج ، 
تغري معتمد ومضبوط للشروط احملددة لواقعة معينة، "بأنه ) م٢٠٠٢(ويعرفه جابر وكاظم 

وألن الدراسة احلالية تسعى  .١٩٤ص" ذه الواقعة ذاا وتفسريهاومالحظة التغيريات الناجتة يف ه
كان املنهج شبه  ؛نمية مهارات الفهم القرائيالتساؤل الذايت يف ت إستراتيجيةىل الكشف عن فعالية إ

  . املنهج الذي يعينها على حتقيق أهدافها التجريبـي
إحدامها جتريبية، واألخرى ضابطة، يطبق : من خالل توزيع عينة الدراسة إىل جمموعتني

 التجريبيةي قبلياً، يتم بعد ذلك تدريس اموعة على كال اموعتني اختبار الفهم القرائ
التساؤل الذايت، بينما يتم تدريس اموعة الضابطة  إستراتيجيةموضوعات القراءة باستخدام 

والضابطة  التجريبية: ، وبعد انتهاء فترة التجربة ختضع اموعتاناملعتادةبالطريقة ذاا املوضوعات 
 إستراتيجية، ويف ضوء هذا التصميم ميكن التعرف على فعالية استخدام ياًالختبار الفهم القرائي بعد

التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي، وذلك من 
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 التجريبية: واالختبار البعدي لكل من اموعتني ،خالل املقارنة بني نتائج االختبار القبلي
  :ذا التصميم من خالل الشكل التايلوميكن توضيح ه. والضابطة
  

  

  

  

  

  

  

  
  )٣(شكل رقم 

  خمطط التصميم شبه التجريبـي للدراسة

bîãbq@Zòa‰†Ûa@paÌnß@bèİj™ë@bç†í†¤@Z@ @

الصفة أو السمة اليت تأخذ قيماً خمتلفة "املتغري بأنه ) هـ١٤٢٥(يعرف القحطاين وآخرون   
  . ٢٢٢ص" ألفراد خمتلفني أو مجاعات خمتلفة

  : وتتضمن ما يلي: املتغريات التجريبية - ١
  : املتغري املستقل - أ

. ١٠٥ص" املتغري الذي خنترب تأثريه يف املتغري التابع"بأنه ) م٢٠٠٤(ويعرفه العبيدي   
  . يف هذه الدراسة متثل يف استخدام إستراتيجية التساؤل الذايت) املتغري املستقل(والعامل التجريبـي 

  : املتغري التابع - ب
. ٣١٢ص" ي ينتج عن تأثري العامل املستقلالعامل الذ"بأنه ) هـ١٤٢٤(يعرفه عبيدات   

متثل يف هذه الدراسة يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب ) املتغري التابع(والعامل الناتج 
  . الصف األول الثانوي

 
اختبار 
الفهم 
  القرائي

 

  جمموعتا الدراسة
 

  التطبيق القبلي
 

  طريقة التدريس
 

  التطبيق البعدي

 
  جتريبية
 

 
  ضابطة

 

 
اختبار 
الفهم 
  القرائي

 
  التساؤل الذايت

 

 
  املعتادةالطريقة 
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  :املتغري املصاحب -ج
التجريبية : ومتثل يف هذه الدراسة يف الدرجات اليت حصل عليها طالب اموعتني  

اختبار الفهم القرائي قبلياً؛ للوقوف على تكافؤ اموعتني قبل إجراء التجربة، وحىت  والضابطة يف
  . تعزى أي فروق حتدث بعد ذلك إىل تأثري طريقة التدريس املستخدمة دون غريها

  ): املتغريات اخلارجية أو الدخيلة(املتغريات غري التجريبية  - ٢
" اليت يؤثر وجودها على نتائج الدراسة املتغريات"بأهنا ) هـ١٤٢٥(يعرفها أبو عالم 

  . ١٩٠ص
تلك املتغريات اليت يلزم ضبطها؛ "بأن املتغريات اخلارجية هي ) هـ١٤٢٤(وأشار العساف 

  . ٣٠٧ص" لتكون بدرجة متساوية يف اموعتني التجريبية والضابطة
أن ضبط هذه املتغريات يهدف إىل إبعاد تأثري ) ٣١٢هـ، ص١٤٢٤(ويرى عبيدات   

  . لعوامل عدا املتغري املستقل، حبيث يتم الربط بني املتغري املستقل وبني املتغري التابعا
التجريبية والضابطة متكافئتني يف مجيع املتغريات : وحرصاً من الباحث على جعل اموعتني  

ه باستثناء املتغري املستقل الذي دف الدراسة إىل الكشف عن أثره، إضافة إىل العمل على توجي
التغريات اليت حتدث للمتغري التابع إىل املتغري املستقل، فقد قام الباحث بعملية ضبط لبعض املتغريات 
اليت ميكن أن تؤثر على النتائج؛ ضماناً لتكافؤ اموعتني، وفيما يلي بعض املتغريات اليت مت ضبطها 

  : ملنع تدخلها يف نتائج التجربة
  :العمر الزمين - أ

طالع على ملفات الطالب فوجد أن أعمار طالب اموعتني متقارب، أمكن الباحث اال
عاماً عند موعد تطبيق التجربة؛ ولذلك ميكن اعتبار ) ١٧- ١٦(إذ تتراوح أعمارهم ما بني 

  . اموعتني متكافئتني يف متغري العمر الزمين
  : مستوى التحصيل - ب

قرائي قبليا على جمموعيت الدراسة؛ لضبط هذا املتغري قام الباحث بتطبيق اختبار الفهم ال  
وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً، مما يؤكد تكافؤ اموعتني يف التحصيل قبل 

  . إجراء التجربة
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  ):اجلنس(النوع  -جـ
التجريبية والضابطة من البنني وفقاً للنظام التعليمي يف اململكة العربية : جمموعتا الدراسة  

طالباً، بواقع ) ٦٢(السعودية، ويف هذا ضبط ملتغري اجلنس إضافة إىل أن عينة الدراسة تكونت من 
ن يف طالباً يف كل جمموعة من اموعتني التجريبية والضابطة، وهكذا تساوت اموعتا) ٣١(

  . العدد
  : املستوى االقتصادي واالجتماعي -د

افترض الباحث أن طالب عينة الدراسة ينتمون إىل مستوى اقتصادي واجتماعي واحد،   
على اعتبار أن العينة املختارة تضم طالباً ينتمون إىل بيئة جغرافية واحدة تكاد تكون متقاربة يف 

الطالب داخل كل جمموعة عن وظيفة ويل األمر املستويني االجتماعي واالقتصادي، فعند سؤال 
تراوحت إجابام بني موظف، وحريف، وعامل، وهذا مؤشر لتقارب املستويني االقتصادي 
واالجتماعي، وزيادة يف التأكيد قابل الباحث املرشد الطاليب باملدرسة الذي صادق على معلومات 

  . اعيالطالب، وهذا يعد ضبطاً للمستويني االقتصادي واالجتم
  : احملتوى الدراسي -هـ

مت توحيد مجيع عناصر احملتوى التعليمي املقدم لطالب اموعتني، والفارق الوحيد هو   
اختالف طريقة التدريس، حيث درست اموعة التجريبية بإستراتيجية التساؤل الذايت، بينما 

ة املتعلمة اليت مت تقدميها لعينة وقد تضمن حمتوى املاد. درست اموعة الضابطة بالطريقة املعتادة
الدراسة ستة موضوعات متسلسلة ومتنوعة من مقرر القراءة لطالب الصف األول الثانوي يف 

  .   الفصل الدراسي الثاين
  : اخلربات السابقة - و

مت ضبط هذا املتغري بأن طالب اموعتني التجريبية والضابطة طالب مستجدون، وقد   
الرجوع إىل ملفات الطالب عن طريق مقابلة املرشد الطاليب باملدرسة، حتقق الباحث من ذلك ب

  .وهذا يؤكد أن عينة الدراسة ال تتوافر لديها خربة سابقة عن موضوعات املقرر الدراسي
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  : القائم بالتدريس - ز
قام الباحث بتدريس اموعة التجريبية موضوعات القراءة املستهدفة وفقاً خلطوات   

لتساؤل الذايت، بينما قام معلم املادة بتدريس اموعة الضابطة ذات املوضوعات وفقاً إستراتيجية ا
أن الفرق بني ) معلم املادة(وقد أكد الباحث ملعلم اموعة الضابطة . للطريقة التقليدية املعتادة

تتمثل يف  اموعتني التجريبية والضابطة، يكمن يف طريقة التدريس لطالب اموعة التجريبية اليت
  . إستراتيجية التساؤل الذايت

  : الوقت املخصص للتدريس -ح
حىت يتسىن الوصول يف هناية هذه الدراسة إىل نتائج صحيحة تعرب عن الواقع الفعلي   

للتجربة، كان البد من ضبط الوقت املخصص للتدريس يف اموعتني التجريبية والضابطة، حبيث 
معلم اموعة (موعة الضابطة جتاوباً وحتمساً للسري مع الباحث يكون متساوياً، وقد أظهر معلم ا

وبناًء على ذلك . وفقاً للخطة الزمنية احملددة لتدريس املوضوعات املستهدفة يف التجربة) التجريبية
مت تنفيذ التجربة يف ستة أسابيع درس خالهلا ستة موضوعات بواقع حصتني أسبوعياً، حصة 

ريبية، وحصة لطالب اموعة الضابطة، تقدم لطالب اموعة التجريبية مع لطالب اموعة التج
الباحث، واموعة الضابطة مع معلم املادة، مع التوافق التام يف املوضوع، والزمن املخصص 
لتدريس كل موضوع، وقد التزم الباحث ومعلم املادة باخلطة احملددة لتدريس كل موضوع وفقاً 

  . ضوعة لكل درس من قبل وزارة التربية والتعليمللخطة الزمنية املو
brÛbq@Zòa‰†Ûa@Éàn©@bènäîÇëZ@ @

جمموعة الوحدات اليت مت اختيار العينة ) "هـ١٤٢٥(اتمع كما يعرفه القحطاين وآخرون 
  . ٢٨٦ص" منها بالفعل

أو  ،أو األعداد ،أو األشياء ،جمموعة متكاملة من األفراد"بأنه ) م٢٠٠٦(كما عرفه صربي 
  . ١٩ص" هلا خاصية مشتركة ميكن مالحظتها، ويراد حتليلها ،القياسات

وجمتمع الدراسة احلالية يتكون من طالب الصف األول الثانوي باملرحلة الثانوية يف مدارس 
بالصف األول الثانوي مدرسة ثانوية، يدرس ) ٣٥(وعددها  ،التعليم العام مبحافظة القنفذة
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خر إحصائية واردة آل اًهـ وفق١٤٢٩ل الدراسي الثاين للعام الدراسي خالل الفص طالباًً) ٢٣٤٦(
   .من إدارة التربية والتعليم مبحافظة القنفذة

جمموعة جزئية من جمتمع له خصائص "بأهنا ) هـ١٤٢٤(أما العينة فيعرفها عبيدات 
" جزء من جمتمع البحث األصلي"بأن العينة ) هـ١٤٢٥(،ويرى أبو عالم  ١٥١ص" مشتركة

  . ١٣٢ص
والعينة يف هذه الدراسة عينة عنقودية، يتم فيها تقسيم جمتمع البحث إىل كيانات قائمة 

أي أن  ،بذاا، ومن مث اختيار عدد من هذه الكائنات عشوائياً، يشغل يف جمملها العينة املبحوثة
اجلزويل ( وحدة البحث يف العينة العنقودية ليس الفرد بل كيان مستقل يضم عدداً من العناصر

وبناًء على ذلك قام الباحث بتقسيم مراكز اإلشراف إىل  .)١٢٧هـ، ص١٤٢١والدخيل، 
مركز إشراف : (ميثل كل كيان مركزاً يضم عدداً من املدارس الثانوية، وهذه املراكز هي ،كيانات
مركز  ـمركز إشراف منرة  ـمركز إشراف املظيلف   ـمركز إشراف القوز  ـالقنفذة 

مث أجريت القرعة الختيار أحد هذه املراكز، ووقع االختيار على مركز إشراف  ،)إشراف حلي
القنفذة، الذي يضم مخس مدارس ثانوية، حيث مت اختيار إحدى املدارس عشوائياً، وذلك عن 

وبعد خماطبة  .وقع االختيار على ثانوية احلسني بن عليولتكون ممثلة لعينة الدراسة،  ؛طريق القرعة
  . مدير املدرسة

ليمثال جمموعيت الدراسة،  ؛عن طريقة القرعةمن جمموع أربعة فصول عشوائياً  اختري فصالن
  :واجلدول التايل يوضح ذلك

  )١(جدول 

  تقسيم عينة الدراسة

 عدد الطالب الصف اجملموعة اسم املدرسة

 احلسني بن علي الثانوية
 ٣١ )أ(األول الثانوي  التجريبية

 ٣١ )ب(األول الثانوي  الضابطة

 طالباً مثلوا جمموعيت الدراسة)٦٢(

@ @
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  : مت األدوات، واملواد البحثية التاليةم، صلتحقيق ما دف إليه الدراسة
  : قائمة مهارات الفهم القرائي) أ(

اليت  الثانوييف سبيل الوصول إىل مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول 
ينبغي تنميتها لدى طالب هذا الصف، قام الباحث بإعداد قائمة تتضمن عدداً من مهارات الفهم 

  :القرائي، وتتطلب ذلك اإلجراءات التالية
هدفت إىل التعرف على أهم مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب و :اهلدف من القائمة - ١

 . متهيداً الستخدامها يف إعداد اختبار الفهم القرائي ؛الصف األول الثانوي
 : اعتمد الباحث عند إعداد القائمة على املصادر التالية :مصادر بناء القائمة - ٢

املراجع واملصادر ذات الصلة مبوضوع الدراسة يف جمال املناهج وطرق تدريس اللغة  -
 . العربية

 . البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت مهارات القراءة والفهم القرائي -
 . القوائم والتصنيفات العربية اخلاصة مبهارات الفهم القرائي ومستوياته -
 . أهداف تدريس القراءة باملرحلة الثانوية، كما حددا وزارة التربية والتعليم -
لة الثانوية، واالستفادة من آرائهم حول مقابلة بعض معلمي ومشريف اللغة العربية باملرح -

 . مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول الثانوي
طالع على ما سبق، مت حصر مهارات الفهم القرائي، وتصنيفها يف بعد اال :حمتوى القائمة - ٣

لتلك جمموعة من املهارات الفرعية اليت تنتمي  مهارةرئيسة، يندرج حتت كل  مهاراتمخس 
 . ، واجلدول التايل يوضح ذلكملهارة الرئيسةا

  

  

  

  

  



٩٢  

  )٢(جدول 

  حمتوى قائمة مهارات الفهم القرائي

عدد املهارات يف كل حمور احملور م

 ٨ احلريف ١
 ٨ االستنتاجي ٢
 ٩ النقدي ٣
 ٥ التذوقي ٤
 ٦ اإلبداعي ٥

 ٣٦ اجملموع

وثالثني مهارة، وزعت بداية من مهارات الفهم احلريف،  اًوقد بلغ عدد هذه املهارات ست
وقد  .هارات الفهم االستنتاجي، والنقدي، والتذوقي، وختاماً مهارات الفهم اإلبداعيمبمروراً 
ومت استخدام مقياس التقدير  .ان املهارات الفرعية املدرجة حتتهعدداً مت املهارات الرئيسة تضمن

غري  ـمناسبة (مناسبة املهارات لطالب الصف األول الثانوي ثنائي األبعاد للسؤال عن مدى 
، )غري منتمية ـمنتمية (الفهم الذي صنفت فيه  لنوع، وللسؤال عن مدى انتماء املهارة )مناسبة

غري  ـواضحة (للسؤال عن وضوح الصياغة اللغوية لكل مهارة  ؛وذات املقياس ثنائي األبعاد أيضاً
  ). ١٤٤ص مهارات الفهم يف صورا األولية، ،١ملحق ) (واضحة

  : صدق مهارات الفهم القرائي - ٤
من العوامل اليت جيب مراعاا هو التحقق من صدق األداة اليت يتم إعدادها، فالقياس 

 .)٤٤٨م، ص١٩٩٣فان دالني، ( الصادق هو الذي يكون قادراً على قياس ما وضع لقياسه
وللتأكد من صدق القائمة حتقق الباحث من صدق احملتوى أوالً من خالل مراجعة املصادر 
والدراسات السابقة ذات العالقة مبهارات الفهم القرائي، وتصنيفاته املختلفة، وحتليلها إلعداد 

يف صورا  عرضهامث  ،حيث عرضها على مشرف الرسالة متهيداً لتحقيق صدق احملكمنيالقائمة، 
إبداء الرأي  إليهمعلى جمموعة من املتخصصني يف مناهج اللغة وطرق تعليمها، حيث طلب  ليةاألو

يف القائمة من حيث مناسبة املهارة لطالب الصف األول الثانوي، ومدى انتماء كل مهارة ملستوى 
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الفهم الذي صنفت فيه، ووضوح صياغة كل مهارة من الناحية اللغوية، وطُلب أخرياً من 
  . أو إضافة ما يرونه من مهارات ،أو تعديل ، حذفاملتخصصني

قائمة، مت توزيعها على احملكمني، استبعد ) ٤٠(قائمة من أصل ) ٣٢(بعد ذلك مت مجع 
قوائم، وجد الباحث أربعاً منها غري مكتملة التحكيم، وثالثاً مل يكتب احملكمون عليها ) ٧(منها 

أمساء حمكمي قائمة  ، ٢ملحق ( قائمة) ٢٥(لي أمساءهم وبيانام العلمية؛ ليصبح العدد الك
  ).١٥٢صمهارات الفهم القرائي، 
آراء احملكمني، واستخرج نسبها املئوية، وقد عدت املهارات اليت  جبمعمث قام الباحث 

مهارات مناسبة لطالب الصف األول الثانوي، وقد %  ٨٠حظيت باتفاق بني احملكمني بنسبة 
دراسة الشيزاوي لسابقة اليت ارتضتها، وأخذت ا مثل الدراسات ااعتمدت هذه النسبة يف ضوء 

  ). هـ١٤٢٧(، والزهراين )م٢٠٠٦(
اليت حصلت على نسبة أقل  وبناًء على هذه النسبة اليت أخذ ا الباحث مت استبعاد املهارات

  %. ٨٠من 
ان للمحكمني بعض اآلراء ويف ضوء مالحظات احملكمني، مث مراجعة القائمة، وك

  : والتوجيهات اليت أُخذت يف االعتبار، ومنها
تعديل يف صياغة بعض املهارات بناًء على ما أشار إليه احملكمون، وهذا ما اتضح يف قائمة  -

 .مهارات الفهم القرائي يف صورا النهائية
مهارة عامة، وأشاروا بضرورة  "احلكم على املقروء"رأى بعض احملكمني أن مهارة  -

، وقد أخذ الباحث ذا "احلكم على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة"حتديدها؛ لتصبح 
   . تعتمد على ذلكنظراً لوجاهته كون خطوات اإلستراتيجية ؛ الرأي

من املهارات اليت صدرت ا، وهي املهارات ) إدراك( كلمةرأى بعض احملكمني حذف  -
؛ ألن اإلدراك يعد فعالً إحيائياً ال ميكن مالحظته وقياس )٢٨، ٢٧، ٢٦(ذات األرقام 

 . أثره تعليمياً، وقد أخذ الباحث ذا الرأي، وأجري التعديل الالزم
؛ ألهنا "التمييز بني املفرد واملثىن واجلمع"ونصها ) ٣(رأى احملكمون حذف املهارة رقم  -

 . للتالميذاملستوى العلمي أقل من 
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التمييز بني املعقول وغري املعقول من "ونصها ) ٢٥(ف املهارة رقم وكذلك حذ
؛ ألن احلكم مبعقولية هذه األفكار، وعدم معقولية غريها، أمر خيتلف من فرد إىل "األفكار

آخر، وليس هناك مقياس دقيق لقياسها، وقد قام البحث حبذف هاتني املهارتني؛ لقناعة 
 .مونالدراسة باألسباب اليت ذكرها احملك

إدراك الصور البيانية واألخيلة املتضمنة : "وهي) ٢٧(رأى بعض احملكمني أن املهارة رقم  -
: مهارة مركبة فاقترحوا االقتصار على الصور البيانية وتعديلها إىل" النص القرائييف 

  ".حتديد الصور البيانية اليت تضمنها النص القرائي"
ضوء آراء احملكمني، مت التوصل إىل قائمة هنائية بعد تعديل قائمة مهارات الفهم القرائي يف  -

 ،مهارة) ١٦(مبهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول الثانوي مكونة من 
مهارات الفهم القرائي يف ، ٣ملحق (رئيسة للفهم القرائي  مهاراتموزعة على مخس 

 ). ١٥٥صصورا النهائية، 
 : ثبات قائمة مهارات الفهم القرائي - ٥

الثبات مطلباً رئيساً ألي أداة حبثية، وميكن اعتبار األداة ثابتة إذا أعطت ذات النتائج  يعد
  . )٢٧٦م، ص٢٠٠٢ ،جابر وكاظم( أكثر من مرة حتت ظروف متشاة عند إعادا

حلساب نسبة االتفاق بني  )Cooper(وللتحقق من ثبات القائمة مت تطبيق معادلة كوبر 
  . احملكمني، واجلدول التايل يوضح ذلك

  )٣(جدول 

  ثبات قائمة املهارات

اإلبداعي التذوقي النقدياالستنتاجي احلريفمستوى الفهم
 املتوسط

 ٦ ٥ ٩ ٨ ٨عدد املهارات
% ٨٦,٦ % ٨٨ % ٨٣ % ٨٧ % ٨٩% ٨٦ نسبة االتفاق

االتفاق على مهارات الفهم القرائي بني احملكمني كانت يتضح من اجلدول السابق أن نسبة 
ستوى الثبات بداللة ممما يشري إىل ثبات القائمة، حيث حدد كوبر ) ٨٦,٦(عالية، حيث بلغت 
  : نسبة االتفاق كما يلي
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  . ميثل اخنفاض ثبات األداة%  ٧٠أقل من  -
  . )٦٢م، ص١٩٩١املفيت، ( فأكثر ميثل ارتفاع ثبات األداة%  ٨٥ -
، وهو ثبات % ٨٦,٦وذا فقد حتقق الباحث من ثبات القائمة، حيث وصل املتوسط إىل   

  .مرتفع بداللة نسبة االتفاق بني احملكمني، وهذا يعد مؤشراً على ثبات القائمة
لطالب الصف األول الثانوي على املناسبة مهارات الفهم القرائي ويف ضوء ذلك مت اعتماد 

  : النحو التايل
  .املعىن املناسب للكلمة من السياقحتديد  - ١
  .مضاد الكلمة تعيني - ٢
 .توضيح العالقة بني اجلمل - ٣
  .لموضوع عنوان مناسب ل اختيار - ٤
  .األفكار الرئيسة اليت اشتمل عليها  املوضوعاستنتاج  - ٥
  .غرض الكاتب بيان - ٦
  .استنباط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب - ٧
    .التمييز بني احلقيقة والرأي - ٨
  . م على املقروء يف ضوء اخلربة السابقةاحلك - ٩
  .تكوين رأي حول القضايا واألفكار املطروحة يف النص -١٠
  .به التمييز بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل -١١
  .العاطفة املسيطرة على النص القرائي توضيح -١٢
  .النص القرائي اليت تضمنهاالصور البيانية  حتديد -١٣
  .لتعبرياتللكلمات واالداللة اإلحيائية  ذكر -١٤
  .اقتراح حلول جديدة ملشكالت وردت يف املوضوع -١٥
 .التنبؤ باألحداث بناًء على مقدمات معينة -١٦
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  : اختبار الفهم القرائي) ب(
يعد االختبار من أكثر األدوات استخداماً للحكم على مستوى جناح العملية التعليمية، 

أداة قياس تصمم وتستخدم؛ للغرض الذي " :االختبار التحصيلي بأنه) م٢٠٠٧(ويعرف عالم 
أُعدت من أجله، وذلك للحصول على درجات ميكن تفسريها تفسرياً له مغزى يف ضوء إطار 

  . ٢٧ص" مرجعي مناسب
 أُعدميكن االعتماد عليها، فقد  أداة مناسبة للوصول إىل نتائج ومبا أن االختبار التحصيلي 
  : لخطوات التاليةل اًطالب الصف األول الثانوي وفقاختبار لقياس مهارات الفهم القرائي ل

يهدف هذا االختبار إىل قياس مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها  :هدف االختبار - ١
  . الصف األول الثانويلدى طالب 

اليت مت يتضمن جمموعة من األسئلة اليت تقيس مهارات الفهم القرائي  :حتديد حمتوى االختبار - ٢
 .ست عشرة مهارة فرعية تضمها مهارات الفهم  الرئيسةحتديدها، والبالغ عددها 

على األسئلة املوضوعية،  باالعتمادصياغة مفردات االختبار، متت  :صياغة مفردات االختبار - ٣
، وجاء اختيار هذا النوع (Multiple Choice)ممثالً يف أحد أنواعها، االختيار من متعدد 

  : منها ما يلي)  ٨١م، ص١٩٩٦(ملا حيققه من إجيابيات، أوردت الغريب  ؛من االختبار
 . حتتاج إىل جمهود ووقت قليل أثناء اإلجابة - ١
 . تغطي مجيع مفردات املنهج - ٢
 .يتوافر فيها معدالت الثبات بدرجة مرتفعة - ٣
 . اعتمادها على املوضوعية يف التصحيح، وبعدها عن عيوب التقدير الذايت - ٤

وقد مت وضع مقدمة للسؤال، مث جمموعة من البدائل، خيتار منها الطالب بديالً واحداً، مع 
 : مراعاة أن يتصف هذا االختيار مبا يلي

  . وضوح رأس السؤال، وسالمته من الناحية اللغوية -أ
 . تنوع األسئلة، وتعبريها عن املهارات اليت تقيسها - ب
 . ال يقل عدد البدائل يف كل سؤال عن أربعة بدائل؛ للتقليل من أثر التخمني - ج
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أن يكون هناك بديل واحد صحيح، وباقي البدائل خاطئة؛ حىت ال حيدث لبس  -د
  . للمستجيب

أن توزع البدائل بطريقة غري منتظمة؛ كي ال يصل الطالب إىل اإلجابة الصحيحة  - هـ
  . بالتخمني

من أهم اخلصائص اليت متيز أداة عن غريها توافر خاصية الصدق : تبارحساب صدق االخ   - ٤
هو الذي يقيس ما أعد لقياسه ) "هـ١٤٢٤(ا، واالختبار الصادق كما يرى العساف 

وتوجد عدة أنواع للتحقق من صدق االختبار، وقد اعتمد الباحث على . ٢٤٩ص". بدقة
  : نوعني من الصدق مها

مدى متثيل "إىل ) هـ١٤٢٤(توى كما يرى العساف يشري صدق احمل: صدق احملتوى - ١
ووفقاً لذلك قام الباحث مبراجعة حمتوى . ٤٣٠ص" بنود االختبار للمحتوى املراد قياسه

االختبار، ومدى توافقه مع مهارات الفهم القرائي، والوقوف على قدرته على قياس 
توى كما يرى ويتم التحقق عادة من صدق احمل. مهارات الفهم املستهدف تنميتها

عرض االختبار على جمموعة من مدرسي املادة من ذوي "من خالل ) م٢٠٠١(كاظم 
اخلربة يف التدريس، وأخذ رأيهم يف صالحية األسئلة يف قياس املوضوعات، وصالحية 
" صياغتها اللغوية، وتعد نسبة االتفاق فيما بينهم على ذلك مبثابة مؤشر لصدق احملتوى

  . ١٠٥ص
إضافة إىل صدق احملكمني، فقد مت قياس الصدق الذايت لالختبار عن : الصدق الذايت - ٢

طريق إجياد اجلذر التربيعي ملعامل ثبات االختبار، وعليه قام الباحث حبساب الصدق 
 :الذايت لالختبار رياضياً عن طريق املعادلة التالية

   ٠,٩٢=  "٠,٨٥؟    =  "الثبات ؟=    الصدق 
 .  وهي درجة مرتفعة تدل على أن االختبار صادق فيما أُعد لقياسه

مت وضع اختبار الفهم القرائي يف صورة مبدئية، مشلت صفحة  :االختبار يف صورته املبدئية - ٥
يعقب كل موضوع جمموعة من األسئلة اليت  ،الغالف، وتعليمات االختبار، مث موضوعني
حبيث يشري  ورقة األسئلة، ووضعت اإلجابة يف تقيس مهارات الفهم القرائي املستهدفة
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أمامه، مث عرض االختبار على خنبة من ذوي ) (الطالب إىل البديل الصحيح بوضع عالمة 
، أمساء حمكمي اختبار الفهم ١٥٧ص، ٤ملحق (االختصاص يف مناهج اللغة وطرق تدريسها 

إبداء  إليهم؛ لتقدير صالحية االختبار للتطبيق، وقد طُلب )القرائي ودليلي املعلم والطالب
  : الرأي يف االختبار من حيث

 . صالحية األسئلة لقياس املهارات املراد قياسها -
 . مناسبة البدائل وانسجامها مع بعضها -
 .وضوح الصياغة اللغوية للسؤال والبدائل من عدمها -
 . كفاية األسئلة لقياس تلك املهارات -
 . مدى صحة البديل لإلجابة الصحيحة -
 . املقترحات اليت تروهنا -

إىل حتديد وقد أشار احملكمون ببعض التعديالت اجلزئية يف صياغة األسئلة، وأشار بعضهم 
 . ، وقد مت إجراء تلك التعديالت، وكتابة اسم املوضوعاهلدف من االختبار

لزيادة التأكد من وضوح االختبار، وتفادياً لعدم : تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار - ٦
الفهم اخلاطئ لبعض اجلمل من جانب الطالب؛ قام الباحث بتطبيق االختبار استطالعياً بعد 
إجراء التعديالت اليت أشار إليها احملكمون على جمموعة من طالب الصف األول الثانوي 

بإحدى املدارس وهي مدرسة طالباً  )٢٢(ليسوا ضمن عينة الدراسة األصلية، بلغ قوامها 
 : ، وكان اهلدف من هذا التجريب االستطالعي لالختبار حتديد ما يليثالثاء يبه الثانوية

 . التعرف على مدى وضوح تعليمات االختبار -أ
  . االختبار لىحساب زمن اإلجابة ع - ب
  .حساب ثبات االختبار - ج
  .االختبارحساب معامالت السهولة والصعوبة  ملفردات  -د

وقد قام ، هـ٢٩/٢/١٤٢٩وقد طُبق هذا التجريب االستطالعي يوم السبت املوافق 
الباحث بتجريب االختبار استطالعياً ـ بعد االستئذان من مدير املدرسة ومعلم املادة ـ وقد 

  : انتهت التجربة االستطالعية إىل النتائج التالية
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مل تكن هناك أي تساؤالت من الطالب حول التعليمات،  :مدى وضوح تعليمات االختبار  -  أ
إالَّ أن هناك تلميحات من بعض الطالب بشرح طريقة اإلجابة عن أسئلة االختبار، وقد 
استفاد الباحث من ذلك وضمن االختبار مثاالً توضيحياً يبني للطالب كيفية اإلجابة عن 

  . ةأسئلة االختبار عند وضع االختبار يف صورته النهائي
يف ضوء التجربة االستطالعية، مت حتديد زمن اإلجابة عن  :حتديد زمن اإلجابة عند االختبار  -  ب

االختبار،  علىطالب يف اإلجابة  أولاالختبار، وذلك من خالل تسجيل الزمن الذي استغرقه 
عن طريق املعادلة  طالب، ومن مث إجياد املتوسط احلسايب هلما آخروالزمن الذي استغرقه 

 :التالية

 زمن االختبار 
زمن أسرع طالب  زمن أبطأ طلب

٢
     

؛ حيث )دقيقة ٤٥(إلجراء االختبار هو وبعد تطبيق املعادلة السابقة أصبح الزمن املناسب 
، وكان زمن آخر طالب )دقيقة ٣٥(كان زمن أول طالب أهنى اإلجابة على االختبار هو 

   )دقيقة ٥٥(أهنى اإلجابة على االختبار 
٩٠=  ٥٥+  ٣٥  
  )دقيقة( ٤٥=  ٢÷  ٩٠

من صفات االختبار اجليد أن يكون ثابتاً، واالختبار الثابت هو الذي يعطي : ثبات االختبار   -ج
عبيدات، ( النتائج نفسها، أو مقاربة هلا، إذا أُعيد أكثر من مرة حتت ظروف متشاة

لتأكد من ثبات االختبار، وقد اختار الباحث لوهناك عدة طرق  ).٢١٩هـ، ص١٤٢٤
  .(Split-half)طريقة التجزئة النصفية 

طالباً، ليسوا ضمن ) ٢٢(حيث قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامها   
عينة الدراسة األصلية، وبعد تصحيح االختبار هلذه العينة، جزئت األسئلة إىل نصفني، حيتوي 
النصف األول على األسئلة ذات األرقام الفردية، والنصف الثاين على األسئلة ذات األرقام 

مث قام الباحث حبساب معامل االرتباط بني األسئلة الفردية، واألسئلة الزوجية عن  الزوجية،
 . (Pearson)طريق قانون بريسون 
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  . وهو عامل ارتباط قوي ٠,٧٥وقد كان معامل االرتباط بني نصفي االختبار 
  .(Spearman Brown)بعد ذلك مت حساب ثبات االختبار وفق معادلة سبريمان براون 

  :يوضح ذلك اجلدول التايل ،، وهي درجة عالية من الثبات)٠,٨٥(يساوي  ووجد أنه
  )٤(جدول 

  معامل الثبات الختبار الفهم القرائي

  معامل الثبات  معامل االرتباط البيان
  ٠,٨٥  ٠,٧٥ اختبار الفهم القرائي

مت حساب معامالت السهولة : حساب معامالت السهولة والصعوبة  ملفردات االختبار -د
والصعوبة من خالل حصر أعداد الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة عن كل مفردة من 
مفردات االختبار، وعدد الطالب الذين أجابوا إجابة خاطئة عن املفردة نفسها، واستبعاد 

، معامالت السهولة ١٦٠ص، ٥ملحق (الذين مل جييبوا عن املفردة بالصواب أو اخلطأ 
  ).والصعوبة ملفردات االختبار

شديدة السهولة، واملفردات %  ٨٠املفردات اليت يزيد معامل سهولتها عن  عدتوقد 
اليت ) م١٩٩٩(شديدة الصعوبة، مستنداً على دراسة عطية %  ٢٠اليت يقل معامل صعوبتها عن 

  . أخذت ذا املعيار
ميكن أن تكون ) ٠,٨٠:  ٠,٢٠(أن معامالت السهولة والصعوبة اليت تتراوح بني حيث 

  . )٢٩٧م، ص٢٠٠٢عودة، ( مقبولة، وينصح باالحتفاظ ا يف االختبار
، والتأكد من الزمن وثباته بعد حتديد صدق االختبار: الصورة النهائية الختبار الفهم القرائي - ٧

املناسب ألدائه، ووضوح تعليماته، أصبح االختبار يف صورته النهائية مكوناً من ست عشرة 
مهارة فرعية من مهارات الفهم القرائي الرئيسة، مت قياسها باثنني وثالثني سؤاالً بواقع سؤالني 

ويف ضوء ما سبق أصبح االختبار  .صيغت مفرداا يف صورة اختيار من متعدد .لكل مهارة
، وقد تكون حمتوى االختبار من )١٦٢ص، ٦ملحق (يف صورته النهائية جاهزاً للتطبيق 

