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 :الممخص
تناؿ القمر في تنمية االستيعاب القرائي لدى طبلب  استراتيجيةثر أتعرؼ  إلىالبحث ىذا  يرمي

المنيج  خطوات ولتحقيؽ مرمى البحث اعتمد الباحثوف، في مادة المغة العربية الصؼ األوؿ المتوسط
ذات االختبار  تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي لمجموعتيف )تجريبية وضابطة( خدمواواستالتجريبي، 

 متوسطةالمتوسط في  ( طالبًا مف طبلب الصؼ األوؿ27)بػػػعينة البحث  وتمثمت ،القبمي والبعدي
بالطريقة  وف، واختار الباحثاالنبار رية العامة لتربية، التابعة إلى المديالرماديلمبنيف في  الرميمة

 باستراتيجية واسر  ( طالبًا د  63ؿ المجموعة التجريبية التي بمغ عدد طبلبيا)ي)د( لتمث شعبةالعشوائية ال
بالطريقة  واسر  بًا د  ػطال (63طة التي بمغ عدد طبلبيا)ػؿ المجموعة الضابيشعبة )أ( لتمثال، و تناؿ القمر
الزمني محسوبًا بالشيور،  )العمر البحث في متغيرات فمجموعتيالبيف  وفكافأ الباحث، االعتيادية

 وفوحاوؿ الباحث(، والتحصيؿ الدراسي لآلباء واألميات ،ودرجات المغة العربية لمعاـ الدراسي السابؽ
األدبيات إلى أنيا قد تؤثر في و  ،الدراسات السابقةالييا ضبط عدد مف المتغيرات الدخيمة التي أشارت 

( موضوعات 8المادة العممية التي ضمنت) وفوبعد اف حدد الباحث التصاميـ التجريبية،ىذا النوع مف 
المقرر تدريسو لطمبة الصؼ األوؿ المتوسط لمعاـ  ) المنيج التكاممي (،قرائية مف كتاب المغة العربية 

لكؿ موضوع مف الموضوعات  نموذجياً ادرسًا  وفأعد الباحث ،في العراؽ (7070-7029)الدراسي 
طبؽ الباحثوف القرائي عند طبلب مجموعتي البحث، االستيعاب المع دة لمتجربة، ومف أجؿ قياس 

اثر اسرتاتيجية تنال القمر يف تنمية االستيعاب القرائي عند طالب الصف األول املتوسط يف مادة 
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مف  االختبار موعتي البحث وتكوفء االختبار القبمي والبعدي عمى مجالتجربة عمى عينة البحث، وادا
االختيار مف متعدد، نمط ألوؿ مف ( كممة تتبعيا أسئمة، السؤاؿ ا702) قطعة قرائية عدد كمماتيا

مف صدقو  وف، وبعد تحقؽ الباحثالترتيبنمط  ، والسؤاؿ الثالث مفالتكميؿنمط والسؤاؿ الثاني مف 
االختبار  خداـوباست، البدائؿ الخاطئةوثباتو، ومف القوة التميزية لفقراتو، ومعامؿ صعوبتيا وفاعمية 

ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط :متيف، أسفرت الدراسة عف النتيجة اآلتيةالتائي لعينتيف مستق
المحادثة المكتوبة ومتوسط  باستراتيجيةمادة المطالعة  واسر  ددرجات طبلب المجموعة التجريبية الذيف 

االستيعاب درجات طبلب المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في )
(، وفي ضوء النتيجة وتفسيرىا وضع 0،00عة التجريبية وعند مستوى )المجمو  صالحالقرائي( ول

 الباحثوف عدد مف االستنتاجات، والتوصيات، والمقترحات، التي ترفد العممية التعميمية. 

 .العربية(مفتاحية: )استراتيجية تناؿ القمر، تنمية االستيعاب القرائي، األوؿ المتوسط، المغة الكممات ال
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Abstract: 

 This research aims to know the impact of the strategy of getting the moon in 

developing the reading comprehension of first-grade students in the middle 

school in Arabic language. A student from the first intermediate grade 

students in the Rumaila Intermediate School for Boys in Ramadi, which is 

affiliated to the General Directorate of Anbar Education. The researchers 

randomly chose section (D) to represent the experimental group whose 

number of students reached (36) students who studied it using the “Tanal Al-

Qamar” strategy, and section (A) To represent the control group whose 
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number of students was (36) students who studied it in the traditional way, 

the researchers rewarded the two research groups in the variables 

(chronological age calculated in months, the academic achievement of the 

parents, and the Arabic language degrees for the previous academic year), 

and the researchers tried to control a number of extraneous variables that 

indicated The literature and previous studies indicate that they may affect this 

type of experimental designs, and after the researchers identified the 

scientific material that included (8) reading topics from the Arabic language 

book (the integrative approach), To be taught to students of the first 

intermediate grade for the academic year 2019-2020 in Iraq, the researchers 

prepared a model lesson for each of the topics prepared for the experiment, 

and in order to measure the reading comprehension of the students of the two 

research groups, the researchers applied the experiment to the research 

sample, and performed the pre and post test on the two research groups. The 

test is from a reading piece (204). 

Keywords: (astiratijiat tanal alqumra, tanmiat aliastieab alqarayiy, al'awal 

almutawasiti, allughat alearabiata). 

 

 الفصل األول

 مشكمة البحث:

التمكف مف توقؼ عمى مودالالتيا  ،ف التمكف مف المغة العربية بمفرداتياا
فيو  زادتخاصة في العصر الحديث عصر االنفجار المعرفي الذي  ،المطالعةميارات 

التكنولوجي الذي تطمب االىتماـ بتدريس االزدىار لرغـ مف وعمى االحاجة الى القراءة 
وتطوير ما إفادة المرحمة المتوسطة التي تعد مرحمة أساسية في ىذه الميارة ال سيما في 

لذا يعد تدني ، (83: 2992وفييـ،  ،)أحمد .ةتعممو الطالب في المرحمة االبتدائي
 تنعكسوالتي  الرئيسة، دريسالتصعوبات  أبرز مف مستوى الطبلب في المغة العربية

، وضعؼ المستوى لدييـ الدافعوانخفاض اإلحباط ليـ تولد ىي و ، بلبسمبًا في الط
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والتعبيري لدييـ المغوي  لضموراعمى  يساعدمما ، تعميـنصراؼ عف الالوابلب العاـ لمط
يماف،، )زاير .كما ينعكس ذلؾ عمى مستوى تحصيميـ الدراسي  (.200: 7022وا 

 فؤو ما يقر  استيعابف بنحٍو صحيح، وىذا يؤدي إلى صعوبة أو عدـ ؤو ال يقر  طبلبفال
تدني مستوى  دى إلىيؤ ما م، االخرى يا عمى المواد الدراسيةبلل  ظب   يقتم عوبةصوىذه ال

لممادة المقروءة  طبلبتقاف الاف إ، إذ متبقيةفي المواد الدراسية ال طبلبتحصيؿ ال
عميو  عتمدي أساسوسيمة في التعمـ وركنا  حينئذيصبح  سميـوالتعبير عنيا بنحو  فيمياو 

 ال المتوسطة طبلب المدارس مف مجاميعىناؾ  اف لوحظ وقد ،(7: 7022)جبار،  
يدؿ  وىذا ،القراءة درس في واحد سطر قراءة فييا الطالب يتمكف ال ،بؿ القراءة تجيد
 درس واف ،الحياة في دورىاو بما يتناسب  واالىتماـ العناية ىتمق لـ القراءة أف عمى

لمنص يتجاوز المطالعة الظاىرية  ال فإنو لمدارسا بعض في اتقف ما إذا القراءة
نمحظ اف الضعؼ . (00: ،7009،)عطية .حاؿ الحرفي بأية  المستوى المقروءة أو

الطبلب في  عندأسباب الضعؼ ابرز  لعؿو القرائي عاجز عف تحقيؽ أىداؼ القراءة، 
تتعامؿ مع والتي في تدريس القراءة  خدمةالمستؽ ائالقرائي، اف غالبية الطر االستيعاب 

ؽ ائالقراءة عمى أنيا عممية إدراؾ سريع لما ينبغي أف يقـو بو المعمـ، فضبًل عف طر 
ميوؿ الطبلب وال  ى فيياراعيالتي ال و المقروء، استيعاب التدريس المعتادة في تنمية 

 تي تساعدؽ قد تفتقد اآلليات الائتثير اىتماماتيـ، وال تتحدى تفكيرىـ، وأف ىذه الطر 
األمر الذي أدى إلى ضرورة ، (23: 7020مقروء.)عبد اهلل،ىذا الاستيعاب عمى 

 سييؿمعالجة موضوعات القراءة لت قيايطر واستراتيجيات يمكف مف  طرائؽعف  تقصيال
 عند القرائياالستيعاب في إكساب ميارات المدرسيف  دنوتقريبيا بما يسا، توصيؿ المادة

في مستوى  المقروءة المادة تكوف اف لممادة يتوقؼ عمىالطالب وذلؾ ألف فيـ ، طبلبيـ
وقد أثبتت الكثير مف الدراسات ، (286: 2993، )الكندري وعطا ةتو القرائياقدر 

ميارة في  بمستوى الطبلفي ضعؼ  اف ىناؾ ،وفأطمع عمييا الباحث والبحوث التي
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و )دراسة الجرجي،  ،(2999)حسيف،  ومف ىذه الدراسات دراسةالقرائي االستيعاب 
 .(7000راسة سمماف، و )د ،(7007

 المغػػػة العربيػػػة عموًمػػػا، مػػػادة اف واقػػػع تػػػدريس وفوفػػػي ضػػػوء مػػػا تقػػػدـ يػػػرى البػػػاحث
التحسػػػػيف  إلػػػػىحتػػػػاج تمدارسػػػػنا فػػػػي فػػػػي المرحمػػػػة المتوسػػػػطة  بشػػػػكٍؿ خػػػػاص، المطالعػػػػةو 
 واسػتيعاب المػادة والسػميمة مػف القػراءة الصػحيحة بيػتمكف الطػبل مف اجؿ افر، يالتطو و 

تاحػػػة عمميػػػات التفكيػػػر ثػػػروة لغويػػػة لػػػدييـ تسػػػعفيـ فػػػي تكػػػويففضػػػبل عػػػف ، المقػػػروءة ، وا 
ال ايػتـ وىػذا ال ا يجػوؿ فػي خػواطرىـ عم   آرائيـعف  لتعبيرفي ا ساىمةلمملدييـ الفرصة 

حديثػػػة يمكػػػف مػػػف واتجاىػػػات  ،واسػػػتراتيجيات ،وأسػػػاليب ،مػػػف طريػػػؽ البحػػػث عػػػف طرائػػػؽ
 .طريقيا تجاوز ىذه المشكمة

 تي:التساؤل اال  اإلجابة عمى البحث في مشكمة ىذاتتجمى مما سبق 

في تنمية االستيعاب القرائيي عنيد طياب الصيو االول  ثراىل الستراتيجية تنال القمر 
 المتوسط

 اىمية البحث:

 ،فاإلنساف ال يفكر في افاؽ الحياة ،واف لغة االنساف ىي عالمو ،المغة ىي نبض الحياة
وال يعبر  ،وىو ال يبدع إال مف طريؽ لغتو ،إال بمغتو ،مستفيضا في أسرار الكوف

