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 مهارات الفهم القرائي لدى طمبة الصف الثاني المتوسط أثر إستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية
 م.م أحــــــــــــمد صالح نهابة  

 مديرية تربية بابل/ وزارة التربية
 ممخص البحث

يهدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى اثر إستراتيجية التساؤؿ الػااتي يػي تيةيػة بعػا ةهػارات اللهػـ اللرا ػي لػدل 
 .طالب الصؼ الثايي الةتكسط

 (60)حيػث طـػػبؽ البحػث عمػى عييػة بمػا حجةهػا ، تحليؽ ةا هدؼ إليه البحث استعةؿ الباحث الةيهج التجريبػيكل
طالبنا درسػت كيلنػا  (30)تـ تكزيعهـ عمى ةجةكعتيف تجريبية ةككية ةف  .طالبنا ةف الصؼ الثايي الةتكسط يي ةحايظة بابؿ

 لبنا درست بالطريلة االعتيادية.طا (30)كضابطة ةككية ةف ، إلستراتيجية التساؤؿ الااتي
كتػػـ االاتصػػار عمػػى الةهػػارات ، كتةثمػػت ودكات الدراسػػة كةكادهػػا يػػي اا ةػػة ةهػػارات اللهػػـ اللرا ػػي الةياسػػبة لمطػػالب

 :كاختبار للياسها بعد التأكد ةف صداه كثباته. كاختبر البحث اللرا الام كاف يصه، التي اتللت عميها الدراسات السابلة
 اات داللة إحصا ية بيف طالب الةجةكعتيف التجريبيػة كالضػابطة يػي ةتكسطػػات درجػات التحصػيؿ  ال تكجد يركؽ

كاللهػـ ، كاللهػـ التػاكاي، كاللهـ اليلػدم، كاللهـ االستيتاجي، اللهـ الحريي)البعدم يي ةهارات اللهـ اللرا ي الخةس 
 (االبداعي

،  ية كصػكال إلػى يتػا ج البحػث كةيهػا: )الةتكسػط الحسػػػػػابيكاد استخدـ الباحث عددنا ةف األساليب كالةعالجػات اإلحصػا
كاالختبػار التػا ي( كبعػد إجػرات التحمػيالت اإلحصػا ية الةياسػبة ، كةعاةؿ السػهكلة كالصػعكبة، 2ةربع كا، كااليحراؼ الةعيارم

، اللهػـ الحريػي يي التحصػيؿ البعػدم يػي ةهػارات (٠ٓ٘ٓ)تكصؿ الباحث إلى كجكد يركؽ اات داللة إحصا ية عيد ةستكل 
بعػد ضػبط التحصػيؿ ، كةهػارات اللهػـ اإلبػداعي، كةهػارات اللهػـ التػاكاي، كةهارات اللهـ اليلدم، كةهارات اللهـ االستيتاجي

اللبمػػي لصػػالب طػػالب الةجةكعػػة التجريبيػػة. ككيلنػػا لتمػػؾ اليتػػا ج يةكػػف اللػػكؿ اف إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي وثػػرت يػػي تيةيػػة 
ثػػارة ايتبػػاههـ كت ػػكيلهـ لمػػدرسةهػارات اللهػػـ اللرا كوكصػػى ،  ػػي لػػدل الطمبػػة ةلاريػػة بالطريلػػة التلميديػػة ةةػػا زاد ةػػف دايعتػػيهـ كاو

 البحث بجةمة ةف التكصيات جات ةف وهةها:
اعتةػػاد إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي يػػي تػػدريس اللػػراتة لمصػػلكؼ الةتكسػػطة أليهػػا إسػػتراتيجية وثبتػػت ياعميتهػػا ةػػف خػػالؿ  .1

 ة. التجربة الحالي
، كالعةػػؿ عمػػى تيةيتهػػا، كاختيػػار اليصػػك ، التركيػػز عمػػى تيةيػػة ةهػػارات اللهػػـ اللرا ػػي عيػػد بيػػات ةيػػاهج الم ػػة العربيػػة .2

كسابها لمطالب يي دركس اللراتة وثيات الةكااؼ التعميةية.  كاو
 كاستكةاال لمبحث ااترح الباحث إجرات بحكث كدراسات ةستلبمية ةف وبرزها:

 دراسة الحالية عمى ةراحؿ دراسة وخر. إجرات  دراسة ةةاثمة لم .1
 إجرات دراسة ةةاثمة لمدراسة الحالية اثر إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي ةادة وخرل ةف ةكاد الم ة العربية. .2

 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 اواًل: مشكمة البحث 
 ة العربية يي الةرحمة ككيه ةدرس لمك  يي ضكت الخبرة العمةية لمباحث يي ةجاؿ طرا ؽ التدريس ةف جهة 

اد الحظ اف هياؾ اصكر يتعمؽ بتعميـ اللراتة يي هاه الةرحمة تحديدا يتج عيه ضعؼ يي ، الةتكسطة ةف جهة اخرل
دراسة )( ك1998، الخالدم)كهاا ةا وثبتته الدراسات السابلة كدراستي ، ةستكل الطالب يي ةهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات اللهـ اللرا ي

كيجد البػػاحث  .اف ةستكل الطمبة يي اللهـ اللرا ي ااؿ ةف الةستكل الةطمكب :( المتيف كاف ةف يتا جهةا2004الخلاجي 
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كالى ، إهةػػاؿ الةدرسيف لدرس اللراتة لحساب اللكاعد، ةف ةلدةة وسباب هاا الضعؼ هك ركتيية طرا ؽ التدريس كرتابتها
ػػاب الر يسية الةسؤكلة عف تديي ةستكل الطالب يي اللراتة هك تدريس للراتة " ةف بيف األسبػػػػػػػػػػػ :االؾ ا ار طعيةة بلكلة

، (81 ، 1998، ةةا ايلدهـ اإلحساس بأهةية اللراتة يلسها " )طعيةة، كال يتحدل تلكيرهـ، بأسمكب اليثير اهتةاـ الطمبة
 .رات اللهـ اللرا ي لدل الطمبةيةكف ةف خاللها تيةية ةها، ةةا تظهر الحاجة الى تبيي إستراتيجية تدريسية حديثة

ةف خالؿ اإلجابة ، كعميه تتحدد ة كمة البحث الحالي يي ضعؼ طالب الصؼ الثايي ةتكسط يي يهـ الةلركت 
 :عف السؤاؿ اآلتي

 ةا اثر استعةاؿ إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تيةية ةهارات اللهـ اللرا ي لدل طمبة الثايي ةتكسط. 
 اهمية البحث  ثانيًا:

كتتداخؿ ييةا بييها كاصبب ييها العمـ ، اف العالـ اليـك اصبب عبارة عف ارية تت ابؾ ييها ةصالب األةـ كال عكب
سةة العصر كوداة التيةية كالتلدـ كتربية األجياؿ عمى وسمكب التلكير العمةي خصكصا كاف احد اهـ وهداؼ التربية هك 

لاا يةف الةؤكد اف التربية تؤدم دكرا  .كالعادات العلمية كاللكرية الصحيحةتيةية العلؿ الب رم ةف خالؿ تزكيده بالةعمكةات 
يهي عةمية ةخططة ةيظةة ترةي الى ، ر يسا يي تككيف اإليساف عف طريؽ تراية جةيع اكجه الكةاؿ التي يةكف ترايتها ييه
ة كاالجتةاعية ليصبب اادرا عمى التكّيؼ ةساعدة اللرد عمى اليةك الّسكم الةتكاةؿ ةف اليكاحي الجسةية كالعلمية كااليلعالي

 (.25 ،:2003، ةع يلسه كةع ةا يحيط به )وبك جادك
، 1975، الجةبالطي كالتكايسي)كال يتملظ إال بلكر" ، كالم ة وداة اللكر يلكؿ ارسطك: " اييا ال يلكر إال بملظ

  (. 23 ، ب. ت، ظاير)دكف وللاظ  يال ويكار ةف، . كالم ة ال يةكف يهةها إاّل ةف خالؿ ارتباطها باللكر(15 
كعمػػى هػػاه ، كيجػػد الباحػػث اف هيػػاؾ ارتبػػاط كثيػػؽ كعةيػػؽ بػػيف الم ػػة كالتلكيػػر ياحػػدهةا يعتةػػد عمػػى االخػػر كيكةمػػه