موضوعني من كتاب القراءة املقرر على طالب الصف األول الثانوي، الفصل الدراسي 
هـ، مل يسبق لعينة الدراسة التعرض هلما أثناء فترة التجربة، مما ١٤٢٩/  ١٤٢٨الثاين، طبعة 
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مهارات الفهم القرائي يعين عدم توفر املعرفة السابقة على االختبار الذي يشكل حمتواه قياس 
يف ذلك على بعض الدراسات اليت أخذت مبوضوعات الكتاب وقد اعتمد املستهدفة بالتنمية، 

دراسة مثل مل يسبق للطالب دراستها، املقرر عند إعداد اختبار لقياس مهارات الفهم القرائي 
  :واجلدول التايل يوضح ذلك ،)م٢٠٠٦(، والعليان )م٢٠٠١(السليمان 

  )٥(جدول 

  هارات الفهم القرائي الرئيسة وعدد األسئلة اليت تقيسها ونسبها املئويةم

  املهارة  املوضوع
عدد 
 املهارات

األسئلة 
اليت 
  تقيسها

النسبة 
  املئوية

 .من أجل فلسطني - ١
  ملن تصفو احلياة؟ - ٢

 % ١٨,٧٥  ٦ ٣  مهارات الفهم احلريف
 % ٢٥,٠  ٨  ٤ مهارات الفهم االستنتاجي
 % ٢٥,٠  ٨  ٤  مهارات الفهم الناقد
 % ١٨,٧٥  ٦  ٣  مهارات الفهم التذوقي
 % ١٢,٥  ٤  ٢  مهارات الفهم اإلبداعي

 % ١٠٠  ٣٢  ١٦ اإلمجايل
لكل مفردة تسجيل درجة واحدة مت تصحيح درجات االختبار على أساس  :مفتاح التصحيح - ٨

، وصفر عن اإلجابة اخلاطئة، أو احملذوفة، أو املتروكة، أو احلالة اليت خيتار فيها صحيحة
، ٧ملحق (الطالب أكثر من إجابة، ومت االعتماد يف ذلك على مفتاح تصحيح االختبار 

 ).١٧٥ص
  : الطالبواملعلم  يإعداد دليل

لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى  ؛التساؤل الذايت إستراتيجيةملساعدة املعلم على تنفيذ 
   .ستراتيجيةلتنفيذ هذه اإل ؛طالب الصف األول الثانوي، قام الباحث بإعداد دليل املعلم

القرائية املصاحبة لتدريس موضوعات القراءة  النشاطاتلتنفيذ  ؛للطالب دليلكما مت إعداد 
  . لتنمية مهارات الفهم القرائي ؛التساؤل الذايت ستراتيجيةإل اًوفق
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عشر  مثانيةوبعد االنتهاء من إعدادمها، مت عرضهما على عينة من احملكمني، بلغ عددهم 
، وتعديل يف صياغة ، وقد أشار احملكمون باإلجيازمتخصصاً يف مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها

؛ ليتسىن للمعلم والطالب التقومي اخلتامي، وضرورة إجابة بعض األهداف اإلجرائية يف دليل املعلم
وبذلك أصبح جرى التعديل وفقاً هلذا التصور، أُوقد . الوقوف على مدى حتقيق أهداف الدرس

، )دليل املعلم ،١٧٧ص، ٨ملحق (جاهزين للتطبيق  الطالب يف صورتيهما النهائيةو املعلم دليال
  ). ، دليل الطالب٢٢٠ص، ٩ ملحق(و

bßb@Z@paõaŠugÕîjİm@òiŠvnÛa@Z@ @

شرع ، مراجعة االختبار، وإجراء التعديالت الالزمة، ووضعه يف الصورة النهائيةبعد   
ترتيب  حسبموعة من اإلجراءات اليت ميكن تصنيفها  اًالتجربة وفقإجراءات يف تنفيذ الباحث 

، وفيما يلي التطبيق، وإجراءات ما بعد التطبيق، وإجراءات التطبيقحدوثها إىل إجراءات ما قبل 
  : وصف هلذه اإلجراءات

  : ، وقد متثلت فيما يليالتطبيقإجراءات ما قبل  - أ
مث احلصول على موافقة بتطبيق األداة  ،اإلذن من املشرف على الدراسة ببدء التطبيق ذأخ - ١

اخلاصة بالدراسة على عينة الدراسة، وقد مت ذلك مبوجب خطاب موجه من عميد كلية 
هـ، إىل مدير التربية والتعليم ٢/٣/١٤٢٩وتاريخ  ٦٤٦/١التربية جبامعة أم القرى رقم 

  .الباحث، ومتكينه من تطبيق األداةمبحافظة القنفذة؛ لتسهيل مهمة 
 ١٠٩٠١/٢٦ل على خطاب من مدير التربية والتعليم مبحافظة القنفذة رقم احلصو - ٢

هـ، موجهاً إىل مدير ثانوية احلسني بن علي التابعة لقطاع القنفذة ٩/٣/١٤٢٩وتاريخ 
التعليمي؛ ملساعدة الباحث، والتعاون معه؛ لتطبيق األداة على عينة الدراسة اليت مت 

  .)اسةرالرمسية املتعلقة بالد املوافقات، ٢٤٩ص ،١٠ ملحق( اختيارها
) ٣١(قام الباحث بتحديد جمموعيت الدراسة، واليت متثلت يف اموعة التجريبية وقوامها  - ٣

طالباً للمجموعة الضابطة ) ٣١(، وذات العدد )أ(طالباً ميثلهم الصف األول الثانوي 
  ). ب(ممثلني يف الصف األول الثانوي 
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هـ؛ دف التأكد من تكافؤ ١٠/٣/١٤٢٩الثاء املوافق مت تطبيق االختبار قبلياً يوم الث - ٤
والضابطة قبل التجربة؛ ولوضع تصور لنقطة البداية لدى طالب  التجريبيةاموعتني 

موعتني، وقد حرص أن يكون تطبيق االختبار يف احلصص األوىل أو بعد الفسحة ا
علم الفصل مباشرة كحد أقصى؛ ليكون الطالب يف كامل نشاطهم، وأن يساعد م

الباحث يف توزيع االختبار، والتأكد من فهم الطالب لتعليمات االختبار، وضرورة 
  .أثناء اإلجابة عن أسئلة االختبار ااب عليهحماكاة املثال التوضيحي 

 :الدراسة وفقاً جملموعة من اخلطوات بياناا كالتايل تطبيق، مت إجراء التطبيقإجراءات  - ب
هـ، واستغرقت ٢٢/٥/١٤٢٩إىل  ١٠/٣الدراسة احلالية يف الفترة من مت إجراء جتربة  - ١

هـ اليت وافقت إجازة منتصف ١٠/٤/١٤٢٩إىل  ٣/٤باستثناء الفترة من (تسعة أسابيع 
 اًالفترة تطبيق أداة الدراسة قبلي ، وقد مشلت هذه)هـ١٤٢٩الفصل الدراسي الثاين لعام 

 . اًوبعدي
 التجريبية: من فصول جمموعيت الدراسة تضمنت هذه املدة ست حصص لكل فصل - ٢

لخطة الدراسية املعتمدة من وزارة ل اًوفق ،بواقع حصة واحدة كل أسبوع ،والضابطة
وعليه تكون مدة التطبيق للموضوعات املستهدفة  .التربية والتعليم لتدريس هذه املادة

 . التساؤل الذايت حمددة بشهر ونصف ستراتيجيةإل اًبالتدريس وفق
هـ، بتطبيق اختبار ١٠/٣/١٤٢٩قام الباحث يف األسبوع األول وحتديداً يوم الثالثاء  - ٣

 . والضابطة التجريبية: الفهم القرائي قبلياً على طالب جمموعيت الدراسة
هـ، قام الباحث بتقدمي نبذة خمتصرة عن ١٧/٣/١٤٢٩يف األسبوع الثاين بتاريخ  - ٤

ومهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها  ،االتساؤل الذايت، وكيفية تنفيذه إستراتيجية
 .  ستراتيجيةذه اإلهل اًوفق

بداية من األسبوع الثالث قام الباحث بتدريس موضوعات القراءة املقررة على طالب  - ٥
 التجريبيةهـ، للمجموعة ١٤٢٩الصف األول الثانوي يف الفصل الدراسي الثاين 

  : حو التايلالتساؤل الذايت على الن إستراتيجيةباستخدام 
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صحة البيئة "هـ، مت تدريس موضوع ٢٤/٣/١٤٢٩األسبوع الثالث يوم الثالثاء بتاريخ  -
  ". يف اإلسالم

هللا يف "هـ، جرى تدريس موضوع ٢/٤/١٤٢٩األسبوع الرابع يوم الثالثاء بتاريخ  -
 ". خلقه شؤون

  ".أمانة"هـ، مت تقدمي موضوع ١٦/٤/١٤٢٩األسبوع اخلامس يوم الثالثاء بتاريخ  -
إليك "هـ، مت تدريس موضوع ٢٣/٤/١٤٢٩األسبوع السادس يوم الثالثاء بتاريخ  -

 ". اجلواب يا بين
شاعر يرثي "هـ، مت تقدمي موضوع ١/٥/١٤٢٩األسبوع السابع يوم الثالثاء بتاريخ  -

  ". نفسه
 ". أبو الكيمياء"هـ، مت تقدمي موضوع ٨/٥/١٤٢٩األسبوع الثامن يوم الثالثاء بتاريخ  -
موضوعات القراءة السابقة لطالب اموعة الضابطة من قبل معلم املادة  مت تدريس - ٦

يف التدريس، وقد استغرقت اموعة الضابطة يف دراسة هذه  املعتادةبالطريقة 
 . التجريبيةاليت استغرقتها اموعة  نفسها املوضوعات الفترة

اكتفى الباحث بالتدريس للمجموعة التجريبية، يف حني طُلب من معلم املادة تدريس  - ٧
 . اموعة الضابطة؛ حىت ال تتدخل ذاتية الباحث أثناء تدريس اموعة الضابطة

حرص الباحث على القيام بتطبيق التجربة بنفسه، وأن يكون التطبيق يف مدرسة واحدة؛  - ٨
دير بالذكر ومن اجل ميكن أن تؤثر على نتائج الدراسة، ليتمكن من ضبط املتغريات اليت 

وضوعات املقررة على طالب املأن تطبيق جتربة الدراسة بدأت من املوضوع الثالث من 
هـ؛ ألن تنفيذ ١٤٢٩الصف األول الثانوي، الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 

 .  ل معلم املادةموضوعني من قبطالب اموعتني جتربة الدراسة مت بعد تدريس 
 : الحظ الباحث ما يلي التطبيقبعد مرور فترة من  - ٩

 إستراتيجيةكثرة حديث بعض معلمي املدرسة اليت مت تطبيق جتربة الدراسة فيها عن  -
التساؤل الذايت، وكيفية التدريس ا، وحرص بعضهم على احلصول على دليل املعلم، 

 .تدريس موادهموقد مت تزويدهم بالدليل؛ ليكون عوناً هلم يف 
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التساؤل الذايت يف التدريس على سلوك طالب اموعة  إستراتيجيةانعكاس استخدام   -
 ستراتيجيةوكتبوا فيها خطوات اإل ،، حيث صمم بعض الطالب لوحات ورقيةالتجريبية

 . القراءة، دون طلب من الباحث بذلك) قبل، أثناء، بعد(
التربية : مثلأهنم بدأوا مذاكرة بعض موادهم  التجريبيةأشار بعض طالب اموعة  -

 . ستراتيجيةطوات هذه اإلخل اًاإلسالمية، واملواد االجتماعية وفق
  : ، وسارت على النحو التايلالتطبيقإجراءات ما بعد  -ج

يوم الثالثاء  املوضوعاتوالضابطة  التجريبية: تدريس جمموعيت الدراسة مت االنتهاء من - ١
  . هـ٨/٥/١٤٢٩املوافق 

، اًطبيق اختبار الفهم القرائي بعديلت ؛حدد الباحث لطالب جمموعيت الدراسة موعداً - ٢
حيث أبلغَ به طالب اموعتني؛ كي ال يتغيب أحد منهم، وقد مت تطبيق االختبار يوم 

 . هـ١٥/٥/١٤٢٩الثالثاء املوافق 
إلجراءات نفسها اليت مت إتباعها يف االختبار القبلي، اً لسار تطبيق االختبار البعدي وفق - ٣

واملوصوفة يف تطبيق االختبار قبليا . 
وحتليلها  نتائجه، ورصد مت تصحيحه يف ضوء مفتاح التصحيح بعد االنتهاء من االختبار - ٤

الستخالص أهم نتائج هذه الدراسة، والتحقق من  ؛متهيداً ملعاجلتها إحصائيا ؛يف جداول
ومما ينبغي اإلشارة إليه أن حتليل  .ضها، واخلروج بتوصيات ميكن تطبيقهاصحة فرو

طالباً ) ٢٥(، والتجريبيةطالباً يف اموعة ) ٢٥(طالباً، بواقع ) ٥٠(النتائج اقتصر على 
طالب يف كل ) ٦( بواقعطالباً، ) ١٢(يف اموعة الضابطة، مما يعين أن الدراسة فقدت 

 : جمموعة، كما يوضح ذلك اجلدول التايل
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  )٦(جدول 

  عينة الدراسة اليت حللت نتائجها

 اجملموعة
عدد 
 الطالب

املستبعدون أثناء حتليل 
 العدد اإلمجايل النتائج

لتغيبهم عن 
 االختبار القبلي

لتغيبهم عن 
 االختبار البعدي

 ٢٥ ٣ ٣ ٣١ التجريبية

 ٢٥ ٢ ٤ ٣١ الضابطة

 طالباً حللت نتائجهم وعوجلت إحصائياً)٥٠(اجملموع

b…b@Zòa‰†Ûa@¿@òß†‚n½a@òîöb–y⁄a@kîÛbþa@Z@ @

  : إىل استخدام األساليب واملعاجلات اإلحصائية التاليةيف حتليل النتائج عمد الباحث   
وهي كما ذكر  ،حلساب ثبات قائمة مهارات الفهم القرائي Cooper)(معادلة كوبر  - ١

  : على النحو التايل) ٦٢م، ص١٩٩١(املفيت 
  ١٠٠× !خطأ= نسبة االتفاق

وهي كما ذكر مراد وسليمان ، حساب الزمن الالزم لإلجابة عن االختبارمعادلة  - ٢
 : كالتايل) ٥٢هـ، ص١٤٢٣(

    <= زمن االختبار 

عن ) ٤٠٢م، ص١٩٨٧(يتم حسابه كما أشار السيد : معامل الصدق الذايت لالختبار - ٣
  . طريق إجياد اجلذر التربيعي ملعامل ثبات االختبار

حلساب ثبات االختبار عن طريق  (Spearman Brown)معادلة سبريمان براون  - ٤
كما ذكرها أبو عالم  ،وفقاً للمعادلة التالية (Spilt-Half)التجزئة النصفية 

  ): ٤٣٩هـ، ص١٤٢٥(
 !خطأ =  ١١ر

  : حيث
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 .معامل ثبات االختبار كله : ١١ر
 . معامل االرتباط بني نصفي االختبار : ر ص
حلساب معامل االرتباط بني نصفي االختبار، وهي كما  (Pearson)معادلة بريسون  - ٥

  ): ٢٤٤م، ص١٩٨٧(ذكر السيد 
 !خطأ=         ر 

  : حيث
 .معامل االرتباط بني نصفي االختبار: ر

 .جمموع درجات األسئلة الفردية: جمـ س
 .جمموع درجات األسئلة الزوجية: جمـ ص

جمموع حاصل ضرب درجات األسئلة الفردية يف درجات األسئلة :جمـ س ص
 .الزوجية

 .جمموع مربع درجات األسئلة الفردية: ٢جمـ س
 . جمموع مربع درجات األسئلة الزوجية: ٢جمـ ص

 . طالباً) ٢٢(عدد أفراد العينة االستطالعية : ن
معادلة معامالت السهولة والصعوبة ملفردات االختبار، مت حساب معامالت السهولة  - ٦

، )٦٣٤م، ص١٩٩٦(والصعوبة ملفردات االختبار حسب القانون الذي أوردته الغريب 
 : كالتايل

  !خطأ= معامل السهولة 
  : حيث يرمز

  .جمموع اإلجابات الصحيحةإىل ) ص(    
  .إىل جمموع اإلجابات اخلاطئة) خ(    :ويرمز

 .معامل السهولة -١= ومعامل الصعوبة 
، يتم استخدام املتوسط احلسايب للمقارنة (Arithmetic mean)) م(املتوسط احلسايب  - ٧

والضابطة يف االختبار الذي  التجريبية: بني الدرجات اليت حصل عليها طالب اموعتني

٢ ٢٢٢ 
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لمعادلة اليت ل اًقيس مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها، وميكن حسابه وفقي
   أوردها

  :  على النحو التايل) ٤٩٣هـ، ص١٤٢٥(أبو عالم 
 < = م 

  .املتوسط احلسايب= م   : حيث
  .جمموع الدرجات) = س(جمـ 

  . عدد الدرجات= ن 
لتعرف ل ؛، جلأ الباحث إىل استخدامه(Standard Deviation)االحنراف املعياري  - ٨

والضابطة، عن  التجريبية: على مقدار التباين والتشتت بني درجات طالب اموعتني
م، ١٩٨٧(املتوسط احلسايب؛ ألن االحنراف املعياري يقوم يف جوهره كما يشري السيد 

عن متوسطها كما تدل تسميته عليه، وذكر على حساب احنرافات الدرجات ) ١٠٥ص
 : أنه ميكن التوصل إليه عن طريق املعادلة التالية

   < =    ع   
  . يدل على االحنراف املعياري) ع: (حيث

  . على جمموع مربعات القيم على متوسطها احلسايب ٢)م –جمـ س (والرمز 
  . على الدرجة) س(والرمز 
  . على عدد القيم أو الدرجات) ن(والرمز 

لتحليل البيانات، واختبار فروض الدراسة على  (ANCOVA)حتليل التباين املصاحب  - ٩
ويقصد به كما ذكرت  .(Covariate)اعتبار أن التحصيل القبلي متغري مصاحب 

املتقابلة عن املتوسط حاصل ضرب احنرافات الدرجات ) "٤٣٩ص م،١٩٩٦(الغريب 
  ".يف املتغريين موضوع الدارسة

 :  وأشارت إىل أنه يمثّل بالقانون التايل
  <=   التباين املالزم 

  ). املتغري املصاحب(الرمز س إىل املتغري األول   :حيث يشري

٢ 
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  ). املتغري التابع(والرمز ص إىل املتغري الثاين   
  . والرمز م س إىل متوسط قيم املتغري األول  
  .  والرمز م ص إىل متوسط قيم املتغري الثاين  

لتحديد حجم تأثري  ؛، يستخدم هذا األسلوب)Effective Size(: حجم األثر -١٠
التساؤل الذايت يف منو مهارات الفهم القرائي املستهدفة بالتنمية لدى طالب  إستراتيجية

 :جمموعيت الدراسة، ويتم التوصل إليه عن طريق املعادلة التالية

d = √
√  

  
  

  .n2) إيتا(عن طريق مربع ) d(ويتم حساب حجم األثر 
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١١١ 

אאא 
אא 

يف هذا الفصل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة من خالل تطبيق تناول الباحث 
ومدى إسهام اإلستراتيجية يف تنمية إستراتيجية التساؤل الذايت على طالب الصف األول الثانوي، 

  : وفيما يلي تفصيل لكل ذلكمهارات الفهم القرائي، 
üëc@Zbè™ëŠÏ@‰bjnaë@òa‰†Ûa@Þaû@åÇ@òibu⁄a@Z@ @

ما فعالية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية بعض : لإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه
  مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي؟ 

  : مت اختبار فروض الدراسة على النحو التايل
@‰bjnaÞëþa@ŠÐÛaZ@ @

بني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : الختبار الفرض األول من فروض الدراسة ونصه
يف مهارات الفهم  والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي جريبيةطالب اموعتني الت

فقد مت استخدام هذا الفرض صحة وللتحقق من  .التحصيل القبليبعد ضبط ) املستهدفة(احلريف 
؛ لتحديد ما إذا كان هناك فروق يف نتائج االختبار (ANCOVA)حتليل التباين املصاحب 

) ٨، ٧(، واجلدوالن البعدي بني طالب اموعة التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم احلريف
  : يوضحان ذلك

  )٧(جدول 
البعدي بني طالب جمموعيت الدراسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف التحصيل 

  يف مهارات الفهم احلريف) والضابطة التجريبية(
  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  اموعة
  ١,٧١٥٦  ٦,١٢ ٢٥  التجريبية
  ١,٣٥٢  ٣,٠٨ ٢٥  الضابطة

  
  



١١٢ 

  )٨(جدول 
وق بني طالب اموعة التجريبية لتحديد الفر ؛(ANCOVA) نتائج حتليل التباين املصاحب 
  هارات الفهم احلريفميف يف التحصيل البعدي  والضابطة

  )ف(قيمة   متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين
مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  ٠,٢٢٠  ٠,٠٠٣  ٦,٦٣٦  ٢٣,٢٨٨ ٢ ٤٦,٥٧٧  النموذج املعدل
  ٠,١٩٢  ٠,٠٣٤  ٤,٧٥٥  ١٦,٦٨٧ ١ ١٦,٦٨٧  التقاطع

  ٠,١٧  ٠,٠٢٩  ٥,٠٤٣  ١٧,٦٩٧ ١ ١٧,٦٩٧  املتغري املصاحب
  ٠,١٤٣  ٠,٠١٥  ٦,٤٢٤  ٢٢,٥٤٥ ١ ٢٢,٥٤٥  األثر التجريبـي

       ٣,٥٠٩ ٤٧ ١٦٤,٩٤٣  اخلطأ
       ٥٠ ٨٧٤,٠٠٠  اموع

       ٤٩ ٢١١,٥٢٠  اموع املعدل

ملهارات الفهم يف التحصيل البعدي ) ٦,٤٢٤(بلغت ) ف(أن قيمة ) ٨(يتضح من اجلدول 
مما  ،)٠,٠١٥(حيث بلغ مستوى الداللة  ،)٠,٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  ،احلريف

والضابطة يف  التجريبيةيدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني 
عزى وت, التجريبيةوذلك لصاحل اموعة  ،هارات الفهم احلريفم متوسطات التحصيل البعدي يف

التساؤل الذايت لتدريس  إستراتيجيةتلك الفروق إىل العامل التجريبـي املتمثل يف استخدام 
  .اموعة التجريبية

ووفقاً لذلك فإن هذه النتيجة تقود إىل رفض الفرض الصفري األول الذي ينص على عدم 
لوجود فروق ذات وقبول الفرض البديل املؤكد , وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني

الضابطة يف مهارات اموعتني التجريبية وداللة إحصائية يف متوسط التحصيل البعدي بني طالب 
  .التجريبيةالفهم احلريف، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة 

ربع إيتا على مل اًالتساؤل الذايت اليت مت حساا وفق إستراتيجيةهذا وقد بلغ حجم تأثري 
من التباين الكلي للمتغري %) ١٤(وهذا يعين أن , وهي قيمة جيدة, )٠,١٤(الفهم احلريف مهارات 

  ).التساؤل الذايت إستراتيجية(يعود إىل تأثري املتغري املستقل ) مهارات الفهم احلريف( التابع 
@ @

@ @



١١٣ 

ïãbrÛa@ŠÐÛa@‰bjnaZ@ @

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : الختبار الفرض الثاين من فروض الدراسة ونصه
طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم 

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد مت . بعد ضبط التحصيل القبلي) املستهدفة(االستنتاجي 
؛ لتحديد ما إذا كان هناك فروق يف نتائج (ANCOVA)تباين املصاحب استخدام حتليل ال

، واجلدوالن االستنتاجياالختبار البعدي بني طالب اموعة التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم 
  : يوضحان ذلك) ١٠، ٩(

  )٩(جدول 
جمموعيت الدراسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف التحصيل البعدي بني طالب 

  يف مهارات الفهم االستنتاجي) والضابطة التجريبية(
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب العدد  اموعة
  ٢,١٠٣١  ٤,٥٦ ٢٥  التجريبية
  ١,٦٩٦  ٣,٢٨ ٢٥  الضابطة

  )١٠(جدول 
 التجريبيةلتحديد الفروق بني طالب اموعة ؛  (ANCOVA)نتائج حتليل التباين املصاحب

  هارات الفهم االستنتاجيميف والضابطة يف التحصيل البعدي 

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجة
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  مربع إيتا مستوى الداللة  )ف(قيمة 

  ٠,٤١٢  ٠,٠٠٠  ٣٧,٠٨٩  ٥١,٧٢٠ ٢ ١٠٣,٤٣٩  النموذج املعدل
  ٠,٣٣٧  ٠,٠٠٠  ٢٣,٩٢٠  ٣٣,٣٥٦ ١ ٣٣,٣٥٦  التقاطع

  ٠,١٣٨  ٠,٠١٧  ١,٨٧٨  ٢,٦١٩ ١ ٢,٦١٩  املتغري املصاحب
  ٠,١٧٠  ٠,٠٠٠  ٣٤,١٣٠  ١٠٣,٣٧٣ ١ ١٠٣,٣٧٣  األثر التجريبـي

        ١,٣٩٤ ٤٧ ٦٥,٥٤١  اخلطأ
        ٥٠ ٦١٣,٠٠٠  اموع

        ٤٩ ١٦٨,٩٨٠  اموع املعدل

ستوى يف التحصيل البعدي مل) ٣٤,١٣٠(بلغت ) ف(أن قيمة ) ١٠(يتضح من اجلدول 
حيث بلغ مستوى  ،)٠,٠٥(االستنتاجي، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى هارات الفهم م



١١٤ 

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية  ،)٠,٠٠٠(الداللة 
هارات الفهم االستنتاجي، وذلك لصاحل اموعة م يفالتحصيل البعدي متوسطات والضابطة يف 

التساؤل  إستراتيجيةلك الفروق إىل العامل التجريبـي املتمثل يف استخدام وتعزى ت, التجريبية
  .التجريبيةالذايت لتدريس اموعة 

ووفقاً لذلك فإن هذه النتيجة تقود إىل رفض الفرض الصفري األول الذي ينص على عدم 
فروق ذات وقبول الفرض البديل املؤكد لوجود , وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني

داللة إحصائية يف متوسط التحصيل البعدي بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف مهارات 
  .الفهم االستنتاجي، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة التجريبية

على  وفقاً ملربع إيتاواليت مت حساا , التساؤل الذايت إستراتيجيةهذا وقد بلغ حجم تأثري 
من التباين الكلي %) ١٧(وهذا يعين أن , وهي قيمة عالية, )٠,١٧(مهارات الفهم  االستنتاجي 

التساؤل  إستراتيجية(يعود إىل تأثري املتغري املستقل ) مهارات الفهم  االستنتاجي(للمتغري التابع 
  ).الذايت

sÛbrÛa@ŠÐÛa@‰bjnaZ@ @

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : من فروض الدراسة ونصه الثالثالختبار الفرض 
طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم 

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد مت استخدام . بعد ضبط التحصيل القبلي) املستهدفة(النقدي 
فروق يف نتائج االختبار ؛ لتحديد ما إذا كان هناك (ANCOVA)حتليل التباين املصاحب 

) ١٢، ١١(، واجلدوالن النقديالبعدي بني طالب اموعة التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم 
  : يوضحان ذلك

  )١١(جدول 
 طالب جمموعيت الدراسة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف التحصيل البعدي بني

  النقدييف مهارات الفهم ) ية والضابطةالتجريب(
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب العدد  اموعة
  ٢,١٠٣٩  ٥,٤٨ ٢٥  التجريبية
  ١,٥٥١  ٣,٦٤ ٢٥  الضابطة



١١٥ 

  )١٢(جدول 
 التجريبيةلتحديد الفروق بني طالب اموعة ؛   (ANCOVA)نتائج حتليل التباين املصاحب

  هارات الفهم النقديميف والضابطة يف التحصيل البعدي 

  جمموع املربعات  التباينمصدر 
درجة
  احلرية

  )ف(قيمة  متوسط املربعات
مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  ٠,٤٧١  ٠,٠٠٠  ٧٩,٢٤٥  ٧٤,٢٣٦ ٢ ١٤٨,٤٧١  النموذج املعدل
  ٠,٢٩٣ ٠,٠٠٠  ١٩,٤٤٤  ١٨,٢١٥ ١ ١٨,٢١٥  التقاطع

  ٠,١٣٢ ٠,٠٣٥  ٤,٢٣٩  ٣,٩٧١ ١ ٣,٩٧١  املتغري املصاحب
  ٠,٢٤١ ٠,٠٠٠  ٣٢,٣٠٥  ٧٧,١٠٢ ١ ٧٧,١٠٢  األثر التجريبـي

       ٠,٩٣٧ ٤٧ ٤٤,٠٢٩  اخلطأ
       ٥٠ ٥٥٧,٠٠٠  اموع

       ٤٩ ١٩٢,٥٠٠  اموع املعدل

يف يف التحصيل البعدي ) ٣٢,٣٠٥(بلغت ) ف(أن قيمة ) ١١(يتضح من اجلدول 
حيث بلغ مستوى الداللة  ،)٠,٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  ،هارات الفهم النقديم
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية  ،)٠,٠٠٠(

هارات الفهم النقدي، وذلك لصاحل اموعة م يفالتحصيل البعدي متوسطات والضابطة يف 
التساؤل  يجيةإستراتوتعزى تلك الفروق إىل العامل التجريبـي املتمثل يف استخدام , التجريبية

  .الذايت لتدريس اموعة التجريبية
ووفقاً لذلك فإن هذه النتيجة تقود إىل رفض الفرض الصفري الثالث الذي ينص على عدم 

وقبول الفرض البديل املؤكد لوجود فروق ذات , وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني
لضابطة يف مهارات ، واالتجريبية اموعتنيداللة إحصائية يف متوسط التحصيل البعدي بني طالب 

  .التجريبيةالنقدي، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة  الفهم
على  وفقاً ملربع إيتاواليت مت حساا , التساؤل الذايت إستراتيجيةهذا وقد بلغ حجم تأثري 

من التباين الكلي %)  ٢٤(وهذا يعين أن , وهي قيمة عالية, )٠,٢٤(مهارات الفهم النقدي 
  ).التساؤل الذايت إستراتيجية(يعود إىل تأثري املتغري املستقل ) مهارات الفهم النقدي(للمتغري التابع 

@ @

@ @



١١٦ 

ÉiaŠÛa@ŠÐÛa@‰bjnaZ@ @

فروق ذات داللة إحصائية بني  ال توجد: الختبار الفرض الرابع من فروض الدراسة ونصه
طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات الفهم 

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد مت استخدام . بعد ضبط التحصيل القبلي) املستهدفة( التذوقي
 نتائج االختبار ؛ لتحديد ما إذا كان هناك فروق يف(ANCOVA)حتليل التباين املصاحب 

) ١٤، ١٣(، واجلدوالن التذوقيالبعدي بني طالب اموعة التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم 
  : يوضحان ذلك

  )١٣(جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف التحصيل البعدي بني طالب جمموعيت الدراسة 

  يف مهارات الفهم التذوقي) والضابطة التجريبية(
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب العدد اموعة
  ١,٥٤١٦  ٣,٧٢ ٢٥ التجريبية
  ٠,٩٧٠  ٢,٢٤ ٢٥ الضابطة

  )١٤(جدول 
 التجريبيةلتحديد الفروق بني طالب اموعة  ؛  (ANCOVA)نتائج حتليل التباين املصاحب 

  هارات الفهم التذوقيميف والضابطة يف التحصيل البعدي 

  )ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين
مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  ٠,٢٧٥  ٠,٠٠٠  ١٤,٠٨٤  ١٤,٧٠٨ ٢ ٢٩,٤١٧  النموذج املعدل
  ٠,٣٥٥  ٠,٠٠٠  ٣٩,٢٨١  ٤١,٠٢٣ ١ ٤١,٠٢٣  التقاطع

  ٠,١٣٥  ٠,٠١٠  ٧,٣١٢  ٧,٦٣٧ ١ ٧,٦٣٧  املتغري املصاحب
  ٠,٢٥١  ٠,٠٠٠  ٢٥,٨٧٨  ٢٧,٠٢٥ ١ ٢٧,٠٢٥  األثر التجريبـي

       ١,٠٤٤ ٤٧ ٤٩,٠٨٣  اخلطأ
       ٥٠ ٢٥٩,٠٠٠  اموع

       ٤٩ ٧٨,٥٠٠  اموع املعدل

يف يف التحصيل البعدي ) ٢٥,٨٧٨(بلغت ) ف(أن قيمة ) ١٤(يتضح من اجلدول 
حيث بلغ مستوى الداللة  ،)٠,٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  ،هارات الفهم التذوقيم



١١٧ 

 التجريبيةمما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني  ،)٠,٠٠٠(
هارات الفهم التذوقي، وتعزى تلك الفروق إىل م يفالتحصيل البعدي متوسطات والضابطة يف 

  .التساؤل الذايت لتدريس اموعة التجريبية إستراتيجيةالعامل التجريبـي املتمثل يف استخدام 
ووفقاً لذلك فإن هذه النتيجة تقود إىل رفض الفرض الصفري الرابع الذي ينص على عدم 

وقبول الفرض البديل املؤكد لوجود فروق ذات , وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني
، والضابطة يف مهارات التجريبية اموعتنيداللة إحصائية يف متوسط التحصيل البعدي بني طالب 

  .التجريبيةالتذوقي، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة  الفهم
على  وفقاً ملربع إيتاواليت مت حساا , التساؤل الذايت إستراتيجيةهذا وقد بلغ حجم تأثري 

من التباين الكلي %)  ٢٥(وهذا يعين أن , وهي قيمة عالية, )٠,٢٥(مهارات الفهم  التذوقي 
  ).التساؤل الذايت إستراتيجية(يعود إىل تأثري املتغري املستقل ) الفهم التذوقي مهارات(للمتغري التابع 

ßb¨a@ŠÐÛa@‰bjnaZ@ @

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : الختبار الفرض اخلامس من فروض الدراسة ونصه
بني طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات درجات التحصيل البعدي يف مهارات 

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد مت . بعد ضبط التحصيل القبلي) املستهدفة(م اإلبداعي الفه
؛ لتحديد ما إذا كان هناك فروق يف نتائج (ANCOVA)استخدام حتليل التباين املصاحب 

، واجلدوالن اإلبداعياالختبار البعدي بني طالب اموعة التجريبية والضابطة يف مهارات الفهم 
  : يوضحان ذلك) ١٦، ١٥(

  )١٥(جدول 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف التحصيل البعدي بني طالب

  يف مهارات الفهم اإلبداعي) والضابطة التجريبية(جمموعيت الدراسة 
  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب العدد اموعة
  ٠,٨٥٠٤  ٣,١٦ ٢٥ التجريبية
  ١,٢٩١  ٢,٥١ ٢٥ الضابطة
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  )١٦(جدول 
 التجريبيةلتحديد الفروق بني طالب اموعة ؛   (ANCOVA)نتائج حتليل التباين املصاحب
  هارات الفهم اإلبداعيم يفيف التحصيل البعدي  والضابطة

  جمموع املربعات  مصدر التباين
درجة
  احلرية

متوسط 
  املربعات

  )ف(قيمة 
مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  ٠,٢٤٤  ٠,٠٠٠  ١٢,٣٣٣  ١١,٣٧٢ ٢ ٢٢,٧٤٤  النموذج املعدل
  ٠,٣٥٠  ٠,٠٠٠  ٤٦,٩٧٥  ٤٣,٣١٣ ١ ٤٣,٣١٣  التقاطع