وىي تعد مف أىـ اركاف  ،مف طريؽ لغتو بصدؽ عف احاسيسو ومشاعره وآمالو إال
، 2998 ،)عبد الرحيـ بؿ ىي الصفة الوحيدة التي تنفرد بيا أمة مف األمـ. ،األمة
بيعة تعد المغة وسيمة لتبادؿ المشاعر واألفكار واالحاسيس وىي مكتسبة ذات ط. (7ص

إنسانية تؤدي وظيفتيا بواسطة نظاـ مف الرموز المنتجة اختيارًا، وقد عرؼ جوف ديوي 
المغة بأنيا وسيمة بيف أفراد وجماعة، تؤلؼ بينيـ عمى صعيد واحد، ومف ىنا نستنتج اف 
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المغة ظاىرة إنسانية سيكولوجية اجتماعية مكتسبة، نشأت وتطورت مع اإلنساف، 
ومف ىذا المنطمؽ .(76-77: 7020ومحمد،  ،.)عاشورلنطؽفأكسبتو صفة التفكير وا

يرى الباحثوف أف لمغة أىمية كبرى؛ ألنيا  تعد الوسيمة التي تجعؿ األمة تحفظ تراثيا 
األدبي والفني، ونشاطيا العممي لتط مع عميو األجياؿ البلحقة، وىي تعد مف الوسائؿ 

أنعـ اهلل ، عف أفكاره وأغراضو وطريقة يعبر بيا المجتمع اليامة في االتصاؿ البشري،
سبحانو وتعالى عمى اإلنساف بالمغة وخصو  بيا مف دوف سائر المخموقات، ويكفي المغة 

)ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا لََّعمَُّكْم (:في قولو عز وجؿالعربية فخرًا انيا لغة القراف الكريـ،
كؿ مسمـ، ليقرأ أو يفيـ ىذا القرآف، إذ يستمد  وىي بذلؾ المغة التي يحتاجيا ((َتْعِقُمونَ 

 (،28-22: 7002عية )الدليمي وكامؿ،منو المسمـ األوامر والنواىي واألحكاـ الشر 
لغة عظيمة ألمة كريمة، فقد حافظت عمى بنائيا  ونظاميا وتوازنيا،  وىي تعد بيذا

بوادي عند امة أف تنبت وتصؿ إلى درجة مف التماـ والصحة وسط ال ةومما يثير الدىش
نمازت عف أخواتيا باتساع مفرداتيا ودقة معانييا، حتى إنيا لـ إ، تمؾ التي ؿ  ح  مف الر  

يعرؼ ليا في كؿ أطوار حياتيا ال طفولة وال شيخوخة، وما تزاؿ قوية الخطاب، عالية 
وتعد القراءة نافذة عمى  ،(22: 7002المكاف ومستمرة  بالتقدـ والزدىار )أبو الضبعات،

بيف االفراد متجاوزيف الحدود الزمانية والمكانية واألفكار  اآلراءقافة اإلنسانية وتبادؿ الث
نيا اساس مؤثر إليجاد االنسجاـ االجتماعي بيف المجتمع وبالتالي كاف االنطبلؽ فييا  وا 
مبتغى تربوي  البد اف يتحقؽ عند المتعمميف لمتعبير عف التفكير ونقؿ األفكار لذا كاف  

المرحمتيف  اتقاف مياراتيا والسيطرة عمييا مف ابرز اولويات  المدرسة وخاصة فيواجبا 
وتبرز أىمية القراءة  .( 220: 7009 ، وعاشور،)مقداديالمتوسطة واالعدادية. 

بوصفيا ميارة كبيرة ترتبط بالعبلقة القائمة بينيا وبيف الميارات المغوية األخرى 
ا بعبلقة ترسخت بعمقيا وداللتيا الكبيرة، فالقراءة كاالستماع والتحدث والكتابة وتداخمي

تشير إلى أنيا مجموعة مف العمميات العقمية والطبيعية والعضوية والتي تتطمب 
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بطبيعتيا خمؽ روابط جديدة ومستمرة بيف رسـ الحرؼ أو الكممة ومعناىا ونطقيا نطقًا 
مفيومة والربط بيف سميما اذ تتحوؿ فييا األصوات المسموعة إلى تراكيب ذات معاف 

فالقراءة ىي التي يتوقؼ (. 200: 7000وسعاد،  ،الخبرة السابقة وىذه المعاني)الدليمي
االخرى، وىي ليست محددة المحتوى،  في المواد الدراسية ونجاحالطالب و تقدـ عمييا 

مف كؿ  يساساألجزء الويمكف اف تدرس بشكؿ منفصؿ كأغمب المواد األخرى، بؿ ىي 
مف كاٍؼ ا يؿ عددً س  ت   مف الوسائؿ التيمادة مف تمؾ المواد األخرى، فضبًل عف أنيا 

 .(29: 7002النعيمي،أنواع التعمـ )

تدريس مادة المطالعة ىو االستيعاب القرائي،  االساس مفويرى الباحثوف أف  اليدؼ    
فكؿ قراءة في دروس المطالعة إذا كانت ال تتوصؿ الى االستيعاب، وال ترتبط بفيـ ما 

 . لمتربية الحديث المفيوـ يا قراءة في ضوءتيقرأ فإن يا تعد قراءة ناقصة، وال يمكف تسمي

ومات، فبل يتمكف االنساف مف معوبما اف القراءة تعد مفتاحا لمعموـ ومنبع ميـ لمم    
، القراءة ىي قراءة الفيـ  بإتقافويقصد  اال اذا كاف يتقف القراءة، معرفة ىذه العمـو

والتحقيؽ والتحميؿ لذا فاف الطالب الذي يتفوؽ في القراءة وفيـ المادة  واالستيعاب
يكوف االستيعاب  كثيرا ما يكوف متفوقا في بقية المواد الدراسية االخرى، وبيذا المقروءة

 فتعميـ القراءة يسعى اليو في كؿ ،القرائي ارقى ميارات القراءة، واىـ اىداؼ تعمميا
مف اجؿ تنمية قدرة المتعمميف عمى فيـ واستيعاب المادة  ،المراحؿالمستويات و 

الفيـ ، واذا كانت و االستيعاب بىي تمؾ القراءة التي تقترف  الصحيحة، والقراءة المقروءة
تشتمؿ عمى مجموعة مف العمميات الفرعية، فاف التي معقدة ال العمميات مف القراءة

)موسى، خرى. اآلالنشاطات جميع  حولودور ي ذيال االكبرالنشاط يعد  االستيعاب
( لعميا استراتيجية تنال القمروىذا ما دفع الباحثوف الى اختيار ) (98: 7002

مف دور كبير في  لما ليا ،الطبلبتسيـ في تطوير وتنمية االستيعاب القرائي عند 
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وتحقيؽ أعمى مستويات االستيعاب  المقروءةزيادة نشاط وتفاعؿ الطبلب مع المادة 
 عند قراءة النص. القرائي

 وفي ضوء ما سبق يمكن ان نحدد اىمية البحث في األتي: 

غيػػره مػػف  وفضػػمو عػػفوتعػػالى اإلنسػػاف  تبػػارؾإف المغػػة ىػػي التػػي اخػػتص بيػػا اهلل  . 2
 .الكائنات والتي ميزتو عف سائر المخموقات

، ولغتنػػػا آف الكػػريـ الػػذي نظػػـ لمنػػاس حيػػاتيـأىميػػة المغػػة العربيػػة بوصػػفيا لغػػة القػػر  . 7
 .الرسمية والقومية

ألنػػو اليػػدؼ األسػػمى مػػف القػػراءة، ودوره فػػي التفاعػػؿ مػػع  أىميػػة االسػػتيعاب القرائػػي،. 6
كساب المقروء تفاعبًل ايجابيًا،  الطبلب الخبرة والثقافة. وا 

اىمية استراتيجية تناؿ القمر التي تزيد مف اكساب المعمومات والحقائؽ  . 2
 بل عف كونيا ميارة تفكير إبداعية.والعبلقة بيف الموضوعات فض

وأساليبيا التي تساعد . أىمية توظيؼ طرائؽ التدريس الحديثة لمادة المغة العربية 0
 ممادة العممية.ل وتمكيف الطبلب ،ـيتعمالممارسة عمى نجاح 

 مرمى البحث:

 تعرؼ:اليرمي ىذا البحث إلى 

عند طبلب الصؼ االوؿ  القرائي تنمية االستيعاب في تناؿ القمر استراتيجية أثر
 ، ومف أجؿ تحقيؽ مرمى البحث صاغ الباحثوف الفرضية الصفرية اآلتية:المتوسط
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( بيف متوسط درجات 0000داللة )ؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى و )ال يوجد فر  
 تناؿ القمرطبلب المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة المطالعة باستعماؿ استراتيجية

ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف مادة المطالعة بالطريقة 
 .التقميدية في الفيـ القرائي(

 حدود البحث:

 باآلتي: يتحدد الحاليالبحث  

تابعة ػػة الػػة النياريػدارس المتوسطػػلمتوسط في الموؿ االبلب الصؼ ػػػػط .2
 االنبار.لممديرية العامة لتربية 

 (.7070/  7029) الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي .7
 الموضوعات الدراسية المحددة لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي .6

التكاممي( المواضيع المغة العربية )المنيج كتاب  مف ـ(7070/  7029)
 .ؽػراػعػي الػػفالمتوسط االوؿ لمصؼ  الخاصة بالمطالعة والنصوص

 :حاتيطميد المصيحدييت

 ات الموجودة في البحث ىي:ػطمحػيحدد الباحثوف عدد مف المص

 يتبعيا التي والممارسات الخطوات مف مجموعة ىي ة تنال القمر:ياستراتيجي 
 ص،ػلخ حث،ػاب ـ،ػنظ نبأ،ػ)ت: ىي خطوات عدة مف وتتكوف الصؼ، في المعمـ

واليدؼ  ،قؿ(ػالمست دريبػالت وجو،ػالم دريبػالت ديـ،ػ)التق: ىي خطواتياو  يـ(ػق
بيذا االسـ تسميتيا اتت و  واسترجاعو وتمخيصو، النص محتوى منيا استيعاب

 لخطواتيا. األولى الحروؼ مف
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 مف االجراءات التي  سمسةبانيا  :اجرائًيا ويعرؼ الباحثوف استراتيجية تناؿ القمر
يقوـ بيا طبلب الصؼ االوؿ المتوسط بنحو متوافؽ ومنسؽ تحت اشراؼ 

 لغرض استيعاب النصوص الموجودة في كتاب المغة العربية. ،المدرس ووتوجي
 :حتوى المقروء، عممية تقـو عمى التفاعؿ بيف القارئ والم ىو االستيعاب القرائي

 ء، وىيمقدرة عمى فيـ واستيعاب المحتوى المقرووالتي تقتضي مف القارئ ال
ا مف دءً تبافي مستويات  رتقيتالتي العقمية العميا و  النشطةتشمؿ عددا مف ا

 .(3ص:، 7002 )االدغـ، .بالمستوى االبداعي تنتييفؾ الرموز و 
 الصؼ  طبلبدراؾ أبانو:  اجرائًيا وقد عرؼ الباحثوف االستيعاب القرائي

صائبة االجابات ال طريؽمف  تواهحمو  القرائي نصلمعاني الاالوؿ المتوسط 
 أعدهالذي  البعدي القرائي االستيعاب متحافالتي سيحصموف عمييا في ا

 .البحث الحالي ألىداؼوف الباحث
  :نظاـ  الفي  الصؼ الذي تبدأ  بو المرحمة المتوسطةالصؼ االوؿ المتوسط

 الشيادة االبتدائية م ف ي حم موف فم  يقب ؿ فيو الطمبة حيث ، في العراؽ يالتعميم  
ليا )وزارة التربية، ا. عامً  (26-27) مف عمارىـألمتوسط الويكوف  ،أو ما يعد 

2993 :2). 