" اف األسػاس األكؿ  بػؿ الكحيػد  :حيث يلكؿ عصػر، العالاة يتحدد ةلدار اكتساب اللرد لم ة كاستعةالها يي عةمية التكاصؿ
      (.45   ، 2000، عصر)ايةا يتحدد يي اليةك الم كم " ، كالةعريي لمةتعمـيي اليةك العلمي 

، كعمى الرغـ ةف اهةية جةيع يركع الم ة ياف اللراتة التػي هػي يػف ةػف  اهػـ ييػكف الم ػة العربيػة كةهارتهػا )عطػا  
كال ريػب  .سػتةاع ككتابػةتعد االساس الام تبيى عميه سا ر يركع الي ػاط الم ػكم االخػرل ةػف حػديث كا ، (163 ، 2006

( اا ايه ال سبيؿ له 5 ، 1987، يي اف اللدرة عمى اللراتة ةف اهـ الةهارات التي يةكف اف يةمكها اللرد )الحسكف كالراكم
كاللػرد اللػادر عمػى اللػراتة الجيػدة  ، إلى تلهـ االر ػادات كالتكجيهػات كالتعػرؼ عمػى االخبػار بطريلػة ةيسػرة اال ااا كػاف اار ػان 

يضػال عػف ويهػا تعػد ةػف ، الكسيمة التي يكسع بهػػػػا ايااه العلمية كالتزكد ةف كيػكز الحكةػة كالةعريػة كالتػاكؽ كاالسػتةتاعيةمؾ 
 0(21 ، 1958، العكاةؿ االساسية يي اليةك العلمي كااليلعالي لملرد )رضكاف

اصػػبب تعميةهػػا يػػي الكاػػت الحاضػػر كيتكاػػؼ تلػػدـ اللػػرد يػػي بليػػة الةػػكاد الدراسػػية عمػػى التلػػدـ يػػي اللػػراتة لػػاا يلػػد   
كلػ ف اختمػؼ الةربػكف ، ةكضع اهتةاـ الةربيف يي جةيع ايحات العالـ يهي ةػف اساسػيات اهػداؼ التربيػة يػي التعمػيـ االبتػدا ي

يػػي اهةيػػة االهػػداؼ االخػػرل اال ايهػػـ ال يختملػػكف يػػي اهةيػػة اللػػراتة بكصػػلها هػػديان ةػػف اهػػداؼ هػػاه الةرحمػػة كهػػي الةػػدخؿ 
عميه يةكف اللكؿ اف اللراتة يي الةدرسة االبتدا ية اهـ ةا ي  ؿ التربية الحديثة يػي الةرحمػة االكلػى ةػف حيػاة ، عمـالر يس لمت

 ( 106  ، 1995، عبدة كعثةاف).اللرد التعميةية اليها اساس تعمةه
بؿ ، ا يلرا تعد اراتة يااصةكال ترتبط بلهـ لة، يكؿ اراتة ال تتكصؿ الى اللهـ، اف ال اية ةف تعميـ اللراتة هك اللهـ   

يػػػاللهـ هػػػك الػػػركف األسػػػاس   (73  ، 1962، الجػػػكةرد) .ال يةكػػف اف يسػػػةيها اػػػراتة يػػػي ضػػػكت التربيػػػة الحديثػػػة لةلهكةهػػػا
، كاللػػراتة سػػكات وكايػػت صػاةتة وـ جهريػػة ال يةكػػف وف تـيػػتفج ةػف عيصػػر اللهػػـ بةعيػػاه الةحػدكد الةليػػد بػػالي  الةلػػركت، لملػراتة

ياللراتة ليست عةمية ةيكاييكيػة تلػـك عمػى ةجػرد التعػرؼ ، ؿ الام يعيي اإليادة ةف الخبرات  كالةعارؼ السابلةكبةعياه ال اة
 (.106 ، 2005، بؿ ايها عةمية يكرية علمية ةعلدة تكحي الى اللهـ )ابك الضبعات، عمى الحركؼ كاليطؽ بها
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دؼ الام يسعى إليػه كػؿ ةعمػـ لتيةيتػه بةهاراتػه الةختملػة كاللهـ اللرا ي هك ال اية ةف اللراتة كالضالة الةي كدة كاله 
كةػػف خػػالؿ ةهػارات اللهػػـ اللرا ػػي يلػػـك ، (204 ، 2010، كةسػتكياته لػػدل الطمبػػة يػي ةختمػػؼ الةراحػػؿ الدراسػػية )الحػالؽ