  ٠,٢٠٦  ٠,٠٠١  ١٢,١٧٣  ١١,٢٢٤ ١ ١١,٢٢٤  املتغري املصاحب
  ٠,١٨٨  ٠,٠٠٢  ١٠,٨٩٦  ١٠,٠٤٧ ١ ١٠,٠٤٧  األثر التجريبـي

       ٠,٩٢٢ ٤٧ ٤٣,٣٣٦  اخلطأ
        ٥٠ ٢١٤,٠٠٠  اموع

        ٤٩ ٦٦,٠٨٠  اموع املعدل

ستوى يف التحصيل البعدي مل) ١٠,٨٩٦(بلغت ) ف(أن قيمة ) ١٦(يتضح من اجلدول 
حيث بلغ مستوى  ،)٠,٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى  ،هارات الفهم اإلبداعيم

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اموعتني التجريبية  ،)٠,٠٠٢(الداللة 
هارات الفهم اإلبداعي، وذلك لصاحل اموعة م يفالتحصيل البعدي متوسطات والضابطة يف 

التساؤل  إستراتيجيةوتعزى تلك الفروق إىل العامل التجريبـي املتمثل يف استخدام , التجريبية
  .الذايت لتدريس اموعة التجريبية

 ووفقاً لذلك فإن هذه النتيجة تقود إىل رفض الفرض الصفري اخلامس الذي ينص على
وقبول الفرض البديل املؤكد لوجود فروق , عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني

، والضابطة يف التجريبية اوعتنيذات داللة إحصائية يف متوسط التحصيل البعدي بني طالب 
  .التجريبيةمهارات الفهم اإلبداعي، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اموعة 

على  وفقاً ملربع إيتاواليت مت حساا , التساؤل الذايت إستراتيجيةهذا وقد بلغ حجم تأثري 
من التباين الكلي % )  ١٨(وهذا يعين أن , وهي قيمة عالية, )٠,١٨(مهارات الفهم  اإلبداعي 

  ).ساؤل الذايتالت إستراتيجية(يعود إىل تأثري املتغري املستقل ) مهارات الفهم اإلبداعي(للمتغري التابع 
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منو على أن حجم تأثري إستراتيجية التساؤل الذايت  (n2)اتضح من إجياد قيمة مربع إيتا 
من التباين الكلي ) % ٥٧,٧(، وهذا يعين أن )٠,٥٧٧(عالية حيث بلغت مهارات الفهم القرائي 

  . )إستراتيجية التساؤل الذايت( يرجع إىل تأثري املتغري املستقل) مهارات الفهم القرائي(للمتغري التابع 
bîãbq@Zbèn’Óbäßë@òa‰†Ûa@wöbnã@Ðm@Z@ @

التساؤل الذايت يف تدريس  إستراتيجيةمن العرض السابق لنتائج الدارسة يتضح أن استخدام 
موضوعات القراءة لدى طالب الصف األول الثانوي قد أدى إىل ارتفاع يف مستوى أداء اموعة 

مقارنة مبستوى أداء اموعة  ،البعدي يف مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها التجريبية
 اًوميكن تفسري نتائج الدراسة احلالية اليت مت التوصل إليها ومناقشتها وفق, ذاا الضابطة يف املهارات

  :فروضها على النحو التايلل
ائية عند مستوى داللة أظهرت نتائج اختبار الفرض األول وجود فروق ذات داللة إحص - ١

، وهذه التجريبيةهارات الفهم احلريف لصاحل اموعة م يفيف التحصيل البعدي ) ٠,٠٥(
ظهروا حتسناً إجيابياً يف مهارات الفهم أقد  التجريبيةالنتيجة تدل على أن طالب اموعة 

دى مما يعين أن التحصيل البعدي ل, احلريف بشكل أفضل من طالب اموعة الضابطة
التساؤل الذايت يف تنمية تلك  إستراتيجيةقد تأثر باستخدام  التجريبيةطالب اموعة 

مهارات مستوى التساؤل الذايت يف تنمية  إستراتيجيةويعزى ذلك إىل فعالية , املهارات
التساؤل الذايت ساعدت  إستراتيجيةوميكن تفسري تلك النتيجة بأن  .الفهم احلريف
من السياق، وتعيني مضادها، وتوضيح  حتديد املعىن املناسب للكلمة  املتعلمني على

 . العالقات اليت تربط بني اجلمل
, م٢٠٠٣(وفهمي , )١٤٤ص, م٢٠٠٣(وهذا يتفق مع ما أشار إليه احليلواين 

أن التساؤل الذايت يساعد على الوصول إىل نتائج إجيابية من حيث من ) ١٣٦ص
وجتعل الطالب يعتمدون على  .ا يف مواقف قرائية أخرىاسترجاع املعلومات، واستعماهل

على احتفاظ الذاكرة باملعىن فترة  يؤديمما , أنفسهم يف بناء املعىن من خالل اكتشافهم له
  .أطول
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كما ترجع الدراسة هذه النتيجة إىل أن موضوعات القراءة اليت مت إعدادها يف ضوء ما 
وات ذات فاعلية يف عملية التعلم، وما تنطوي التساؤل الذايت من خط إستراتيجيةتتطلبه 

حتوت على العديد من أنشطة القراءة اليت كانت ا ،عليها من أسس ترتبط بالتعلم النشط
على توليد األسئلة ذاتياً يف ضوء ما يتضمنه النص القرائي من  التجريبيةتدرب اموعة 

 ،التذكر: مثل ،من التفكريمما أدى إىل منو اجلوانب املعرفية , مهارات الفهم احلريف
  . والفهم احلريف للمقروء

، (Davey McBride's 1986) زديابر كافي ميوتتفق هذه النتيجة مع دراسة د
يف ) التساؤل الذايت(ما وراء املعرفة  إستراتيجيةاللتان أكدتا فعالية ) م٢٠٠٦(عطية و

  .حتسني مهارات الفهم احلريف
عدم وجود فروق ذات داللة اليت أظهرت نتائجها ) م٢٠٠١(وختتلف مع دراسة موسى 

مع ـ أيضاً ـ ختتلف و. إحصائية بني التطبيق القبلي والبعدي يف مهارات الفهم احلريف
عدم يف دراستهما اليت كشفت نتائجها ) م٢٠٠٦(ما توصل إليه العيسوي والظنحاين 
  .مهارات الفهم احلريفيف القياسني القبلي والبعدي  وجود فروق دالة إحصائياً فيما بني

أظهرت نتائج اختبار الفرض الثاين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ٢
 .هارات الفهم االستنتاجي لصاحل اموعة التجريبيةم يفيف التحصيل البعدي ) ٠,٠٥(

وهذه النتيجة تدل على أن طالب اموعة التجريبية قد أظهروا حتسناً إجيابياً يف مهارات 
الفهم االستنتاجي بشكل أفضل من طالب اموعة الضابطة، مما يعين أن التحصيل 

التساؤل الذايت يف  إستراتيجيةالبعدي لدى طالب اموعة التجريبية قد تأثر باستخدام 
التساؤل الذايت يف  إستراتيجيةاالستنتاجي، ويعزى ذلك إىل فعالية  تنمية مهارات الفهم

التساؤل  إستراتيجيةوميكن تفسري هذه النتائج بأن  .تنمية مهارات الفهم االستنتاجي
للوصول إىل الذايت قد أتاحت الفرصة أمام الطالب للمناقشة بني كل طالب وآخر 

, م٢٠٠١(تفق مع ما أشار إليه موسى وهذا ي. استنتاج املعاين اليت يتضمنها النص املقروء
, التساؤل الذايت تتيح للطالب مشاركة فعالة يف عملية التعلم إستراتيجيةأن من ) ٩٩ص

ويراقب كل طالب زميله فيما , فعن طريقها يشترك الطالب بطريقة ثنائية يف تعلم القراءة
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ؤديه من عمليات تتضمن وما ي, وما يطرحه من تساؤالت, يقوم به من استنتاج لألفكار
كل , وتوليد أسئلة أخرى، وأفكار فرعية من األسئلة الرئيسة, تكوين أسئلة على الفقرة

إىل حد   املدارس هوهذا جانب تفتقد إلي .ذلك مثري لالنتباه، وحمفز على التعلم الذايت
, الفصلفمن النادر أن ميسك الطالب بزمام املبادرة ويوجه سؤاالً إىل أستاذه يف , كبري

  .فقد تعود الطالب االستماع فقط إىل أسئلة املعلم
كما تعزو الدراسة هذه النتيجة إىل اإلجراءات واخلطوات اليت مت ا تدريس طالب 

ويفكر  ،فعندما يقرأ الطالب بنفسه, التساؤل الذايت ستراتيجيةإل اًاموعة التجريبية وفق
, تضمنها النص القرائي ةوأفكاراً رئيس, ويستنتج عنواناً مناسباً للمقروء, فيما قرأه

ويستمع إىل كل ذلك باهتمام، ويوجه نظره  ،وزميله يتابع, ويطرح على نفسه األسئلة
, من أخطاء، مث يتبادالن األدوار فيقوم املستمع بدور السائل هإىل ما تركه، وما وقع في

وإثارة , كل هذه اإلجراءات فيها تنشيط للذهن, ويقوم اآلخر بدور املراقب املوجه
كتساب مهارات الفهم مما أتاح لطالب اموعة التجريبية الفرصة ال, لالنتباه

  .االستنتاجي
 زدايبر كافي ميدراسة د: مثلراسات وهذه النتيجة تدعمها وتتفق معها بعض الد

)Davey McBride's 1986( , وشونج)Sheung 1995( , وموسى)م٢٠٠١( ,
ما وراء املعرفة  إستراتيجيةحيث أكدت نتائج هذه الدراسات فعالية  ،)م٢٠٠٦(وعطية 

  .يف تنمية مهارات الفهم االستنتاجي) التساؤل الذايت(
أظهرت نتائج اختبار الفرض الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ٣

 .هارات الفهم النقدي لصاحل اموعة التجريبيةم يفيف التحصيل البعدي ) ٠,٠٥(
مستوى قد أظهروا حتسناً إجيابياً يف  التجريبيةوهذه النتيجة تدل على أن طالب اموعة 

ل أفضل من طالب اموعة الضابطة، مما يعين أن التحصيل مهارات الفهم النقدي بشك
التساؤل الذايت يف  إستراتيجيةقد تأثر باستخدام  التجريبيةالبعدي لدى طالب اموعة 
وذلك يعزى إىل فعاليتها يف تنمية تلك املهارات لدى , تنمية مهارات الفهم النقدي

التساؤل الذايت  إستراتيجيةوميكن تفسري تلك النتيجة بأن , التجريبيةطالب اموعة 
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 اليت يتضمنها املعلومات فهم على  التجريبيةسامهت يف حتسني قدرة طالب اموعة 
مما  نَّإ: "بقوله) م١٩٩٦(عدس  أشار إليهه النتيجة ما هذ ويدعم, ونقدها ،النص القرائي

زوا على األثر الذي تركه موضوع الدرس ينفع الطالب أياً كانت مادة الدراسة أن يرك
فيعمدوا إىل توليد , ويعد إمتام قراءته, يف نفوسهم قبل قراءة الدرس، وخالل قراءته

  .١٤٤ص" وتشجيعهم على فحص املقروء ونقده, لتيسري الفهم القرائي ؛األسئلة الذاتية
لتساؤل الذايت ا إستراتيجيةكما تعزو الدراسة هذه النتيجة إىل أن تدريب الطالب على 

وجعلهم متعلمني قادرين على التفكري الناقد من خالل , أسهم يف زيادة فهمهم للمقروء
ومعلومات , راءآومدى ما يتضمنه من حقائق و, تساؤهلم الذايت عن حمتوى النص القرائي

وبيان اآلراء اليت تعرب عن شخصية القارئ جتاه فكرة أو قضية , متصلة باملوضوع
 .والقدرة على إصدار حكم يعرب عن فهم احملتوى القرائي, النص القرائيمطروحة يف 

 وفهمي, )م٢٠٠١(وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع ما توصلت إليه دراسة موسى 
ما وراء املعرفة  إستراتيجيةاليت أكدت مجيعها فعالية ) م٢٠٠٦(وعطية , )م٢٠٠٣(
  . لنقدييف إكساب الطالب مهارات الفهم ا) التساؤل الذايت(

يف دراستهما اليت أظهرت ) م٢٠٠٦(وختتلف مع ما توصل إليه العيسوي والظنحاين 
نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائياً فيما بني القياسني القبلي والبعدي ملستوى 

  .مهارات الفهم النقدي
أظهرت نتائج اختبار الفرض الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  - ٤

 .التجريبيةهارات الفهم التذوقي لصاحل اموعة م يفيف التحصيل البعدي ) ٠.٠٥(
مستوى قد أظهروا حتسناً إجيابياً يف  التجريبيةوهذه النتيجة تدل على أن طالب اموعة 

مهارات الفهم التذوقي بشكل أفضل من طالب اموعة الضابطة، مما يعين أن التحصيل 
التساؤل الذايت يف  إستراتيجيةقد تأثر باستخدام  التجريبية البعدي لدى طالب اموعة

ويعزى ذلك إىل فعاليتها يف تنمية تلك املهارات , مهارات الفهم التذوقيمستوى تنمية 
وميكن تفسري تلك النتيجة يف ضوء ما حيققه التساؤل , التجريبيةلدى طالب اموعة 
أن التساؤل الذايت   (Van Kruger)فان كروجر  تشري إذ الذايت من إجيابيات عدة
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يتيح الفرصة للطالب للتعلم الذايت، وامتالكه زمام التعلم، وتنمية طاقاته الكامنة حنو 
العمل اجلماعي، وزيادة فهمه للموضوع، ومساعدته على القدرة على حتليل املوضوع، 

 نص القرائيوالقدرة على التحاور مع اآلخرين من خالل توليد األسئلة الذاتية حول ال
  .)١٣٦م، ص٢٠٠٣فهمي، (

كما ترجع الدراسة هذه النتيجة إىل أن تدريب الطالب على القيام بأنشطة القراءة اليت 
أسهمت يف زيادة قدرم على تذوق املقروء من  ،أوردها الباحث يف كتاب الطالب

, سرار اجلماليةمن إدراك لأل هخالل تساؤهلم الذايت عن حمتوى النص املقروء، وما يتضمن
فضالً عن مشاركة املتعلمني للكاتب أو للشاعر احلالة اليت يشعر ا، , واإلحياءات الفنية

  .لدى املتعلم أثرهذا النص من  يتركهوما 
األسئلة اليت يطرحها الطالب "بأن ) م٢٠٠٠(وتتفق هذه النتيجة مع ما أكده فضل اهللا 

عدها تساعد الطالب على فهم ما يقرؤون، ا، أو بئهعلى أنفسهم قبل القراءة، أو أثنا
الفهم : مثلوتساعد على االرتقاء مبستويات هذا الفهم خاصة ذات املستويات العليا منها 

   . ٧٨ص" التذوقي
اليت أكدت فعالية ) ١٠١ص, ٢٠٠١(موسى  نتائج دراسةوتتفق هذه النتيجة مع 

ومنها  ،أمناط الفهم القرائي العليايف تنمية ) التساؤل الذايت(ما وراء املعرفة  إستراتيجية
  .الفهم التذوقي

أظهرت نتائج اختبار الفرض اخلامس وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - ٥
هارات الفهم اإلبداعي لصاحل اموعة يف ميف التحصيل البعدي ) ٠,٠٥(داللة 
 . التجريبية

وهذه النتيجة تدل على أن طالب اموعة التجريبية قد أظهروا حتسناً إجيابياً يف مهارات 
الفهم اإلبداعي بشكل أفضل من طالب اموعة الضابطة، مما يعين أن التحصيل البعدي 

التساؤل الذايت يف تنمية  إستراتيجيةقد تأثر باستخدام  التجريبيةلدى طالب اموعة 
ويعزى ذلك إىل فعاليتها يف تنمية تلك املهارات لدى طالب , إلبداعيمهارات الفهم ا
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) الفهم اإلبداعي(حيث مت التركيز على اجلوانب العليا من التفكري , اموعة التجريبية
  .اليت تعد مطلباً أساسياً وخاصة يف عصر املعلوماتية اليت تتطلب قارئاً فامهاً ومبدعاً

التساؤل الذايت يعد أسلوباً فعاالً "بأن ) م٢٠٠٦(حممود  وتتفق هذه النتيجة مع ما أكده
أو قائم للوصول إىل فكر , وإثارة عدد من األسئلة حول شيء موجود, إلعمال العقل

  .٤١٩ص" جديد يؤدي إىل أفكار إبداعية
بأن تدريب الطالب ) ١٤٠ص, م١٩٩٨(وتتفق  أيضاً مع ما أشار إليه كوستا وآخرون 

والتوصل إىل , وتركيز االنتباه, سئلة يساعد على فهم املقروءعلى توجيه عدد من األ
  .وحتديد أكثر املعلومات أمهية، ومنو التفكري اإلبداعي, تنبؤات جديدة

 إستراتيجيةالذين درسوا باستخدام  التجريبيةيف ضوء ما سبق يتضح أن طالب اموعة 
  .ة يف اختبار الفهم القرائي بشكل عامالتساؤل الذايت قد أظهروا تفوقاً على طالب اوعة الضابط

, يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى عينة الدراسة اإلستراتيجيةوهذا ما يؤكد فعالية هذه 
إضافة إىل أن الباحث يرى أن هذا التفوق يرجع إىل , وتعزى هذه النتيجة إىل ما سبق اإلشارة إليه

  :عدة جوانب من أمهها
وهو مساعدة املتعلم على الفهم  .الذايت فيما وضعت من أجلهالتساؤل  إستراتيجيةجناح   -أ 

يف  اإلستراتيجيةحيث تعمل هذه , هاوإىل كيفية تنفيذ, )تعلم ذايت(القرائي جبهده اخلاص 
على بناء املعرفة لدى املتعلمني من خالل  ـقبل وأثناء وبعد التعلم  ـ مراحلهامجيع 

على  القراءةاملتعلم قبل  اإلستراتيجيةحيث تساعد هذه , تدريبهم على توليد األسئلة ذاتياً
إذ تعمل , الثانية داعمة لألوىل املرحلةمث تأيت , وإثارة اهتمامه أوالً, تنشيط املعرفة السابقة
الثالثة  املرحلةويف , القراءةار جديدة أثناء وتوليد أفك, وتذكرها, على تنظيم املعلومات

املتعلمني على ربط معلومام السابقة باملعلومات  اإلستراتيجيةبعد التعلم تساعد هذه 
واالستفادة منها يف , مما يؤدي إىل اكتساب املعرفة وتكاملها, القراءةاليت اكتسبوها بعد 

  .جوانب احلياة املختلفة
على التحكم يف عملية  التجريبيةالذايت ساعدت طالب اموعة التساؤل  إستراتيجيةإنَّ   - ب 

وقد ظهر ذلك التحكم جبالء من خالل قيام الطالب بأنفسهم يف التساؤل ذاتياً , تعلمهم
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عما يتضمنه النص املقروء من مهارات؛ مما أدى إىل زيادة دافعيتهم لفهم النصوص 
 .القرائية املقدمة هلم

 ،واعتمادهم على أنفسهم يف اكتساب املعارف, ية التعلماستقالل الطالب أثناء عمل  - ج 
مما وفر مناخاً , والتفاعل معها بشكل مباشر من خالل أنشطة التعلم والقراءة الواعية

 .مالئماً للوصول إىل تعلم ذي معىن قائم على الفهم
 من مع نتائج كثري. وتتفق نتائج الدراسة احلالية فيما يرتبط بنمو مهارات الفهم القرائي

، وعطية )م١٩٩٧(وجاب اهللا , )م١٩٩٠(واملطاوعة , )م١٩٨٦(دراسة حممد مثل الدراسات 
وجاد , )هـ١٤٢١(والقعطيب , )م٢٠٠١(والسليمان , )م٢٠٠٠(، والقليين )م١٩٩٩(
والعيسوي , )م٢٠٠٦( اخلالقوعبد , )م٢٠٠٦(وسلطان , )م٢٠٠٤(والعيسوي , )م٢٠٠٣(

, ستراتيجيات تدريس حديثةإ، وقد أثبتت هذه الدراسات فعالية استخدام )م٢٠٠٦(والظنحاين 
   .وبرامج تعليمية يف حتسني الفهم القرائي لدى طالب املراحل التعليمية املختلفة

 إستراتيجية بوصفهاكما تتفق نتائج هذه الدراسة يف جمال استخدام التساؤل الذايت 
 Davy) زديابر كافي مييسية يف تنمية مهارات الفهم القرائي مع نتائج دراسة دتدر

McBride's 1986) , وشونج(Sheung 1995),  وموسى , )م٢٠٠٠(وعبد احلميد
 إستراتيجيةاليت أكدت مجيعها فعالية استخدام ) م٢٠٠٦(وعطية , )م٢٠٠٣(وفهمي , )م٢٠٠١(

 هحتقق هذه النتيجة ما أشارت إليذاته ويف السياق , التساؤل الذايت يف تنمية مهارات الفهم القرائي
يف توصياما من ضرورة تبين استراتيجيات , )م٢٠٠٣(وفهمي , )م٢٠٠١(دراسة السليمان 

ها وتطبيق, تعتمد على حتمل املتعلم مسؤولية تعلمه ـالتساؤل الذايت  إستراتيجيةمثل  ـحديثة 
  .؛ لتنمية الفهم القرائيأثناء التدريس
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كما , تناول الباحث يف هذا الفصل ملخصاً ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية
وكذلك أهم , تضمن هذا الفصل أهم التوصيات اليت أوصى ا الباحث يف ضوء نتائج دراسته

  :وبيان ذلك تفصيالً على النحو التايل, الدراسةاملقترحات اليت جاءت امتداداً ملوضوع 
üëc@Zòa‰†Ûa@wöbnã@—‚ÜßZ@ @

يف ضوء ما عرضه الباحث من حتليل لنتائج اختبار فروض الدارسة، وتفسريها ومناقشتها 
  : يورد هنا أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، ومنها

حتديد : ، وهيول الثانويالصف األست عشرة من مهارات الفهم القرائي تناسب طالب  -
 ، توضيح العالقة بني اجلمل، اختيارمضاد الكلمة ، تعينياملعىن املناسب للكلمة من السياق

 األفكار الرئيسة اليت اشتمل عليها  املوضوع، بياناستنتاج لموضوع، عنوان مناسب ل
بني احلقيقة التمييز ، استنباط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب، غرض الكاتب

تكوين رأي حول القضايا واألفكار احلكم على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة،  ،والرأي
العاطفة  به، توضيح التمييز بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل، املطروحة يف النص

الداللة  ، ذكرالنص القرائي اليت تضمنهاالصور البيانية  ، حتديداملسيطرة على النص القرائي
التنبؤ ، اقتراح حلول جديدة ملشكالت وردت يف املوضوع، لتعبرياتللكلمات واإلحيائية ا

 .باألحداث بناًء على مقدمات معينة
يف التحصيل البعدي يف مهارات ) ٠,٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -

 .تجريبية، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل طالب اموعة ال)املستهدفة(الفهم احلريف 
يف التحصيل البعدي يف مهارات ) ٠,٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجود -

، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل طالب اموعة )املستهدفة(الفهم االستنتاجي 
 .التجريبية
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يف التحصيل البعدي يف مهارات ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل طالب اموعة التجريبية)املستهدفة(الفهم النقدي 

يف التحصيل البعدي يف مهارات ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل طالب اموعة التجريبية)املستهدفة(الفهم التذوقي 

يف التحصيل البعدي يف مهارات ) ٠,٠٥(وى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست -
 .، بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل طالب اموعة التجريبية)املستهدفة(الفهم اإلبداعي 

 األثرثبت من اختبار حجم  حيث ،وجود داللة عملية لتطبيق إستراتيجية التساؤل الذايت -
لدى ) املستهدفة( م القرائيتأثري إستراتيجية التساؤل الذايت يف منو مهارات الفهارتفاع 

 . )(n2 وفقاً ملا أوضحته نتائج مربع إيتا طالب اموعة التجريبية 
bîãbq@Zòa‰†Ûa@pbî•ìmZ@ @

  : جاء من أمههاووفقاً لتلك النتائج أوصت الدراسة جبملة من التوصيات 
ست عشرة مهارة يف الفهم القرائي مناسبة لطالب الصف األول توصلت الدراسة إىل   - ١

عند بناء مناهج اللغة توصي الدراسة باالنطالق من تلك املهارات الثانوي، ومن مث 
وإكساا للطالب يف دروس القراءة واختيار النصوص، والعمل على تنميتها، العربية، 

 . أثناء املواقف التعليمية
استخدام اإلستراتيجيات احلديثة يف التدريس بية ومشرفيها على تشجيع معلمي اللغة العر - ٢

، الطالب من استخدام مهارام اخلاصة يف توجيه عمليات التفكري والتعلممكّن ت اليت
 . ؛ استناداً إىل مبدأ التعلم الذايتوتساعدهم على حتمل املسؤولية الشخصية للتعلم

أثناء اخلدمة على تطبيق إستراتيجية التساؤل ؛ لتدريب املعلمني إجراء دورات تدريبية - ٣
 . فروع اللغة العربية بصفة عامةالذايت يف تدريس القراءة بصفة خاصة، و

إىل التركيز عند تقومي املعلمني على مدى اهتمام املعلمني دعوة مشريف اللغة العربية  - ٤
 .باستخدام طرق وإستراتيجيات حديثة ومتنوعة

إعادة النظر يف تقومي طالب املرحلة الثانوية، حبيث يشمل التقومي اختبارات متنوعة تقيس  - ٥
 . ما اكتسبه الطالب من مهارات الفهم القرائي يف مراحل التعليم املختلفة



١٢٩ 

، حبيث تركز أهدافهادعوة مؤلفي املناهج ومطوريها إىل ختطيط مناهج اللغة العربية  - ٦
هارات الفهم القرائي من خالل إستراتيجيات حديثة يف م ةوأساليب تدريسها على تنمي

 .سالتدري
brÛbq@Zòa‰†Ûa@pbyÔßZ@ @

يقترح الباحث  ،ويف ضوء التوصيات السابقة ،تأسيساً على النتائج اليت مت التوصل إليها
  :القيام بالبحوث والدراسات املستقبلية التالية

املناسبة لطالب كل مرحلة من مراحل دراسة لتحديد وقياس مهارات الفهم القرائي  - ١
 .التعليم العام قبل اجلامعي

يف املرحلة الثانوية، يف ضوء مهارات ) املطالعة(دراسة وصفية لتقومي أسئلة تعليم القراءة  - ٢
 . الالزمة لطالا يالفهم القرائ

و دراسة فعالية إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حن - ٣
 .القراءة

دراسة فعالية استخدام إستراتيجية التساؤل الذايت يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالب  - ٤
 املرحلة الثانوية

ومراحل تعليمية , القيام بدراسة مماثلة للدراسة احلالية تتناول صفوفاً دراسية أخرى - ٥
 .خمتلفة

لعب األدوار، خرائط : (مثلدراسة للتعرف على فعالية إستراتيجيات تدريس أخرى  - ٦
يف تنمية ) التعلم التعاوين، ما وراء املعرفةالتعلم باالكتشاف، املفاهيم، العصف الذهين، 

  . مهارات الفهم القرائي
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üëc@Z‰…b–½aZ@ @

 .القرآن الكرمي - ١
bîãbq@ZòîiŠÈÛa@ÉuaŠ½aë@knØÛaZ 
  .دار املعرفة اجلامعية: ، القاهرةطرق تدريس اللغة العربية) م١٩٩٩(إبراهيم، زكريا  - ١
، الطبعة اخلامسة عشر، العربيةاملوجه الفين ملدرسي اللغة ) م٢٠٠٢(إبراهيم، عبد العليم  - ٢

  .دار الكتب العلمية: القاهرة
دار : ، القاهرةلسان العرب) هـ١٤٢٣(ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين بن حممد  - ٣

  .احلديث
دار املسرية للنشر : ، الطبعة األوىل، عمانالتعليم املعريف) م٢٠٠٧(أبو رياش، حسني حممد  - ٤

  .والتوزيع
، الطبعة مناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية) هـ١٤٢٥(أبو عالم، رجاء حممود  - ٥

  .دار النشر للجامعات: الرابعة، القاهرة
، الطبعة األوىل، علم نفس النمو) هـ١٤٢٦(أخرس، نائل حممد، والشيخ، تاج السر  - ٦

  .مكتبة الرشد: الرياض
: ، القاهرةوردعدالسيد حممود : ، ترمجةتعلم اللغة إستراتيجيات) م١٩٩٦(أكسفورد، ربيكا  - ٧

  . مكتبة األجنلو املصرية
  .دار إحياء التراث العريب: ، القاهرةاملعجم الوسيط) ت. د(أنيس، إبراهيم، وآخرون  - ٨
، "قياس مفهوم تعليم القراءة لدى طالب املرحلة االبتدائية) "م١٩٩٠(بادي، غسان خالد  - ٩

صرية للمناهج وطرق ، العدد التاسع، اجلمعية املجملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس
  . ٥١-٥٠جامعة عني مشس، كلية التربية، ص ص: التدريس، القاهرة

، أصول تدريس اللغة العربية بني النظرية واملمارسة) م٢٠٠١(البجة، عبد الفتاح حسن  -١٠
 . دار الفكر: الطبعة األوىل، عمان
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ما وراء املعرفة يف تعليم  إستراتيجياتاجتاهات حديثة يف ) "م٢٠٠٤(لول، إبراهيم أمحد  -١١
اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرة، ، العدد العشرون، جملة القراءة واملعرفة، "القراءة

  . ١٩٥- ١٥٧جامعة عني مشس، كلية التربية، ص ص
مجال : ، الطبعة األوىل، حتقيقفقه اللغة) هـ١٤١٤(الثعاليب، أبو منصور عبد امللك بن حممد  -١٢

  .دار الكتب العلمية :طلبة، بريوت
تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاين ) "م١٩٩٧(جاب اهللا، علي سعد  -١٣

، جامعة حبوث مؤمتر تربية الغد يف العامل العريب، عدد خاص من جملة كلية التربية، "الثانوي
  .٧٢٣-٧٠٢كلية التربية، ص صاألول، اجلزء، اإلمارات

مناهج البحث يف التربية وعلم ) م٢٠٠٢(، أمحد خريي، جابر، جابر عبد احلميد، كاظم -١٤
  .دار النهضة العربية: ، القاهرةالنفس

مقترحة يف تنمية بعض مهارات الفهم  إستراتيجيةفعالية ) "م٢٠٠٣(جاد، حممد لطفي  -١٥
، العدد الثاين والعشرون، جملة القراءة واملعرفة، "القرائي لتالميذ الصف الثاين اإلعدادي

  .٤٦-١٨ص ص جامعة عني مشس، كلية التربية،: املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرةاجلمعية 
، الطبعة األوىل، تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات) م١٩٩٩(جروان، فتحي عبد الرمحن  -١٦

  .دار الكتاب اجلامعي: العني
طرق البحث ، )هـ١٤٢١(اجلزويل، عبد احلافظ عبد احلبيب، والدخيل، حممد عبد الرمحن  -١٧

  .دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: ، الرياض التربية والعلوم االجتماعيةيف
، الطبعة أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق) هـ١٤٢١(حبيب اهللا، حممد  -١٨

  .دار عمار: الثانية، عمان
: ، البحرينكيف أعلم القراءة للمبتدئني) م١٩٩٣(حنا، سامي عياد، والناصر، حسني جعفر  -١٩

  .حلكمةدار ا
  .مكتبة الفالح: ، الكويتتدريس وتقييم مهارات القراءة) م٢٠٠٣(احليلواين، ياسر  -٢٠
 املدخل يف تدريس اللغة العربية والتربية الدينية) م١٩٨٦( ونرشدي وآخر حممودخاطر،  -٢١

  .دار الثقافة: ، القاهرةالثالثةالطبعة  ،ةيف ضوء االجتاهات التربوية احلديث
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: ، الطبعة الرابعة، الرياضفصول يف تدريس اللغة العربية) هـ١٤٢٥(اخلليفة، حسن جعفر  -٢٢
  .مكتبة الرشد

  ، الطبعة األوىل،النظرية يف التدريس وترمجتها عملياً) م٢٠٠٠(دروزة، أفنان نظري  -٢٣
  .دار الشروق: عمان

تدريس اللغة  اجتاهات حديثة يف) م٢٠٠٥(الدليمي، طه علي، والوائلي، سعاد عبد الكرمي  -٢٤
  .دار الكتب احلديثة: ، الطبعة األوىل، عمانالعربية

خصائص لغة التالميذ الشفوية والكتابية يف الصفوف ) هـ١٤١٤(الدمهاين، دخيل اهللا حممد  -٢٥
، رسالة الثالثة األخرية من املرحلة االبتدائية يف املنطقة الغربية باململكة العربية السعودية

  . أم القرى، كلية التربيةدكتوراه منشورة، جامعة 
إبراهيم : ترمجة ،كيف ندرس القراءة بأسلوب منظم) هـ١٤٠٧(دويف، جريالدج، وآخران  -٢٦

  .مكتبة الفالح: حممد الشافعي، الكويت
، تعليم القراءة للمبتدئني أساليبه، وأسسه النفسية والتربوية) ت. د(رضوان، حممد حممود  -٢٧

  .دار مصر للطباعة: القاهرة
الطبعة السادسة،  ،علم نفس النمو الطفولة واملراهقة) هـ١٤٢٥(زهران، حامد عبد السالم  -٢٨

  .عامل الكتب: القاهرة
فعالية جممعات تعليمية يف تنمية املهارات اللغوية ) هـ١٤٢٧(الزهراين، مرضي غرم اهللا  -٢٩

رسالة وها، لدى طالب املستوى األول يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى واجتاهام حن
  .جامعة أم القرى، كلية التربية: ، مكة املكرمة)غري منشورة(دكتوراه 

، صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية) م١٩٩٨(الزيات، فتحي مصطفى  -٣٠
  .دار النشر للجامعات: الطبعة األوىل، القاهرة

عامل : بعة الثانية، القاهرة، الطالتدريس مناذجه ومهارته) م٢٠٠٥(زيتون، كمال عبد احلميد  -٣١
  .الكتب

عامل : ، الطبعة األوىل، القاهرةالضعف يف القراءة وأساليب التعلم) م٢٠٠٦(سعد، مراد علي  -٣٢
  .الكتب
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دار : ، األردن، أربدأساليب تدريس اللغة العربية) م١٩٩١(السعدي، عماد توفيق، وآخران  -٣٣
  .األمل

ستيعاب املقروء لدى القارئ العريب ا إستراتيجيات) "م٢٠٠٤(سالم، علي عبد العظيم  -٣٤
الثالث العدد ، جملة التربية، "وعالقاا بكل من املستوى التعليمي واجلنس ونوع النص

  .٢٠٢- ١٨٤ص صكلية التربية،  جامعة األزهر،، القاهرة، والعشرون بعد املئة
أثر بعض العمليات الذهنية املصاحبة للتعرف يف ) م٢٠٠٦(سلطان، صفاء عبد العزيز  -٣٥

رسالة دكتوراه استيعاب املقروء لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي ويف تعبريهم الكتايب، 
  .جامعة حلوان، كلية التربية: ، حلوان)غري منشورة(
استخدام استراجتيات ما وراء املعرفة  أثر برنامج قائم على) م٢٠٠١(السليمان، مها عبد اهللا  -٣٦

يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تلميذات صعوبات القراءة يف الصف السادس االبتدائي، 
 .جامعة اخلليج العريب، كلية الدراسات العليا: ، البحرين)غري منشورة(رسالة ماجستري 