 الفصل الثاني

 (استراتيجية تنال القمر): األولالمحور 

يا في سبيؿ تفعيؿ معرفة الطالب السابقة مىي استراتيجية معرفية حديثة تـ تصمي
ه عف نفس أوربطو بالمعمومات الجديدة الواردة في النص الذي يقر بموضوع محدد 
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الموضوع، وىي استراتيجية متعددة النقاط تساعد الطالب في تنشيط المعرفة السابقة 
 أفكاره.وتشجعو عمى تنظيـ 

 :القمر تنال استراتيجية استخدامأىمية 

 .منو ما شيء معيف بقصد تعمـ نص قراءة طريقة الطالب .معرفة2

 لو، بالنسبة عادة ستصبح فإنيا مرات عدة ليذه االستراتيجية الطالب استخداـ عند .7
 .ليتعمـ أمتميزا يقر  متعمماً  يكوف أف لمطالب ومف الضروري

 أنا بنفسو ثقة الطالب تزداد اذ ذاتو، عف أقوى امفيومً  اتدريجيً  الطالب عند ينمى. 6
 .المؤلؼ أفكار مع أفكاري تتفؽ ،صألخ   أنا ،أتنبأ

  .تمخصييا ص وكيفيةالن في الواردة الرئيسة األفكارإيجاد  كيفية الطالب معرفة .2

 تزيد مف فاعمية النشاط والتفاعؿ في عممية التدريس داخؿ الصؼ .0

 تنمي القدرة عمى االستيعاب، وزيادة القدرات والعمميات العقمية .3

 .(6: 7027،دايرسوف)تعويد الطبلب عمى االستقبللية في عممية القراءة.  .2

 ر:يقميال اليتن جيةيتراتيياس خطوات

مف ىذه الخطوات تعني  خطوات، كؿ خطوة عدة مف تتكوف القمر تناؿ ةػجيػتراتيػاس أف
 لذا جاء المقصود، القرائي والفيـ االستيعاب الى مف اجؿ الوصوؿ معرفية بعممية القياـ

اما ، خطواتيا مف األولى الحروؼ الى ترمز ألنيا االسـ بيذاراتيجية االست تسمية ىذه
 :كاآلتي فتكوف خطواتيا
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الموضوع  المدرس بقراءة وـيق، اذ الموضوع حوؿ الطبلب أفكار دراجاست تعني: تنبأ .ٔ
بكتابة  المدرس الطبلب يوجو ثـ ومف مسموع، بصوت النص في الرئيسة الجممة أو

الطبلب  وبعد ذلؾ يتنبأ الرئيسة، الجممةاو  العنواف عمييا يدؿ التي األفكار وتدويف
 مبلحظاتو حوؿ ىذه المدرس يكتب ومف ثـ النص، في المؤلؼ يوردىا التي باألفكار

 .السبورة التنبؤات عمى

المدرس  معرفية، اذ يوجو خريطة شكؿ عمى الطبلب تنبؤات وضعيقصد بيا  :نظم .ٕ
ويعطي المدرس لمطبلب معرفية  نحو خريطة عمى بكتابتيا ويقوـ أفكارىـ لسرد الطبلب

 تقدـ المعرفة، وبالتالي خارطة إلى فئات تصنيفية كممات الحاؽ كيفية عمى داؿ مثاؿ
 النص يوضح أشكاؿ عف تمميحات بنحو النصوص في الرئيسة الجمؿ أو العنوانات

 بيانية. نماذج مف طريؽ استخداـ بو ئالمتنب المدرس شكؿ النص

 عمى النص مف نسخا يوزعاذ يقـو المدرس بتالتنبؤات،  لتكويف النص راءةق :ابحث .6
 يوجو المدرس نقاش حوؿ بعدىا مسموع، بصوت الطبلب ومف ثـ يقوموف بقراءتو

 العممية، عمى ىذه ويركز النص في حاضرة أفكار مف معيا يتفؽ الطبلب بما تنبؤات
 الطالب يتنبأ مانع بأف وال القارئ، ذىف تنشيط عمى تعمؿ فضبل عف اف ىذه التنبؤات

النص. موجود في عما ا مختمؼبشيئً   

 الموجودة في الطبلب بشرح األفكار لمنص، بينما يقوـ معرفة خريطة وضع لخص:. ٗ
 ليا متضمنا خريطة معرفية عمؿ عمى كيفية داالً  المدرس بتقديـ مثاالً  يقوـ النص،
مف  الرئيسة وذلؾ األفكار الطبلب لتحديد بتوجيو بعد ذلؾ يقوـ المدرس المؤلؼ، أفكار
ذلؾ وبعد  الكممات ىذه بتدويف يقوـ ثـ ومف اليامة، الكممات وأ العبارات ذكر طريؽ

 .لمنص ممخصةة بارز  كتابة عمى دالة أمثمة يقوـ وبمساعدة الطبلب بتقديـ
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 التي المعرفة خريطة مع التنبؤات عمى تحتوي التي المعرفة خريطة مقارنة :قيم. ٙ
 انجزت قبؿ التياألولى  المعرفية خرائطيـ ةيقوـ الطبلب بمقارنعمى النص، اذ  تعتمد
 كما المؤلؼ،أفكار  والتي تتضمف، النصراءة ق التي انجزت بعد بالخريطة النص قراءة
 يوجو بعد ذلؾ المؤلؼ، وبيف ممخص بيف ممخصاتيـ المطابقة مدى مف كدألتيتـ ا

 كاف ما إذا معرفة مف اجؿ والجممة الرئيسة العنواف فحص إلعادة المدرس الطبلب
 أمبل. في النص بذكرىا التي قاـ المؤلؼ بالمعمومات توحيإشارات  تتقدـ

 .(2: 7027،)دايرسوف

 تنال القمر تشتمل عمى ثاث مراحل ىي: باستراتيجيةان مراحل التدريس 

تتمثؿ في مرحمة تقديـ االستراتيجية مف طريؽ خطواتيا الخمس  :المرحمة األولى -
 .ـ (ػقي –ص ػلخ –حث ػاب –ـ ػنظ –نبأ ػػ) ت: األنفة الذكر وىي

مرحمة التدريب الموجو وذؾ بنفس الخطوات الخمس مع اجراء بعض  :المرحمة الثانية-
 .عمييا التوسع

بنفس الخطوات باستثناء اف  مرحمة التدريب المستقؿ والتي تتـ :ثةيثاليالمرحمة ال-
ولى والثانية تنفذاف داخؿ غرفة الدرس، والخطوات الباقية أي الثالثة والرابعة الخطوة اال

والخامسة تتحوؿ الى واجب بيتي، ويتـ تسميـ االجراءات الخاصة بيا مكتوبة الى 
 .المدرس عمى اف يقدـ الطبلب مقترحاتيـ لتحسيف النص ليتناقش فييا الطبلب

 

 :االستيعاب القرائي: الثانيالمحور 
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االستيعاب القرائي ظير كمصطمح استجاب الى كثير مف التطورات التي يتوافؽ فييا 
مع التنوعات التي تؤثر فيو وميؿ النظريات التي تحدثت عنو، وقد نظر الى مصطمح 

مفظي االستيعاب القرائي بأنو القراءة بصفة عامة واف االستيعاب ىو األداء الصوتي ال
واكتفى االستيعاب في ىذه الفترة عمى ناحيتي الحفظ والتسميع  ،الذي يعبر عف النص

ما يقرأ مف جيد ىو اف يتمكف مف استيعاب مف تييئة قارئ  ياألساس اليدؼفقط، أف 
 المؤلؼ،ؼ اىدا القريب واإلفصاح عفو  ،البعيدبشكؿ سميـ واستنباط المعنى  وصنصال
 ة،كاممبصورة معنى الفقرة والنص  ، فضبل عف إدراؾنقد المقروء مف تمكفوال فحواهو 

عميو المقروء مف يحتوي لما والسميـ  الصحيح النضج القارئ عمى يساعد فاالستيعاب 
والقدرة عمى القراءة ىو استيعاب النص المقروء  المغزى مفف ،أو خفيي ظاىر  معنى

قيمة  قررىذا االستيعاب ىو الذي ي حجـو  ،الكاتب الظاىر والخفيىدؼ نقده وفيـ 
القارئ ف ركزىا،وم ئيةعممية القراال خبلصة مثؿف االستيعاب يفا فائدتيا، وبذلؾالقراءة و 

المعنى  كاف سواءالى المعنى واستيعاب النص  تمكف مف الوصوؿىو الذي ي ممتازال
)عبد .المعنى لياكوف القراءة تف ،دوف ذلؾ أىميتياالقراءة فتفقد  ،ظاىرياأو ضمنيا 
 .(22: 7020الباري ،

 مستويات االستيعاب القرائي:

اختمفت باختبلؼ توجيات  تيمجموعة مف المستويات واليضـ االستيعاب القرائي 
 )تصنيؼ ستريف اصحابيا اال أف فييا قدرا كبير مف التشابو ومف اشير ىذه المستويات

فقد قسموا ( 2928) وىانستصنيؼ أوزبؿ ونوفاؾ ت، و ثبلثة مستوياويضـ  (2923
فقد  (2986) وبيرؾ جومدفتصنيؼ و  ا،الى ثبلث مستويات ايضً  االستيعاب القرائي

ىناؾ تصنيفات عدة  الى ثبلث مستويات ايضا، فضبل عف افصنفا االستيعاب القرائي 
 ،فضبل عف وتبتعد عف بعضيا البعض  تدنو القرائي لبلستيعاب متنوعةومستويات 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

701 

اإلبداعي ىو المستوى  ،قد اضاؼ بعض الباحثيف مستوى اخرو  ،ةالمستويات السابق
الظاىرة  المعانيوفيـ  قرائيالقراءة عمى النص ال زاولةالقارئ بم ءبعد بدويكوف ذلؾ 

 أو ،سموكياتوبعض  تعديؿالقارئ في  أيبد اذ ر حكما عميواصداو في النص،  مخفيةوال
 نص مف ال بياكتسي التي والخبرات المعطيات عمى مبني ذلؾ ،انطباعاتوأو ، اتجاىاتو
ثـ يقوـ بعممية دمج ليذه المعمومات مع ما يمتمكو مف معارؼ ومعمومات  ،الجديد
يا وغير التي ئمعارؼ أو خبرات جديدة غير التي قراى القارئ وبيذا يتكوف لد ،سابقة

المستوى ىو نوع مف التكامؿ أف االستيعاب في ىذا  بمعنى ،كانت بحوزتو مف قبؿ
 .(39: 7020)عبد الباري ،. المتعمـلدى  لفةالسا والمعارؼ حديثة ال المعارؼمقارنة 

 مستويات االستيعاب القرائي الى خمسة مستويات وامف الباحثيف قسممجموعة ىناؾ  
 :كاالتي

ة الكممات كما وردت صراحو الجمؿ  إدراؾ :قصد بوي  : (الفيـ المباشر): األول مستوىال
 في الموضوع

الضمنية التي و العميقة تحديد المعاني  اف يستطيعيعني : (التفسيري): الثاني المستوى
 .والتي لـ يذكرىا في النصارادىا الكاتب 

 المقروءالموضوع عمى  ـاػكػحاال دارػصاػقدرة عمى معني الي: (الناقد): الثالث المستوى
 .ةقواعد معينو  شروطويكوف ذلؾ وفؽ  لةودال ةلغ

رصانة عمى  ذي يعتمد العميؽ ال القارئ فيـ يعني  :(ذوقيالت): ى الرابعالمستو 
 .بالمشكمةاالحساس و الثاقبة  مطالع ال
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اذ مف االستيعاب  يمستوى عالالمستوى  ويعد ىذا :(االبتكاري): الخامس المستوى
: 7002)حراحشة، مسبًقا معيودهالقارئ غير مف قبؿ  ديدةج أفكارابتكار  قتضيي

266).  