عاا املسلكية وأمناطها فن التدريس للتربية اللغوية وانطبا) هـ١٤١٨(مسك، حممد صاحل  -٣٧
  . دار الفكر العريب: ، القاهرةالعملية

منوذج جتريـيب مقترح لتصميم منهج يف ضوء أسلوب ) هـ١٤١٣(السمريي، لطيفة صاحل  -٣٨
رسالة ، النظم ملادة أسس املناهج وتنظيماا لطالبات جامعة أم القرى يف مكة املكرمة

  .أم القرى، كلية التربيةجامعة : ، مكة املكرمة)غري منشورة( دكتوراه
، الطبعة الثالثة، علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري) م١٩٧٨(السيد، فؤاد البهي  -٣٩

  .دار الفكر العريب: القاهرة
، الطبعة األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة) م١٩٩٨( _________ -٤٠

  .دار الفكر العريب: الثانية، القاهرة
: ، الطبعة الثالثة، القاهرةم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقيتعل )م١٩٩٦(شحاتة، حسن  -٤١

  . الدار املصرية اللبنانية
: ، الطبعة الثالثة، القاهرةأساسيات التدريس الفعال يف العامل العريب) م١٩٩٧( _______ -٤٢

  .الدار املصرية اللبنانية
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الطبعة  ،التربوية والنفسيةمعجم املصطلحات ) هـ١٤٢٤(شحاتة، حسن، والنجار، زينب  -٤٣
  .الدار املصرية اللبنانية: األوىل، القاهرة

دراسة تقوميية لواقع التقومي املستمر يف الصفوف املبكرة ) هـ١٤٢٧(الشهري، بندر سامل  -٤٤
للمرحلة االبتدائية للبنني من وجهة نظر املعلمني واملشرفني وأولياء األمور مبحافظة الطائف، 

  . جامعة أم القرى، كلية التربية: ، مكة املكرمة)منشورةغري (رسالة ماجستري 
أساليب حديثة يف تدريس القراءة للدارسني يف ) "م٢٠٠٦(الشيزاوي، عبد الغفار حممد  -٤٥

التاسع العدد  ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريسفصول حمو األمية يف سلطنة عمان، 
جامعة عني مشس، كلية : س، القاهرةلتدريئة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق اعشر بعد امل

  .٦٩، صالتربية
مكتبة : ، الطبعة الرابعة عشر، القاهرةعلم النفس التربوي) م١٩٩٢(صاحل، أمحد زكي  -٤٦

 .األجنلو املصرية
، الطبعة الثانية، SPSSاإلحصاء يف التربية ونظام ) م٢٠٠٦(صربي، عزام عبد الرمحن  -٤٧

  .دار وائل للنشر: عمان
، املوسوعة العربية ملصطلحات التربية وتكنولوجيا التعليم) م٢٠٠٢(صربي، ماهر إمساعيل  -٤٨

  .مكتبة الرشد: الطبعة األوىل، الرياض
دار : ديب ، الطبعة الثالثة،أسس النمو اإلنساين) هـ١٤١٠(الطحان، حممد خالد وآخران  -٤٩

  .القلم
الطبعة  ،لتعليم األساسيمناهج تدريس اللغة العربية با) م١٩٩٨(طعيمة، رشدي أمحد  -٥٠

  .دار الفكر العريب: األوىل، القاهرة
األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية إعدادها ) هـ١٤١٩(___________  -٥١

  . دار الفكر العريب: ، الطبعة األوىل، القاهرةتطويرها تقوميها
العام  تدريس العربية يف التعليم) هـ١٤٢٠(طعيمة، رشدي أمحد، ومناع، حممد السيد  -٥٢

 .دار الفكر العريب: ، الطبعة األوىل، القاهرةنظريات وجتارب
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تعليم القراءة واألدب ) هـ١٤٢٧(طعيمة، رشدي أمحد، والشعيـيب، حممد عالء الدين  -٥٣
  .دار الفكر العريب: ، الطبعة األوىل، القاهرةهور متنوعمخمتلفة جل إستراتيجيات

أساليب تدريس اللغة العربية بني ) هـ١٤٢٤(عاشور، راتب قاسم، واحلوامدة، حممد فؤاد  -٥٤
  . دار املسرية: ، الطبعة األوىل، عمانالنظرية والتطبيق

املهارات القرائية والكتابية طرائق ) م٢٠٠٥(عاشور، راتب قاسم، ومقدادي، حممد فخري  -٥٥
  .دار املسرية: ، الطبعة األوىل، عماناإستراتيجياتدريسها و

، الطبعة طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية) م٢٠٠٠(عامر، فخر الدين  -٥٦
  .عامل الكتب: الثانية، القاهرة

حبوث  ،"القراءة اجلهرية بني الواقع وما نتطلع إليه) "هـ١٤١٨(العايد، سليمان إبراهيم  -٥٧
، الد الثالث، الرياض، جامعة اإلمام حممد ندوة ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية

  .١٤٥- ١٤٢صبن سعود اإلسالمية، ص 
، األساليب احلديثة يف تعليم اللغة العربية) هـ١٤١٩(عبد احلميد، عبد اهللا عبد احلميد  -٥٨

  .مكتبة الفالح: الطبعة األوىل، الكويت
معرفية معينة يف تنمية  إستراتيجياتفعالية ) "م٢٠٠٠( _________________ -٥٩

جملة القراءة  بعض املهارات العليا للفهم يف القراءة لدى طالب الصف األول الثانوي،
جامعة عني مشس، كلية : ، العدد الثاين، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرةواملعرفة

  .٢٣١- ١٩٢التربية، ص ص
لتطوير تدريس القراءة يف ضوء قضايا فعالية برنامج مقترح ) م٢٠٠٦(، خمتار اخلالقعبد  -٦٠

العوملة يف تنمية مهارات القراءة والوعي بتلك القضايا لدى طالب الصف األول الثانوي، 
  .جامعة املنيا، كلية التربية: املنيا ،)غري منشورة(رسالة دكتوراه 

دار إشراقات : ، جدةالبحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه) هـ١٤٢٤(عبيدات، ذوقان  -٦١
  .لنشر والتوزيعل
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تقومي أسئلة تعليم القراءة يف ضوء مهارات الفهم ومستوياته يف ) م١٩٩٦(عبيد، حممد عبيد  -٦٢
: ، القاهرة)غري منشورة( رسالة ماجسترياملرحلة اإلعدادية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

 .جامعة عني مشس، كلية التربية
دار  :، الطبعــة األوىل، عمانالتربـويعلم النفس ) م٢٠٠٤(العبيدي، حممد جاسم  -٦٣

  . الثقافة للنشر والتوزيع
 ،)التشخيص والعالج( صعوبات القراءة والفهم القرائي) م١٩٩٨(عجاج، خريي املغازي  -٦٤

  . دار الوفاء: املنصورةالطبعة األوىل، 
دار : ، الطبعة األوىل، عماناملدرسة وتعليم التفكري) م١٩٩٦(عدس، حممد عبد الرحيم  -٦٥

  . الفكر
ما وراء املعرفة يف حتصيل  إستراتيجياتفاعلية استخدام ) "م٢٠٠٣(عريان، مسرية عطية  -٦٦

الفلسفة لدى طالب الصف األول الثانوي وأثره يف اجتاهام حنو التفكري التأملي الفلسفي، 
: ، القاهرة)القراءة وبناء اإلنسان(للقراءة واملعرفة  املصريةاملؤمتر العلمي الثالث للجمعية 
  .٢١٢- ٢٠٤ص ص يوليو، ١٠-٩جامعة عني مشس، كلية التربية 

، الطبعة الثالثة، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية) هـ١٤٢٤(العساف، صاحل محد  -٦٧
  .مكتبة العبيكان: الرياض

، تعليمها وتنمية مهاراا مناشطالقراءة طبيعتها ) هـ١٤١٢(عصر، حسين عبد الباري  -٦٨
  . ملكتب العريب احلديثا: اإلسكندرية

، الفهم عن القراءة طبيعة عملياته وتذليل مصاعبه) م١٩٩٩( _____________ -٦٩
  .املكتب العريب احلديث: اإلسكندرية

: ، الطبعة األوىل، القاهرةاملرجع يف تدريس اللغة العربية) هـ١٤٢٥(عطا، إبراهيم حممد  -٧٠
  .مركز الكتاب

اخلريطة الداللية يف تنمية  إستراتيجيةفعالية استخدام ) م١٩٩٩(عطية، مجال سليمان  -٧١
: ، بنها)غري منشورة(رسالة ماجستري مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، 

  .جامعة الزقازيق، كلية التربية
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ة مهارات ما وراء املعرفة يف تنمي إستراتيجياتفعالية ) "م٢٠٠٦( ___________ -٧٢
 ،جملة كلية التربية، "الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة اإلعدادية

  . ١٧٦- ١٤٢كلية التربية، ص ص العدد السابع والستون، الد السادس عشر، جامعة بنها،
ة ، الطبعالقياس والتقومي التربوي يف العملية التدريسية) م٢٠٠٧(عالم، صالح الدين حممود  -٧٣

  .دار املسرية للنشر والتوزيع: األوىل، عمان
الفهم بني القراءة اجلهرية والصامتة لدى تالميذ املرحلة ) "م٢٠٠٦(عليان، فهد علي ال -٧٤

، العدد الثاين واخلمسون، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، جملة القراءة واملعرفة، "االبتدائية
  .١٥٢- ١٢٠ص صجامعة عني مشس، كلية التربية، : القاهرة

: ، الطبعة األوىل، عمانالقياس والتقومي يف العملية التدريسية) م٢٠٠٢(عودة، أمحد سليمان  -٧٥
  .دار األمل

فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض يف ) "م٢٠٠٤(العيسوي، مجال مصطفى  -٧٦
معية املصرية للقراءة ، العدد الثالثون، اجلجملة القراءة واملعرفة، "حتسني السرعة والفهم القرائي

  .١٣٢-١٠٠ص ص جامعة عني مشس، كلية التربية،: واملعرفة، القاهرة
تنمية مستويات الفهم القرائي ) "م٢٠٠٦(العيسوي، مجال مصطفى، والظنحاين، حممد عبيد  -٧٧

جملة ، "لدى تلميذات الصف السابع مبرحلة التعليم األساسي بدولة اإلمارات العربية املتحدة
جامعة عني : ، العدد الرابع عشر بعد املئة ، القاهرةاملناهج وطرق التدريس يف دراسات

  .١٤٧-١٠٧مشس، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، ص ص
مكتبة األجنلو : ، القاهرةالتقومي والقياس النفسي والتربوي) م١٩٩٦(الغريب، رمزية  -٧٨

  .املصرية
 البداغوجياوم التربية ومصطلحات معجم عل )م١٩٩٤(الفاريب، عبد اللطيف، وآخرون  -٧٩

املغرب، دار اخلطايب للطباعة ، الطبعة األوىل، ١٠-٩ سلسة علوم التربية، )١(والديداكتيك 
 . والنشر

  ،مناهج البحث يف التربية وعلم النفس) م١٩٩٣(ب . فان دالني، ديوبولد -٨٠
 . مكتبة األجنلو املصرية: حممد نبيل نوفل وآخران، القاهرة: الطبعة العاشرة، ترمجة
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، االجتاهات التربوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية) هـ١٤١٩(فضل اهللا، حممد رجب  -٨١
  . عامل الكتب: القاهرة: الطبعة األوىل

مستويات الفهم القرائي ومهاراته الالزمة ألسئلة كتب ) "م٢٠٠١( ____________ -٨٢
جملة ، )"دراسة حتصيلية(اللغة العربية مبراحل التعليم العام بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

، العدد السابع، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، جامعة عني مشس، كلية القراءة واملعرفة
 .١٠٠-٧٩التربية، ص ص

ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات  إستراتيجيةفعالية ) "م٢٠٠٣(مي، إحسان عبد الرحيم فه -٨٣
، العدد الثالث جملة القراءة واملعرفة، "القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي
جامعة عني مشس، كلية التربية، ص : والعشرون، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرة

  .١٥١- ١١٩ص
منهج البحث يف العلوم السلوكية مع تطبيقات ) هـ١٤٢٥(القحطاين، سامل سعيد وآخرون  -٨٤

   .مكتبة العبيكان: ، الطبعة الثانية، الرياضSPSSعلى 
دار : عمان ، الطبعة األوىل،سيكولوجية التعليم والتعلم الصفي) م١٩٩٨(قطامي، يوسف  -٨٥

   .الشروق
: ، الطبعة الثانية،  عماناذج التدريس الصفيمن) م١٩٩٨(قطامي، يوسف، والقطامي، نايفة  -٨٦

  .دار الشروق
القراءة للدرس يف استيعاب املقروء وثباته  إستراتيجيةأثر ) هـ١٤٢١(القعطيب، حممد علي  -٨٧

: ، الرياض)غري منشورة( رسالة ماجستريلدى طالب الصف األول الثانوي مبدينة الرياض، 
  .جامعة امللك سعود، كلية التربية

فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات الفهم القرائي ) م٢٠٠٠(القليين، عاطف عبد القادر  -٨٨
مصر، ، )غري منشورة( دكتوراهرسالة والتعبري الكتايب لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي، 

  .جامعة املنوفية، كلية التربية: املنوفية
دار الكندري للنشر ، علمالقياس والتقومي يف التعليم والت) م٢٠٠١(كاظم، علي مهدي  -٨٩

  .والتوزيع
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الطبعة الثالثة،  ،اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس) م٢٠٠٦(كوجك، كوثر حسني  -٩٠
  .عامل الكتب: القاهرة

صفاء األعسر،  :، ترمجةتعليم من أجل تنمية التفكري) م١٩٩٨(كوستا، أرثر، وآخرون  -٩١
  .دار قباء: القاهرة

معجم املصطلحات التربوية املُعرفة يف ) م٢٠٠٣(، واجلمل، علي أمحد نياللقاين، أمحد حس -٩٢
  .عامل الكتب: ، الطبعة الثالثة، القاهرةاملناهج وطرق التدريس

، الطبعة تدريس اللغة العربية أسسه وتطبيقاته التربوية) م١٩٧١(جماور، حممد صالح الدين  -٩٣
  .دار املعارف: الثانية، القاهرة

تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية أسسه ) هـ١٤٢٠( _____________ -٩٤
  .دار املعارف: ، الطبعة الثانية، القاهرةوتطبيقاته التربوية

تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ مرحلة ) م١٩٨٦(حممد، عبد الفتاح عبد احلميد  -٩٥
   . ورة، كلية التربية، املنصورة، جامعة املنص)غري منشورة(رسالة دكتوراه التعليم األساسي، 

تفكري بال حدود رؤى تربوية معاصرة يف تعليم ) م٢٠٠٦(حممود، صالح الدين عرفة  -٩٦
  .عامل الكتب: ، الطبعة األوىل، القاهرةالتفكري وتعلمه

دار : ، الطبعة الثانية، القاهرةتدريس فنون اللغة العربية) هـ١٤٢٣(مدكور، علي أمحد  -٩٧
 .الفكر العريب

واملقاييس يف العلوم االختبارات ) هـ١٤٢٣(صالح أمحد، وسليمان، أمني علي مراد،  -٩٨
  . دار الكتب احلديثة: القاهرة، النفسية والتربوية خطوات إعدادها وخصائصها

تنمية بعض مهارات الفهم يف القراءة الصامتة ) م١٩٩٠(املطاوعة، فاطمة حممد عبد الرمحن  -٩٩
دولة قطر واجتاهان حنوها باستخدام أسلوب التعليم عند تلميذات الصف الثاين اإلعدادي ب

  .جامعة عني مشس، كلية التربية: ، القاهرة)غري منشورة(رسالة دكتوراه الفردي، 
  .مكتبة الكتاب للنشر: ، القاهرةسلوك التدريس) م١٩٩١(املفيت، حممد أمني  - ١٠٠
، الطبعة التعليم العامدليل تدريس اللغة العربية يف مراحل ) هـ١٤٢٨(زي علي امفلح، غ - ١٠١

 . مكتبة الرشداألوىل، الرياض، 
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، الطبعة األوىل، )دورة حياة اإلنسان(علم نفس النمو ) م٢٠٠٤(ملحم، سامي حممد  - ١٠٢
  .دار الفكر: عمان

النمو من الطفولة إىل ) هـ١٤١٠(منصور، حممد مجيل، وعبد السالم، فاروق سيد  - ١٠٣
  .دار امة: ، الطبعة الرابعة، جدةاملراهقة

ما وراء املعرفة يف حتسني أمناط الفهم  إستراتيجيةأثر ) "م٢٠٠١(موسى، مصطفى إمساعيل  - ١٠٤
حبوث املؤمتر ، "القرائي والوعي مبا وراء املعرفة وإنتاج األسئلة لدى طالب املرحلة اإلعدادية

دور القراءة يف تعليم املواد الدراسية (العلمي األول للجمعية املصرية للقراءة واملعرفة 
  يوليو، ١٣-١١ ،، جامعة عني مشس، كلية التربية، الد األول، القاهرة)املختلفة
  .١٠٥-٧٥ص ص

الطبعة األوىل،  ،األساليب مناهج ومناذج يف تعليم اللغة العربية) م٢٠٠٣(املوسى، اد  - ١٠٥
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

واقع التقومي املستمر يف تدريس مقررات العلوم ) هـ١٤٢٠(الناجم، حممد عبد العزيز  - ١٠٦
الشرعية الشفهية يف املرحلة االبتدائية للبنني كما يراها املعلمون واملشرفون يف مدينة 

  .جامعة امللك سعود،كلية التربية: ، الرياض)غري منشورة(رسالة ماجستري الرياض، 
، الطبعة األوىل، الضعف يف القراءة تشخيصه وعالجه) م٢٠٠٦(نايل، أمحد مجعة  - ١٠٧

  .دار الوفاء للطباعة والنشر: اإلسكندرية
اإلمارات، ، الطبعة الثانية، علم نفس النمو الطفولة واملراهقة) م٢٠٠٥(اهلنداوي، علي فاحل  - ١٠٨

 .دار الكتاب اجلامعي: العني
اللجنة العليا لسياسة التعليم، ، الئحة تقومي الطالب) هـ١٤٢٧(وزارة التربية والتعليم  - ١٠٩

  .األمانة العامة
وزارة املعارف، التطوير : ، الرياضمنهج املرحلة الثانوية العامة) هـ١٤٠٨(وزارة املعارف  - ١١٠

  .التربوي، اإلدارة العامة للمناهج
املعارف، وزارة  :، الرياضدليل التقومي املستمر للمواد الشفهية) هـ١٤١٩( _______ - ١١١

  .التطوير التربوي



١٤٢  

وثيقة األهداف التعليمية العامة للمواد الدراسية يف مراحل ) هـ١٤٢٢( _______ - ١١٢
  .وزارة املعارف، التطوير التربوي: ، الرياضالتعليم العام باململكة

، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية) م١٩٨١(يونس، فتحي علي وآخران  - ١١٣
  .دار الثقافة: القاهرة

: ، القاهرةجيات تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانويةيستراتإ) م٢٠٠١(يونس، فتحي علي  - ١١٤
   .مطبعة الكتاب احلديث

brÛbq@Zòîjäuþa@ÉuaŠ½aZ@ @
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F١E 

 قائمة مهارات الفهم القرائي يف صورا األولية 
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  قائمة مبدئية بمهارات الفهم القرائي
  لطالب الصف األول الثانوي

  :إعداد الطالب

  ياسين بن محمد بن عبده العذيقي
  
  

  :إشراف الدكتور

    إبراهيم بن علي الدخيل  
  
  
  

  الفصل الدراسي األول
  هـ١٤٢٩
  
  
  

  اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
  جامعة أم القرى
  كلية التربية 

  املناهج وطرق التدريسقسم 
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  معلومات عن احملكِّم  

    االسم

    الدرجة العلمية

    املؤهل

    جهة العمل
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  ______________________________________ /السيد األسـتاذ 

  

  ..السالم عليكم ورمحة ا وبركاته
التساؤل الـذايت يف   إستراتيجيةفعالية استخدام "يقوم الباحث بدراسة ماجستري بعنوان 

  ".تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي
ومن بني متطلبات هذه الدراسة حتديد مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول 

  .التساؤل الذايت إستراتيجيةالثانوي، واليت ينبغي تنميتها باستخدام 
  : يرجى اإلفادة حول ومن خالل خرباتكم يف هذا اال

 .مدى مناسبة املهارة لطالب الصف األول الثانوي - ١
 .مدى انتماء املهارة ملستوى الفهم الذي صنفت فيه - ٢
 .وضوح الصياغة اللغوية ملهارات الفهم القرائي - ٣
 .مهارات ترون تعديل صياغتها - ٤
 .مهارات ترون إضافتها - ٥

كان لـديكم مالحظـات    يف املكان الذي يتفق ورأيكم، وإذا) (وذلك بوضع عالمة 
  .أخرى، فريجى إضافتها يف املكان املخصص لذلك يف القائمة اليت بني يديكم

والباحث يشكركم سلفاً على حسن التعاون، ويدعو اهللا أن يوفقكم ويسدد خطاكم، إنه 
  .ويل ذلك والقادر عليه

  الباحث
  ياسني حممد عبده العذيقي

  القنفذة
  )٣١(ب .ص

  ٢١٩٢٢:الرمز الربيدي
  ٠٥٥٥٥٧٦٦٩٤: الجو
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  املهارات م

مدى مناسبة
املهارات 

لطالب الصف 
 األول الثانوي

مدى انتماء 
 ملستوىاملهارة 

لفهم الذي ا
  صنفت فيه

وضوح الصياغة 
التعديل   اللغوية

  املقترح

 مناسبة
 غري
 مناسبة

 منتمية
 غري
 منتمية

 واضحة
 غري
 واضحة

             :مهارات الفهم احلريف: أوالً

١ 
املعىن املناسب للكلمة منحتديد 
  .السياق

              

             .حتديد مضاد الكلمة ٢
             .التمييز بني املفرد واملثىن واجلمع ٣

٤ 
تصنيف الكلمات املتشاة املعىن

  .يف جمموعات
              

             .حتديد العالقة بني كلمتني ٥

٦ 
)احملوريـة(حتديد الفكرة العامة

  .للموضوع
              

             .حتديد الفكرة الرئيسة يف الفقرة ٧
             .حتديد التفاصيل الداعمة ٨

  :مهارات أخرى ترون إضافتها
 

  

              :مهارات الفهم االستنتاجي: ثانياً

٩ 
ــب ــوان مناس ــتنتاج عن اس

  .للموضوع
              

١٠ 
استنتاج أوجه الشبه واالختالف

  .يف املوضوع
              

١١ 
الضـمنية الـيت ملاستنتاج املعاين 

  .يصرح ا الكاتب
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  املهارات م

مدى مناسبة
املهارات 

لطالب الصف 
 األول الثانوي

مدى انتماء 
 ملستوىاملهارة 

لفهم الذي ا
  صنفت فيه

وضوح الصياغة 
التعديل   اللغوية

  املقترح

 مناسبة
 غري
 مناسبة

 منتمية
 غري
 منتمية

 واضحة
 غري
 واضحة

١٢ 
استنتاج األفكار الـيت اشـتمل

  .عليها املوضوع
              

              .استنتاج غرض الكاتب ١٣

١٤ 
اســتنتاج خصــائص أســلوب

  .الكاتب
              

              .استنتاج عالقة السبب بالنتيجة ١٥

١٦ 
ربط اجلملة مبا يناسبها من معان

  .ونصوص متشاة
              

  :مهارات أخرى ترون إضافتها
 

  

             :مهارات الفهم الناقد: ثالثاً

             .التمييز بني احلقيقة والرأي ١٧

١٨ 
التمييز بني احلجج القوية واحلجج

  .الضعيفة
              

             .احلكم على املقروء ١٩

٢٠ 
ــدة يف حتديــد األفكــار اجلدي

  .املقروء
              

٢١ 
القضــاياتكــوين رأي حــول

  .واألفكار املطروحة يف النص
              

٢٢ 
تقومي األدلة والرباهني اليت ساقها

  .الكاتب
              



١٥٠ 

  املهارات م

مدى مناسبة
املهارات 

لطالب الصف 
 األول الثانوي

مدى انتماء 
 ملستوىاملهارة 

لفهم الذي ا
  صنفت فيه

وضوح الصياغة 
التعديل   اللغوية

  املقترح

 مناسبة
 غري
 مناسبة

 منتمية
 غري
 منتمية

 واضحة
 غري
 واضحة

٢٣ 
التمييز بني األفكـار األساسـية

  .واألفكار الثانوية
              

٢٤ 
التمييز بني ما يتصل باملوضـوع 

  .وما ال يتصل به
              

٢٥ 
التمييز بني املقبول وغري املقبـول

  .األفكارمن 
              

  :مهارات أخرى ترون إضافتها
 

  

              :مهارات الفهم التذوقي: رابعاً

٢٦ 
إدراك العاطفة السائدة املسيطرة

  .على النص القرائي
              

٢٧ 
إدراك الصورة البيانية واألخيلـة

  .النص القرائييف املتضمنة 
              

٢٨ 
إدراك الداللة اإلحيائية للكلمات

  .والتعبريات
              

٢٩ 
حتديد مواطن اجلمال يف التعبريات

  .اليت اشتمل عليها النص
              

٣٠ 
ــواردة يف ترتيــب األفكــار ال

  .املوضوع وفقاً ألمهيتها
              

  :مهارات أخرى ترون إضافتها
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  املهارات م

مدى مناسبة
املهارات 

لطالب الصف 
 األول الثانوي

مدى انتماء 
 ملستوىاملهارة 

لفهم الذي ا
  صنفت فيه

وضوح الصياغة 
التعديل   اللغوية

  املقترح

 مناسبة
 غري
 مناسبة

 منتمية
 غري
 منتمية

 واضحة
 غري
 واضحة

             :مهارات الفهم اإلبداعي: خامساً

٣١ 
اقتراح حلول جديدة ملشكالت

  .املوضوعوردت يف 
              

٣٢ 
التنبؤ باألحـداث بنـاء علـى

  .مقدمات معينة
              

٣٣ 
تطوير أفكار جديدة من خـالل

  .أفكار سابقة
              

٣٤ 
اقتراح عنـوان جديـد للـنص

  . املقروء
              

٣٥ 
توقع اية النص القرائي بناء على

  .أحداث معينة
              

٣٦ 
تدعيم القضية الـيت اقترحهـا
الكاتب بشواهد وأدلة مل يذكرها 

  . صراحة أو ضمناً
              

  :مهارات أخرى ترون إضافتها
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F٢E 

  مي قائمة مهارات الفهم القرائيأمساء محكِّ

  

  



١٥٣ 

مي قائمة مهارات الفهم القرائي
ِّ
حك

ُ
  أمساء م

  

  جهة العمل  التخصص الدرجة العلمية  االسم م

ــول .أ ١ ــد ل ــراهيم أمح  د إب
  

  أستاذ
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية 

  جامعة امللك خالد

 صاحل عبد العزيـز النصـار  . د.أ ٢
  

  أستاذ
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية

  جامعة امللك سعود

 د يوسف سـليمان الطـاهر  .أ ٣
  

  أستاذ
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  املعلمني مبكةكلية 

  جامعة أم القرى 

ــمري. د ٤ ــب حســن الش  زين
  

 أستاذ مشارك
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية 
  جامعة الطائف

 شوقي حسنني أبو عـرايس . د ٥
  

 أستاذ مشارك
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
بالباحة كلية املعلمني 

  جامعة الباحة

 العقيلـي  سـامل  عبد احملسن. د ٦
  

 أستاذ مشارك
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية

  جامعة امللك سعود

ــادي  . د ٧ ــد ب ــان خال  غس
  

 أستاذ مشارك
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية

  جامعة امللك سعود

ــاين . د ٨ ــد الكت ــاروق حمم  ف
  

  حنو وصرف مشاركأستاذ 
كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

 حمسن حممود عبد رب الـنيب . د ٩
  

 أستاذ مشارك
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية 
  جامعة الطائف

 أسامة كمال الدين إبـراهيم . د ١٠
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
كلية املعلمني بالباحة 

  جامعة الباحة

 إياد حممـد خـري مخايسـة   . د ١١
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  جامعة حائل

ــب . د ١٢ ــيش الطي ــد العل  خال
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني بأا
  جامعة امللك خالد

ــواري. د ١٣ ــاروق اهل ــد ف  خال
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
كلية املعلمني باملدينة املنورة 

  جامعة طيبة



١٥٤ 

  جهة العمل  التخصص الدرجة العلمية  االسم م

 ديــاب عيــد ديــاب  . د ١٤
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
كلية املعلمني بالباحة 

  جامعة الباحة

 عبد اهللا عبد العزيز احلزميـي . د ١٥
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  التربية كلية

  جامعة امللك سعود

ــامل  . د ١٦ ــد الع ــان حمم  عثم
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس
  التربية اإلسالمية

كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

ــة. د ١٧ ــاروق العمارن ــاد ف  عم
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني جبدة

  جامعة امللك عبد العزيز

ــازي . د ١٨ ــيغ ــح عل  مفل
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

ــى . د ١٩ ــود املوس ــد مح  حمم
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية

  جامعة امللك سعود

ــاع  . د ٢٠ ــيد من ــد الس  حمم
  

 أستاذ مساعد
العربية لغري أساليب تعليم اللغة 
  الناطقني ا

  كلية املعلمني جبدة
  جامعة امللك عبد العزيز

ــس  . د ٢١ ــور إدري ــد ن  حمم
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني مبكة

  جامعة أم القرى 

 مرضي غـرم اهللا الزهـراين  . د ٢٢
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية

  جامعة أم القرى 

ــني . د ٢٣ ــد مع ــنحمم  احلس
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  عربيةالغة للا
كلية املعلمني باملدينة املنورة 

  جامعة طيبة

ــدري . د ٢٤ ــي الب ــدي عل  امله
  

 أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  عربيةالغة للا
  كلية التربية 

  جامعة امللك خالد

 رزق رمضـــان األصـــفر. أ ٢٥
  

  أدب ونقد حديث  حماضر
  كلية املعلمني بأا
  جامعة امللك خالد
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F٣E 

  مهارات الفهم القرائي املناسبة لطالب الصف األول الثانوي 

  يف صورا النهائية

  

  



١٥٦ 

  مهارات الفهم القرائي املناسبة
  لطالب الصف األول الثانوي

  )الصورة النهائية(

  املهارة  الفهم م

  احلريف ١

  .حتديد املعىن املناسب للكلمة من السياق

  .مضاد الكلمة تعيني

  .توضيح العالقة بني اجلمل

  االستنتاجي ٢

  .لموضوع عنوان مناسب ل اختيار

  .األفكار الرئيسة اليت اشتمل عليها  املوضوعاستنتاج 

  .غرض الكاتب بيان

  .اليت مل يصرح ا الكاتب استنباط املعاين الضمنية

  النقدي ٣

  .التمييز بني احلقيقة والرأي

  .احلكم على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة

  .تكوين رأي حول القضايا واألفكار املطروحة يف النص

  .به التمييز بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل

  التذوقي ٤

  .العاطفة املسيطرة على النص القرائي توضيح

  .النص القرائي اليت تضمنهاالصور البيانية  حتديد

  .لتعبرياتللكلمات واالداللة اإلحيائية  ذكر

  اإلبداعي ٥
  .اقتراح حلول جديدة ملشكالت وردت يف املوضوع

  .التنبؤ باألحداث بناًء على مقدمات معينة
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F٤E 

  ودليلي املعلم والطالبمي اختبار الفهم القرائي أمساء محكِّ

  

  



١٥٨ 

مي اختبار الفهم القرائي 
ِّ
حك

ُ
  ودليلي املعلم والطالبأمساء م

  جهة العمل  التخصص الدرجة العلمية  االسم م

ــب حســن الشــمري. د ١  زين
  

  أستاذ مشارك
مناهج وطرق تدريس

  عربيةاللغة ال
  كلية التربية 
  جامعة الطائف

ــاين . د ٢ ــد الكت ــاروق حمم  ف
  

  حنو وصرف  أستاذ مشارك
كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

ــود. د ٣ ــراهيم حمم ــدان إب  مح
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني ببيشة 
  جامعة امللك خالد

 إمام حممـد عبـد العلـيم   . د ٤
  

  مساعدأستاذ 
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني بعرعر
  جامعة احلدود الشمالية

 عـــزامأمحـــد بـــديع . د ٥
  

  بالغة ونقد  أستاذ مساعد
كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

ــواري. د ٦ ــاروق اهل ــد ف  خال
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
املنورة كلية املعلمني باملدينة 
  جامعة طيبة

ــوان  . د ٧ ــي عل ــاهر عل  ط
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني ببيشة 
  جامعة امللك خالد

ــامل  . د ٨ ــد الع ــان حمم  عثم
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس
  التربية اإلسالمية

كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

ــة   ٩ ــاروق العمارن ــاد ف  عم
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني جبدة

  جامعة امللك عبد العزيز

ــازي . د ١٠ ــيغ ــح عل  مفل
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى

ــدوي . د ١١ ــابكر الب ــد ب  حمم
  

  حنو وصرف  أستاذ مساعد
بالقنفذة كلية املعلمني 

  جامعة أم القرى

ــاع  . د ١٢ ــيد من ــد الس  حمم
  

  أستاذ مساعد
أساليب تعليم اللغة 
 العربية لغري الناطقني ا

  كلية املعلمني جبدة
  جامعة امللك عبد العزيز

ــد . د ١٣ ــوب حمم ــد حمج  حمم
  

  حنو وصرف  أستاذ مساعد
كلية املعلمني بالقنفذة 
  جامعة أم القرى



١٥٩ 

  جهة العمل  التخصص الدرجة العلمية  االسم م

ــس  . د ١٤ ــور إدري ــد ن  حمم
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني مبكة

  جامعة أم القرى 

 مرضي غـرم اهللا الزهـراين  . د ١٥
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية التربية

  جامعة أم القرى 

ــني . د ١٦ ــد مع ــنحمم  احلس
  

  أستاذ مساعد
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
املعلمني باملدينة املنورة كلية 

  جامعة طيبة

ــراين . أ ١٧ ــد الزه ــهيل أمح  س
  

  حماضر
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني ببيشة 
  جامعة امللك خالد

 حممــد طــه العقيلــي  . أ ١٨
  

  حماضر
مناهج وطرق تدريس

  اللغة العربية
  كلية املعلمني جبدة

  جامعة امللك عبد العزيز
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F٥E 

  معامالت السهولة والصعوبة ملفردات اختبار الفهم القرائي

 



١٦١ 

  
  معامالت السهولة والصعوبة ملفردات اختبار الفهم القرائي

  

  رقم املفردة
معامل
  السهولة

معامل
  الصعوبة

  رقم املفردة
معامل 
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

٠,٥٠  ٠,٥٠  ١٧ ٠,٥٠ ٠,٥٠  ١  
٠,٦٩  ٠,٣١  ١٨ ٠,٣٨ ٠,٦٢  ٢  
٠,٢٥  ٠,٥٧  ١٩ ٠,٥٦ ٠,٤٤  ٣  
٠,٢٠  ٠,٨٠  ٢٠ ٠,٣١ ٠,٦٩  ٤  
٠,٣٠  ٠,٧٠  ٢١ ٠,٤٤ ٠,٥٦  ٥  
٠,٣٠  ٠,٧٠  ٢٢ ٠,٣١ ٠,٦٩  ٦  
٠,٥٠  ٠,٥٠  ٢٣ ٠,٥٦ ٠,٤٤  ٧  
٠,٣٨  ٠,٦٢  ٢٤ ٠,٦٢ ٠,٣٨  ٨  
٠,٣١  ٠,٦٩  ٢٥ ٠,٤٤ ٠,٥٦  ٩  
٠,٥٦  ٠,٤٤  ٢٦ ٠,٤٤ ٠,٥٦  ١٠  
٠,٢٥  ٠,٧٥  ٢٧ ٠,٧٥ ٠,٢٥  ١١  
٠,٥٦  ٠,٤٤  ٢٨ ٠,٣٨ ٠,٦٢  ١٢  
٠,٤٤  ٠,٥٦  ٢٩ ٠,٦٦ ٠,٣٤  ١٣  
٠,٦٦  ٠,٣٤  ٣٠ ٠,٧١ ٠,٢٩  ١٤  
٠,٣٨  ٠,٦٢  ٣١ ٠,٤٨ ٠,٥٢  ١٥  
٠,٣٨  ٠,٦٢  ٣٢ ٠,٦٨ ٠,٣٢  ١٦  
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F٦E 

  اختبار الفهم القرائي يف صورته النهائية

  

  



١٦٣ 

 
 
 
 
 
 

@ @

  
  

  اختبار الفهم القرائي لطالب 
  الصف األول الثانوي

  :إعداد الطالب

  ياسين بن محمد بن عبده العذيقي
  
  

  :إشراف الدكتور

  إبراهيم بن علي الدخيل
  
  
  

  الثانيالفصل الدراسي 
  هـ١٤٢٩
  

  العربية السعوديةاململكة 
 وزارة التعليم العايل

  جامعة أم القرى

  كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس



١٦٤ 

  اختبار الفهم القرائي لطالب الصف األول الثانوي
ــب ــم الطال  :اس

  

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

ــة  :املدرســـ
  

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

 :الصــــــف
  

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

  :عزيزي الطالب
احلريف، االستنتاجي، النقـدي،  (هذا االختبار يهدف  إىل قياس قدرتك على الفهم القرائي يف مهارات الفهم 

  :والذي نطلبه منك قراءة التعليمات بدقة قبل البدء باإلجابة) التذوقي، اإلبداعي
    :التعليمات

  قراءة كل موضوع قراءة جيدة ومتأنية قبل اإلجابة على األسئلة :أوالً
  . كل سؤال بدقة وعناية قبل اإلجابة عليه قراءة :ثانياً
  . عليك أن ختتار إجابة واحدة فقط من بني االختيارات: ثالثاً
  . يف ورقة األسئلةأمام االختيار الصحيح الذي تراه مناسباً ) (قم بوضع عالمة  :رابعاً
  .ال تبدأ اإلجابة قبل أن يؤذن لك :خامساً

  ). دقيقة ٤٥: (زمن اإلجابة
  . ويف اخلتام يفيدكم الباحث أن هذا االختبار خلدمة البحث العلمي، وليس له عالقة بتقوميكم يف املادة

  واملثال التايل يوضح كيفية اإلجابة
  :العبارات اآلتية متثل حقائق ما عدا عبارة واحدة متثل رأياً وهي 

  )  (          .الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية) أ ( 
  )  (           .الرياض أمجل مدينة يف اململكة العربية السعودية) ب(
  )  (  .هـ١٣١٩مدينة الرياض عام  -طيب اهللا ثراه  -فتح امللك عبد العزيز ) ج ( 
  )  (    ).اجلنادرية(حتتضن الرياض كل عام املهرجان الوطين للتراث والثقافة ) د ( 

  

  واآلن استعن باهللا ثم ابدأ اإلجابة
  ني بالتوفيقمع أطيب األما



١٦٥ 

  )١(املوضوع األول
ماذا عسى أن أقول عن فلسطني؟ وهل أثبتـت التجـارب جـدوى األقـوال يف اسـتعادة احلقـوق املسـلوبة،        

عن حرية وهبـها الغاصـب للمغصـوب؟ أو حـق أسـلمه معتـد        والكرامات املهدورة؟ وهل حكى لنا التاريخ
ـ واحلريات والكرامات إمنـا تن إن شيئاً من ذلك مل حيدث، . ظامل إىل أهله وذويه؟ زع انتزاعـاً، وحـىت حتصـل    ت

األمم على حقوقها املسلوبة، قد تتهاوى اجلموع، وتسـيل البطـاح بـدماء الشـهداء، وقـد بـذلوا أرواحهـم        
وألمر مـا اسـتهل الشـاعر العـريب أبـو متـام قصـيدته        ، ودماءهم رخيصة يف سبيل محاية معتقدام وأوطام

  :ملمدوحة املنتصر بقوله
 مـن الكتـب   نبـاءً إالسيف أصـدق  

 

ــب    ــد واللع ــني اجل ــد ب ــده احل  يف ح
 

وفلسـطيننا العزيـزة ذهبـت ضـحية أطمـاع       ،فالسيف دائماً صادق القـول، قصـري اللهجـة   ! وهذا حق
  .وأحقاد

إا إحدى صور املآسي، اليت ال زال وطننا العريب يعاين من ويالـا اسـتعماراً ظاملـاً جيـثم علـى الكواهـل       
  .خري الوطن ويستذل أبناءه، أو ذيوالً، وحواشي لذلك االستعمار، حتمل فكره وترسم خطاهليجتين 

وقضية فلسطني مل تعد حباجة إىل هتافات وأقوال، وليسـت يف اعتقـادي ورقـة راحبـة يتـداوهلا الزعمـاء       
مـا يطمـح     لكسب شعوم، إا أكرب من ذلك وأعظم، إا بداية النذير لكل بـالد العروبـة، ومل يعـد سـراً    

  . إليه قادة اليهود من بسط نفوذهم يف كل بالد العرب
شـغلت أذهـان العقـالء والساسـة، لكنـها ال      ووهي مشكلة عويصة، عاشت يف عقول العرب وأعصام، 

   .تزال كاجلرح الغائر، يرتف الدم ويبعث األمل
عروبـة إىل الـوهم الكـبري، وهـو     فألي شيء تشري هذه الوقائع اليت صرفت مجوعاً غفرية مـن أبنـاء ال   ،وإال

  !جمزل العطاءوطلب العون من العاجز عنه ملستحيل عليه، واالنصراف عن واهب العون، 
إن هذه املنكرات الظاهرة يف كثري من بالد اإلسالم، واليت حارا وأعلـن بطالـا وفسـادها، كلـها نتـائج      

م هلذا الـدين، وعـدم أخـذهم أنفسـهم ديـه      ملقدمات، قد يكون منها ضعف الدعاء إىل اهللا، وفقدان خالصه
ولئن كنا نفكر يف اسـتعادة الـوطن السـليب، فلنفكـر يف تقويـة الصـلة        .وتعاليمه، مما أدى إىل انعدام تأثريهم

باهللا تبارك وتعاىل، وبعدها، فليكن واضحاً، أن جولة اإلسالم مع أعدائه ال بد واقعة، ولـيعلم كـل مسـلم أنـه     
  . مطالب حبماية دين اهللا

فلن يستعيد املسلمون فلسطني وال غريها إال باجلهـاد املقـدس، تزحـف مجـوع مؤمنـة، تقاتـل، لتكـون        

ــول  ــث يق ــيم حي ــا، وصــدق اهللا العظ ــة اهللا هــي العلي   m  ¡   �   ~  }  |  {l  :كلم
)w .(  

  

                                                 
  .١٠٢ص   .، الفصل الدراسي الثاينالثانويللصف األول يف اململكة العربية السعودية مادة املطالعة مقرر من " كيف نستعيد فلسطني " موضوع  )١(
 



١٦٦ 

  

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املذكورة عقب كل سؤال فيما يأيت 
املقصود بكلمة  "وهل أثبتت التجارب جدوى األقوال يف استعادة احلقوق املسلوبة " الكاتب يقول )  ١(

  " جدوى " 
  (         )                                           .        قوة)  أ ( 
  (         )                  .   أمهية) ب( 
  )                                    (                      .     فائدة) ج ( 
  (         )                .    فاعلية)  د (  

  
 "بطاح بـدماء الشـهداء   لحىت حتصل األمم على حقوقها املسلوبة قد تتهاوى اجلموع، وتسيل ا")  ٢( 

  "تتهاوى" مضاد كلمة 
  (         )                                            .    تسقط)  أ ( 
  (         )             .  تتعاىل )ب(
  (         )                                             .تسرع)  ج(
  )         (           . تتقدم )  د ( 
  
قد يكون منها ضعف الدعاء إىل اهللا، وفقدان إخالصهم هلذا الدين وعدم أخذهم أنفسهم ديه "  مجلة) ٣(

  :عالقتها مبا قبلها" وتعاليمه
  )  (          .جزئية) أ ( 
  )  (          .كلية)ب(
  )  (          .سببية) ج (
  )  (        .ال عالقة بينهما) د ( 
  
  :أفضل عنوان هلذا املوضوع ) ٤(
  )                                     (             .من أجل فلسطني)  أ ( 
  )    (                 .    اجلرح النازف)  ب ( 
  )                                    (                .     احلق املسلوب)  ج ( 
  )    (                  .      احلياة الكرمية)  د ( 



١٦٧ 

  :اآلتية ما عدا ةرئيسالفكار األاشتمل املوضوع على )  ٥(
  )  (          .تاج إىل بذل األرواححتمحاية األوطان )  أ ( 
  )  (            .احتالل فلسطني نذير للبالد العربية) ب(
  )  (        .االستعمار جيتين خري األوطان، ويستذل الشعوب) ج(
  )  (      .دور جامعة الدول العربية يف مقاومة االختالل اليهودي) د ( 
  
  : إىل الكاتب من وراء هذا املوضوعيهدف   )  ٦(
  (        )               .                     استعادة فلسطني)  أ (  

  (        )                      . الدفاع عن القضايا العربية  )ب( 
  (        )                       .   تقدمي درس للدول العربية   ) ج ( 
  (        )             .   قراءة تاريخ العرب مع االستعمار )  د ( 
  
  : املعىن الضمين هلذه العبارة" قضية فلسطني مل تعد حباجة إىل هتافات وأقوال) " ٧( 
  (         )       .الدعوة إىل مناصرة فلسطني باألناشيد احلماسية، والصور املؤثرة)  أ ( 
  (         )     .تقدمي الغذاء والكساء ألبنائهاالدعوة إىل مناصرة فلسطني من خالل ) ب( 
  (         )     .الدعوة إىل مناصرة فلسطني من خالل خماطبة الرأي العاملي باملنطق والعقل) ج ( 
  (         )     .الدعوة إىل مناصرة فلسطني من خالل العمل اجلدي على أرض الواقع)  د  (

  
  : وهي حقيقةما عدا واحدة تعرب عن  آراء اجلمل اآلتية تعرب عن) ٨(
  (         )                   .بلد عريب فلسطني)  أ ( 
  (         )               . ميكن استعادة فلسطني بالطرق السلمية) ب ( 
  (         )                 .قضية فلسطني أسوأ صورة مأساوية يف العامل) ج ( 
  (         )         .ادة فلسطنيينتهي باستع العربصراع اليهود مع )  د  ( 
  
  
  
  
  



١٦٨ 

 مـن الكتـبإنبـاًءالسيف أصدق
 

ــب   ــد واللع ــني اجل ــد ب ــده احل  يف ح
 

  : يف ضوء فهمي الواعي للبيت السابق فإن حكمي عليه أنه) ٩(
  )  (      .غري مناسب يف هذا العصر بسبب تغليب احللول السلمية)  أ ( 
  )  (  .قيلت فيه ختتلف عن ظروفنا اليومغري مناسب للعصر احلايل ألن الظروف اليت ) ب ( 
  )  (          .البيت مناسب ألنه ينبذ اخلرافة واللهو) ج ( 
  )  (          .البيت غري مناسب ألنه يدعو إىل التطرف) د ( 
  
  :املوضوع السابق يعرب عن) ١٠(
  (         )                                        .واقع مؤمل) أ ( 
  (         )                      .العريبمحاسة يف اخلطاب ) ب ( 
  )       (                                .  تفاؤل بالنصر) ج ( 
  )    (               .             مبالغة يف وصف قضية فلسطني)  د ( 
  
  : وهي العبارات اآلتية تتصل باملوضوع ما عدا عبارة واحدة) ١١(
   )  (          .          احلريات والكرامات تنتزع انتزاعاً)  أ (  
  )  (          .          قضية فلسطني مل تعد حباجة إىل هتافات) ب (  
  )  (                 .إن جولة اإلسالم مع أعدائه البد واقعة) ج (  
  )  (        . الغرب للدفاع عن القضايا العربية تتواصل جهود) د (  

  
  :العاطفة اليت تسيطر على النص ) ١٢( 
   )       (                 .       االعتزاز بفلسطني)  أ (  
  )  (                           .        لوم الغرب) ب (  
  )  (                                   .لوم العرب) ج (  

  )  (                   .ليهودغضب على من يدعم ا) د ( 
  
  
  



١٦٩ 

  :مجلة فيها      " حكى لنا التاريخ "     )١٣( 
  )  (                         .    جماز مرسل)  أ ( 
  )  (                .                استعارة) ب ( 
  )  (                       .            تشبيه) ج ( 
  )  (                 .                 كناية )  د ( 
  :يوحي بـ تعبري "  جيثم على الكواهل "  عبارة)  ١٤( 
  )    (                             .  السعادة والسرور )  أ ( 
  )  (                .               القسوة واجلربوت) ب ( 
  )  (                       .   الدهشة واالستغراب) ج ( 
  )  (                  .                 الغىن واملال)  د ( 
  
  :ميكن استعادة فلسطني عن طريق )١٥( 
   )       (                 .     اجلهاد يف سبيل اهللا)  أ ( 
         )  (                .                    إلقاء اخلطب احلماسية) ب( 
        )  (        .                      اإلكثار من اهلتافات واملظاهرات) ج ( 
        )  (        .                              االتصال بالدول األوربية)  د ( 
  
   :فإن ذلك سوف يؤدي إىل " إذا زحفت مجوع مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا " )١٦(
      )  (                .       خسائر كبرية يف صفوفهم)  أ ( 
  )  (                                 .   زيادة يف أمواهلم) ب ( 
  )  (                                  .  تطور يف علومهم) ج ( 
  )  (                         .   استعادة كرامتهم املهدرة)  د ( 

  
  
  
  



١٧٠ 

  )٢(املوضوع الثاني
  ملن تصفو احلياة؟ 

كثريون يسائلون أنفسهم هذا السؤال، وكثريون يعجـزون عـن اإلجابـة عنـه؛ ألـا ختتلـف بـاختالف        
حتديدهم ملفهوم السعادة والراحة، األمر الذي أصبح االتفاق علـى حتديـده رابـع املسـتحيالت، إن كانـت ال      

  . تزال ثالثة
وهنـاك مـن   . إـا يف الطمأنينـة   إا اإلميان، وقـال غريهـم  : إن السعادة الصحة، وقال آخرون: قال قوم
بون حلظات السعادة احلقـة يف دنيـاهم، حبثـاً وراء مـا يسـمونه      ذهوأصحاب هذا الفهم نراهم ي. يراها يف الغىن

  ". بالسعادة" -ومهاً  -
فلنتساءل عن التأثري الواقـع لفقـداا، وكيـف يعـرب النـاس      . فهوم السعادةملوإذا كنا مل نصل بعد إىل حتديد 

  ورهم ا، وهلفتهم عليها؟ عن شع
 . قال أحد الشعراء إن الشكوى هي التعبري الصادق عن عدم الرضا بالواقع، والقناعة به

 -أحد ضحايا التشاؤم، وخيبة األمـل، وإال فقـد قرأنـا مـن أقـوال اجلانـب اآلخـر         -يف رأي  -وهذا 
مـن لـوازم احليـاة، الـيت ال تنتـهي      : ما ميكن أن نعتربه أقرب إىل احلقيقة من سابقه، إذا قـالوا  -األكثر تفاؤالً 

مطالبها عند حد، بالقدر الذي تتمكن به من التعبري عن آمالك ومطاحمك؛ يكـون نصـيبك مـن اهتمـام النـاس      
  . وتقديرهم

m              t  s  r  q  p : النهجني يف قوله تعاىلوكتاب اهللا وسنة نبينا، عليه أفضل الصالة والسالم، حيكيان لنا كال 
  ul وقوله : m  l   k    j  i  h  g  f    e  dl  وقول نبينا" :،لو أعطي ابن آدم واديني من ذهب 

  . أخرجه البخاري "البتغى ثالثاً، وال ميأل فم ابن آدم إال التراب

ولرمبـا اعتربهـا بعـض املكـافحني     . لكنها ال تفارقـه . حيناًفاملتاعب واقعة، ألا توجد مع اإلنسان، ادنه 
إحدى وسائل اللذة؛ فاملكافح قد يتطرق السأم إىل قبله ونفسه، لو طال بـه األمـد، فلـم يلتـق مبـا يضـاعف       

عزميته، ويقو  ا ملواهبه الدفاعية كالشـحذ للمطـواة، يي إقدامه، من العقبات واملتاعب؛ أل ي مـن مضـائها   قـو
وفتكها، وكلما اجتاز عقبة، زاده تقبله قوة على كفاحه املرتقب، حىت يصـبح اجلهـاد والكفـاح مـن مقوماتـه      

  : ومتطلباته، ـ متاماً ـ كما يقول الشاعر
ــا  ــوض املنايـ ــىت خـ ــاد الفـ  إذا اعتـ

 

ــول    ــه الوح ــر ب ــا مي ــر م  فأيس
 

  . لتسليم بعظيم قدرتهلكين أرى أن السعادة احلقة، يف اإلميان املطلق باهللا، وا
  
  

                                                 
  .٩٨ملن تصفو احلياة؟ من مقرر مادة املطالعة، يف اململكة العربية السعودية الصف األول الثانوي، الفصل الدراسي الثاين، ص) ٢(



١٧١ 

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املذكورة عقب كل سؤال فيما يأيت 
  "  األمد" املقصود بكلمة "  لو طال به األمد)  " ١٧(
  )  (       .            الزمن)  أ ( 
  )  (              .   الطريق) ب( 
  )  (             .     السفر) ج ( 
  )  (               .   األمل)  د ( 
  
  "لفقداا" مضاد كلمة ، " فلنتساءل عن التأثري الواقع لفقداا" )   ١٨( 
  )  (    .           لوجودها)   أ( 
  )  (                        .لغياا)  ب( 
  )  (    .               لوقوعها)  ج ( 
  )  (              .  لضياعها) د ( 
  
  :  عالقة هذه اجلملة مبا قبلها هي". ألا ختتلف باختالف حتديدهم ملفهوم السعادة والراحة ) " ١٩( 
  )  (        . كل جبزء) أ (  

  )  (      .نتيجة بسبب) ب ( 
  )  (        .عام خباص) ج (
  )  (      . توضيح بعد إام) د ( 
  
  :أفضل عنوان هلذا املوضوع ) ٢٠( 
  )  (             .    السعادة واملال)  أ ( 
  )  (                 .     ال حتزن)  ب ( 
  )  (         .      مصاعب احلياة)  ج ( 
  )  (          كيف تكون سعيداً ؟)  د (  

  
  
  



١٧٢ 

  : ناقش الكاتب مجيع األفكار اآلتية ما عدا )   ٢١( 
  )  (      .التأمل يف الطبيعة من مصادر السعادة) أ ( 
  )  (        .الناسمصادر السعادة عند ) ب( 
  )  (      .تعبري الناس عند شعورهم بالسعادة) ج ( 
  )  (      .التفاؤل والتشاؤم يف الكتاب والسنة) د (

  
  : إىل دفع كل إنسان  إىل يهدف الكاتب من وراء هذا املوضوع)  ٢٢(
  )  (          .                     التشاؤم)  أ ( 
  )  (                            .   التفاؤل) ب( 
  )  (                            .  األنانية) ج ( 
  )  (                .   السعادة احلقيقية)  د ( 
  
  فأيسر ما مير به الوحول   إذا اعتاد الفىت خوض املنايا ) ٢٣(

  : املعىن الضمين للبيت السابق
  )  (    . احلث على مواجهة األمور السهلة أوالً) أ ( 
  )  (    .وجتنب عبور الوحولاحلث على املوت ) ب ( 
  )  (      .احلث على جعل القتل عادة دائمة) ج (
  )  (      .احلث على التضحية واإلقدام) د ( 
  
  :حقيقة وهوعرب عن ي اًواحد قوالً ما عدا راءآاآلتية تعرب عن  األقوال )٢٤(
  )  (                              .السعادة تكون يف الصحة) أ ( 
  )  (                      .  بأمر اهللا وتقديرهالنفع والضر ) ب( 
  )  (             .حتديد مفهوم السعادة رابع املستحيالت) ج ( 
  )  (           .  جتاوز الصعاب يزيد من كفاح اإلنسان)  د ( 
  
  



١٧٣ 

لو أعطي ابن آدم واديني من ذهب، البتغـى ثالثـاً، وال ميـأل فـم ابـن آدم      :"قول نبينا )  ٢٥( 
  .أخرجه البخاري "الترابإال 

  : من خالل فهمي للحديث النبوي الشريف فإن حكمي عليه إنه يدور حول
  )  (          .مالزمة الطمع لإلنسان) أ (  

  )  (          .القناعة كرت ال يفىن) ب ( 
  )  (          .العيش على األماين) ج ( 
  )  (            .كثرة متاعب احلياة) د (
  
  :هذه األيام بسبب قضية التشاؤم وامللل زادت)  ٢٦( 
  )  (                      . زيادة التوترات)  أ ( 
  )  (             .       التفكك األسري) ب ( 
  )  (                   .    البعد عن الدين) ج ( 
  )  (                . كثرة متطلبات احلياة)  د ( 
  
  :وهيالعبارات اآلتية تتصل باملوضوع ما عدا عبارة واحدة ) ٢٧(
  )  (               .ال زال الناس عاجزين عن حتديد مفهوم السعادة ) أ ( 
  )  (   .          املتاعب والصعاب تقوي من عزمية اإلنسان القوي )ب ( 
  )  (                .املكافحون يعتربون املتاعب إحدى وسائل اللذة )ج ( 
  )  (                                .السعادة ختتلف باختالف العصور )د ( 
  
  :هي  العاطفة اليت تسيطر على النص ) ٢٨(
  )  (      . اإلعجاب بالقانعني بقضاء اهللا وقدره ) أ ( 
  )  (                               .         حب الفقراء) ب(
  )  (                                 . احلقد على السعداء) ج( 
  )  (                                      .كراهية األغنياء) د ( 
  
  



١٧٤ 

  :  هذا التعبري يتضمن.." ألا ملواهبه كالشحذ للمطواة) " ٢٩( 
  )  (              .كناية) أ ( 
  )  (              .استعارة) ب(
  )  (              .تشبيهاً) ج(
  )  (              .جمازاً مرسالً) د(
  
  :تعبري يوحي بـ  "   ادنه حيناً، لكنها ال تفارقه"  عبارة)  ٣٠( 
  )  (                            .املفارقة)   أ ( 
  )  (            .             املصاحبة ) ب( 
  )  (                        .   االقتراب) ج ( 
  )  (                             .االبتعاد )د ( 
  
  :عن طريق التخفيف من املتاعب اليت تواجه اإلنسان يف حياته ميكن ) ٣١( 
  )  (                                      .     تلبية كل رغباته)  أ ( 
  )  (        .                             استثمار أوقات فراغه) ب ( 
  )  (        .                          تقوية الوازع الديين لديه) ج ( 
  )  (    .                             استغالل إمكاناته وقدراته ) د ( 
  
  :إذا تسلح اإلنسان باإلميان املطلق باهللا فمن املتوقع أن حيصل على)  ٣٢( 
  )  (           .       السعادة يف الدنيا واآلخرة) أ (   
  )  (                           .   السلطة القوية) ب (  
  )  (                               .  الوفرياملال )   ج(  
  )  (                   .            الرفقة الطيبة)   د(  
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  مفتاح تصحيح اختبار مهارات الفهم القرائي
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  صحيح اختبار مهارات ـمفتاح ت
  قرائيـالفهم ال
  

 

 

 اإلجابة الصحيحة  رقم املفردة اإلجابة الصحيحة  رقم املفردة

  أ ١٧  ج ١

  أ ١٨  ب ٢

  ب ١٩  أ ٣

  د ٢٠  أ ٤

  أ ٢١  د ٥

  د ٢٢  أ ٦

  د ٢٣  د ٧

  ب ٢٤  أ ٨

  أ  ٢٥  ب  ٩

  ج ٢٦  أ ١٠

  د ٢٧  د ١١

  أ ٢٨  أ ١٢

  ج ٢٩  ب ١٣

  ب ٣٠  ب ١٤

  ج ٣١  أ ١٥

  أ ٣٢  د ١٦
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  دليل املعلم يف صورته النهائية
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  دليل المعلم لتدريس موضوعات القراءة المقررة على طالب 
  هـ ١٤٢٩الصف األول الثانوي في الفصل الدراسي الثاني 

  التساؤل الذاتي إستراتيجيةباستخدام 
  لتنمية مهارات الفهم القرائي

 
  :إعداد الطالب

  ياسين بن محمد بن عبده العذيقي
  
  

  :إشراف الدكتور

    إبراهيم بن علي الدخيل  
  
  
  

  الثانيالفصل الدراسي 
  هـ١٤٢٩
  
  

  اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل

  جامعة أم القرى

  كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس



١٧٩ 

א 
â@ @Êì™ì½a@òzÐ–Ûa@

  ١٨١ ...........................................................مقدمة  ١
  ١٨٢ ...................................كلمة ملعلم الصف األول الثانوي  ٢
  ١٨٢ ................................................هدف الدليل العام  ٣
  ١٨٢ ......................لتطبيق إستراتيجية التساؤل الذايتاخلطة الزمنية  ٤
  ١٨٣ .................................خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت  ٥
  ١٨٣ ............................مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها  ٦
  ١٨٦ ....................صحة البيئة يف اإلسالم :املوضوع األول -  ٧

  ١٩٢ ...........................هللا يف خلق شؤون:املوضع الثاين -  
  ١٩٨ ....................................أمانة:املوضوع الثالث -  
  ٢٠٤ ........................إليك اجلواب يا بين:املوضوع الرابع -  
  ٢١٠ ........................شاعر يرثي نفسه:املوضوع اخلامس -  
  ٢١٦ ............................أبو الكيمياء:املوضوع السادس -  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



١٨٠ 

òß†ÔßZ@@ @

إن العمل الذي تقوم به عمل جليل، لكن الغاية اليت تسعى إليها أكرب وأجلّ فتعليم النشء : أخي املعلم
ستراتيجيات حديثة يستطيعون من خالهلا االعتماد إوالسمو مبستويات فهمهم ملا يقرؤون، فضالً عن تعليمهم 

والعلو بني األمم، من هنا فالعمـل   على أنفسهم لفهم ما يقرؤون، أمل وحلم كل أمة تسمو إىل ناصية التقدم
الذي أنت بصدده عمل عظيم، السيما وأن منو مهارات الفهم القرائي لدى املتعلمني يتبعه تغـري يف أدائهـم   

  . باملهارات اللغوية األخرى كتابة وحتدثاً واستماعاً حنو األفضل
 استؤمنت عليها غالية، فإن اجلهـد  امللقى على كاهلك أيها املعلم ثقيالً، واألمانة اليت وملا كان العبُء

املرتقب منك شاق، لذا عليك  بصرب العلماء، وحكمة احلكماء، ورمحة اآلباء، وأنت تعلم طالبك، فكم مـن  
م لنفاذ صربه، وكم من أب ال يستطيع تعليم ولده لقسوة قلبه، فأنت أيها املعلم تعلـم  علِّعامل ال يستطيع أن ي

العقول واملشاعر معاً، ومن مثَّ فليس كل من يدرس يعتز به تالميذه، أو يذكرونه باخلري، أو يشعرون أم قـد  
  . تعلموا على يديه شيئاً مفيداً

  طالب دومًا،،،وفقك اهللا وسدد خطاك، وجعلك ذخرًا ألبنائك ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@ @
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ðìãbrÛa@Þëþa@Ñ–Ûa@ïàÜÈß@µg@Z@ @

تدعيم عملية التعلم لدى الطالب، والتأثري يف خمرجات  تساعد على تعلمية إستراتيجيةبني أيديكم 
يف التدريس إىل متكني الطالب من فهم ما يقرؤون يف املواد  اإلستراتيجيةالعملية التعليمية ويهدف تفعيل هذه 

التعليمية املختلفة، وكذلك املواد التثقيفية اليت يقرؤوا مبكتبة املدرسة أو خارجها، ويتم ذلك بشكل ذايت، 
  ). تعليم ذايت(دومنا اعتماد على معلم 

، اإلستراتيجيةيل ملساعدتك على فهم وملا كان األمر على هذه األمهية، فإن الباحث قد أعد هذا الدل
لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول  ؛وإجادة استخدامها أثناء تدريس موضوعات القراءة

  .الثانوي
âbÈÛa@ÝîÛ†Ûa@Ò†ç@Z@ @

من هذا الدليل مساعدتك يف أداء عملك داخل الصف الدراسي عند تدريس القـراءة  العام إن اهلدف   
   .لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي ؛التساؤل الذايت إستراتيجيةباستخدام 

òîvîma⁄a@ÕîjİnÛ@òîäßŒÛa@òİ¨aZ@ @

 يتطلب تطبيق إستراتيجية تطبيق التساؤل الذايت حصة لكل موضوع من موضوعات القراءة املختـارة 
  . بواقع حصة كل أسبوع، وهذه يتوافق مع ما حددته وزارة التربية والتعليم من وقت لتدريس هذا املقرر

paìİ@òîvîmag@ïmaˆÛa@ÞúbnÛaZ@@ @

  .الثالث اآلتية للخطوات اًالتساؤل الذايت وفق إستراتيجيةيتم تدريب الطالب على 
دون فـتح   يطلب املعلم من الطالب النظر إىل عنوان الـدرس  اخلطوةويف هذه : قبل القراءة: اخلطوة األوىل

وبناء على عنوان الدرس يسأل الطالـب نفسـه    أو السبورة، أو البطاقات، ،الكتاب من خالل شاشة العرض
  :  جمموعة من األسئلة على حنو

  عن أي شيء سوف يكون النص القرائي بناء على العنوان؟ -١

 النص القرائي؟ ما املعلومات اليت ميكن أن يتضمنها -٢

 هل لدي معلومات حول هذا املوضوع؟  -٣

 ملاذا أتوقع ذلك؟ -٤

ويف أثناء قراءته يواصل صياغة أسئلة بنفسـه فيمـا    ،يبدأ الطالب يف قراءة النص: أثناء القراءة: الثانية اخلطوة
وغـري   ،اللفظي واملشترك ،واملضاد ،يقرؤه حول الفكرة الرئيسة، واألفكار الفرعية، واملفردات من حيث املعىن

  .  ذلك من التراكيب اللغوية



١٨٢ 

يواصل الطالب صياغة أسئلة بأنفسهم للتأكد من فهمهم للمقروء مـن خـالل   : بعد القراءة: الثالثة اخلطوة
قدرم على استخدام املعلومات اليت توصلوا إليها يف مواقف خمتلفة، وإذا مل يكن املقروء واضـحا يف ذهـن   

  . مرة أخرى؛ ليتمكن من صياغة األسئلة الطالب فإنه يقوم بقراءته
ÝîÛ†Ûa@aˆç@¿@bènîàäm@Ò†èn½a@ïöaŠÔÛa@áèÐÛa@pa‰bèßZ@ @

مـن   ،تتطلب هذه املهارة فهم معىن الكلمة  أثناء قراءة النص: حتديد املعين املناسب للكلمة من السياق - ١

خالل القدرة على اختيار أنسب املعاين حسب ما يقتضيه السياق، وما يقتضيه احلال الذي جاءت فيـه  

  . الكلمة لكل من الكاتب والقارئ معاً

تتطلب هذه املهارة التعرف على معىن الكلمة الصحيح، ويف ضوء هذا املعىن يتوصل : تعيني مضاد الكلمة - ٢

  .لمةالقارئ إىل حتديد املضاد الصحيح للك

وهي مهارة مهمة، إذ بدوا قد يقفز القارئ مباشرة إىل اخلالصة أو األحكام : توضيح العالقة بني اجلمل - ٣

أو  ،العامة النهائية، وتتطلب من القارئ ربط األحداث والظواهر بعضها بـبعض، كالسـبب والنتيجـة   

 ...أو استدراكية ،أو العكس ،أو جزءاً من كل ،أو تكون موضحة ملا قبلها ،النتيجة والسبب

تتطلب هذه املهارة من القارئ التوصل إىل عنوان مناسب للنص يعرب : اختيار العنوان املناسب للموضوع - ٤

 .عن حمتوى النص القرائي، ومرتبط به

 ،تتطلب هذه املهارة التعرف على األفكار األساسية يف املوضوع: استنتاج األفكار الرئيسة يف املوضوع - ٥

 .ة يف الفقرة من خالل عدة أفكار تقدم لهأو األفكار األساسي

تتطلب هذه املهارة الوصول إىل اهلدف الذي من أجله كتـب الكاتـب هـذا    : تعيني غرض الكاتب - ٦

 .املوضوع

تتطلب هذه املهارة القدرة على استنباط مـا يريـد   : استنباط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب - ٧

 .الكاتب قوله مما مل يصرح به عالنية

وهي مهارة تتطلب من القارئ التعرف على األقوال أو التعبريات اليت تعـد   :بني احلقيقة والرأي التمييز - ٨

 . حقائق ثابتة، وتلك اليت تعرب عن وجهة نظر أو آراء قائليها أو ناقليها
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تتطلب هذه املهارة تكوين آراء حول القضايا : تكوين رأي حول القضايا واألفكار املطروحة يف النص - ٩

واألفكار اليت عرضها الكاتب، لتأكيدها على أن تكون هذه اآلراء مبنية على معايري وأحكام موضوعية، 

 .وأال تكون أفكاراً ذاتية

تتطلب هذه املهارة حتديد ما يرتبط باملوضوع مـن  : التمييز بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به -١٠

األفكار واألدلة والشواهد، وليست من صـلب  أفكار وأحداث أو قضايا، وما ال يرتبط باملوضوع من 

  .املوضوع

وتتطلب هذه املهارة اإلملام باملادة املقروءة وإصدار : إصدار حكم على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة -١١

  . األحكام عليها من جوانبها املختلفة

اطفة اليت تسيطر وتتطلب هذه املهارة اإلحساس بنوع الع: توضيح العاطفة املسيطرة على النص القرائي -١٢

 .أو غري ذلك ،أو احملبة ،أو الغضب ،أو التقدير ،أو اإلعجاب ،أو الفرح ،على جو النص كعاطفة احلزن

وتتطلب هذه املهارة التفاعل مع النص املقـروء؛  : حتديد الصور البيانية اليت تضمنها النص القرائي -١٣

 املعىن مجاالً كاالستعارات، والتشبيهات، إلدراك ما حتمله املفردات والعبارات من صور بيانية تضيف إىل

 .واازات،  والكنايات، وغري ذلك

وهذه املهارة تتطلب إدراك أسرار اإلحياءات اليت حتملها : ذكر الداللة اإلحيائية للكلمات والتعبريات -١٤
ند املعىن تلك املفردات، واجلمل، والعبارات، بني طياا حبيث متد الطالب مبعان بعيدة وعميقة ال تقف ع

 .املكتوب للكلمة
وهذه املهارة تتطلب التوصل إىل حل مناسب : اقتراح حلوالً جديدة ملشكالت وردت يف املوضوع -١٥

 . ملشكلة وردت يف املوضوع مل يضع الكاتب حالً مناسباً هلا
تتطلب هذه املهارة اشتقاق جمموعة من العالقات، والـيت  : التنبؤ باألحداث بناء على مقدمات معينة -١٦