 االستيعاب القرائي:ميارات 

ف ميارات االستيعاب القرائي تختمؼ باختبلؼ مستويات االستيعاب فمكؿ مستوى إ
تقانيامياراتو التي اليمكف لمقارئ مف بموغ المستوى المطموب مف دوف تمكنو منيا   وا 

 :يأتيوىي كما 

 :ىي كاالتيالميارات البلزمة لبلستيعاب الحرفي  ميارات االستيعاب الحرفي: . أ
 .الكمماتو االدراؾ البصري لرموز الحروؼ والحركات  -
خراجيانطؽ الحروؼ  - اف بمعنى السميمة مف مخارجيا  بصورة صحيحة وا 

 .المفردة مرتبط ببنيتيا واصوات حروفيا
 .ؿػمػات في الجػممػوالكالعبارات ي ػالتوليؼ بيف المقاطع ف -
 .المقروء تحتوييا المادةاالحداث والشخصيات التي  استرداد -
 .والعباراتالكممات و فيـ المعاني  -
 .واالسترساؿ في القراءةالمناسبة السرعة  -
 .بو جاءتبيف اشكاؿ الحروؼ والسياؽ التي  فريؽالت -
 .فيوجاءت السياؽ الذي بحسب التي تختمؼ الكممات دراؾ معاني إ -
 .أواخر الكممات ضبطالعوامؿ النحوية و ب الىتماـا -
 .منيا تتكونعناصرىا التي حميؿ تو الجممة  فسيرت -
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 :ميارات مستوى االستيعاب االستنتاجي أو التفسيري . ب

 االتي:يحتاجيا القارئ تكوف كالميارات و حرفية النص  تجاوزالمستوى  يعني ىذا

 .باإلحداثالتنبؤ التمكف مف  -
 .الخاصة بالقارئ اآلراءالقدرة عمى تكويف  -
 .الكاتب وافكار عرؼ اراءم -
 .في النص دةاجو تماالحداث التفسير الشخصيات و تصنيؼ  -
 .بيا وغير المصرحالتعمؽ في فيـ االفكار المصرح بيا  -
 .في النصالتي جاءت  واألحاسيس المشاعر وتحميؿ تفسير -

: بموغ القارئ الى ىذا المستوى يعني تمكنو مف الناقد االستيعابميارات مستوى .ج
 الميارات االتية:

 .النص المقروءفي التي جاءت  اتشخصيوالىر واظالاصدار حكـ عمى  -
 .في النص المقروءجاءت أو ظاىرة  اداءالقارئ في  يتحديد رائ -
 .ءما قرام ستفيدام معينةحؿ مشكمة  -
 .في النص المقروءجاء استيعابو لما  مقدار عييفت -
 (02:،7002) موسى ، .االعجاب في النص المقروء جوانبتحديد بعض  -

 الدراسات السابقة:

 مر(يقينال اليية )تيجيتراتيياسدراسات تناولت  المحور األول:

ية تناؿ القمر في فيـ المقروء ػيجػتراتػاس رػاث) : (ٖٕٔٓدراسة الشجيري ومناو) –2
 .( اإلسبلمية التربيةػي فؼ الثاني المتوسط ػبلب الصػطعند 
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اجريت الدراسة في العراؽ، وىدفت الدراسة الى التعرؼ الى اثر استراتيجية تناؿ القمر 
المقروء لدى طبلب الصؼ الثاني المتوسط في مادة التربية اإلسبلمية، اذ في فيـ 

)تجريبية وضابطة (،  جزئي لمجوعتيفالضبط الذي  ياعتمد الباحثاف تصميـ تجريب
 وزعوا ػاً طالب (20مف ) سةػدراػالنة ػعي وتألفتاحثاف العينة بصورة قصديو ،وقد اختار الب
( فقرة مف 20اعد الباحثاف اختبارا بعديا لقياس فيـ المقروء مكونا مف ) عمى شعبتيف،

نوع االختيار مف متعدد، وتـ التأكد مف صبلحية الفقرات باستخراج الصدؽ الظاىري ، 
وصدؽ البناء، وتـ تطبيقو عمى عينة استطبلعية لقياس مستوى 

فكانت جميع الفقرات مقبولة،  ،والقوة التميزيةوفعالية البدائؿ الخاطئة،الصعوبة،والسيولة،
 البعدي لطبلب عينة البحث باستخداـوبعد معالجة البيانات الختبار فيـ المقروء 

االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، أظيرت وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف 
 المجموعتيف ، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفؽ استراتيجية تناؿ القمر.

(: )اثر استراتيجية تناؿ القمر في تحصيؿ طالبات الصؼ ٕٛٔٓسة الفتمي)درا – ٕ 
 .الرابع العممي في مادة الفيزياء وتمنية ميارات التفكير المكاني(

التعرؼ الى اثر استراتيجية تناؿ القمر في  وىدفت عمىالدراسة في العراؽ،  أجريت ىذه
وتنمية ميارات التفكير المكاني،  تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء

جزئي لمجوعتيف )تجريبية البط ضالوقد اعتمدت الباحثة تصميـ تجريبي ذي 
( 23وضابطة(، وقد اختار الباحث العينة بصورة عشوائية، وتكونت عينة البحث مف )

التكافؤ بيف ( لكؿ شعبة،قامت الباحثة ب68طالبة موزعة عمى شعبتيف)ب ، ج( بواقع )
صيؿ الدراسي ػحػني باالشير، التػزمػر الػمػبالمتغيرات االتية) الع لبحثمجموعتي ا
قامت الباحثة ببناء ادوات ، ي(ػكير المكاني القبمػفػاء، اختبار ميارات التػذكػالسابؽ، ال

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد 60البحث التي تمثمت باختبار تحصيمي مكوف مف )
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لكؿ منيا ، ولتحميؿ النتائج  زيةالتميي ات والقوةػثبػصدؽ والػساب الػؿ، وتـ حذي اربع بدائ
وؽ ذي ػود فاستخدمت الباحثة عدد مف الوسائؿ االحصائية التي دلت عمى أظيرت وج

ة إحصائية بيف المجموعتيف ، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفؽ ػدالل
 اؿ القمر.ػية تنػيجػاسترات

)اثر التدريس عمى وفؽ استراتيجية تناؿ القمر في التحصيؿ  (:ٜٕٔٓدراسة عبد) – ٖ
 واالستبقاء لدى طبلب الصؼ الرابع االدبي في مادة الجغرافية( 

جية ػالى بباف اثر التدريس عمى وفؽ استراتي ورمتراؽ، ػػدراسة في العػالاقيمت ىذه  
قمر في تحصيؿ واالستبقاء لدى طبلب الصؼ الرابع االدبي في مادة الجغرافيا، ػاؿ الػتن

كما ىدفت الى التعرؼ عمى استراتيجية تناؿ القمر ومدى تطبيقيا لدى طبلب الصؼ 
الرابع االدبي في المدارس العراقية ، وتحميؿ الفروؽ في تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع 

يسيا بواسطة استراتيجية تناؿ القمر والمجموعة بيف المجموعتيف التجريبية التي تـ تدر 
الضابطة التي تدريسيا بالطرؽ االعتيادية، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج 

( طالبا وطالبة مف طمبة الرابع اإلعدادي 60التحميمي، حيث تكونت عينة الدراسة مف )
(. وتـ 7028/7029بمدارس  في مدينة بغداد، في الفصؿ الدراسي االوؿ لعاـ )

اختيار الطمبة بالطريقة العشوائية البسيطة، إذ تـ تقسيـ الطمبة الى مجموعتيف 
التي خضعت لمتدريس وفؽ استراتيجية تناؿ القمر والمجموعة  التجريبيةالمجموعة 

الضابطة التي تـ تدريسيا وفؽ الطرؽ االعتيادية، وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود 
في مادة  التجريبيةفروؽ ايجابية ىامة ودالة إحصائية في تحصيؿ طمبة المجموعة 

ى ضوء اوصت الدراسة بالتدريس الجغرافية وذلؾ نتيجة تدريسيا بالطريقة التقميدية، وعم
في التحصيؿ واالستبقاء لدى طبلب  أثرعمى وفؽ استراتيجية تناؿ القمر لما ليا مف 

 الصؼ الرابع االدبي في مادة جغرافيا. 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

706 

 :ي(يقرائيع)االستيعاب اليتابيير الييالمحور الثاني : دراسات تناولت المتغ

قرائي ػال ستيعاباالؿ في ػالتخياستراتيجية  أثػر) (:ٕٕٔٓدي)يالساعدراسة  – ٔ
 .(صؼ الخامس االبتدائيػيذ الػتبلمػل

اسػػػػتراتيجية التخيػػػػؿ فػػػػي  استقصػػػػاء أثػػػػر إلػػػػى أجريػػػػت الدراسػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ، وىػػػػدفت
.رائي لتبلميذ الصؼ الخام  ستيعاب الق  اإل  التجريبػي المنيج الباحث اعتمد س االبتدائي 

 التجريبيػة المجموعػة تمثػؿ ( طالباً 66)  ( طالبًا، منيـ33) مف الدراسة وتكونت عينة
، وقػػػػػد اختػػػػػار الباحػػػػػث المدرسػػػػػة بطريقػػػػػة المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة تمثػػػػػؿ ( طالبػػػػػاً 66و)

اء، ػذكػػػػتبار الػ) اخػػػ االتيػػػةالمتغيرات ف بػػػمجمػػػوعتيال الباحػػػث بمكافئػػػةعشػػػوائية، وقػػػاـ 
والتحصػػػيؿ الدراسػػػي لآلبػػػاء واالميػػػات، والعمػػػر الزمنػػػي محسػػػوًبا بالشػػػيور، واالختبػػػار 

 عمػػػػػى التجريبيػػػػػة موعةػالمجػػػػػ وؽػتفػػػػػ الدراسػػػػػة وأظيػػػػػرتالقبمػػػػػي لبلسػػػػػتيعاب القرائػػػػػي  
وتمثمػػت أداة الدراسػػة باختبػػار لقيػػاس االسػػتيعاب القرائػػي ، مػػف  الضػػابطة، المجموعػػة

سائؿ اإلحصػائية االتيػة: )االختبػار التػائي، ومربػع اعداد الباحث، استعمؿ الباحث الو 
: الباحػػػػث كػػػاي، ومعامػػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػػوف(، ولمتحقػػػؽ مػػػػف صػػػدؽ االختبػػػػار اسػػػتعمؿ

دائؿ الخاطئػػػػة(، وتوصػػػػؿ )معامػػػػؿ السػػػػيولة والصػػػػعوبة، والقػػػػوة التميزيػػػػة، وفعاليػػػػة البػػػػ
جية التخيػؿ، منيا: تفوؽ المجموعة التجريبية والػذيف درسػوا باسػتراتينتائج الباحث الى 

بػػػإجراء دراسػػػػة  الدراسػػػة  وأوصػػػػتعمػػػى المجموعػػػة التػػػي درسػػػػت بالطريقػػػة التقميديػػػة، 
مماثمػػة عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة المتوسػػطة، واوصػػت كػػذلؾ بػػإجراء دراسػػة وتقصػػي اثػػر 

 مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  المتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقؿ ) التخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ( بمتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 لمعرفة األثر. )التعبير الشفوي، والكتابي(

 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 
 

 
 

707 

عادات العقؿ في االستيعاب القرائي لدى طالبات  أثر)(: ٕٗٔٓدراسة الجبوري) – ٕ
 (الصؼ الرابع العممي في مادة المطالعة

اثر عادات العقؿ في االستيعاب استقصاء  إلى وىدفتدراسة في العراؽ، ػريت الػاج
القرائي لدى طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة المطالعة، وقد اعتمدت الباحثة 

 توضابطة(، وقد اختار  ،جزئي لمجوعتيف )تجريبيةالبط ضالتجريبي ذي التصميـ ال
( طالبة موزعة عمى 20مف ) الدراسةالعينة بصورة عشوائية، وتكونت عينة  ةالباحث

( طالبة في شعبة)ب(، قامت 69(طالبة في شعبة)أ(، و)63شعبتيف)أ،ب( بواقع )
التحصيؿ الدراسي اختبار التفكير، ) : الباحثة بمكافئة المجموعتيف بالمتغيرات االتية

 نفسمادة المغة العربية في التحصيؿ السابؽ لدرجات ، العمر الزمني باألشيرو لموالديف، 
، حددت الباحثة الفصؿ الدراسي االوؿ (7026/7022لسنة لمعاـ الدراسي)ا

الموضوعات الدراسية التي ستدرس في اثناء مدة التجربة وىي ثماف موضوعات، 
 الباحثة قامتىدؼ سموكي،  (200وصاغت اىدافا سموكيا ليذه الموضوعات فكانت )

ت بتطبيؽ اختبار االستيعاب اثناء مدة التجربة، وانتيبنفسيا مجموعتي البحث  بتدريس
تبار ػ) االخ :الوسائؿ االحصائية االتية لمتوصؿ الى النتائج ثةالباح  واستخدمت القرائي، 

مييز، ػة، ومعادلة قوة التػوبػامؿ الصعػعػاي، ومػربع كػيف، ومػقمتػتيف مستػعينػائي لػالت
 .ومعادلة فاعمية البدائؿ الخاطئة، ومعامؿ ارتباط بيرسوف(

ج احصائيا توصمت الدراسة الى تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية ػؿ النتائػحميػوبعد ت
 عمى طالبات المجموعة الضابطة في اختبار االستيعاب القرائي.

في االستيعاب القرائي عند  (K.W.I.Hاستراتيجية ) أثر) (:ٕ٘ٔٓدراسة احمد ) – ٖ
 (.طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في المطالعة
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( في K.W.I.Hالدراسة في العراؽ، وىدفت الدراسة الى معرفة اثر استراتيجية )اجريت 
مدت ، وقد اعتاالستيعاب القرائي عند طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في مادة المطالعة

ػطة(، وقد ابػجريبية وضػ)ت ػي لمجوعتي البحثزئػج طٍ ػبضبيا ذي ػجريػما تػصميػػالباحثة ت
( طالبة موزعة 32الباحث العينة بصورة عشوائية، وتكونت عينة البحث مف ) تتار اح

( طالبة في شعبة)ج(، قامت 67(طالبة في شعبة)أ(، و)67عمى شعبتيف)أ،ج( بواقع )
ية) العمر الزمني باألشير، التحصيؿ ػيرات اآلتػالباحثة بمكافئة المجموعتيف بالمتغ

ابؽ، حددت الباحثة ػعربية لمعاـ السػغة الػالم، درجات مادة لآلباء، واالمياتالدراسي 
 قامتالموضوعات الدراسية التي ستدرس في اثناء مدة التجربة وىي تسع موضوعات، 

ثناء مدة التجربة، وانتيت بتطبيؽ اختبار ابنفسيا مجموعتي البحث  بتدريس الباحثة
) االختبار التائي  :االستيعاب القرائي، واستعممت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية اآلتية

، ومعادلة قوة التمييز، والسيولة لعينتيف مستقمتيف، ومربع كاي، ومعامؿ الصعوبة
وبعد تحميؿ النتائج إحصائيا ،ومعادلة فاعمية البدائؿ الخاطئة، ومعامؿ ارتباط بيرسوف(

توصمت الدراسة الى تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة 
 ختبار االستيعاب القرائي.الضابطة في ا

 الدراسة الحالية:والموازنة بينيا وبين  الدراسات السابقة تعقيب عمى

 اجريت  الدراسات السابقة في العراؽ، وكذلؾ الدراسة الحالية ايضا اجريت في العراؽ،
حوريف، المحور االوؿ دراسات تناولت ػقة في مػسات السابػدراػال وفسـ الباحثػد قػوق

قؿ استراتيجية) تناؿ القمر( ولكف في مواد دراسية اخرى غير المغة العربية تالمسالمتغير 
التي كاف المتغير التابع فييا فيـ المقروء  ،(7026، ومناؼ ،كما في دراسة )الشجيري

تابع  فييا تحصيؿ ػتي كاف المتغير الػال ،(7028 ،)الفتمي  في مادة اإلسبلمية، ودراسة
التي كاف  ،(7029 ،كير المكاني،ودراسة) عبدػفػمية التػنػياء وتز يالطالبات في مادة الف
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المتغير التابع فييا التحصيؿ واالستبقاء في مادة الجغرافية، وىذه الدراسات  اعتمدت  
، جزئي لمجوعتيف )تجريبية وضابطة(،ماعدا دراسة )عبدالضبط التصميـ تجريبي ذي 

اما المحور الثاني مف  تجريبي،( التي اعتمدت المنيج الوصفي والمنيج ال7029
، الدراسات التي تناولت المتغير التابع)االستيعاب القرائي( كما في دراسة )الساعدي

( التي أخذت المرحمة 7022( التي أخذت المرحمة االبتدائية، ودراسة) الجبوري7026
رحؿ (التي أخذت المرحمة المتوسطة وىذا التنوع في الم7020، اإلعدادية، ودراسة)احمد

الدراسية قد ساعد الباحثوف في اجراءات البحث،، وقد اتفؽ البحث الحالي مع المحور 
محور الثاني مف ػاؿ القمر(، ومع الػمستقؿ)تنػتغير الػاالوؿ مف الدراسات فيما يخص الم
)االستيعاب القرائي(، كما اف ىذه الدراسات اجمعت  الدراسات فيما يخص المتغير التابع

 ذي داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية.عمى وجود فروؽ 

 الفصل الثالث

 بحث ومنيجيتو:ياجراء ال

 ث:يبحالي جيمني

المنيج االقرب في حؿ المشكبلت العممية،  وػألنبي، ػجريػمنيج التػاتبع الباحثوف ال
والذي تحقؽ بواسطتو تقدما عمميا واضحا، االمر الذي حث اغمب الباحثيف في مجاؿ 

والمنيج التجريبي يقوـ عمى أساس إجراء المعرفة االنسانية الى استخدامو في البحث، 
ضوع تغير متعمد بشروط معينة في العوامؿ التي يمكف أف تؤثر في الظاىرة مو 

الدراسة، ومبلحظة آثار ىذا التغير وتفسيرىا والوصوؿ إلى العبلقات الموجودة بيف 
(، 220: 7020األسباب والنتائج، فيو منيج يقوـ عمى التجربة والمبلحظة )عطية،

سواء تـ في قاعة الدراسة أو خارجيا ، أو في أي مجاؿ آخر، يعبر عف محاولة لمتحكـ 
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باستثناء متغير واحد إذ يعمؿ الباحث عمى تطويعو أو  في جميع المتغيرات والعوامؿ،
 (. 609: 7000تغيره بيدؼ تحديد وقياس تأثيره في العممية )ممحـ، 

  أوال: التصميم التجريبي:

ىي التي تقع عمى عاتؽ الباحث عند إجرائو تجربة عممية،  الخطواتولى أإف 
إذ إف سبلمة التصميـ وصحتو، ىما الضماف األساس  ،اختيار التصميـ التجريبي

بي عمى طبيعة ػسميمة، ويتوقؼ تحديد نوع التصميـ التجريو  دقيقةلموصوؿ إلى نتائج 
مثالي، ذلؾ الف لكؿ  يالمشكمة وظروؼ العينة، مف الصعب اف نجد تصميـ تجريب

كبيرة ة اج الى ميار ػويحت فيا، والباحث في ىذه الحالة يجابو مصاعبتجربة ظرو 
 .(206: 7020 ود،ػودا ،ريػجابػػ)ال. لبحثومبلئـ تصميـ ختيار ال

فالتصػػميـ يقتػػرح عمػػى الباحػػث المبلحظػػات التػػي ينبغػػي لػػو اف يؤدييػػا، واألسػػموب 
ػة المبلئمػػة، يػػػاإلحصائ الوسػػائؿ يتبعػػو، كمػػا يػػوحي اليػػوو الػػذي ينبغػػي لػػو اف يسػػتند اليػػو، 

نتيجػة  إلييػاسيتوصػؿ التػي  والحصػيمة المتوقعػةالتػي يجمعيػا،  البيانات تصنيؼ وطريقة
 (.228: 7008.)العزاوي، التحميؿ

زئي، وىو تصميـ ػجػط الػبية ذات الضبػجريػوف أحد التصاميـ التػاحثػلذلؾ اعتمد الب
دي، ألنػػو يػػتبلءـ مػػع ظػػروؼ الدراسػػة ػبعػػػمي والػقبػػػبار الػتػػػذات االخػالمجموعػػة الضػػابطة 

 .ذلؾ( يوضح 2الحالية، والشكؿ )
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 ( ٔشكل )

 التصميم التجريبي المعتمد في الدراسة

 االختبار المتغير التابع المتغير المستقل االختبار  المجموعة
  التجريبية

ار يتبياخ
 قبمي

 

ال يتراتيجية تنياس
 القمر

 

االستيعاب 
 القرائي

 

 اختبار بعدي 

 
 ___________ طةيضابيال

 

 ثانيًا:مجتمع البحث وعينتو:

تحديد مجتمع البحث ىو اإلطار المرجعي لمباحث في اختيار عينة البحث، وقد 
يكوف ىذا اإلطار مجتمعًا كبيرًا أو قد يكوف مجتمعًا صغيرًا، وقد يكوف اإلطار قوائـ 
أسماء أفراد، أو مدارس، أو قرى، ولكؿ منيا طبيعة تميزىا عف غيرىا ينبغي أف تراعى 

كذا دراسة عمى الباحث اف يحصر المجتمع حصرًا دقيقًا عند االختيار، وألجؿ القياـ بي
ومف متطمبات ىذا البحث اختيار إحدى ، (720: 7022واف ي حدده  باألرقاـ )الجابري،

المدارس المتوسطة والثانوية في محافظة االنبار ومف مدارس البنيف فقط عمى اف ال 
ار الباحث متوسطة           تقؿ عدد شعب الصؼ األوؿ المتوسط فييا عف شعبتيف، وقد اخت

 لمبنيف التابعة لمديرية تربية االنبار بنحٍو قصدي وذلؾ: 
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موقع المدرسة في داخؿ حدود مدينة االنبار، األمر الذي يسيؿ عممية االنتقاؿ  .2
 مف المدرسة والييا.