  .من خالهلا ميكن التوصل إىل توقعات معينة لألحداث
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Êì™ì½a@Zâý⁄a@¿@ò÷îjÛa@òz•@ @

í‰†nÜÛ@lìÜİ½a@åßŒÛa@ZTU@@òÔîÓ…Iñ†yaë@ò–yH@ @

üëc@Zòî×ìÜÛa@Òa†çþa@Zæc@óÜÇ@a‰…bÓ@kÛbİÛa@æìØí@æc@Êì™ì½a@aˆç@òa‰…@†Èi@ÉÓìníZ@ @

@ @

  .يقرأ املوضوع قراءة صحيحة -١

  .الكلمات الواردة يف املوضوعيعرف بعض معاين  -٢

  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٣

  .حيدد عالقة اجلمل بعضها ببعض -٤

  .خيتار عنواناً آخر للموضوع -٥

  .يستنبط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب -٦

  .يف املوضوع الرئيسةيستنتج األفكار  -٧

  .يبني غرض الكاتب -٨

  .نص القرائيمييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف ال -٩

  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة - ١٠

  .يكون رأياً حول قضية أو فكرة مطروحة يف النص - ١١

  .يفرق بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ١٢

  .حيدد العاطفة اليت تسيطر على النص القرائي - ١٣

  .يبني الصور البيانية اليت تضمنها املقروء - ١٤

  .للكلمة أو التعبري الوارد يف النصيذكر الداللة اإلحيائية  - ١٥

  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٦

  .يقترح حلوالً جديدة ملشكلة وردت يف املوضوع - ١٧
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bîãbq@ZòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aë@ÝöbìÛaZ@ @

  . سبورة الفصل -

 . بعض الصور املعربة عن موضوع الدرس -

وميكن حتويلها إىل شفافيات ملونة يربزها املعلـم أمـام   التساؤل الذايت،  خطواتقطع ورقية  تتضمن  -

 .الطالب باستخدام شاشة العرض،  أو الكمبيوتر

  .مهارات الفهم القرائي املستهدفة بالتنمية -

brÛbq@Z†îèànÛa@Z@ @

القـاذورات  وذلك بأن تبدأ احلصة بإلقاء الضوء على بعض السلوكيات اخلاطئة واليت تتعلق بإلقـاء  
  .واملخلفات يف الشوارع

bÈia‰@ZïmaˆÛa@ÞúbnÛa@òîvîma⁄@bÔÏë@í‰†nÛa@paõaŠug@Z@ @

ميكنك السري يف تدريس موضوعات القراءة وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت من خـالل  : أخي املعلم  
  : التالية اخلطوات

  ): قبل التعلم(ما قبل القراءة  خطوة -١
، وطَرحِ تسـاؤالم حـول   واطلب إليهم النظر إىل عنوان الدرسعنوان الدرس على الطالب،  اعرْض -

العنوان؛ لتنشيط عقوهلم، وللتعرف على معلومام السابقة عن املوضوع، وكتابة تساؤالم يف صحيفة 

 . األعمال اليت توزع عليهم يف بداية الدرس

يرد ذكرها مث اطلْب من زمالئه طرح تساؤالم اخلاصة م اليت مل كتابة تساؤالته على السبورة،  اطلْب -

 . يف تساؤالت الطالب الذي كتب تساؤالته على السبورة

بكتابة تلك التساؤالت اليت طرحها بقية الطالب، ودوا على السبورة أو شفافية، وبذلك تتكـون   قْم -

 . لديك قائمة من التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

اليت مل تكن لديه، وبذلك يصبح لدى مجيع الطالب قائمة كل طالب أن يضيف تلك األسئلة  إىللْب اط -

 .موحدة من التساؤالت

 . كلفْ الطالب باإلجابة عن هذه التساؤالت -

ليـتمكن  ؛ اعرْض اإلجابات الصحيحة لتساؤالمبعد انتهاء الطالب من اإلجابة عن تلك التساؤالت،  -

 . م نفسه ذاتياًقوي، وئهأخطاكل طالب من تصويب 



١٨٦ 

  ):القراءةأثناء (القراءة  طوةخ -٢
 . قسْم النص القرائي إىل مقاطع، أو فقرات، حبيث يدور كل مقطع، أو فقرة حول فكرة واحدة -

من الطالب قراءة النص كامالً قراءة صامتة بعد توزيع صحيفة األعمال اخلاصة ـذا اجلانـب    اطلْب -

 ). جانب القراءة الصامتة(

من أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة أو شفافية، مث أضـْف إىل تسـاؤالت الطالـب     اطلْب -

علـى أالَّ تتكـرر هـذه    ) لرئيسـة ا(تساؤالت بقية الطالب اليت تتناول النص العام، وفكرته احملورية 

 . التساؤالت، وبذلك تتكون قائمة من التساؤالت مت استخالصها من مجيع الطالب

من كل طالب إضافة التساؤالت اليت مل تكن لديه، وبذلك يكون لدى الطالب قائمة موحدة من  اطلْب -

 . تساؤالم الذاتية، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

مل، اعرض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وتقومي نفسـه  بعد إجناز الع -

 . ذاتياً

انتقلْ إىل الفقرة األوىل، وكلّْف الطالب بقراءا، وكتابة تساؤالم يف صحيفة األعمال اخلاصـة ـذه    -

ئـة فقـرات   التساؤالت اليت تطرح أثناء قراءة النص علـى هي  وتكونالفقرة، وهكذا يف بقية الفقرات، 

واملعاين الضمنية، واستنتاجات األفكار الرئيسـة،   تتضمن تساؤالت حول معاين املفردات، وأضدادها،

وحتديد الصور اجلمالية، واقتراح حلوالً، والتمييز بني احلقائق واآلراء، وغري ذلك من مهـارات الفهـم   

 . ا حتتملالقرائي بشرط أالَّ تحمل الفقرة املقروءة من التساؤالت أكثر مم

، مث اطلب من بقية الطـالب  اطلْب من أحد الطالب تسجيل تساؤالته اخلاصة على السبورة، أو شفافية -

، زميلهم الذي كتب تساؤالته على السبورة، أو شفافيةإضافة تساؤالم اخلاصة اليت مل ترد يف تساؤالت 

  .عن تلك التساؤالتوبذلك يتم التوصل إىل تساؤالت من مجيع الطالب، وكلفّهم باإلجابة 

م نفسـه  قوم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وياإلجابات الصحيحة عليه بعد إجناز العمل، اعرْض -

 .ذاتياً

  
  
  



١٨٧ 

  ): القراءةبعد (ما بعد القراءة  خطوة -٣
من الطالب صياغة تساؤالت عامة بأنفسهم عن الدرس ككل تتناول خمتلف جوانبه من املفردات،  اطلْب -

واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وإصدار احلكم، والتنبؤ باألحداث، وغريها من مهارات الفهم 

 . ةالقرائي املستهدف تنميتها، وكتابتها يف صحيفة األعمال اخلاصة بنشاط ما بعد القراء

الفرصة لبعض الطالب ليضيفوا على تساؤالته  بة تساؤالته على السبورة، مث أعطكلف أحد الطالب كتا -

تساؤالت جديدة خاصة بكلّ منهم، وبعد دمج التساؤالت، يتم التوصـل إىل قائمـة موحـدة مـن     

 .التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

 . مل ترد ضمن تساؤالته، وجييب عنهايضيف التساؤالت اجلديدة اليتمن كل طالب أن  اطلْب -

 . اإلجابة الصحيحة على الطالب؛ ليقوم كل طالب بتصويب إجاباته، وتقومي نفسيه ذاتياً اعرْض -

بإعـادة القـراءة،   %  ٥٠بتكليف الطالب الذين كانت نسبة اإلجابات الصحيحة لديهم أقل من  قْم -

 .وطرح تساؤالت أخرى، واإلجابة عنها؛ حىت يتمكنوا من مهارات الفهم القرائي بشكل أفضل

الدعم والثواب للطالب الذين أظهروا طالقة يف طرح التساؤالت، ودقة يف اإلجابة عنـها يف كـل    قدْم -

 . تعلم القراءة طواتخ

bßb@ZáíìÔnÛaZ@ @

  : يتم تقومي الطالب وفقاً للتدريس بإستراتيجية التساؤل الذايت من خالل
ولية ؤلتحديد النمو املعريف بعد ممارسة الدرس، وتعلم الطالب كيفية حتمل مس التقومي البنائي أو املستمر؛ -

 . اإلستراتيجيةالتعلم وفق هذه  خطواتمن  خطوةتعلمه من خالل تقومي تعلمه بعد كل 

مدى حتقيق أهداف الدرس، ويتم التحقق من ذلك عن طريق اإلجابـة عـن   التقومي اخلتامي؛ لتحديد  -

 . األسئلة اليت مت صياغتها يف ضوء مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها

  
  
  
  
@ @

@ @



١٨٨ 

òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kucI@Zïßbn@áíìÔm@ZH@ @

  .شطر، أجدى، لذاا:التاليةاذكر معىن الكلمات : ١س
  .عناية، يرشد، مبسطة:هات مضاد كل كلمة مما يأيت : ٢س
  مبا قبلها؟" حىت ال يتعرض للغبار أو التراب أو للحشرات: "ما عالقة هذه اجلملة : ٣س
 .عنواناً آخر للنص اقترح : ٤س
يأمر اإلسالم بنظافة املساكن، والشوارع، وكل أرجاء املدينة، فيمنع إلقاء القاذورات أو جتميعها " : ٥س

ويأمر املسلم إذا وجد شيئاً ملقى أن يزحيه، وجيعل ذلك مـن  . يف البيوت، أو تركها يف الشوارع
وأدناهـا   اإلميان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول ال إلـه إال اهللا، : "شعب اإلميان، فيقول 
  ".إماطة األذى عن الطريق

  ما الفكرة الرئيسة الواردة يف الفقرة السابقة؟ 
ما اهلدف الذي يرمي إليه الكاتب من وراء االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف هذا  : ٦س

  النص؟
  ".سل فيهال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، مث يغت: "حدد املعىن الضمين لقوله : ٧س
  :حتت ما يدل على حقيقة، وخطني حتت ما يدل على رأي فيما يأيتضع خطّاً : ٨س

 . النظافة جزٌء من العبادات -
  .تنتقل اجلراثيم إىل اجلسم عن طريق األيدي فقط -

هل يعين ذلك أنَّ سكان ". إنَّ البلهارسيا تصيب مثانني يف املئة من سكان القرى: "يذكر الكاتب : ٩س
  معافون من األمراض؟ ما حكمك على ذلك؟املدن 

  . هل ما ورد يف النص يشتمل على صحة البيئة بكل جوانبها؟ علل إجابتك : ١٠س
  :حتت ما يتصل باملوضوع، وخطني مبا ال يتصل به فيما يأيتضع خطّاً : ١١س

 .التلوث البيئي خطر على صحة اإلنسان -
  .دور األيدي يف نقل اجلراثيم -

 العاطفة الغالبة على النص؟ما  : ١٢س
  ". خرجت اخلطايا من بني يديه: "وضح الصور البيانية يف قوله : ١٣س
 ؟"سلَّ سخيمته: "ما الداللة اإلحيائية لقوله : ١٤س
 ما نتيجة التقيد بالتعاليم اإلسالمية يف الطهارة؟ : ١٥س
 ما احلل الذي تقترحه ملشكلة نقص املياه العذبة؟ : ١٦س
@ @



١٨٩ 

@Êì™ì½@ïßbn¨a@áíìÔnÛa@òibugBâý⁄a@¿@ò÷îjÛa@òz•B@ @

  

  اإلجابة  رقم السؤال

 .نصف، أنفع، لنفسها  ١
 .إمهال، يضلُّ، معقدة  ٢
 .سبب ونتيجة  ٣
 .النظافة يف اإلسالم  ٤
 .احملافظة على نظافة املرافق العامة  ٥
 .بيان اهتمام اإلسالم بالنظافة  ٦
 .املياهاحملافظة على نظافة  ٧
 .األوىل متثل حقيقة، والثانية متثل رأياً  ٨

٩  
ال، فسكان املدن يعانون أيضاً من أمراض أبرزها التوتر، والسكري، والضغط، وأمـراض  

  .القلب الناجتة عن تلوث اهلواء بدخان املصانع
  .ال؛ ألنه ال يستمل على نظافة اهلواء، وترشيد االستهالك، واحلد من الضوضاء  ١٠
  .األوىل ال تتصل باملوضوع، والثانية تتصل به  ١١
 .اإلعجاب بتعاليم الدين اإلسالمي  ١٢

١٣  
استعارة مكنية حيث شبه اخلطايا بشيء خيرج فحذف املشبه به، وذكر "خرجت اخلطايا"

  .شيئاً من لوازمه، وهو اخلروج
  .الناستوحي بأا سالح قاتل، وكذلك فتلويث الطريق أشبه مبحاربة "سل"  ١٤
  .ختلص الناس من كثري من األمراض اليت يعانوها  ١٥

١٦  
املياه املاحلة إىل  حتويل :مثلترشيد االستهالك، واحلد من تلوث املياه، وإجياد موارد جديدة 

  .مياه عذبة

  
  
  
  

@ @



١٩٠ 

Êì™ì½a@Zæëû‘@éÔÜ@¿@@ @

í‰†nÜÛ@lìÜİ½a@åßŒÛa@ZTU@@òÔîÓ…Iñ†yaë@ò–yH@ @

üëc@Z@Òa†çþaòî×ìÜÛa@Zæc@óÜÇ@a‰…bÓ@kÛbİÛa@æìØí@æc@Êì™ì½a@aˆç@òa‰…@†Èi@ÉÓìníZ@ @

  .يقرأ املوضوع قراءة صحيحة -١

  .يعرف بعض معاين الكلمات الواردة يف املوضوع -٢

  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٣

  .حيدد عالقة اجلمل بعضها ببعض -٤

  .خيتار عنواناً آخر للموضوع -٥

  .يصرح ا الكاتب يستنبط املعاين الضمنية اليت مل -٦

  .يف املوضوع الرئيسةيستنتج األفكار  -٧

  .يبني غرض الكاتب -٨

  .مييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النص القرائي -٩

  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة - ١٠

  .يكون رأياً حول قضية أو فكرة مطروحة يف النص - ١١

  .يفرق بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ١٢

  .د العاطفة اليت تسيطر على النص القرائيحيد - ١٣

  .يبني الصور البيانية اليت تضمنها املقروء - ١٤

  .يذكر الداللة اإلحيائية للكلمة أو التعبري الوارد يف النص - ١٥

  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٦

  .يقترح حلوالً جديدة ملشكلة وردت يف املوضوع - ١٧

  
  
  
  
  



١٩١ 

bîãbq@Z@ÝöbìÛaòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aëZ@ @

  . سبورة الفصل -

 . بعض الصور املعربة عن موضوع الدرس -

وميكن حتويلها إىل شفافيات ملونة يربزها املعلـم أمـام   التساؤل الذايت،  تخطواقية  تتضمن قطع ور -

 .الطالب باستخدام شاشة العرض،  أو الكمبيوتر

  .مهارات الفهم القرائي املستهدفة بالتنمية -

brÛbq@Z†îèànÛa@Z@ @

اليت يظهر فيها ) النملة وحبة القمح(وذلك بأن تبدأ احلصة باحلديث عن قصة ترتبط باملوضوع كقصة 
  . مثابرة وكفاح وتعاون النمل

bÈia‰@ZïmaˆÛa@ÞúbnÛa@òîvîma⁄@bÔÏë@í‰†nÛa@paõaŠug@Z@ @

اتيجية التساؤل الذايت من خـالل  ميكنك السري يف تدريس موضوعات القراءة وفقاً إلستر: أخي املعلم  
  : اخلطوات التالية

  ): القراءةقبل (ما قبل القراءة  خطوة -١
، وطَرحِ تسـاؤالم حـول   واطلب إليهم النظر إىل عنوان الدرساعرْض عنوان الدرس على الطالب،  -

العنوان؛ لتنشيط عقوهلم، وللتعرف على معلومام السابقة عن املوضوع، وكتابة تساؤالم يف صحيفة 

 . األعمال اليت توزع عليهم يف بداية الدرس

يرد ذكرها مث اطلْب من زمالئه طرح تساؤالم اخلاصة م اليت مل اطلْب كتابة تساؤالته على السبورة،  -

 . ساؤالت الطالب الذي كتب تساؤالته على السبورةيف ت

قْم بكتابة تلك التساؤالت اليت طرحها بقية الطالب، ودوا على السبورة أو شفافية، وبذلك تتكـون   -

 . لديك قائمة من التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

لدى مجيع الطالب قائمة ، وبذلك يصبح اطلْب إىل كل طالب أن يضيف تلك األسئلة اليت مل تكن لديه -

 .موحدة من التساؤالت

 . كلفْ الطالب باإلجابة عن هذه التساؤالت -

ليـتمكن  ؛ اعرْض اإلجابات الصحيحة لتساؤالمبعد انتهاء الطالب من اإلجابة عن تلك التساؤالت،  -

 . كل طالب من تصويب أخطائه، ويقوم نفسه ذاتياً



١٩٢ 

  ):القراءةأثناء (القراءة  خطوة -٢
 . قسْم النص القرائي إىل مقاطع، أو فقرات، حبيث يدور كل مقطع، أو فقرة حول فكرة واحدة -

اطلْب من الطالب قراءة النص كامالً قراءة صامتة بعد توزيع صحيفة األعمال اخلاصة ـذا اجلانـب    -

 ). جانب القراءة الصامتة(

مث أضـْف إىل تسـاؤالت الطالـب     اطلْب من أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة أو شفافية، -

علـى أالَّ تتكـرر هـذه    ) الرئيسـة (تساؤالت بقية الطالب اليت تتناول النص العام، وفكرته احملورية 

 . التساؤالت، وبذلك تتكون قائمة من التساؤالت مت استخالصها من مجيع الطالب

الطالب قائمة موحدة من اطلْب من كل طالب إضافة التساؤالت اليت مل تكن لديه، وبذلك يكون لدى  -

 . تساؤالم الذاتية، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وتقومي نفسـه   -

 . ذاتياً

اصـة ـذه   انتقلْ إىل الفقرة األوىل، وكلّْف الطالب بقراءا، وكتابة تساؤالم يف صحيفة األعمال اخل -

الفقرة، وهكذا يف بقية الفقرات، وتكون التساؤالت اليت تطرح أثناء قراءة النص علـى هيئـة فقـرات    

واملعاين الضمنية، واستنتاجات األفكار الرئيسـة،   تتضمن تساؤالت حول معاين املفردات، وأضدادها،

، وغري ذلك من مهـارات الفهـم   وحتديد الصور اجلمالية، واقتراح حلوالً، والتمييز بني احلقائق واآلراء

 . القرائي بشرط أالَّ تحمل الفقرة املقروءة من التساؤالت أكثر مما حتتمل

، مث اطلب من بقية الطـالب  اطلْب من أحد الطالب تسجيل تساؤالته اخلاصة على السبورة، أو شفافية -

، ته على السبورة، أو شفافيةزميلهم الذي كتب تساؤالإضافة تساؤالم اخلاصة اليت مل ترد يف تساؤالت 

 . وبذلك يتم التوصل إىل تساؤالت من مجيع الطالب، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرْض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، ويقوم نفسـه   -

 .ذاتياً

  
  
  



١٩٣ 

  ): القراءةبعد (ما بعد القراءة خطوة  -٣
اطلْب من الطالب صياغة تساؤالت عامة بأنفسهم عن الدرس ككل تتناول خمتلف جوانبه من املفردات،  -

واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وإصدار احلكم، والتنبؤ باألحداث، وغريها من مهارات الفهم 

 . لقراءةالقرائي املستهدف تنميتها، وكتابتها يف صحيفة األعمال اخلاصة بنشاط ما بعد ا

-  أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة، مث أعط الفرصة لبعض الطالب ليضيفوا على تساؤالته كلف

تساؤالت جديدة خاصة بكلّ منهم، وبعد دمج التساؤالت، يتم التوصـل إىل قائمـة موحـدة مـن     

 .التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

 .ة اليت مل ترد ضمن تساؤالته، وجييب عنهايضيف التساؤالت اجلديداطلْب من كل طالب أن  -

 . اعرْض اإلجابة الصحيحة على الطالب؛ ليقوم كل طالب بتصويب إجاباته، وتقومي نفسيه ذاتياً -

بإعـادة القـراءة،   %  ٥٠قْم بتكليف الطالب الذين كانت نسبة اإلجابات الصحيحة لديهم أقل من  -

 .من مهارات الفهم القرائي بشكل أفضل وطرح تساؤالت أخرى، واإلجابة عنها؛ حىت يتمكنوا

قدْم الدعم والثواب للطالب الذين أظهروا طالقة يف طرح التساؤالت، ودقة يف اإلجابة عنـها يف كـل    -

 . تعلم القراءة خطوات

bßb@ZáíìÔnÛaZ@ @

  : يتم تقومي الطالب وفقاً للتدريس بإستراتيجية التساؤل الذايت من خالل
لتحديد النمو املعريف بعد ممارسة الدرس، وتعلم الطالب كيفية حتمل مسؤولية  املستمر؛التقومي البنائي أو  -

 . التعلم وفق هذه اإلستراتيجية خطواتمن  خطوةتعلمه من خالل تقومي تعلمه بعد كل 

مدى حتقيق أهداف الدرس، ويتم التحقق من ذلك عن طريق اإلجابـة عـن   التقومي اخلتامي؛ لتحديد  -

 .  صياغتها يف ضوء مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتهااألسئلة اليت مت

  
  
  
  
  
  



١٩٤ 

òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kucI@Zïßbn@áíìÔm@ZH@ @

  .فتاكة، هفت، اهتديت: اذكر معىن الكلمات التالية : ١س

  .أخفى، صخب، فشتت: هات مضاد كل كلمة مما يأيت : ٢س

  .مبا قبلها" النملذلك هو "حدد نوع العالقة اليت تربط بني مجلة  : ٣س

  ما العنوان الذي ميكن أن تقترحه ليكون بديالً مناسباً لعنوان هذا النص؟  : ٤س

 ٥س
أعلم ما يتصف به النمل من صرب ومثابرة وكفاح، وما يقدر عليه من بنـاء القـرى، وإعـداد    " :

  ".اجليوش، وحماربة العدو، وصد املعتدي، والعمل املتواصل، والتعاون البناء
  قراءتك للفقرة السابقة، ما الفكرة الرئيسة اليت تتضمنها؟بعد 

  ما اهلدف الذي يقف وراء حكاية الضابط ملغامراته مع النمل والقرود؟ : ٦س

مل تقف يف سبيلها الشراك واملوانع اليت صنعها اإلنسـان يف  : "حدد املعىن الضمين يف قول الضابط : ٧س
  ". زهو وغرور

  :يدل على حقيقة، وخطني حتت ما يدل على رأي فيما يأيتضع خطّاً حتت ما : ٨س
 .هذه القصة أمجل القصص -
  .تشتهر قارة إفريقيا بالغابات والنباتات املتنوعة -

  يف ضوء فهمك هلذه القصة، فإا تؤكد على خلق دعا إليه اإلسالم فما هذا اخللق؟ : ٩س

  ما رأيك يف طريقة انتقام القردة من قاتل إحداها؟ : ١٠س

  :ضع خطّاً حتت ما يتصل باملوضوع وخطني حتت ما ال يتصل باملوضوع فيما يأيت : ١١س
 .عواء الذئاب نغص حياة الضابط وجنوده -
  .محلت القردة القرد اجلريح من رجليه ويديه وفرت به هاربة -

  ما العاطفة الغالبة على هذه القصة؟  : ١٢س

  ".كادت القردة تفتك بالرجل: "التاليةوضح الصورة البيانية يف العبارة  : ١٣س

  مب يوحي التعبري السابق؟" الوخز الذي يشبه وخز اإلبر" : ١٤س

  كيف ميكن لإلنسان محاية نفسه من الوحوش املفترسة أثناء الرحالت الربية؟ : ١٥س

  لو مل يطلق أحد اجلنود الرصاص على أحد القرود فما الذي ميكن أن حيدث؟ : ١٦س

@ @



١٩٥ 

@òibug@Êì™ì½@ïßbn¨a@@áíìÔnÛaBæëû‘@éÔÜ@¿@B@ @

  

  اإلجابة  رقم السؤال

 .مهلكة، مالت، وصلت  ١
 .أظهر، هدوء، جنمع  ٢
 .تفسريية أو توضيحية  ٣
 .عجائب خلق اهللا  ٤
 .ذكر صفات النمل  ٥
 .التعاون سبيل النجاح  ٦
  .ضعف اإلنسان وقلة حيلته أمام صغر شأن النمل  ٧
 .رأياً، والثاين ميثل حقيقةاألول ميثل  ٨
 .التعاون  ٩
  .تصرف يدل عل روح التعاون، وقدرته على مواجهة العدو مهما كانت قوته وإمكانياته  ١٠
  .األوىل ال تتصل باملوضوع، والثانية تتصل باملوضوع  ١١
  .إعجاب الضابط وجنوده من تعاون النمل والقرود يف سبيل الوصول إىل أهدافهم  ١٢
 .عن قوة القرودكناية  ١٣
 .تعبري يوحي بشدة األمل  ١٤
 .التزود جبميع وسائل السالمة  ١٥
 .ملا اضطرت القرود لالنتقام  ١٦

  
  
  
  
  
  

  
@ @



١٩٦ 

Êì™ì½a@Zòãbßc@ @

í‰†nÜÛ@lìÜİ½a@åßŒÛa@ZTU@@òÔîÓ…Iñ†yaë@ò–yH@ @

üëc@Zòî×ìÜÛa@Òa†çþa@Zæc@óÜÇ@a‰…bÓ@kÛbİÛa@æìØí@æc@Êì™ì½a@aˆç@òa‰…@†Èi@ÉÓìníZ@ @

  .يقرأ املوضوع قراءة صحيحة -١

  .يعرف بعض معاين الكلمات الواردة يف املوضوع -٢

  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٣

  .حيدد عالقة اجلمل بعضها ببعض -٤

  .خيتار عنواناً آخر للموضوع -٥

  .يستنبط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب -٦

  .يف املوضوع الرئيسةيستنتج األفكار  -٧

  .الكاتبيبني غرض  -٨

  .مييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النص القرائي -٩

  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة - ١٠

  .يكون رأياً حول قضية أو فكرة مطروحة يف النص - ١١

  .يفرق بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ١٢

  .حيدد العاطفة اليت تسيطر على النص القرائي - ١٣

  . تضمنها املقروءيبني الصور البيانية اليت - ١٤

  .يذكر الداللة اإلحيائية للكلمة أو التعبري الوارد يف النص - ١٥

  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٦

  .يقترح حلوالً جديدة ملشكلة وردت يف املوضوع - ١٧

  
  
  
  
  



١٩٧ 

bîãbq@ZòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aë@ÝöbìÛaZ@ @

  . سبورة الفصل -

 . بعض الصور املعربة عن موضوع الدرس -

وميكن حتويلها إىل شفافيات ملونة يربزها املعلـم أمـام   خطوات التساؤل الذايت، قطع ورقية  تتضمن  -

 .الطالب باستخدام شاشة العرض،  أو الكمبيوتر

  .مهارات الفهم القرائي املستهدفة بالتنمية -

brÛbq@Z†îèànÛa@Z@ @

ن قصة الثالثة الذين تقربوا إىل اهللا بأحب األعمال؛ ليفرج عنـهم  وذلك بأن تبدأ احلصة باحلديث ع
كربتهم، وخيرجهم من الغار الذين أقفل عليهم، مع التركيز على األمانة اليت ظهرت يف تقرب أحدهم إىل اهللا؛ 

  . ليفرج اهللا عنه بسبب هذا اخللق العظيم
bÈia‰@ZïmaˆÛa@ÞúbnÛa@òîvîma⁄@bÔÏë@í‰†nÛa@paõaŠug@Z@ @

ميكنك السري يف تدريس موضوعات القراءة وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت من خـالل  : أخي املعلم  
  : اخلطوات التالية

  ): القراءةقبل (ما قبل القراءة  خطوة -١
، وطَرحِ تسـاؤالم حـول   واطلب إليهم النظر إىل عنوان الدرساعرْض عنوان الدرس على الطالب،  -

العنوان؛ لتنشيط عقوهلم، وللتعرف على معلومام السابقة عن املوضوع، وكتابة تساؤالم يف صحيفة 

 . األعمال اليت توزع عليهم يف بداية الدرس

يرد ذكرها مث اطلْب من زمالئه طرح تساؤالم اخلاصة م اليت مل اطلْب كتابة تساؤالته على السبورة،  -

 . يف تساؤالت الطالب الذي كتب تساؤالته على السبورة

قْم بكتابة تلك التساؤالت اليت طرحها بقية الطالب، ودوا على السبورة أو شفافية، وبذلك تتكـون   -

 . لديك قائمة من التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

، وبذلك يصبح لدى مجيع الطالب قائمة اطلْب إىل كل طالب أن يضيف تلك األسئلة اليت مل تكن لديه -

 .موحدة من التساؤالت

 . كلفْ الطالب باإلجابة عن هذه التساؤالت -



١٩٨ 

ليـتمكن  ؛ اعرْض اإلجابات الصحيحة لتساؤالمبعد انتهاء الطالب من اإلجابة عن تلك التساؤالت،  -

 . كل طالب من تصويب أخطائه، ويقوم نفسه ذاتياً

  ):قراءةالأثناء (القراءة  خطوة -٢
 . قسْم النص القرائي إىل مقاطع، أو فقرات، حبيث يدور كل مقطع، أو فقرة حول فكرة واحدة -

اطلْب من الطالب قراءة النص كامالً قراءة صامتة بعد توزيع صحيفة األعمال اخلاصة ـذا اجلانـب    -

 ). جانب القراءة الصامتة(

اطلْب من أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة أو شفافية، مث أضـْف إىل تسـاؤالت الطالـب     -

علـى أالَّ تتكـرر هـذه    ) الرئيسـة (تساؤالت بقية الطالب اليت تتناول النص العام، وفكرته احملورية 

 . التساؤالت، وبذلك تتكون قائمة من التساؤالت مت استخالصها من مجيع الطالب

كل طالب إضافة التساؤالت اليت مل تكن لديه، وبذلك يكون لدى الطالب قائمة موحدة من  مناطلْب  -

 . تساؤالم الذاتية، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وتقومي نفسـه   -

 . ذاتياً

ْف الطالب بقراءا، وكتابة تساؤالم يف صحيفة األعمال اخلاصـة ـذه   انتقلْ إىل الفقرة األوىل، وكلّ -

الفقرة، وهكذا يف بقية الفقرات، وتكون التساؤالت اليت تطرح أثناء قراءة النص علـى هيئـة فقـرات    

واملعاين الضمنية، واستنتاجات األفكار الرئيسـة،   تتضمن تساؤالت حول معاين املفردات، وأضدادها،

ور اجلمالية، واقتراح حلوالً، والتمييز بني احلقائق واآلراء، وغري ذلك من مهـارات الفهـم   وحتديد الص

 . القرائي بشرط أالَّ تحمل الفقرة املقروءة من التساؤالت أكثر مما حتتمل

، مث اطلب من بقية الطـالب  اطلْب من أحد الطالب تسجيل تساؤالته اخلاصة على السبورة، أو شفافية -

، زميلهم الذي كتب تساؤالته على السبورة، أو شفافيةالم اخلاصة اليت مل ترد يف تساؤالت إضافة تساؤ

 . وبذلك يتم التوصل إىل تساؤالت من مجيع الطالب، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرْض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، ويقوم نفسـه   -

 .اًذاتي

  



١٩٩ 

  ): القراءةبعد (ما بعد القراءة  خطوة -٣
اطلْب من الطالب صياغة تساؤالت عامة بأنفسهم عن الدرس ككل تتناول خمتلف جوانبه من املفردات،  -

واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وإصدار احلكم، والتنبؤ باألحداث، وغريها من مهارات الفهم 

 . لقراءةالقرائي املستهدف تنميتها، وكتابتها يف صحيفة األعمال اخلاصة بنشاط ما بعد ا

-  أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة، مث أعط الفرصة لبعض الطالب ليضيفوا على تساؤالته كلف

تساؤالت جديدة خاصة بكلّ منهم، وبعد دمج التساؤالت، يتم التوصـل إىل قائمـة موحـدة مـن     

 .التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

 .ة اليت مل ترد ضمن تساؤالته، وجييب عنهايضيف التساؤالت اجلديداطلْب من كل طالب أن  -

 . اعرْض اإلجابة الصحيحة على الطالب؛ ليقوم كل طالب بتصويب إجاباته، وتقومي نفسيه ذاتياً -

بإعـادة القـراءة،   %  ٥٠قْم بتكليف الطالب الذين كانت نسبة اإلجابات الصحيحة لديهم أقل من  -

 .من مهارات الفهم القرائي بشكل أفضل وطرح تساؤالت أخرى، واإلجابة عنها؛ حىت يتمكنوا

قدْم الدعم والثواب للطالب الذين أظهروا طالقة يف طرح التساؤالت، ودقة يف اإلجابة عنـها يف كـل    -

 . تعلم القراءة خطوات

bßb@ZáíìÔnÛaZ@ @

  : يتم تقومي الطالب وفقاً للتدريس بإستراتيجية التساؤل الذايت من خالل
لتحديد النمو املعريف بعد ممارسة الدرس، وتعلم الطالب كيفية حتمل مسؤولية  املستمر؛التقومي البنائي أو  -

 . التعلم وفق هذه اإلستراتيجية خطواتمن  خطوةتعلمه من خالل تقومي تعلمه بعد كل 

مدى حتقيق أهداف الدرس، ويتم التحقق من ذلك عن طريق اإلجابـة عـن   التقومي اخلتامي؛ لتحديد  -

 .  صياغتها يف ضوء مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتهااألسئلة اليت مت

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



٢٠٠ 

òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kucI@Zïßbn@áíìÔm@ZH@ @

  .احملن، جهدي، الغم: اذكر معىن الكلمات التالية : ١س

  .الظلمة، جفائه، قيمةٌ: اذكر املضاد الصحيح لكل كلمة مما يأيت : ٢س
  مبا قبلها؟" يكن يؤثر يف قليبلكن ذلك مل "ما عالقة مجلة  : ٣س
  .ضع للموضوع عنواناً آخر تراه مناسباً : ٤س

 ٥س

فلما كنت ببعض الطريق نزلت ألقضي بعض شأين، فاحنلَّ اهلميان من وسطي وسقط، ومل أعلم " :
بذلك إال بعد أن سرت عن املوضع فراسخ، ولكن ذلك مل يكن يؤثر يف قليب، ملا كنت أحتويـه  

  ". من غىن واستخلفت ذلك املال عند اهللا إذ كنت يف طريقي إليه تعاىل
  . اذكرها. تدور الفقرة السابقة حول فكرة رئيسة

  ما اهلدف من سرد هذه القصة؟ : ٦س
مل يكن يؤثر يف قليب واستخلفت ذلك عنـد  : "حدد املعىن الضمين لقول التاجر عندما ضاع ماله : ٧س

  ". اهللا
  :ضع خطّاً حتت ما يدل على حقيقة، وخطني حتت ما يدل على رأي فيما يأيت : ٨س

 .هو األمان لإلنسان من متاعب احلياةاملال  -
  .اجلواهر معادن نفيسة الثمن -

  .أصدر حكماً على هذه القصة من حيث اشتماهلا على دروس وقيم رائعة : ٩س
  ما رأيك يف تصرف الرجل مع التاجر؟ : ١٠س
  :ضع خطّاً حتت ما يتصل باملوضوع، وخطني حتت ما ال يتصل باملوضوع فيما يأيت : ١١س