ربية في إنجاز ػة العػإبداء الرغبة اليادفة لمتعاوف مف إدارة المدرسة، وم درس المغ .7
 ة.ػجربػالت

طبلب المدرسة ينتموف إلى حي واحد متقارب في المستوى االقتصادي والثقافي  .6
 .واالجتماعي

 (0) ط فييا ال يقؿ عف شعبتيف إذ يوجد فيياػوسػممتػؼ األوؿ اػصػب الػعػدد شػػع .2
 شعب.

 (ٕ) شكل
 ةيية والضابطيالتجريب-ثيتي البحيجموعياب ميعدد ط

 عدد الطاب ةيالشعب ةيالمجموع
 ٖٙ د يةيريبيالتج

 63 أ ةيالضابط
 27 جموعيالم

 ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث:

 والضابطة( التجريبية) فمجموعتيالالتكافؤ بيف  حرص الباحثوف عمى اجراء عمميات
 احصائيا في المتغيرات التي تؤثر في نتائج التجربة وىذه المتغيرات:

 :العمر الزمني لمطاب محسوبًا بالشيور .ٔ

حسػػػػب البػػػػاحثوف المتوسػػػػط الحسػػػػابي ألعمػػػػار طػػػػبلب مجمػػػػوعتي البحػػػػث، فكانػػػػت 
( لممجموعػػػػة الضػػػػابطة، ولمتعػػػػرؼ عمػػػػى 222029( لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة و)222078)
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( T-testاالختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػػتقمتيف) اللػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطيف اسػػػتخدمواد
( إذ كانػػت القيمػػة 0000لػػة )فظيػػر اف الفػػرؽ لػػيس بػػذي داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دال

( وبدرجػػة 20992مػػف القيمػػة التائيػػة الدوليػػة والبالغػػة) أصػػغر( 00260التائيػػة المحسػػوبة)
 وبذلؾ تعد مجموعتا البحث متكافئتيف اخصائيا في االعمار. (20حرية )

 اختبار قبمي في االستيعاب القرائي:. ٕ

 ،في االستيعاب القرائي قبميـر القبمي الذي تـ اعداده مف ختبااالطبؽ الباحثوف 
قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة، وبعد استخراج  ،مجموعتي البحثعمى طبلب 

( T-testاالختبار التائي )  يـالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واستعمال
ذي ليس  ختبلؼ أفَّ اال تبيفلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية، 

( 00800(، إذ كانت القيمة التائيػة المحسوبة ) 0000داللة إحصائية عند مستوى) 
أفَّ  يشير الى وىذا ،(03درجة حرية )، و (2مف القيمة التائية الجدولية )اقؿ ، 
لبلستيعاب إحصائيًا في االختبار القبمي  ةمتكافئ ف)التجريبية، والضابطة(،مجموعتيال

 القرائي.

 :لآلباءالتحصيل الدراسي . 6

 )التجريبيػة والضػابطة( فمجمػوعتيالفػي  لآلباءبعد جمع البيانات عف التحصيؿ الدراسي 
)اميػػة، ابتدائيػػة، متوسػػطة، اعداديػػة، معيػػد، بكػػالوريوس فمػػا  كانػػت مسػػتويات التحصػػيؿ

أظيػػػػػػرت نتػػػػػػائج البيانػػػػػػات باسػػػػػػتعماؿ مربػػػػػػع كػػػػػػأي، اف قيمػػػػػػة كػػػػػػأي المحسػػػػػػوبة  ،فػػػػػػوؽ(
( عنػد مسػتوى داللػة 3ٜٜٗوىي أصػغر مػف قيمػة كػأي الجدوليػة البالغػة)(، 3ٖٛٙبمغت)

 في ىذا المتغير. فمجموعتيال تكافؤ ( وىذا يعني2( وبدرجة حرية )0000)
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 :لؤلمياتالتحصيل الدراسي . ٗ

 ،)التجريبيػػػػػة فمجمػػػػوعتيالفػػػػي  لؤلميػػػػػاتبعػػػػد جمػػػػع البيانػػػػات عػػػػػف التحصػػػػيؿ الدراسػػػػي 
)اميػػػػة، ابتدائيػػػػة، متوسػػػػطة، اعداديػػػػة، معيػػػػد،  كانػػػػت مسػػػػتويات التحصػػػػيؿ والضػػػػابطة(

قيمػػػػة كػػػػأي  بكػػػػالوريوس فمػػػػا فػػػػوؽ( أظيػػػػرت نتػػػػائج البيانػػػػات باسػػػػتعماؿ مربػػػػع كػػػػأي، اف
( عنػػد 3ٜٜٗ(، وىػي أصػػغر مػػف قيمػة كػػأي الجدوليػة البالغػػة)3ٖٙ٘ٓ)المحسػوبة بمغػػت 
فػػػػي ىػػػػذا  فمجمػػػػوعتيال تكػػػػافؤ يعنػػػػي(، وىػػػػذا 2( وبدرجػػػػة حريػػػػة )0000مسػػػػتوى داللػػػػة )

 غير.المت

 ضبط بعض المتغيرات الدخيمة: .0

نقػدر وجػود متغيػرات  فإننػالما كاف حصر العوامؿ المػؤثرة فػي أي ظػاىرة مػف الصػعوبة، 
دة فػػػي اثنػػػاء التجربػػػة، وربمػػػا تكػػػوف ىػػػذه سػػػبب التغيػػػرات فػػػي المتغيػػػر التػػػابع ولػػػيس دمتعػػػ

بشػػكؿ قؿ، او قػػد تعمػػؿ الػػى جػػانبيف والحكػػـ عمػػى قيمػػة المتغيػػر المسػػتقؿ تالمتغيػػر المسػػ
، دقيؽ، فالباحثوف في ىذه الحالة يحتاجوف الى ضبط المتغيرات في اثناء التجربة )ممحـ

 ىػػػي: اختيػػػار عينػػػة البحػػػث، والنضػػػج  ومػػػف المتغيػػػرات التػػػي تػػػـ ضػػػبطيا، (63: 7000
والظػػروؼ والمتغيػػرات المصػػاحبة، واالنػػدثار التجريبػػي، والمػػدرس ، والوسػػائؿ التعميميػػة، 

 عمى البحث أي مف ىذه التغيرات. أر يطومدة التجربة، ولـ 

 مستمزمات البحث:رابعا: 
 قبؿ تطبيؽ التجربة ىيأ الباحثوف المستمزمات األساسية لمتجربة وىي:

 تحديد المادة العممية: .ٔ
قبؿ بدء التجربػة، حػدد البػاحثوف المػادة العمميػة التػي سيدرسػيا لطػبلب مجمػوعتي 

عمى كتاب المغة العربية الذي أقرَّتو  وزارة التربية البحث أثناء مدة التجربة، وذلؾ اعتمادًا 
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المػػػػػادة العمميػػػػػة بثمػػػػػاف  وف، وقػػػػػد حػػػػػدد البػػػػػاحثعراقيػػػػػة لطمبػػػػػة الصػػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػػطال
المقػرر تدريسػو  )المنيج التكاممي( موضوعات مف مادة المطالعة في كتاب المغة العربية

عممػػػػًا اف البػػػػاحثوف  ،(7029/7070) لطػػػػبلب الصػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػط لمعػػػػاـ الدراسػػػػي
اسػػػتبعدوا موضػػػوعات الشػػػعر ألنيػػػا مخصصػػػة لػػػدروس النصػػػوص األدبيػػػة والنصػػػوص 

 القرآنية ألنيا قد تكوف مف محفوظات الطبلب.

 :إعداد الخطط التدريسية. ٕ

يعػػػػد التخطػػػػيط شػػػػرطًا أساسػػػػيا لمػػػػدرس وواجبػػػػًا ميمػػػػًا لنجػػػػاح المػػػػدرس فػػػػي عممػػػػو 
يحقؽ الربط السميـ بيف الدرس السابؽ والػدرس ومسؤولياتو في التدريس، إذ اف التخطيط 

البلحػػػؽ، وتبصػػػير المػػػدرس باسػػػتعماؿ طريقػػػة تػػػدريس أو أكثػػػر مبلئمػػػة لمػػػدرس، ويحقػػػؽ 
وبما اف ، (.200 -202: 7020تخطيط الدرس أفضؿ المخرجات التعميمية )التميمي، 

 بإعػػداد فالبػػاحثو  ،قػػاـإعػػداد الخطػػط التدريسػػية يعػػد  واحػػدًا مػػف متطمبػػات التػػدريس الناجح
في ضػوء  اف ت درسموضوعات التجربة المقرر  التي تبلئـالخطط التدريسية االنموذجية 

المتغيػػر المسػػتقؿ ومحتػػوى مػػادة المطالعػػة، فكانػػت الخطػػة االنموذجيػػة األولػػى متضػػمنة 
( فػػي تػػدريس المطالعػػة لطػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة، والخطػػة اسييتراتيجية تنييال القميير)

المطالعػة لطػبلب المجموعػة  تضمنة األسػموب االعتيػادي  فػي تعمػيـالثانية م االنموذجية
طػػػػػط األنموذجيػػػػػة،عرض البػػػػػاحثوف و الضػػػػػابطة. جماعػػػػػة مػػػػػف عمػػػػػى  مجموعػػػػػة مػػػػػف الخ 

مػا أبػداه عمػى  وبنػاءً وممحوظػاتيـ  ختصيف والمحكمػيف وتػـ االطػبلع عمػى مقترحػاتيـ مال
 ، وأصبحت جاىزة لمتنفيذ. المطموبةالتغيرات بعض الباحثوف قاـ  ،المختصوف
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 صياغة األىداو السموكية: .ٖ

يعػػرؼ اليػػدؼ السػػموكي بأنػػو: نػػوع مػػف أنػػواع الصػػياغة المغويػػة التػػي تضػػـ سػػموكًا 
عمى أدائػػو فػػي نيايػػة اً كػػوف قػػادر يمعينػػًا يمكػػف مبلحظتػػو وقياسػػو، ويتوقػػع مػػف الطالػػب أف 

 (. 99: 7006)قطامي وآخروف، . نشاط تعميمي محدد

وأف  ،لمبلحظػػةوامقيػػاس لأف يكػػوف قػػاببل  الجيػػد، اليػػدؼ السػػموكيومػػف مواصػػفات 
 نػػاتجولػػيس المدرسػػة، وأف يصػػؼ  بلبيحتػػوي عمػػى فكػػرة واحػػدة، ويعبػػر عػػف سػػموؾ الطػػ

عمػػى جوانػػب الػػتعمـ المختمفػػة  السػػموكي أنشػػطة الػػتعمـ، وأف يشػػتمؿ اليػػدؼ ولػػيس، الػػتعمـ
وقػػػد اعػػػد البػػػاحثوف مجموعػػػة مػػػف االىػػػداؼ السػػػموكية (. 80: 7002)يػػػونس وآخػػػروف، 

لمفصػػؿ  الكتػػاب المقػػرر لكتػاب المغػػة العربيػػة )المػنيج التكػػاممي(،عمػػى محتػوى  عتمػادباال
التجربػػػة، داخػػػؿ الخطػػػط التدريسػػػية مػػػابيف مسػػػتويات  د رسػػػت فػػػيالتػػػي الدراسػػػي األوؿ، و 

 الخطط.، التطبيؽ(وقد تضمنت داخؿ رفة، الفيـعيؼ بمـو وبمستوى )المتصن

 اداة البحث: :خامسا

 بأىداؼقة التي يستعمميا الباحث لجمع المعمومات المتعم   األداةىي  البحث أداة
صدار األحكاـ الخاصة إأو  ،يستعمميا أساسًا لئلجابة عف تساؤالت البحث التي ،بحثو

ولجمع بيانات ىذه (.  706: 7020بقبوؿ فرضيات البحث أو رفضيا )عطية، 
الستيعاب القرائي عند طبلب عينة البحث، لذا القياس  ااختبارً  الباحثوفاعد الدراسة، 

حيث اف القطعة القرائية، لـ قطعة قرائية عنوانيا )الفأس واألشجار(  وففقد اختار الباحث
مجموعة  عمىوعرضيا الباحثوف القطع القرائية التي خضعت لمتجربة،  ضمف تكف مف

مناسبتيا لمتأكد مف مدى ، طرائؽ تدريس المغة العربية في تصيفخوالمالخبراء مف 
تكونت ، وترابطيا ومدى اتساؽ كمماتيا المتوسط وؿلممستويات العمرية لمصؼ األ
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، طبع النص بقياس مشابو لمحروؼ التي طبع فييا كممة (702) القطعة القرائية مف
ع الباحث اإلجراءات وإلعداد أداتي البحث اتبالمغة العربية الذي يدرس حاليًا،  كتاب
 اآلتية:

 االستيعاب القرائي: اختبار . أ

 ،الفقػرات الموضػوعية ائػيالقر  االسػتيعابفقػرات اختبػار بنػاء عند  وفالباحث ستندا.
 إذ ،التصػػحيح، إذ ال يختمػػؼ فػػي تصػػحيحيا اثنػػافعمميػػة موضػػوعية فػػي لبا ازنمػػت ألنيػػا
، ؿالشػػمو  الػػى  باإلضػػافة، كبيػػريفصػػؼ بثبػػات وصػػدؽ و ت فإنيػػا ،بشػػكؿ مناسػػبت صػػيغ
واعتمػػد ، ( 92: 2999اىر، طػػفػػي اختيػػار اإلجابػػة ) ال صػػواب العمػػى  مبػػةالط دريبوتػػ

البػػاحثوف عمػػى الػػنص القرائػػي )الفػػأس واألشػػجار( فػػي إعػػداد اختبػػار االسػػتيعاب القرائػػي 
وقػػد  ،عمػػى مسػتويات الفيػػـ الػػثبلث توزعػػت( فقػرة  فػػي ثبلثػػة أسػئمة 70الػذي تكػػوف مػػف )

وأصػػبح  ،المغػػة العربيػػة طرائػػؽ تػػدريس تصػػيف فػػيخعمػػى الخبػػراء والم وفعرضػػو البػػاحث
(يوضػح توزيػع مسػتويات االسػتيعاب عمػى 6والشكؿ) ،االختبار جاىزًا في صورتو النياية

 .األسئمة
 (  6الشكؿ ) 

 توزيع مستويات االستيعاب عمى االسئمة
عدد  نمط السؤال ميارات االستيعاب

 األسئمة
عدد 
 الفقرات

اختيار من  المستوى الحرفي
 متعدد

 فقرة ٙٔ سؤال واحد

المستوى االستنتاجي او 
 التفسيري

 فقرتان سؤال واحد التكميل

 فقرات ٚ سؤال واحد إعادة ترتيب  المستوى االبداعي
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 صدق االداة:  . ب

بحيػػػث يعطػػػي ، يقصػػػد بصػػػدؽ االختبػػػار أف يقػػػيس االختبػػػار مػػػا وضػػػع مػػػف أجمػػػو
اختبار في  إعدادصورة كاممة وواضحة لمقدرة الطالب عمى الخاصية المراد قياسيا فعند 

االختبػػار يقػػيس فعػػػبل  ف  ألمتحقػػؽ مػػػف  إجػػراءاتىػػػذا االختبػػار يحتػػاج إلػػػى  ف  إمػػادة مػػا فػػ
اعتمػد ولمتحقػؽ مػف الصػدؽ (.720: 7020تحصيؿ الطبلب فػي تمػؾ المػادة )العبسػي، 

، وقػػػد عػػػرض االختبػػػار والتعميمػػػات لمعرفػػػة صػػػدؽ االختبػػار ريالصػػػدؽ الظػػػاى وفالبػػاحث
صػػػػبلحية  حوؿحوظػػػػاتيملمعرفػػػػة آرائيػػػػـ ومم ،واإلجػػػػراءات عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف الخبػػػػراء

وؿ لمسػػػػػتوى طػػػػػبلب الصػػػػػؼ األومناسػػػػػبتيا الفقػػػػػرات االختباريػػػػػة، وسػػػػػبلمة صػػػػػياغتيا، 
ت عمػػى التعػػديبل وف، وقػػد أجػػرى البػػاحثو ، ودقػػة قياسػػيا لمػػا وضػػعت مػػف اجمػػالمتوسػػط

يـ،فأصػبحاالختبارفي صػورتو النيائيػة، جػاىًزا مبلحظاتو الخبػراء  اراء االختبار بناًء عمػى
 .لمتنفيذ

 تعميمات االختبار:ج. 

تصدر االختبار مجموعة من التعميمات المرفقة مع ورقية االختبيارو وكيان بمغية يسييرة 
 وواضحة لتوضيح كيفية اإلجابة عن األسئمة.

 التطبيق االستطاعي لاختبار  د.

،والوقت الذي التعميمات التوضيحيةاالختبار و  في فقراتالمف وضوح  لمتأكد     
فقراتو، طبؽ احد الباحثيف المشاركيف في البحث والذي قاـ   في اإلجابة عف استغرؽ

عينة استطبلعية عمى 23/27/7029الموافؽاالختبار يوـ االثنيف  بالتجربة، بتطبيؽ
 الم غيرة بف شعبةمتوسطة في ) المتوسططالبًا مف طبلب الصؼ األوؿ  (70بمغت )
اضحة وغير فاتضح اف الفقرات كانت و ، مجتمع البحث نفسو (،والتي ىي مفلمبنيف
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االختبار، وتوصؿ الباحثوف إلى متوسط زمف اإلجابة عف فقرات  غامضة لدى الطبلب،
المستغرؽ لئلجابة  ذلؾ بتدويف الزمفبة الطبلب، و حساب متوسط زمف إجا مف خبلؿ 
المعادلة االتية  وفالباحث واستعمؿ ،مف الحؿ االنتياءعند  توعمى ورقة إجاب لكؿ طالب

 زمف اإلجابة :المتوسط الحسابي لخراج في ا

 

 

 

 ( دقيقة. 63ختبار )االزمف اإلجابة عف فقرات لمتوسط الفكاف 

 ثبات االختبار: يي.ى

 ويعػػد مفيػػـو الثبػػات مػػف المفػػاىيـ األساسػػية فػػي القيػػاس النفسػػي والتربػػوي، ولتكػػوف األداة
(، 22: 7002فييا) العجيمي وفاىـ،  لمتطبيؽ واالستعماؿ البد مف توافر الثبات صالحة

 -ولغرض الحصوؿ عمى معامؿ ثبات اختبار االستيعاب، استعمؿ الباحثوف معادلػة ألفػا
كرونبػػػاخ إذ تعػػػد مػػػف أكثػػػر المعػػػادالت شػػػيوعا فػػػي حسػػػاب معػػػامبلت ثبػػػات االختبػػػارات 

يػػػذه الطريقػػػة معامػػػؿ االتسػػػاؽ الػػػداخمي بػػػيف النفسػػػية، ويمثػػػؿ معامػػػؿ الثبػػػات المحسػػػوب ب
وقد اعتمد الباحثوف فػي حسػاب ثبػات االختبػار ، (602: 7000فقرات المقياس )عودة، 

( طالبًا، فكانت قيمػة 270عمى درجات عينة مف عينة التحميؿ اإلحصائي البالغ عددىا)
السػتيعاب ( وىو ثبات يمكف مف خبللو االعتماد عمػى اختبػار ا0082معامؿ ثبات الفيـ)

 لتحقيؽ اىداؼ ىذا البحث الذي أكدتو معظـ الدراسات األدبية السابقة.

 

 

  دقيقة ٖٙ=              الزمن المستغرق لاختبار=                                         = 

 

 ٕٓ.... + س ٗ+ سٖ+ سٕ+ سٔس
 العدد الكمي 

 ٕٚٓ  

ٕٓ  
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 سادسًا: تطبيق التجربة:

بتطبيػػػؽ التجربػػػة عمػػػى أفػػػراد مجمػػػوعتي  ف فػػػي البحػػػثالمشػػػاركي فيالبػػػاحث احػػػد شػػػرع -أ
ولغايػة يػـو االثنػيف 8/20/7029الموافػؽ الثبلثػاءلمبنػيف يػوـ  الرميمةالبحث في متوسطة 

 .23/27/7029الموافؽ 

اختبار االستيعاب القرائػي  تنفيذ دروس التجربة طبؽ الباحث نفسو، االنتياء مف بعد-ب
في السػاعة التاسػعة  72/27/7029الموافؽ  الثبلثاءعمى طبلب مجموعتي البحث يـو 

صباحًا، بعد إخبار الطبلب بموعد االختبار قبؿ أسبوع مف إجرائو وذلؾ ألدائو في وقتو 
المحػػدد، وسػػاعد الباحػػث فػػي اإلشػػراؼ عمػػى تطبيػػؽ االختبػػار مػػدرس المغػػة العربيػػة فػػي 
المدرسػػػة نفسػػػيا، بعػػػد إعطػػػائيـ التعميمػػػات الخاصػػػة باالختبػػػار، وزعػػػت األسػػػئمة بصػػػورة 

بػػػارىـ بالوقػػػت المحػػػدد لئلجابػػػة، وعنػػػدما يسػػػمعوف كممػػػة )ابػػػدأ(، يقمػػػب الكػػػؿ مقموبػػػة وأخ
 الورقة، ويبدأ باإلجابة.

 سابعًا: الوسائل اإلحصائية:

 في إجراءات ىذا البحث وتحميؿ بياناتو الوسائؿ اإلحصائية اآلتية: وفاستعمؿ الباحث  

 (  (T- testاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف -2

 (: 7مربع )كا -7

 :معامؿ تمييز الفقرة، معامؿ صعوبة الفقرة-6

 فاعمية البدائؿ المخطوءة:  -0

 كرونباخ:–معادلة ألفا  -3
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 معامؿ ارتباط بيرسوف: -2

 الفص الرابع عرض النتيجة وتفسيرىا واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 اختبار الفرضية الصفرية التي تنص عمى انو: عرض النتيجة:-أ  اوال:

لػػيس ىنػػاؾ فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة   
ومتوسػط درجػات طػبلب  الذيف يدرسوف مادة المطالعة باستعماؿ إستراتيجية تنػاؿ القمػر،

اختبػػػػػار  المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة الػػػػػذيف يدرسػػػػػوف مػػػػػادة المطالعػػػػػة بالطريقػػػػػة التقميديػػػػػة فػػػػػي
االسػػػتيعاب القرائػػػي( . وقػػػد تحقػػػؽ البػػػاحثوف مػػػف صػػػحة الفرضػػػية مػػػف طريػػػؽ اسػػػتخراج 
المتوسط الحسابي واالنحػراؼ المعيػاري لػدرجات طػبلب المجموعػة التجريبيػة، والمتوسػط 
الحسػػػػػػابي واالنحػػػػػػراؼ المعيػػػػػػاري لػػػػػػدرجات طػػػػػػبلب المجموعػػػػػػة الضػػػػػػابطة فػػػػػػي اختبػػػػػػار 