 .التاجر بقية حياته خارج بلدتهقضى  -
  .فقر التاجر بعد الغىن -

  ما العاطفة الغالبة على النص؟ : ١٢س
  ؟"فداخلين من الغم أعظم من الغم األول: "ما الصور البيانية يف : ١٣س
  ؟"فأصبحت يف عيشة راضية: "ما الداللة اإلحيائية لقول التاجر : ١٤س
  أخذ حقوق الناس؟ما احلل الذي تقترحه ملشكلة  : ١٥س
  ما النتائج املتوقعة من االلتزام خبلق األمانة قوالً وعمالً؟ : ١٦س
  



٢٠١ 

@Êì™ì½@ïßbn¨a@áíìÔnÛa@òibugBòãbßcB@ @

  

  اإلجابة  رقم السؤال

 .املصائب، مشقيت، احلزن  ١
 .النور، اللني، رخيصة  ٢
 .استدراكية  ٣
 .انفراج بعد شدة  ٤
 .ضياع اهلميان  ٥
 .خلق األمانةبيان عظم  ٦
 .ما عند اهللا باق  ٧
 .األوىل متثل رأياً، والثانية متثل حقيقة  ٨

٩  
حكمي على هذه القصة أا تؤكد على قيمة األمانة يف حيـاة النـاس، ورد احلقـوق إىل    

  .أصحاا، ومساعدة احملتاجني، فاحلياة متقلبة فقد يصح الغين فقرياً، والفقري غنياً

١٠  
تصرف صائب يؤكد على ضرورة إعطاء كـل ذي حـق حقـه، لنيـل األجـر مـن       

  .، فما عند اهللا يبقى، وما سواه زائلاخلالق 
  .األوىل ال تتصل باملوضوع، والثانية تتصل به  ١١
 .تعظيم شأن األمانة  ١٢
 .كناية عن احلزن، والشعور باألمل واحلسرة  ١٣
  .الصدرتعبري يوحي بالراحة والطمأنينة وسعة  ١٤
  . التقيد بتعاليم اإلسالم الداعية إىل االلتزام باألمانة قوالً وعمالً؛ لنيل األجر من اهللا   ١٥
  .تصبح اتمعات أكثر راحة وطمأنينة وأمناً، وتساحماً وترامحاً، وألفة وتعاوناً فيما بينهم  ١٦

    
  
  
  

    
@ @



٢٠٢ 

Êì™ì½a@Zi@bí@laì¦a@ÙîÛg@ @

í‰†nÜÛ@lìÜİ½a@åßŒÛa@ZTU@@òÔîÓ…Iñ†yaë@ò–yH@ @

üëc@Zòî×ìÜÛa@Òa†çþa@Zæc@óÜÇ@a‰…bÓ@kÛbİÛa@æìØí@æc@Êì™ì½a@aˆç@òa‰…@†Èi@ÉÓìníZ@ @

  .يقرأ املوضوع قراءة صحيحة -١

  .يعرف بعض معاين الكلمات الواردة يف املوضوع -٢

  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٣

  .حيدد عالقة اجلمل بعضها ببعض -٤

  .للموضوعخيتار عنواناً آخر  -٥

  .يستنبط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب -٦

  .يف املوضوع الرئيسةيستنتج األفكار  -٧

  .يبني غرض الكاتب -٨

  .مييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النص القرائي -٩

  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة - ١٠

  .يكون رأياً حول قضية أو فكرة مطروحة يف النص - ١١

  .ني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل بهيفرق ب - ١٢

  .حيدد العاطفة اليت تسيطر على النص القرائي - ١٣

  .يبني الصور البيانية اليت تضمنها املقروء - ١٤

  .يذكر الداللة اإلحيائية للكلمة أو التعبري الوارد يف النص - ١٥

  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٦

  .دت يف املوضوعيقترح حلوالً جديدة ملشكلة ور - ١٧

  
  
  
  
  



٢٠٣ 

bîãbq@ZòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aë@ÝöbìÛaZ@ @

  . سبورة الفصل -

 . بعض الصور املعربة عن موضوع الدرس -

وميكن حتويلها إىل شفافيات ملونة يربزها املعلـم أمـام   خطوات التساؤل الذايت، قطع ورقية  تتضمن  -

 .الطالب باستخدام شاشة العرض،  أو الكمبيوتر

  .القرائي املستهدفة بالتنميةمهارات الفهم  -

brÛbq@Z†îèànÛa@Z@ @

وكيفية االستمتاع جبماله، والتحـذير مـن    ،وذلك بأن تبدأ احلصة باحلديث ـ بإجياز ـ عن البحر  
  . خماطره
bÈia‰@ZïmaˆÛa@ÞúbnÛa@òîvîma⁄@bÔÏë@í‰†nÛa@paõaŠug@Z@ @

ميكنك السري يف تدريس موضوعات القراءة وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت من خـالل  : أخي املعلم  
  : اخلطوات التالية

  ): القراءةقبل (ما قبل القراءة  خطوة -١
، وطَرحِ تسـاؤالم حـول   واطلب إليهم النظر إىل عنوان الدرساعرْض عنوان الدرس على الطالب،  -

العنوان؛ لتنشيط عقوهلم، وللتعرف على معلومام السابقة عن املوضوع، وكتابة تساؤالم يف صحيفة 

 . األعمال اليت توزع عليهم يف بداية الدرس

يرد ذكرها مث اطلْب من زمالئه طرح تساؤالم اخلاصة م اليت مل اطلْب كتابة تساؤالته على السبورة،  -

 . ساؤالت الطالب الذي كتب تساؤالته على السبورةيف ت

قْم بكتابة تلك التساؤالت اليت طرحها بقية الطالب، ودوا على السبورة أو شفافية، وبذلك تتكـون   -

 . لديك قائمة من التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

دى مجيع الطالب قائمة ، وبذلك يصبح لاطلْب إىل كل طالب أن يضيف تلك األسئلة اليت مل تكن لديه -

 .موحدة من التساؤالت

 . كلفْ الطالب باإلجابة عن هذه التساؤالت -

ليـتمكن  ؛ اعرْض اإلجابات الصحيحة لتساؤالمبعد انتهاء الطالب من اإلجابة عن تلك التساؤالت،  -

 . كل طالب من تصويب أخطائه، ويقوم نفسه ذاتياً



٢٠٤ 

  ):القراءةأثناء (القراءة  خطوة -٢
 . النص القرائي إىل مقاطع، أو فقرات، حبيث يدور كل مقطع، أو فقرة حول فكرة واحدة قسْم -

اطلْب من الطالب قراءة النص كامالً قراءة صامتة بعد توزيع صحيفة األعمال اخلاصة ـذا اجلانـب    -

 ). جانب القراءة الصامتة(

ـ  - ْف إىل تسـاؤالت الطالـب   اطلْب من أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة أو شفافية، مث أض

علـى أالَّ تتكـرر هـذه    ) الرئيسـة (تساؤالت بقية الطالب اليت تتناول النص العام، وفكرته احملورية 

 . التساؤالت، وبذلك تتكون قائمة من التساؤالت مت استخالصها من مجيع الطالب

قائمة موحدة من  اطلْب من كل طالب إضافة التساؤالت اليت مل تكن لديه، وبذلك يكون لدى الطالب -

 . تساؤالم الذاتية، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وتقومي نفسـه   -

 . ذاتياً

ـ   -  م يف صحيفة األعمال اخلاصـةا، وكتابة تساؤالذه انتقلْ إىل الفقرة األوىل، وكلّْف الطالب بقراء

الفقرة، وهكذا يف بقية الفقرات، وتكون التساؤالت اليت تطرح أثناء قراءة النص علـى هيئـة فقـرات    

واملعاين الضمنية، واستنتاجات األفكار الرئيسـة،   تتضمن تساؤالت حول معاين املفردات، وأضدادها،

ذلك من مهـارات الفهـم    وحتديد الصور اجلمالية، واقتراح حلوالً، والتمييز بني احلقائق واآلراء، وغري

 . القرائي بشرط أالَّ تحمل الفقرة املقروءة من التساؤالت أكثر مما حتتمل

، مث اطلب من بقية الطـالب  اطلْب من أحد الطالب تسجيل تساؤالته اخلاصة على السبورة، أو شفافية -

، ى السبورة، أو شفافيةزميلهم الذي كتب تساؤالته علإضافة تساؤالم اخلاصة اليت مل ترد يف تساؤالت 

 . وبذلك يتم التوصل إىل تساؤالت من مجيع الطالب، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرْض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، ويقوم نفسـه   -

 .ذاتياً

  
  
  



٢٠٥ 

  ): القراءةبعد (ما بعد القراءة  خطوة -٣
اطلْب من الطالب صياغة تساؤالت عامة بأنفسهم عن الدرس ككل تتناول خمتلف جوانبه من املفردات،  -

واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وإصدار احلكم، والتنبؤ باألحداث، وغريها من مهارات الفهم 

 . لقراءةالقرائي املستهدف تنميتها، وكتابتها يف صحيفة األعمال اخلاصة بنشاط ما بعد ا

-  أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة، مث أعط الفرصة لبعض الطالب ليضيفوا على تساؤالته كلف

تساؤالت جديدة خاصة بكلّ منهم، وبعد دمج التساؤالت، يتم التوصـل إىل قائمـة موحـدة مـن     

 .التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

 .ة اليت مل ترد ضمن تساؤالته، وجييب عنهايضيف التساؤالت اجلديداطلْب من كل طالب أن  -

 . اعرْض اإلجابة الصحيحة على الطالب؛ ليقوم كل طالب بتصويب إجاباته، وتقومي نفسيه ذاتياً -

بإعـادة القـراءة،   %  ٥٠قْم بتكليف الطالب الذين كانت نسبة اإلجابات الصحيحة لديهم أقل من  -

 .من مهارات الفهم القرائي بشكل أفضل وطرح تساؤالت أخرى، واإلجابة عنها؛ حىت يتمكنوا

قدْم الدعم والثواب للطالب الذين أظهروا طالقة يف طرح التساؤالت، ودقة يف اإلجابة عنـها يف كـل    -

 . تعلم القراءة خطوات

bßb@ZáíìÔnÛaZ@ @

  : يتم تقومي الطالب وفقاً للتدريس بإستراتيجية التساؤل الذايت من خالل
لتحديد النمو املعريف بعد ممارسة الدرس، وتعلم الطالب كيفية حتمل مسؤولية  املستمر؛التقومي البنائي أو  -

 . التعلم وفق هذه اإلستراتيجية خطواتمن  خطوةتعلمه من خالل تقومي تعلمه بعد كل 

مدى حتقيق أهداف الدرس، ويتم التحقق من ذلك عن طريق اإلجابـة عـن   التقومي اخلتامي؛ لتحديد  -

 .  صياغتها يف ضوء مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتهااألسئلة اليت مت

  
  
  
  
@ @

@ @



٢٠٦ 

òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kucI@Zïßbn@áíìÔm@ZH@ @

  .ضراوة، اكتأب، حياكي:ما املقصود بالكلمات التالية : ١س
  .اهلالك، سطوا، الح:هات مضاد كل كلمة مما يأيت : ٢س
 مبا قبلها؟" عينيه على احلياةوهو صيب فقد أمه يوم فتح"ما عالقة : ٣س
  لو طُلب منك أن تضع عنواناً آخر هلذه القصة، فما العنوان املناسب الذي تقترحه؟ : ٤س

 ٥س

يف السفن لالستعداد وأخذ احلذر، ويأ اجلميع ملواجهتها، وجلأت السفن "النواخذة"وتنادي...  :
وما هي إال حلظات حىت انقلـب هـدوء   إىل مكان ضحل املياه حتتمي به، ومل يكذب حدسهم، 

البحر ثورة والنسمات الرقيقة عاصفة، واستحال صفاء احلياة سواداً حالكاً، ابتلع بقايـا النـور   
  .وتالحقت األمواج تلطم السفينة الصغرية، وتصفع الوجوه، وتطيح بالشراع

  ما الفكرة الرئيسة اليت تدور حوهلا؟. يف ضوء قراءتك للفقرة السابقة
 ما الغرض الذي يهدف إليه هذا املوضوع؟ : ٦س
منذ ذلك اليوم أراين مسوقاً إىل هذا املكان، أود أن أقضي معه : "ما املعىن الضمين يف العبارة التالية : ٧س

  ؟"أيامي الباقية
  :ضع خطّاً حتت ما يدل على حقيقة، وخطني حتت ما يدل على رأي فيما يأيت : ٨س

 .وسيلة لقضاء أوقات الفراغالرحالت البحرية أفضل  -
  .السفن إحدى وسائل املواصالت -

أما أنا فما أن عرف الناس قصة السفينة، حىت رأيت اجلميع يغضون أبصارهم عين، : "يقول األب : ٩س
ويتهامسون من حويل، وكأين أنا الذي حطَّم السفينة وأغرقهم، ومنذ ذلك اليـوم أراين مسـوقاً   

  السابقة من خالل فهمك الواعي هلا؟ ما الذي تؤكده الفقرة...". 
  .بعد قراءتك هلذه القصة، هل ترى بأا جديرة جبذب اهتمامك؟ علل ملا تقول : ١٠س
  :ضع خطّاً حتت ما يتصل باملوضوع وخطني حتت ما ال يتصل باملوضوع فيما يأيت : ١١س

  .الباكرجلوس األب على الشاطئ يف الصباح   -.           غرق مجيع البحارة -
 ما العاطفة الغالبة على هذه القصة؟ : ١٢س
  ؟"اكتأب وجه الزمن: "ما الصور البيانية يف العبارة التالية : ١٣س
  ؟"تطاردين يف يقظيت ونومي: "ما الداللة اإلحيائية يف : ١٤س
  ما احلل الذي تقترحه ملشكلة التهاون بقيم ومبادئ اتمع؟ : ١٥س
  حيدث لو بقي األب يف السفينة مع البحارة؟ماذا تتوقع  أن : ١٦س
@ @



٢٠٧ 

@Êì™ì½@ïßbn¨a@áíìÔnÛa@òibugBi@bí@laì¦a@ÙîÛgB@ @

  

  اإلجابة  رقم السؤال

١  قَلِّدزِنَ، يشدة القوة، ح. 
 .النجاة، ضعفها، اختفى  ٢
 .توضيحية أو تفسريية  ٣
 .تضحية وبطولة  ٤
 .وصف العواصف البحرية  ٥
  .واحلذر، واختاذ وسائل السالمة لألفراد واجلماعاتضرورة أخذ احليطة  ٦
 .استعادة ذكريات األصدقاء  ٧
 .األوىل متثل رأياً، والثانية متثل حقيقة  ٨
  .تؤكد على ضرورة عدم التسرع يف إصدار األحكام  ٩
 .نعم، ملا فيها من العظات، والعرب  ١٠
  .األوىل ال تتصل باملوضوع، والثانية تتصل به  ١١
 .عاطفة احلزن  ١٢
  . استعارة مكنية، حيث شبه الزمن باإلنسان، وحذفه وأتى بشيء من لوازمه، وهو الوجه  ١٣
 .تعبري يوحي بالقلق، وشدة االضطراب  ١٤
  .الوقوف حبزم ضد من تسول له نفسه عدم االلتزام بقيم اتمع وقوانينه  ١٥
 .لغرقوا مجيعاً  ١٦

  
  

  
  
  
  
  
@ @



٢٠٨ 

Êì™ì½a@ZéÐã@ïqŠí@ŠÇb‘@ @

í‰†nÜÛ@lìÜİ½a@åßŒÛa@ZTU@@òÔîÓ…Iñ†yaë@ò–yH@ @

üëc@Zòî×ìÜÛa@Òa†çþa@Zæc@óÜÇ@a‰…bÓ@kÛbİÛa@æìØí@æc@Êì™ì½a@aˆç@òa‰…@†Èi@ÉÓìníZ@ @

  .يقرأ املوضوع قراءة صحيحة -١

  .يعرف بعض معاين الكلمات الواردة يف املوضوع -٢

  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٣

  .ببعضحيدد عالقة اجلمل بعضها  -٤

  .خيتار عنواناً آخر للموضوع -٥

  .يستنبط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب -٦

  .يف املوضوع الرئيسةيستنتج األفكار  -٧

  .يبني غرض الكاتب -٨

  .مييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النص القرائي -٩

  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة - ١٠

  .فكرة مطروحة يف النصيكون رأياً حول قضية أو  - ١١

  .يفرق بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ١٢

  .حيدد العاطفة اليت تسيطر على النص القرائي - ١٣

  .يبني الصور البيانية اليت تضمنها املقروء - ١٤

  .يذكر الداللة اإلحيائية للكلمة أو التعبري الوارد يف النص - ١٥

  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٦

  .قترح حلوالً جديدة ملشكلة وردت يف املوضوعي - ١٧
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bîãbq@ZòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aë@ÝöbìÛaZ@ @

  . سبورة الفصل -

 . بعض الصور املعربة عن موضوع الدرس -

وميكن حتويلها إىل شفافيات ملونة يربزها املعلـم أمـام   ، خطوات التساؤل الذايتقطع ورقية  تتضمن  -

 .الكمبيوترالطالب باستخدام شاشة العرض، أو 

  .مهارات الفهم القرائي املستهدفة بالتنمية -

brÛbq@Z†îèànÛa@Z@ @

  . واملناسبة اليت قيلت فيها القصيدة ،وذلك بأن تبدأ احلصة بذكر نبذة خمتصرة تتضمن التعريف بالشاعر
bÈia‰@ZïmaˆÛa@ÞúbnÛa@òîvîma⁄@bÔÏë@í‰†nÛa@paõaŠug@Z@ @

ميكنك السري يف تدريس موضوعات القراءة وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت من خـالل  : أخي املعلم  
  : اخلطوات التالية

  ): القراءةقبل (ما قبل القراءة  خطوة -١
، وطَرحِ تسـاؤالم حـول   واطلب إليهم النظر إىل عنوان الدرساعرْض عنوان الدرس على الطالب،  -

العنوان؛ لتنشيط عقوهلم، وللتعرف على معلومام السابقة عن املوضوع، وكتابة تساؤالم يف صحيفة 

 . األعمال اليت توزع عليهم يف بداية الدرس

يرد ذكرها مث اطلْب من زمالئه طرح تساؤالم اخلاصة م اليت مل اطلْب كتابة تساؤالته على السبورة،  -

 . ساؤالت الطالب الذي كتب تساؤالته على السبورةيف ت

قْم بكتابة تلك التساؤالت اليت طرحها بقية الطالب، ودوا على السبورة أو شفافية، وبذلك تتكـون   -

 . لديك قائمة من التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

لدى مجيع الطالب قائمة ، وبذلك يصبح اطلْب إىل كل طالب أن يضيف تلك األسئلة اليت مل تكن لديه -

 .موحدة من التساؤالت

 . كلفْ الطالب باإلجابة عن هذه التساؤالت -

ليـتمكن  ؛ اعرْض اإلجابات الصحيحة لتساؤالمبعد انتهاء الطالب من اإلجابة عن تلك التساؤالت،  -

 . كل طالب من تصويب أخطائه، ويقوم نفسه ذاتياً

  



٢١٠ 

  ):القراءةأثناء (القراءة  خطوة -٢
 . قسْم النص القرائي إىل مقاطع، أو فقرات، حبيث يدور كل مقطع، أو فقرة حول فكرة واحدة -

اطلْب من الطالب قراءة النص كامالً قراءة صامتة بعد توزيع صحيفة األعمال اخلاصة ـذا اجلانـب    -

 ). جانب القراءة الصامتة(

مث أضـْف إىل تسـاؤالت الطالـب     اطلْب من أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة أو شفافية، -

علـى أالَّ تتكـرر هـذه    ) الرئيسـة (تساؤالت بقية الطالب اليت تتناول النص العام، وفكرته احملورية 

 . التساؤالت، وبذلك تتكون قائمة من التساؤالت مت استخالصها من مجيع الطالب

الطالب قائمة موحدة من اطلْب من كل طالب إضافة التساؤالت اليت مل تكن لديه، وبذلك يكون لدى  -

 . تساؤالم الذاتية، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وتقومي نفسـه   -

 . ذاتياً

اصـة ـذه   انتقلْ إىل الفقرة األوىل، وكلّْف الطالب بقراءا، وكتابة تساؤالم يف صحيفة األعمال اخل -

الفقرة، وهكذا يف بقية الفقرات، وتكون التساؤالت اليت تطرح أثناء قراءة النص علـى هيئـة فقـرات    

واملعاين الضمنية، واستنتاجات األفكار الرئيسـة،   تتضمن تساؤالت حول معاين املفردات، وأضدادها،

وحتديد الصور اجلمالية، واقتراح حلوالً، والتمييز بني احلقائق واآلراء، وغري ذلك من مهـارات الفهـم   

 . القرائي بشرط أالَّ تحمل الفقرة املقروءة من التساؤالت أكثر مما حتتمل

، مث اطلب من بقية الطـالب  على السبورة، أو شفافيةاطلْب من أحد الطالب تسجيل تساؤالته اخلاصة  -

، زميلهم الذي كتب تساؤالته على السبورة، أو شفافيةإضافة تساؤالم اخلاصة اليت مل ترد يف تساؤالت 

 . وبذلك يتم التوصل إىل تساؤالت من مجيع الطالب، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

لصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، ويقوم نفسـه  بعد إجناز العمل، اعرْض اإلجابات ا -

 .ذاتياً
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  ): القراءةبعد (ما بعد القراءة  خطوة -٣
اطلْب من الطالب صياغة تساؤالت عامة بأنفسهم عن الدرس ككل تتناول خمتلف جوانبه من املفردات،  -

حداث، وغريها من مهارات الفهم واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وإصدار احلكم، والتنبؤ باأل

 . القرائي املستهدف تنميتها، وكتابتها يف صحيفة األعمال اخلاصة بنشاط ما بعد القراءة

-  أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة، مث أعط الفرصة لبعض الطالب ليضيفوا على تساؤالته كلف

م التوصـل إىل قائمـة موحـدة مـن     تساؤالت جديدة خاصة بكلّ منهم، وبعد دمج التساؤالت، يت

 .التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

 .يضيف التساؤالت اجلديدة اليت مل ترد ضمن تساؤالته، وجييب عنهااطلْب من كل طالب أن  -

 . اعرْض اإلجابة الصحيحة على الطالب؛ ليقوم كل طالب بتصويب إجاباته، وتقومي نفسيه ذاتياً -

بإعـادة القـراءة،   %  ٥٠كانت نسبة اإلجابات الصحيحة لديهم أقل من قْم بتكليف الطالب الذين  -

 .وطرح تساؤالت أخرى، واإلجابة عنها؛ حىت يتمكنوا من مهارات الفهم القرائي بشكل أفضل

قدْم الدعم والثواب للطالب الذين أظهروا طالقة يف طرح التساؤالت، ودقة يف اإلجابة عنـها يف كـل    -

 . تعلم القراءة خطوات

bßb@ZáíìÔnÛaZ@ @

  : يتم تقومي الطالب وفقاً للتدريس بإستراتيجية التساؤل الذايت من خالل
لتحديد النمو املعريف بعد ممارسة الدرس، وتعلم الطالب كيفية حتمل مسؤولية  التقومي البنائي أو املستمر؛ -

 . يةالتعلم وفق هذه اإلستراتيج خطواتمن  خطوةتعلمه من خالل تقومي تعلمه بعد كل 

مدى حتقيق أهداف الدرس، ويتم التحقق من ذلك عن طريق اإلجابـة عـن   التقومي اخلتامي؛ لتحديد  -

 . األسئلة اليت مت صياغتها يف ضوء مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتها
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òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kucI@Zïßbn@áíìÔm@ZH@ @

 .مزار، دانياً:هات معىن كل كلمة مما يأيت : ١س
  .أحجمت، تراءت:هات مضاد كل كلمة مما يأيت : ٢س

 ٣س
 :قال الشاعر :

 مـزار ولكـن الغضـا لـيس دانيـا             لقد كان يف أهل الغضـا لـو دنـا الغضـا    
  .حدد العالقة اليت تربط بني الشطر الثاين والشطر األول يف البيت السابق

 .ضع عنواناً آخراً هلذه القصيدة : ٤س

 ٥س
 :الرئيسة يف البيت التايلحدد الفكرة :

ــا      ــد إال مكاني عــانُ الب ــن مك ــدفنوين         وأي ــم ي ــد وه ــون ال تبع  يقول
  

 ما الغرض الذي يهدف إليه هذا الشاعر؟ : ٦س
  ما املعىن الضمين يف الشطر الثاين يف البيت الرابع عشر؟ : ٧س
  :رأي فيما يأيتضع خطّاً حتت ما يدل على حقيقة، وخطني حتت ما يدل على  : ٨س

 .مالك بن الريب أفضل شاعر يف الرثاء -
  .سهيل جنم المع يطلع من اجلنوب -

 يف ضوء قراءتك للبيت الرابع عشر فإن احلكم الصحيح أنه يؤكد على صفة يتصف ا الشـاعر،  : ٩س
  ما تلك الصفة؟

  .يف ذلك؟ علل ملا تقول يرى النقاد أن هذه القصيدة من أعظم املراثي يف تراثنا األديب، ما رأيك : ١٠س
  :ضع خطّاً حتت ما يتصل باملوضوع، وخطني حتت ما ال يتصل باملوضوع فيما يأيت : ١١س

 .الوقوف على األطالل -
  .وصف خليل الشاعر -

 ما العاطفة الغالبة على هذا النص؟ : ١٢س
 .يف البيت الرابع صورة بيانية وضحها : ١٣س
  ؟"يا لَهف نفسي على غٍد: "مب يوحي قول الشاعر : ١٤س
 كيف ميكن لإلنسان جتنب اخلوف من احلسد؟ : ١٥س
  لو كان األصدقاء أوفياء فيما بينهم، فكيف سيكون حال اتمعات؟ : ١٦س
  
@ @
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@Êì™ì½@ïßbn¨a@áíìÔnÛa@òibugBéÐã@ïqŠí@ŠÇb‘B@ @

  

  اإلجابة  رقم السؤال

 .زيارة ووصل، قريباً  ١
 .أقبلت، اختفت  ٢
 .استدراكية  ٣
 .رثاء النفس  ٤
 .يدور البيت حول مكان البعد وهو القرب  ٥
 .بيان حالة اإلنسان بعد وفاته  ٦
 .سعة األرض  ٧
 .األول ميثل رأياً، والثاين ميثل حقيقة  ٨
 .اإلقدام يف احلروب  ٩
 .نعم، لصدقها الفين  ١٠
  . األوىل ال تتصل باملوضوع، والثانية تتصل باملوضوع  ١١
 .عاطفة احلزن  ١٢

١٣  
استعارة مكنية، حيث شبه السيف والرمح بإنسان، وحذفه وأتى بشيء من لوازمه، وهـو  

  .البكاء
 .يوحي باحلسرة  ١٤
  . من خالل التحصن باألذكار الواردة يف كتاب اهللا، وسنة نبيه   ١٥
  . لكانت اتمعات أكثر تواصالً وترامحاً ووفاًء  ١٦

  
  
  
  
  
  
@ @
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Êì™ì½a@Z@ìicõbîàîØÛa@ @

í‰†nÜÛ@lìÜİ½a@åßŒÛa@ZTU@@òÔîÓ…Iñ†yaë@ò–yH@ @

üëc@Zòî×ìÜÛa@Òa†çþa@Zæc@óÜÇ@a‰…bÓ@kÛbİÛa@æìØí@æc@Êì™ì½a@aˆç@òa‰…@†Èi@ÉÓìníZ@ @

  .يقرأ املوضوع قراءة صحيحة -١

  .يعرف بعض معاين الكلمات الواردة يف املوضوع -٢

  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٣

  .بعضها ببعضحيدد عالقة اجلمل  -٤

  .خيتار عنواناً آخر للموضوع -٥

  .يستنبط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب -٦

  .يف املوضوع الرئيسةيستنتج األفكار  -٧

  .يبني غرض الكاتب -٨

  .مييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النص القرائي -٩

  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة - ١٠

  .أو فكرة مطروحة يف النصيكون رأياً حول قضية  - ١١

  .يفرق بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ١٢

  .حيدد العاطفة اليت تسيطر على النص القرائي - ١٣

  .يبني الصور البيانية اليت تضمنها املقروء - ١٤

  .يذكر الداللة اإلحيائية للكلمة أو التعبري الوارد يف النص - ١٥

  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٦

  .يقترح حلوالً جديدة ملشكلة وردت يف املوضوع - ١٧
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bîãbq@ZòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aë@ÝöbìÛaZ@ @

  . سبورة الفصل -

 . بعض الصور املعربة عن موضوع الدرس -

وميكن حتويلها إىل شفافيات ملونة يربزها املعلـم أمـام   خطوات التساؤل الذايت، قطع ورقية  تتضمن  -

 .أو الكمبيوترالطالب باستخدام شاشة العرض،  

  .مهارات الفهم القرائي املستهدفة بالتنمية -

brÛbq@Z†îèànÛa@Z@ @

  :قم بتوجيه السؤالني التاليني إىل الطالب
  . اذكر املواد العلمية اليت تدرسها يف صفك الدراسي: ١س 
  فيم يبحث علم الكيمياء؟ : ٢س

bÈia‰@ZïmaˆÛa@ÞúbnÛa@òîvîma⁄@bÔÏë@í‰†nÛa@paõaŠug@Z@ @

ميكنك السري يف تدريس موضوعات القراءة وفقاً إلستراتيجية التساؤل الذايت من خـالل  : أخي املعلم  
  : اخلطوات التالية

  ): القراءةقبل (ما قبل القراءة  خطوة -١
، وطَرحِ تسـاؤالم حـول   واطلب إليهم النظر إىل عنوان الدرساعرْض عنوان الدرس على الطالب،  -

العنوان؛ لتنشيط عقوهلم، وللتعرف على معلومام السابقة عن املوضوع، وكتابة تساؤالم يف صحيفة 

 . األعمال اليت توزع عليهم يف بداية الدرس

يرد ذكرها مث اطلْب من زمالئه طرح تساؤالم اخلاصة م اليت مل اطلْب كتابة تساؤالته على السبورة،  -

 . ساؤالت الطالب الذي كتب تساؤالته على السبورةيف ت

قْم بكتابة تلك التساؤالت اليت طرحها بقية الطالب، ودوا على السبورة أو شفافية، وبذلك تتكـون   -

 . لديك قائمة من التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

دى مجيع الطالب قائمة ، وبذلك يصبح لاطلْب إىل كل طالب أن يضيف تلك األسئلة اليت مل تكن لديه -

 .موحدة من التساؤالت

 . كلفْ الطالب باإلجابة عن هذه التساؤالت -



٢١٦ 

ليـتمكن  ؛ اعرْض اإلجابات الصحيحة لتساؤالمبعد انتهاء الطالب من اإلجابة عن تلك التساؤالت،  -

 . كل طالب من تصويب أخطائه، ويقوم نفسه ذاتياً

  ):القراءةأثناء (القراءة  خطوة -٢
 . النص القرائي إىل مقاطع، أو فقرات، حبيث يدور كل مقطع، أو فقرة حول فكرة واحدة قسْم -

اطلْب من الطالب قراءة النص كامالً قراءة صامتة بعد توزيع صحيفة األعمال اخلاصة ـذا اجلانـب    -

 ). جانب القراءة الصامتة(

ـ  - ْف إىل تسـاؤالت الطالـب   اطلْب من أحد الطالب كتابة تساؤالته على السبورة أو شفافية، مث أض

علـى أالَّ تتكـرر هـذه    ) الرئيسـة (تساؤالت بقية الطالب اليت تتناول النص العام، وفكرته احملورية 

 . التساؤالت، وبذلك تتكون قائمة من التساؤالت مت استخالصها من مجيع الطالب

قائمة موحدة من  اطلْب من كل طالب إضافة التساؤالت اليت مل تكن لديه، وبذلك يكون لدى الطالب -

 . تساؤالم الذاتية، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، وتقومي نفسـه   -

 . ذاتياً

ـ   -  م يف صحيفة األعمال اخلاصـةا، وكتابة تساؤالذه انتقلْ إىل الفقرة األوىل، وكلّْف الطالب بقراء

الفقرة، وهكذا يف بقية الفقرات، وتكون التساؤالت اليت تطرح أثناء قراءة النص علـى هيئـة فقـرات    

واملعاين الضمنية، واستنتاجات األفكار الرئيسـة،   تتضمن تساؤالت حول معاين املفردات، وأضدادها،

ذلك من مهـارات الفهـم    وحتديد الصور اجلمالية، واقتراح حلوالً، والتمييز بني احلقائق واآلراء، وغري

 . القرائي بشرط أالَّ تحمل الفقرة املقروءة من التساؤالت أكثر مما حتتمل

، مث اطلب من بقية الطـالب  اطلْب من أحد الطالب تسجيل تساؤالته اخلاصة على السبورة، أو شفافية -

، على السبورة، أو شفافيةزميلهم الذي كتب تساؤالته إضافة تساؤالم اخلاصة اليت مل ترد يف تساؤالت 

 . وبذلك يتم التوصل إىل تساؤالت من مجيع الطالب، وكلفّهم باإلجابة عن تلك التساؤالت

بعد إجناز العمل، اعرْض اإلجابات الصحيحة عليهم، حبيث يصوب كل طالب أخطاءه، ويقوم نفسـه   -

 .ذاتياً
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  ): القراةبعد (ما بعد القراءة  خطوة -٣
اغة تساؤالت عامة بأنفسهم عن الدرس ككل تتناول خمتلف جوانبه من املفردات، اطلْب من الطالب صي -

واملعاين، واألساليب، والصور، والعاطفة، وإصدار احلكم، والتنبؤ باألحداث، وغريها من مهارات الفهم 

 . القرائي املستهدف تنميتها، وكتابتها يف صحيفة األعمال اخلاصة بنشاط ما بعد القراءة

الفرصة لبعض الطالب ليضيفوا على تساؤالته الطالب كتابة تساؤالته على السبورة، مث أعط كلف أحد  -

تساؤالت جديدة خاصة بكلّ منهم، وبعد دمج التساؤالت، يتم التوصـل إىل قائمـة موحـدة مـن     

 .التساؤالت مستخلصة من مجيع الطالب

 .تساؤالته، وجييب عنهايضيف التساؤالت اجلديدة اليت مل ترد ضمن اطلْب من كل طالب أن  -

 . اعرْض اإلجابة الصحيحة على الطالب؛ ليقوم كل طالب بتصويب إجاباته، وتقومي نفسيه ذاتياً -

بإعـادة القـراءة،   %  ٥٠قْم بتكليف الطالب الذين كانت نسبة اإلجابات الصحيحة لديهم أقل من  -

 .القرائي بشكل أفضلوطرح تساؤالت أخرى، واإلجابة عنها؛ حىت يتمكنوا من مهارات الفهم 

قدْم الدعم والثواب للطالب الذين أظهروا طالقة يف طرح التساؤالت، ودقة يف اإلجابة عنـها يف كـل    -

 . تعلم القراءة خطوات

bßb@ZáíìÔnÛaZ@ @

  : يتم تقومي الطالب وفقاً للتدريس بإستراتيجية التساؤل الذايت من خالل
لتحديد النمو املعريف بعد ممارسة الدرس، وتعلم الطالب كيفية حتمل مسؤولية  التقومي البنائي أو املستمر؛ -

 . التعلم وفق هذه اإلستراتيجية خطواتمن  خطوةتعلمه من خالل تقومي تعلمه بعد كل 

مدى حتقيق أهداف الدرس، ويتم التحقق من ذلك عن طريق اإلجابـة عـن   التقومي اخلتامي؛ لتحديد  -