(، أمػػػا 29022طػػػبلب المجموعػػػة التجريبيػػػة )االسػػػتيعاب القرائػػػي، فبمػػػغ متوسػػػط درجػػػات 
( ، وباسػػػتعماؿ االختبػػػار التػػػائي لعينتػػػيف 23078المجموعػػػة الضػػػابطة فكػػػاف متوسػػػطيا )

( وىػػػي أكبػػػر مػػػف القيمػػػة 20020( بمغػػػت القيمػػػة التائيػػػة المحسػػػوبة )t-testمسػػػتقمتيف )
ؿ (، وىػػػذا يػػػد20( ودرجػػػة حريػػػة)0000( عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )20992التائيػػػة الجدوليػػػة )

عمػػػػى وجػػػػود فػػػػػرؽ ذي داللػػػػة احصػػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػػط درجػػػػات مجمػػػػػوعتي البحػػػػث فػػػػػي 
االسػػػػتيعاب القرائػػػػي ولمصػػػػمحة المجموعػػػػة التجريبيػػػػة وبػػػػذلؾ تػػػػرفض الفرضػػػػية الصػػػػفرية 

 .السابقة
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 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية 

 القرائيلدرجات طبلب مجموعتي البحث في االستيعاب 

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 20992 20020 20 70002 29022 63 التجريبية
دالة إحصائيًا عند 

 (0.00مستوى )

  60630 23078 63 الضابطة
دالة إحصائيًا غير   

مستوى عند 
(0.00) 

 

 تفسير النتائج: -ب

بوسػػػاطة  رسػػػواد الػػػذيفالبحػػػث تفػػػوؽ طػػػبلب المجموعػػػة التجريبيػػػة  ائجنتػػػأظيػػػرت 
الطريقػة رسػوا عمػى وفػؽ د الػذيفعمى طبلب المجموعػة الضػابطة استراتيجية تناؿ القمر 

وف رى الباحثيوقد يعزى السبب في ذلؾ عمى ما التقميدية في اختبار االستيعاب القرائي، 
 مف األسباب اآلتية: أكثرواحد أو  إلى

قد أفادت طػبلب المجموعػة التجريبيػة وذلػؾ لمبلحظػة  تناؿ القمر إف استراتيجية .2
القرائي لدييـ، إذ تفوقوا عمػى طػبلب المجموعػة االستيعاب زيادة درجات اختبار 

 .الضابطة
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إلػػى  مػػف االسػػتراتيجيات التدريسػػية الحديثػػة التػػي أدتتنػػاؿ القمػػر  إف اسػػتراتيجية .7
تفاعؿ الطبلب مػع الموضػوعات الدراسػية وازديػاد نشػاطيـ، فػأثر ذلػؾ فػي الفيػـ 

 .القرائي لدييـ
اف التػػػػدريس فػػػػي ضػػػػوء اسػػػػترايجية تنػػػػاؿ القمػػػػر قػػػػد سػػػػاعد الطػػػػبلب عمػػػػى بنػػػػاء  .6

مػػػف خػػػبلؿ تنظػػػيـ افكػػػارىـ بحسػػػب امكانػػػاتيـ العقميػػػة، وجعػػػؿ  بأنفسػػػيـمعػػػارفيـ 
 التعمـ قائـ عمى االستيعاب لدييـ

أدى إلى إثارة طبلب المجموعة تناؿ القمر إف التعميـ في ضوء استراتيجية  .2
التجريبية واىتماميـ وتشويقيـ لمادة القراءة، وزاد مف رغبتيـ في تعمـ المادة 

االستيعاب الدراسية وتحضيرىـ ليا، مما أدى إلى زيادة تحصيميـ في اختبار 
 .القرائي

فػي تجػربتيـ جػاءت متفقػة مػع مػا تنػادي اف النتيجة التي توصؿ الييػا البػاحثوف  .0
بػػػػو األدبيػػػػات فػػػػي جعػػػػؿ المػػػػتعمـ محػػػػور العمميػػػػة التعميميػػػػة، فالعمميػػػػة التعميميػػػػة 

 الناجحة ىي التي تبدأ بالمتعمـ وتنتيي بو.

 :االستنتاجاتثانيا: 

 يمكف استنتاج اآلتي:  وففي ضوء النتائج التي توصؿ الييا الباحث

قد أثرت إيجابيًا في رفع مستوى االستيعاب القرائي تناؿ القمر إف استراتيجية  .2
، وذلؾ لما أظيرت عتياديةيقة االأكثر مف الطر االوؿ المتوسط لتبلميذ الصؼ 

 بو الدراسة الحالية مف تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة. 
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سػػػاعدت عمػػػى ظيػػػور سػػػموكيات مرغػػػوب فييػػػا لػػػدى تنػػػاؿ القمػػػر إف اسػػػتراتيجية  .7
ثػارة  طبلبال  طػبلبؽ اليشػو تمنيا االنتباه خػبلؿ الػدرس والعنايػة بمػادة القػراءة وا 

 متابعتيا واإلقباؿ عمى دراستيا. الى
 ةأكثػػر فاعميػػة وبعيػػدًا عػػف الرتابػػالمطالعػػة جعمػػت درس تنػػاؿ القمػػر اسػػتراتيجية   .6

 عتيادية.االفي الطريقة  ةالتي كانت سائد

 باآلتي:  وفضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث في:: التوصياتثالثا

تناؿ القمر استراتيجية استخداـ المغة العربية عمى  درساتومتشجيع مدرسي  .2
 .التطبيؽفي التي تتصؼ بخطواتيا البسيطة 

الدورات التأىيمية أثناء و  التدريبية، برامجالفي  (،تناؿ القمر)استراتيجية تضميف  .7
 .حديثةال االستراتيجيات كونيا مف ومدرساتيا، العربيةالمغة لمدرسي  ،الخدمة

في  جديدةالستراتيجيات استراتيجية ) تناؿ القمر(،  وغيرىا مف االتضميف  .6
 ،المغة العربية في كميات التربية فروعيج طرائؽ تدريس المغة العربية في من
 الدراسي.مف اجؿ االرتقاء في المنيج  ،جديدةيجيات الػباالسترات الطمبة  تعريؼل

 رابعا: المقترحات:

 يقترح الباحثوف اجراء دراسات مكممة ليذه الدراسة ومنيا:

 .اجراء دراسة مماثمة ليا عمى عينة مف طبلب اإلعدادية .2
اجراء دراسة تتناوؿ استراتيجية ) تناؿ القمر(، بمتغير تابع اخر، مثؿ )التعبير  .7

 ، ) تنمية الميوؿ القرائية(.الشفوي، والكتابي(
 .لجنسكا مغايرةفي متغيرات تابعة  متبعةلمدراسة المقاربة دراسة القياـ ب .6
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 در:االمص

 القرآن الكريم

أبػػػػػو الضػػػػػبعات، زكريػػػػػا إسػػػػػماعيؿ، طرائػػػػػؽ تػػػػػدريس المغػػػػػة العربيػػػػػة، دار الفكػػػػػر  .2
 ـ.7002االردف،  -لمطباعة والنشر ، عماف

الػدار المصػرية، ، 6احمد، عبد اهلل، وفييـ، محمد: الطفػؿ ومشػكبلت القػراءة، ط .7
 .2992القاىرة. 

الػػػدليمي، طػػػو عمػػػي حسػػػيف، وكامػػػؿ محمػػػود نجػػػـ الػػػدليمي. أسػػػاليب حديثػػػة فػػػي  .6
األردف، -تػػػػدريس قواعػػػػد المغػػػػة العربيػػػػػة، دار الشػػػػروؽ لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، عمػػػػػاف

 ـ.7002
الػػػدليمي، طػػػو عمػػػي حسػػػيف، وسػػػعاد عبػػػد الكػػػريـ الػػػوائمي: الطرائػػػؽ العمميػػػة فػػػي  .2

 ـ.7006ار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،تدريس المغة العربية، د
اثػر التػػدريب عمػى بعػػض اسػتراتيجيات فيػػـ المقػػروء  ،االدغػـ، رضػػا احمػد حػػافظ .0

لدى طبلب شعبة المغة العربية كميات التربية فػي اكتسػابيـ واسػتخداميـ ليػا فػي 
 ـ.7002تدريس القراءة، جامعة المنصورة، كمية التربية، بدمياط، 

منػػػاىج البحػػػث العممػػػي، دار  ،ـ كػػػريـ، وداود عبػػػد السػػػبلـ صػػػبريالجابري،كػػػاظ .3
 ـ.7020العراؽ،  -الكتب والوثائؽ، بغداد

منػػاىج البحػػث فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس، مكتػػب النعيمػػي  ،الجػػابري، كػػاظـ كػػريـ .2
 ـ. 7022العراؽ،  - لمطباعة واالستنساخ، بغداد

والمسػػتحدث،  - المػػألوؼالتميمػػي، عػػواد جاسػػـ محمػػد. طرائػػؽ التػػدريس العامػػة  .8
 ـ.7020العراؽ،  -المكتبة الوطنية، بغداد
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النعيمي، عمي شامؿ، تدريس المغة العربية، دار اسامو لمنشر والتوزيع، عماف  .9
 ـ.7002االردف ، –

وفاىـ حسف الخفاجي: مبادئ القياس والتقويـ، جامعة  العجيمي، صباح حسف، .20
 ـ7002بابؿ، كمية التربية، 

طفى: التقػػويـ الػػواقعي فػػي العمميػػة التدريسػػية، دار المسػػيرة العبسػػي، محمػػد مصػػ .22
 ـ.7020األردف،  -لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف 

الظاىر، زكريا محمد، وآخروف: مبادئ القياس والتقويـ في التربيػة، دار الثقافػة،  .27
 ـ.2999األردف،  -عماف

رائػػي واألداء جبػػار، نغػػـ شػػاك ر، طأثػػػر طريقػػة إعػػادة الوصػػؼ فػػي االسػػتيعاب  الق .26
التعبيػػري عنػػد  تمميػػذات الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيط، جامعػػة بغػػداد، ك ميػػة التربيػػة 

 .ـ7022ا بف ر شد، رسالة ماجستير غير منشورة،
 التربػػػػوي الكتػػػػاب دار القرائػػػػي، لبلسػػػػتيعابتراتيجيات مارغريػػػػت، اسػػػػ دايرسػػػػوف، .22

 ـ.2993، السعودية العربية المممكة–الدماـ  والتوزيع، لمنشر
الميارات القرائية وطرؽ تدريسيا بيف النظرية والتطبيػؽ،  ،حراحشة، إبراىيـ عمي .20

 .7002عماف، دار الخزامي لمنشر والتوزيع.
، وايماف إسماعيؿ عايز. مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسػيا، زاير، سعد عمي .23

 ـ.7022األردف،  -دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف
اسػتراتيجية مػا وراء المعرفػة فػي تحسػيف انمػاط موسى، مصطفى اسماعيؿ: اثػر  .22

الفيػػػـ القرائػػػي والػػػوعي بمػػػا وراء المعرفػػػة وانتػػػاج األسػػػئمة لػػػدى طػػػبلب المرحمػػػة 
 ـ.7002االعدادية، 

ممحـ، سامي محمد: مناىج البحث فػي التربيػة وعمػـ الػنفس، دار المسػيرة لمنشػر  .28
 ـ.7000األردف،  -والتوزيع والطباعة، عماف
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: ميػػػػػػػػػػػارات القرائيػػػػػػػػػػػة عاشػػػػػػػػػػػور راتػػػػػػػػػػػب قاسػػػػػػػػػػػـو  ي،محمػػػػػػػػػػػد فخػػػػػػػػػػػر  مقػػػػػػػػػػػدادي، .29
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