 . ا يف ضوء مهارات الفهم القرائي املستهدف تنميتهااألسئلة اليت مت صياغته

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



٢١٨ 

òîÛbnÛa@òÜ÷þa@åÇ@kucI@Zïßbn@áíìÔm@ZH@ @

  .اإلنصاف، رفاهته، موضع:هات معىن كل كلمة مما يأيت : ١س
 .ثابتة، يؤازرون، استقر:هات املضاد الصحيح لكل كلمة مما يأيت : ٢س
  مبا قبلها؟" هذا املورود العذبلينهل من: "ما عالقة هذه اجلملة : ٣س
 .اختر عنواناً آخر للنص : ٤س

 ٥س

وجابر هو أول من استحضر األمحاض، وماء الذهب، وأول من أدخل طريقـة  : "يقول الكاتب :
فصل الذهب عن الفضة احلامض، وأول من وضع نظرية علمية عن االحتاد الكيميـائي، تفسـره   

  ".باتصال ذرات العناصر بعضها ببعض
  الفكرة الرئيسة اليت ميكن أن تستنتجها بعد قراءتك للفقرة السابقة؟ ما

  ما الغرض الذي يهدف إليه الكاتب من كتابة هذا املوضوع؟ : ٦س
وجابر ابن حيان هو أحد أولئك الذين شاركوا يف وضع األسس : "ما املعىن الضمين لقول الكاتب : ٧س

  ؟"اليت تقوم عليها النهضة العاملية احلاضرة
  :ضع خطّاً حتت ما يدل على حقيقة، وخطني حتت ما يدل على رأي فيما يأيت : ٨س

 .ولد جابر يف بلدة طوس يف القرن الثاين من اهلجرة -
  .جابر بن حيان أفضل علماء العرب األوائل -

  .اصدر حكماً على هذا النص من حيث اشتماله على صفات البحث العلمي : ٩س
  " إن جابراً من أكرب العلماء يف القرون الوسطى، وأعظم علماء عصره" : ١٠س

  ما رأيك يف العبارة السابقة؟ وعالم تدل من وجهة نظرك؟
  :ضع خطّاً حتت ما يتصل باملوضوع، وخطني حتت ما ال يتصل باملوضوع فيما يأيت : ١١س

 . ابن حيان له الفضل يف توضيح الكثري من املعارف -
  . اكتشف ابن حيان الكثري يف علم البصريات -

 ما العاطفة الغالبة على النص؟ : ١٢س
 ". يغذي ميوله إىل املعرفة: "وضح الصورة البيانية يف العبارة التالية : ١٣س
 ؟"يشبع ا مه: "مب توحي العبارة التالية : ١٤س
  العرب؟ما احلل الذي تقترحه ملشكلة التراجع العلمي عند : ١٥س
  لو استفاد علماؤنا من اإلرث العلمي الذي خلفه الرواد من العرب األوائل، فما املتوقع حدوثه؟ : ١٦س
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@Êì™ì½@ïßbn¨a@áíìÔnÛa@òibugBõbîàîØÛa@ìicB@ @

  

  اإلجابة  رقم السؤال

 .العدل، رغد العيش، مكان  ١
 .متغرية، يعارضون، حترك  ٢
 .عالقة نتيجة وسبب  ٣
 .حيانجابر بن  ٤
 .اكتشافات جابر بن حيان  ٥
  .بيان جهود علماء العرب األوائل يف النهضة العلمية  ٦
 .فضل مكانة جابر العلمية  ٧
 .األوىل متثل حقيقة، والثانية متثل رأياً  ٨

٩  
يشتمل على صفات البحث العلمي كتحديد الغرض من التجربة، واتباع وسائلها اخلاصـة  

مستحيل عقالً، والدقة يف اختيار الوقت املناسب، فضالً عن اتصاف  ا، واالبتعاد عما هو
  .القائم بالتجربة بالصرب، واملثابرة، والصمت، والتحفظ، وأال تغره األشياء الظاهرة

١٠  
أرى أا عبارة صحيحة، تدل على اعتراف الغرب جبهود ابن حيـان العلميـة، ودوره يف   

  .النهضة العاملية احلاضرة
  .تتصل باملوضوع، والثانية ال تتصل بهاألوىل  ١١
 .الفخر واإلعجاب  ١٢

١٣  
استعارة مكنية، حيث شبه امليول بشيء حمسوس، وحذفه وأتى بشيء من لوازمـه، وهـو   

  .الغذاء
  .تعبري يوحي بشدة الرغبة واالستزادة يف العلم  ١٤
  .اقتفاء أثر علماء العرب األوائل علماً وخلقاً  ١٥
 .العلميالتقدم  ١٦

  
  
  

@ @



٢٢٠ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

             

 

  

  

F٩E 

  الطالب يف صورته النهائية دليل
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  الطالب  دليل
القراءة المصاحبة لتدريس موضوعات  نشاطاتلتنفيذ 

التساؤل الذاتي لتنمية  ستراتيجيةإل ًاالقراءة وفق
  مهارات الفهم القرائي

  لدى طالب الصف األول الثانوي  

  :إعداد الطالب

  ياسين بن محمد بن عبده العذيقي
  
  

  :إشراف الدكتور

    إبراهيم بن علي الدخيل  
  
  

  الثانيالفصل الدراسي 
  هـ١٤٢٩

  
  

א 

  اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل
  جامعة أم القرى
  كلية التربية 

  قسم املناهج وطرق التدريس
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  ٢٢٥ ...........................................................املقدمة  ١
  ٢٢٥ ................................................األهداف اإلجرائية  ٢
  ٢٢٦ ........................................الوسائل واملعينات التعليمية  ٣
  ٢٢٦ ........................كيفية سري الطالب يف تنفيذ نشاطات القراءة  ٤
  ٢٢٨ ....................صحة البيئة يف اإلسالم :املوضوع األول -  ٥

  ٢٣٢ ...........................هللا يف خلق شؤون:املوضع الثاين -  
  ٢٣٦ ....................................أمانة:املوضوع الثالث -  
  ٢٤٠ ........................إليك اجلواب يا بين:املوضوع الرابع -  
  ٢٤٤ ........................شاعر يرثي نفسه:املوضوع اخلامس -  
  ٢٤٧ ............................أبو الكيمياء:املوضوع السادس -  
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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؛ التساؤل الـذايت  إستراتيجيةطوات خبيذكرك  دليلبني يديك : عزيزي طالب الصف األول الثانوي
القرائية املصاحبة لتدريس موضوعات القراءة املستهدفة  النشاطاتلتتمكن من استخدامها بفاعلية أثناء تنفيذك 

على جهدك الذايت من خالل قدرتك علـى طـرح    النشاطات، ويتوقف تنفيذك هلذه اإلستراتيجيةوفق هذه 
، حبيث تصـل يف  اإلستراتيجيةهذه  خطواتمن  خطوةا تتطلبه كل مل اًتساؤالت ذاتية حول النص القرائي وفق

إىل اكتساب مهارات الفهم القرائي املراد تنميتها من خالل نصوص القراءة املقدمة  النشاطاتاية تنفيذك هلذه 
  . إليك يف هذا الكتاب

bîãbq@ZòîöaŠu⁄a@Òa†çþa@Z@ @

القرائية املصاحبة لتدريس كل موضـوع   النشاطاتيتوقع منك بعد االنتهاء من أداء : عزيزي الطالب  
  : األهداف التاليةالتساؤل الذايت أن حتقق  تيجيةستراإل اًمن موضوعات القراءة املستهدفة وفق

  .يعرف بعض معاين الكلمات الواردة يف املوضوع -١
  .يبني مضاد بعض الكلمات يف املقروء -٢
  .حيدد عالقة اجلمل بعضها ببعض -٣
  .خيتار عنواناً آخر للموضوع -٤
  .يستنبط املعاين الضمنية اليت مل يصرح ا الكاتب -٥
  .املوضوعيستنتج األفكار الرئيسة يف  -٦
  .يبني غرض الكاتب -٧
  .مييز بني احلقائق واآلراء الواردة يف النص القرائي -٨
  .يصدر حكماً على املقروء يف ضوء اخلربة السابقة -٩
  .يكون رأياً حول قضية أو فكرة مطروحة يف النص - ١٠
  .يفرق بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به - ١١
  .حيدد العاطفة اليت تسيطر على النص القرائي - ١٢
  .الصور البيانية اليت تضمنها املقروءيبني  - ١٣
  .يذكر الداللة اإلحيائية للكلمة أو التعبري الوارد يف النص - ١٤
  .يتنبأ باألحداث بناًء على مقدمات معنية وردت يف النص - ١٥
  .يقترح حلوالً جديدة ملشكلة وردت يف املوضوع - ١٦

@ @

brÛbq@ZòîàîÜÈnÛa@pbäîÈ½aë@ÝöbìÛa@Z@ @
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  :القراءة االستعانة ببعض الوسائل واملعينات التعليمية ومنها نشاطاتميكن للطالب عند تنفيذ   
 .سبورة الفصل -

وميكن حتويلـها إىل شـفافيات   التساؤل الذايت،  إستراتيجيةأو خطوات  خطواتقطع ورقية تتضمن  -

  .ملونة يربزها املعلم أمام الطالب باستخدام شاشة العرض،  أو الكمبيوتر

 . لقرائية املصاحبة لتدريس كل موضوعصحائف األعمال لتنفيذ النشاطات ا -

bÈia‰@Z@ˆîÐäm@¿@kÛbİÛa@@òîÐî×pbb’ã@ñõaŠÔÛa@Z@ @

ـ   نشاطاتميكنك السري يف تنفيذ : عزيزي الطالب    اًالقراءة يف موضوعات القراءة اليت درسـتها وفق
  : ، هيخطواتالتساؤل الذايت لتنمية مهارتك يف فهم املقروء يف ثالث  ستراتيجيةإل
  : كما يلي اخلطوةوينفذ النشاط القرائي اخلاص ذه  ):القراءةقبل (ما قبل القراءة  خطوة -أ

أو من خالل بطاقـات، أو جهـاز العـرض    ، بعد عرضه على السبورة عنوان الدرس بكل تأن اقرأْ -١

 . العلوي

من معلومات بناء  على نفسك تساؤالت حول ما يثريه يف نفسك، وما ميكن أن يتضمنه الدرس اطرْح -٢

 .على عنوانه

 . هذه التساؤالت يف صحيفة األعمال اليت سيسلمها لك املعلم اكتْب -٣

بعد االنتهاء من كتابة تساؤالتك، تابع معلمك الذي سيقوم بتدوين قائمة بالتساؤالت اليت طرحهـا   -٤

 . زمالؤك

 . إىل تساؤالتك اخلاصة التساؤالت الواردة يف قائمة املعلم، واليت مل تتضمنها تساؤالتك أضْف -٥

 . عن مجيع هذه التساؤالت أجْب -٦

 . قوم إجابتك بعد عرض املعلم قائمة اإلجابات الصحيحة -٧

  :على النحو التايل اخلطوةالقراءة اخلاصة ذه  نشاطاتوتنفذ  ):القراءةأثناء (القراءة  خطوة -ب
 : القراءة الصامتة خطوة -١

بعد االنتهاء على نفسك سؤاالً حول فكرة النص العامة، مث اقرأ النص قراءة صامتة، و اطرْح -
، واطرح أسئلة على نفسك تتضمن فكرة رئيسة للمقروء، وعنواناً آخـر  من القراءة الصامتة

 . مناسباً للنص
 . إجاباتك بعد عرض املعلم قائمة اإلجابات الصحيحة صوْب -



٢٢٥ 

 : اجلهريةالقراءة  خطوة -٢
ومضاداا، وحتديد العالقات اليت ، ودون تساؤالتك حول معاين املفردات، الفقرة األوىل اقرأْ -

شتمل عليـه  واملعاين الضمنية، وغري ذلك مما توالتعبريات اجلميلة، والعاطفة تربط بني اجلمل، 
 . تملحت من تساؤالت الطالب أكثر مما الفقرة الفقرة على أالَّ تحمل

 . ةاملقروء الفقرةمعلمك الذي يقوم بتدوين قائمة مستخلصة من تساؤالت الطالب حول  تابْع -
 . إىل تساؤالتك التساؤالت الواردة يف قائمة املعلم، واليت مل ترد ضمن تساؤالتك أضْف -
 . االيت متت قراء الفقرة ذهعن تلك التساؤالت يف صحيفة األعمال اخلاصة  أجْب -
 . إجابتك من خالل مقارنتها بقائمة اإلجابات الصحيحة اليت يعرضها املعلم صوْب -
، بالفقرة السابقة النشاط اخلاص، قُم مبا قمت به أثناء تنفيذك ةالتالي الفقرةعند انتقالك إىل  -

الفقرات، على أن تكون تساؤالتك الذاتية تستهدف تنمية مهارات الفهم وهكذا يف بقية 
 ، واحلكم على املقروء،ن أمثلة حول احلقائق واآلراء الواردة يف الفقراتتتضمالقرائي، حبيث 

وتلك اليت ال تتصل به، وما يهدف إليه الكاتب، وتكون رأي واألفكار اليت تتصل باملقروء، 
، حول بعض القضايا واألفكار املطروحة يف املقروء، وما توحي به الكلمات والتعبريات

واقتراح حلول ملشكالت وردت يف املوضوع، وتوقعك ألحداث يف املوضوع بناء على 
 . مقدمات معينة

 : كما يلي اخلطوةوينفذ النشاط اخلاص ذه  ):القراءةبعد (ما بعد القراءة  خطوة) ج(

عْد إىل النص القرائي مرة أخرى، وتأكد من فهمك له، فإذا كانت هناك بعض األمور الـيت   -

 . حتتاج إىل توضيح أكثر، فاطرح مزيداً من التساؤالت حوهلا

تساؤالتك بقائمة التساؤالت اليت استخلصها املعلم مـن الطـالب، وأضـف إليهـا      قارنْ -

 . هاالتساؤالت اليت مل ترد ضمن تساؤالتك مث أجب عن

 .طالع على اإلجابات الصحيحة اليت يقوم املعلم بعرضهاإجاباتك بعد اال صوْب -

  
  
@ @

@ @

Þëþa@‰†Ûa@Zâý⁄a@¿@ò÷îjÛa@òz•@ @



٢٢٦ 

üëc@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@ÝjÓ@bßI@ÝjÓñõaŠÔÛaZH@ @

بعد عرضه عن طريق شاشة ، )صحة البيئة يف اإلسالم(تأمل عنوان النص السابق  :النشاط األول  
يف  ، مث أجب عنهاهذا العنوانحول مث اطرح على نفسك تساؤالت العرض، أو السبورة، أو البطاقات، 

  : صحيفة األعمال التالية
  )١(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

bîãbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛaI@õbäqcñõaŠÔÛa@ZH@ @

  : القراءة الصامتة - أ
وعنوان آخـر  املتوقعة يف النص، الرئيسة اطرح على نفسك تساؤالت تتعلق باألفكار  :النشاط الثاين -

  : مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التاليةتقترحه ليكون بديالً عن عنوانه األصلي، 

  )٢(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

  : اجلهريةالقراءة  -ب
 ،"الطهور شطر اإلميان: "من بداية النص القرائي إىل قوله  الفقرة األوىلاقرأ  :الثالثالنشاط  -

  :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، اعلى نفسك تساؤالت حوهل واطرْح

  )٣(صحيفة األعمال 



٢٢٧ 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     
     

أقوال كثرية  وقد روي عن رسول اهللا : "من بداية قول الكاتب الثانية الفقرةاقرأ  :النشاط الرابع -

إذا توضأ العبد، فغسل يديه، خرجت اخلطايا من يديه، حىت خترج مـن  : "إىل قوله ... يف النظافة

  :أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، مث اعلى نفسك تساؤالت حوهل واطرْح ،"حتت أظافر يديه

  )٤(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     

وحيث اإلسالم علـى نظافـة الطعـام    : "من بداية قول الكاتب ةالثالث الفقرةاقرأ  :النشاط اخلامس -

على نفسك تسـاؤالت   ، واطرْح"ومل ينتظروا أوامر رجال الصحة املسؤولني:"إىل قوله..." والشراب

 :التاليةأجب عنها يف صحيفة األعمال ، مث احوهل

  
  

  )٥(صحيفة األعمال 



٢٢٨ 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

ومن أهم أنواع النظافـة، نظافـة مصـادر    : "من قول الكاتب ةالرابع الفقرةاقرأ  :النشاط السادس -

على نفسـك   واطرْح ،"وسببها الرئيس التبول يف املاء عند الوضوء أو االستحمام: "إىل قوله..." املياه

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، اتساؤالت حوهل

  )٦(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

ولو أدرك الذين يفعلون ذلك أن التبـول يف  : "من قول الكاتب ةاخلامس الفقرةاقرأ  :النشاط السابع -

فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة اإلميان بضع وسبعون شعبة، : "إىل قوله ..." املاء ينجسه

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، اواطرح على نفسك تساؤالت حوهل". األذى عن الطريق

  )٧(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م

 

    

brÛbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@†Èi@bßI@†ÈiñõaŠÔÛa@ZH@ @



٢٢٩ 

مث أجب عنها السابقة،  اخلطوةعد إىل النص مرة أخرى، واطرح تساؤالت ترى أا مل تطرح خالل   

 :يف صحيفة األعمال التالية

  )٨(صحيفة األعمال 

  اإلجابة  التساؤل م

  

    

@pbäîîÈnÛaIòîÛŒä½a@pbÐîÜØnÛa@ZH@ @

تكليف الطالب بالبحث عن نصوص قرائية ذات عالقة باملوضوع، ومطالبتهم بتلخيص مضـموا،  
والتطبيق عليها وفقاً خلطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت تعلموها، مع التطبيق على مهارات الفهم القرائي 

  . املستهدف تنميتها
  : ميكن للطالب عند أداء ذلك االستعانة مبا يلي

 . لورقية اليت تتضمن خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت زود ا الطالبالقطع ا -

 . صحائف األعمال لتنفيذ النشاطات القرائية املصاحبة لتدريس كل موضوع -

  
  
  
  
  
  

ïãbrÛa@‰†Ûa@Zæëû‘@éÔÜ@¿@@ @



٢٣٠ 

üëc@Z@ñõaŠÔÛa@ÝjÓ@bß@ñìİIñõaŠÔÛa@ÝjÓZH@ @

، بعد عرضه عن طريق شاشة العرض، )هللا يف خلقه شؤون(تأمل عنوان النص السابق  :النشاط األول  
أو السبورة، أو البطاقات، مث اطرح على نفسك تساؤالت حول هذا العنوان، مث أجب عنها يف صحيفة 

  : األعمال التالية
  )١(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

bîãbq@Z@ñõaŠÔÛa@ñìİIñõaŠÔÛa@õbäqc@ZH@ @

  : القراءة الصامتة - أ
اطرح على نفسك تساؤالت تتعلق باألفكار الرئيسة املتوقعة يف النص، وعنوان آخـر   :النشاط الثاين -

 :  تقترحه ليكون بديالً عن عنوانه األصلي، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )٢(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

  : القراءة اجلهرية -ب
وتدبري أموره إىل احلـد الـذي   : "... اقرأ املقطع األول من بداية النص القرائي إىل :النشاط الثالث -

مث أجب عنها يف صحيفة األعمال ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل..."شاهدته يف هذا املكان

 :التالية

  

 



٢٣١ 

  )٣(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

: إىل قوله..." لقد رأيت من النمل وكفاحه: "من بداية قول الكاتب ةالثاني الفقرةاقرأ  :النشاط الرابع -

مث أجب عنها يف صحيفة األعمال ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل"ومل يستطع التخلص منه"

 :التالية

  )٤(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     

إىل ..." وما انتهيت من هذه التحصينات: "من بداية قول الكاتب الفقرة الثالثةاقرأ  :النشاط اخلامس -

مث أجب عنـها يف  ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل"اليت نصبها اإلنسان يف زهو وغرور:"قوله

 :صحيفة األعمال التالية

  

  

  

  



٢٣٢ 

  )٥(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

وتذكرين هذه القصة بقصة أخـرى وقعـت   : "من قول الكاتب ةالرابع الفقرةاقرأ  :النشاط السادس -

، واطرح علـى نفسـك   "فتحمله من رجليه ويديه وتفر به هاربة: "إىل قوله..." معها يف اليوم نفسه

 :التاليةمث أجب عنها يف صحيفة األعمال ، اتساؤالت حوهل

  )٦(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

ويف اليوم التايل خرجنا للمسـري يف املكـان   : "من قول الكاتب ةاخلامس الفقرةاقرأ  :النشاط السابع -

مث أجـب عنـها يف صـحيفة    ، اإىل آخر املوضوع، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل..." نفسه 

 :األعمال التالية

  )٧(األعمال صحيفة 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

@ @

@ @

@ @



٢٣٣ 

brÛbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@†Èi@bßI@†ÈiñõaŠÔÛa@ZH@ @

مث أجب عنها السابقة،  اخلطوةعد إىل النص مرة أخرى، واطرح تساؤالت ترى أا مل تطرح خالل   

 :يف صحيفة األعمال التالية

  )٨(صحيفة األعمال 

  اإلجابة  التساؤل م

  

    

@pbäîîÈnÛaIòîÛŒä½a@pbÐîÜØnÛa@ZH@ @

تكليف الطالب بالبحث عن نصوص قرائية ذات عالقة باملوضوع، ومطالبتهم بتلخيص مضـموا،  
والتطبيق عليها وفقاً خلطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت تعلموها، مع التطبيق على مهارات الفهم القرائي 

  . املستهدف تنميتها
  : ء ذلك االستعانة مبا يليميكن للطالب عند أدا

 . القطع الورقية اليت تتضمن خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت زود ا الطالب -

 . صحائف األعمال لتنفيذ النشاطات القرائية املصاحبة لتدريس كل موضوع -

  
  
  
  
  
  



٢٣٤ 

sÛbrÛa@‰†Ûa@Zòãbßc@ @

üëc@Z@ñõaŠÔÛa@ÝjÓ@bß@ñìİIñõaŠÔÛa@ÝjÓZH@ @

، بعد عرضه عن طريق شاشة العرض، أو السبورة، )أمانة(تأمل عنوان النص السابق  :النشاط األول  
  : أو البطاقات، مث اطرح على نفسك تساؤالت حول هذا العنوان، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )١(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

bîãbq@Z@ñõaŠÔÛa@ñìİIñõaŠÔÛa@õbäqc@ZH@ @

  : القراءة الصامتة - أ
اطرح على نفسك تساؤالت تتعلق باألفكار الرئيسة املتوقعة يف النص، وعنوان آخـر   :النشاط الثاين -

 :  تقترحه ليكون بديالً عن عنوانه األصلي، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )٢(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

  : القراءة اجلهرية -ب
، واطرح "إذ كنت يف طريقي إليه تعاىل: من بداية النص القرائي إىل األوىل الفقرةاقرأ  :النشاط الثالث -

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، اعلى نفسك تساؤالت حوهل

  

  

  



٢٣٥ 

  )٣(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

يا هذا، : فقال: "إىل..." وملا قضيت حجيت: "من بداية قول الكاتب ةالثاني الفقرةاقرأ  :النشاط الرابع -

مث أجب عنها يف صـحيفة  ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل!"البكاء كله يسبب دانق ونصف

 :األعمال التالية

  )٤(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

قال فداخلين من الغم أعظم مـن الغـم   : "من بداية قول الكاتب ةالثالث الفقرةاقرأ  :اخلامس النشاط -

، واطرح على "ما ينفعك وينفعين من صفة مهياين الذي ضاع مين منذ كذا وكذا: "إىل قوله..." األول

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، انفسك تساؤالت حوهل

  )٥(صحيفة األعمال 

  اإلجابة اؤلالتس م
     
     
     
     



٢٣٦ 

ومشيت، فإذا الرجل قد خرج وهو يصـيح  : "من قول الكاتب ةالرابع الفقرةاقرأ  :النشاط السادس -

، واطرح على نفسك تساؤالت "هذا معاش قد أغناين به اهللا جيب أن ألزمه، فلزمته: "إىل قوله..." يب

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، احوهل

  )٦(األعمال صحيفة 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

فلما كان بعد شهور رحبت، فجئته فأخذت : "من قول الكاتب ةاخلامس الفقرةاقرأ  :النشاط السابع -

مث أجـب عنـها يف   ، اإىل آخر القصة، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل..." حقي وأعطيته حقه

 :صحيفة األعمال التالية

  )٧(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     
     
     
     

@ @

@ @

@ @



٢٣٧ 

brÛbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@†Èi@bßI@†ÈiñõaŠÔÛa@ZH@ @

مث أجب عنها السابقة،  اخلطوةعد إىل النص مرة أخرى، واطرح تساؤالت ترى أا مل تطرح خالل   

 :يف صحيفة األعمال التالية

  )٨(صحيفة األعمال 

  اإلجابة  التساؤل م

  

    

@pbäîîÈnÛaIòîÛŒä½a@pbÐîÜØnÛa@ZH@ @

تكليف الطالب بالبحث عن نصوص قرائية ذات عالقة باملوضوع، ومطالبتهم بتلخيص مضـموا،  
والتطبيق عليها وفقاً خلطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت تعلموها، مع التطبيق على مهارات الفهم القرائي 

  . املستهدف تنميتها
  : ء ذلك االستعانة مبا يليميكن للطالب عند أدا

 . القطع الورقية اليت تتضمن خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت زود ا الطالب -

 . صحائف األعمال لتنفيذ النشاطات القرائية املصاحبة لتدريس كل موضوع -

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



٢٣٨ 

ÉiaŠÛa@‰†Ûa@Zi@bí@laì¦a@ÙîÛg@ @

üëc@Z@ñõaŠÔÛa@ÝjÓ@bß@ñìİIñõaŠÔÛa@ÝjÓZH@ @

، بعد عرضه عن طريق شاشة العرض، )إليك اجلواب يا بين(تأمل عنوان النص السابق  :النشاط األول  
أو السبورة، أو البطاقات، مث اطرح على نفسك تساؤالت حول هذا العنوان، مث أجب عنها يف صحيفة 

  : األعمال التالية
  )١(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

bîãbq@Z@ñõaŠÔÛa@ñìİIñõaŠÔÛa@õbäqc@ZH@ @

  : القراءة الصامتة - أ
اطرح على نفسك تساؤالت تتعلق باألفكار الرئيسة املتوقعة يف النص، وعنوان آخـر   :النشاط الثاين -

 :  تقترحه ليكون بديالً عن عنوانه األصلي، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )٢(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

  : القراءة اجلهرية -ب
، "ولكنك ال جتد اجلواب: "اقرأ املقطع األول من بداية النص القرائي إىل قول الكاتب :النشاط الثالث -

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، اواطرح على نفسك تساؤالت حوهل

  

  

  



٢٣٩ 

  )٣(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

إىل ..." أنا أجيبك بعد مخسة عشر عامـاً : "من بداية قول الكاتب ةالثاني الفقرةاقرأ  :النشاط الرابع -

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل"وجنوت بنفسي"

  )٤(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

حىت تعود أشد : "إىل قوله..." كنا مثانية: "من بداية قول الكاتب ةالثالث الفقرةاقرأ  :النشاط اخلامس -

 :حوهلا، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، واطرح على نفسك تساؤالت "قسوة وضراوة

  )٥(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     



٢٤٠ 

إىل ..." وقضينا الليل يف صراع مـع اهلـالك  : "من قول الكاتب ةالرابع الفقرةاقرأ  :النشاط السادس -

حوهلـا، مث أجـب عنـها يف    ، واطرح على نفسك تساؤالت "وأشد قدرة على الصمود: "... قوله

 :صحيفة األعمال التالية

  )٦(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

: إىل قولـه " مسعت كلماته وكأا حلن احلياة: "اقرأ املقطع اخلامس من قول الكاتب :النشاط السابع -

حوهلا، مث أجـب عنـها يف   ، واطرح على نفسك تساؤالت "وغابت السفينة الكبرية يف عمق البحر"

 :صحيفة األعمال التالية

  )٧(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     
     

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



٢٤١ 

brÛbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@†Èi@bßI@†ÈiñõaŠÔÛa@ZH@ @

مث أجب عنها السابقة،  طوةعد إىل النص مرة أخرى، واطرح تساؤالت ترى أا مل تطرح خالل اخل  

 :يف صحيفة األعمال التالية

  )٨(صحيفة األعمال 

  اإلجابة  التساؤل م

  

    

@pbäîîÈnÛaIòîÛŒä½a@pbÐîÜØnÛa@ZH@ @

تكليف الطالب بالبحث عن نصوص قرائية ذات عالقة باملوضوع، ومطالبتهم بتلخيص مضـموا،  
والتطبيق عليها وفقاً خلطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت تعلموها، مع التطبيق على مهارات الفهم القرائي 

  . املستهدف تنميتها
  : ميكن للطالب عند أداء ذلك االستعانة مبا يلي

 . لورقية اليت تتضمن خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت زود ا الطالبالقطع ا -

 . صحائف األعمال لتنفيذ النشاطات القرائية املصاحبة لتدريس كل موضوع -

  
  
  
  
  
  



٢٤٢ 

ßb¨a@‰†Ûa@ZéÐã@ïqŠí@ŠÇb‘@ @

üëc@Z@ñõaŠÔÛa@ÝjÓ@bß@ñìİIñõaŠÔÛa@ÝjÓZH@ @

، بعد عرضه عن طريق شاشة العرض، )شاعر يرثي نفسه(تأمل عنوان النص السابق  :النشاط األول  
أو السبورة، أو البطاقات، مث اطرح على نفسك تساؤالت حول هذا العنوان، مث أجب عنها يف صحيفة 

  : األعمال التالية
  )١(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

bîãbq@Z@ñõaŠÔÛa@ñìİIñõaŠÔÛa@õbäqc@ZH@ @

  : القراءة الصامتة - أ
اطرح على نفسك تساؤالت تتعلق باألفكار الرئيسة املتوقعة يف النص، وعنوان آخـر   :النشاط الثاين -

 :  تقترحه ليكون بديالً عن عنوانه األصلي، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )٢(صحيفة األعمال 

  إلجابةا التساؤل م
     
     
     

  : القراءة اجلهرية -ب
مث أجب عنـها يف  اقرأ األبيات األربعة األول، واطرح على نفسك تساؤالت حوهلا،  :النشاط الثالث -

 :صحيفة األعمال التالية

  

  

  



٢٤٣ 

  )٣(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

مث أجـب عنـها يف   ، واطرح على نفسك تساؤالت حوهلا، )٨-٥(اقرأ األبيات من  :النشاط الرابع -

 :صحيفة األعمال التالية

  )٤(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

مث أجب عنها يف ، واطرح على نفسك تساؤالت حوهلا، )١٢-٩(اقرأ األبيات من  :النشاط اخلامس -

 :صحيفة األعمال التالية

  )٥(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

مث أجب عنها اقرأ األبيات األربعة األخرية، واطرح على نفسك تساؤالت حوهلا،  :النشاط السادس -

 :يف صحيفة األعمال التالية

  

  



٢٤٤ 

  )٦(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

brÛbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@†Èi@bßI@†ÈiñõaŠÔÛa@ZH@ @

مث أجب عنها السابقة،  طوةعد إىل النص مرة أخرى، واطرح تساؤالت ترى أا مل تطرح خالل اخل  

 :يف صحيفة األعمال التالية

  )٨(صحيفة األعمال 

  اإلجابة  التساؤل م

  

    

@pbäîîÈnÛaIòîÛŒä½a@pbÐîÜØnÛa@ZH@ @

تكليف الطالب بالبحث عن نصوص قرائية ذات عالقة باملوضوع، ومطالبتهم بتلخيص مضـموا،  
والتطبيق عليها وفقاً خلطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت تعلموها، مع التطبيق على مهارات الفهم القرائي 

  . املستهدف تنميتها
  : ميكن للطالب عند أداء ذلك االستعانة مبا يلي

 . لورقية اليت تتضمن خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت زود ا الطالبالقطع ا -

 . صحائف األعمال لتنفيذ النشاطات القرائية املصاحبة لتدريس كل موضوع -



٢٤٥ 

…bÛa@‰†Ûa@ZõbîàîØÛa@ìic@ @

üëc@Z@ñõaŠÔÛa@ÝjÓ@bß@ñìİIñõaŠÔÛa@ÝjÓZH@ @

، بعد عرضه عن طريق شاشة العرض، أو )الكيمياءأبو (تأمل عنوان النص السابق  :النشاط األول  
السبورة، أو البطاقات، مث اطرح على نفسك تساؤالت حول هذا العنوان، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال 

  : التالية
  )١(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

bîãbq@Z@ñõaŠÔÛa@ñìİIñõaŠÔÛa@õbäqc@ZH@ @

  : القراءة الصامتة - أ
اطرح على نفسك تساؤالت تتعلق باألفكار الرئيسة املتوقعة يف النص، وعنوان آخـر   :النشاط الثاين -

 :  تقترحه ليكون بديالً عن عنوانه األصلي، مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )٢(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     

  : القراءة اجلهرية -ب
، "وزودوه بعلوم عصره: "من بداية النص القرائي إىل قول الكاتب األوىل الفقرةاقرأ  :النشاط الثالث -

 :مث أجب عنها يف صحيفة األعمال التالية، اواطرح على نفسك تساؤالت حوهل

  

  

  



٢٤٦ 

  )٣(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     

: إىل قوله" وما أن جنحت الدعوة العباسية: "من بداية قول الكاتب ةالثاني الفقرةاقرأ  :النشاط الرابع -

مث أجب عنها يف ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل"فكان يقرأ كتبها، فاحصاً ومدققاً وممحصاً"

 :صحيفة األعمال التالية

  )٤(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     

عرف أمر جابر بن حيان، وذاع : "من بداية قول الكاتب ةالثالث الفقرةاقرأ  :النشاط اخلامس -

 ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل"وأعظم علماء عصره: "إىل قوله..." صيته

  )٥(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     



٢٤٧ 

..." وقد ابتكر جابر الكثري يف علم الكيميـاء : "من قول الكاتب ةالرابع الفقرةاقرأ  :النشاط السادس -

مث أجب ، ا، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل)جون دالتون(على يد الكيميائي اإلجنليزي : إىل قوله

 :عنها يف صحيفة األعمال التالية

  )٦(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     

واكتشف جابر يف الكيمياء مـاال يسـتطيع   : "من قول الكاتب ةاخلامس الفقرةاقرأ  :النشاط السابع -

مث أجب عنـها يف  ، اإىل اية النص، واطرح على نفسك تساؤالت حوهل..." حصره املتتبعون لنشاطه

 :صحيفة األعمال التالية

  )٧(صحيفة األعمال 

  اإلجابة التساؤل م
     
     
     
     
     
     

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



٢٤٨ 

brÛbq@Zñìİ@@ñõaŠÔÛa@†Èi@bßI@†ÈiñõaŠÔÛa@ZH@ @

مث أجب عنها السابقة،  طوةعد إىل النص مرة أخرى، واطرح تساؤالت ترى أا مل تطرح خالل اخل  

 :يف صحيفة األعمال التالية

  )٨(صحيفة األعمال 

  اإلجابة  التساؤل م

  

    

  

@pbäîîÈnÛaIòîÛŒä½a@pbÐîÜØnÛa@ZH@ @

تكليف الطالب بالبحث عن نصوص قرائية ذات عالقة باملوضوع، ومطالبتهم بتلخيص مضـموا،  
والتطبيق عليها وفقاً خلطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت تعلموها، مع التطبيق على مهارات الفهم القرائي 

  . املستهدف تنميتها
  : ميكن للطالب عند أداء ذلك االستعانة مبا يلي

 . القطع الورقية اليت تتضمن خطوات إستراتيجية التساؤل الذايت اليت زود ا الطالب -

 . صحائف األعمال لتنفيذ النشاطات القرائية املصاحبة لتدريس كل موضوع -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٤٩ 
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