يبةلػدار ةػا يلػرو  .ربطكال، كالحكـ كاالستيتاج، كاإلدراؾ، كالتجريد، كالتعةيـ، التحميؿ :ةثؿ، الطالب بكثير ةف العةميات العلمية
يارتلػات اإليسػاف كثلايتػه لػـ يعػد يتكاػؼ عمػى كةيػة الةلػركت ، كتبػرز ابتكاراتػه، كتتسػع فيااػه، كتظهر ةكهبتػه، اللرد يسةك يكره

 .(22 ، 2010، كاستثةاره لمةلركت كسيمه لهاا االرتلات )الحةيد، بؿ عمى وسمكب اللراتة يلسه، يلط
اليها ركيان  .ةهارات اللهـ اللرا ي لدل الطمبة هي الطرا ؽ الةستعةمة يي التدريسكيجد الباحث اف ةف اهـ ةاييةي 

وساسيان ةف وركاف التدريس يهي اعتةاد استراتيجية ةحددة بايجاز ةكاؼ تعميةي ضةف ةادة دراسية ةعيية كاإلستراتيجية هيا 
ةدرس لتحليؽ وهداؼ الدرس كالكصكؿ إليها تعيي خط السير الةكّصؿ إلى الهدؼ وم الخطكات األساسية التي خطط لها ال

 (40 ، 1991، بحيث يككف باستطاعة الةتعمةيف إدراؾ ةحتكل الةادة كيهةها كتطبيلها )ةحةد كةحةد
عةؽ كالت كةا كتعد إستراتيجية التسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؿ الااتي ةف استراتيجيات ةاكرات الةعرية كالتي يةكف لها تيةية التلكير

ةةا يجعمه اكثر ايدةاجا ةع ، اليها تلـك عمى تكجية الةتعمـ ةجةكعة ةف األس مة ليلسه اثيات ةعالجة الةعمكةات، به
 .(4 ، 2009، كيخمؽ لديه الكعي بعةميات التلكير )ابك عجكة، الةعمكةات التي يتعمةها

كحيف بيدو الطمبة باستعةالها ، يعا ةعريياكترجع ياعمية هاه االس مة الااتية الى ايها تخمؽ بياتا ايلعاليا كدا 
كةكااؼ ، كاف ةعالجة الةعمكةات بطريلة االس مة تثير دكايع الطمبة لميظر يي اطار خبراتهـ السابلة، يصبحكف اكثر ايجابية

الةكااؼ بةا يزيد احتةاؿ تخزيف الةعمكةات يي الااكرة بعيدة الةدل كيجعؿ استعةالها يي الةستلبؿ كيي ، حياتهـ اليكةية
 .(140، 2009، الةتيكعة اةرا يسيران )علاية كالخزيدار

 :ثالثًا: فرضية البحث
ال تكجد يركؽ اات داللة إحصا ية بيف طالب الةجةكعتيف التجريبية كالضابطة يي ةتكسطػات درجات التحصيؿ  -1

كاللهـ ، كاللهـ التاكاي، يلدمكاللهـ ال، كاللهـ االستيتاجي، البعدم يي ةهارات اللهـ اللرا ي الخةس )اللهـ الحريي
 (االبداعي

 :رابعًا: حدود الدراسة
 :يتحدد البحث اآلتي بةا يأتي

 ـ(.2011-ـ2010عيية ةف طمبة الصؼ الثايي الةتكسط يي ةحايظة بابؿ لمسية الدراسية ) .1
 .عدد ةف الةكضكعات اللرا ية يي كتاب الةطالعة كاليصك  لمصؼ الثايي الةتكسط .2
 (كاللهـ اإلبداعي، كاللهـ التاكاي، كاللهـ اليلدم، كاللهـ االسيتياجي، اللهـ الحريي)اللرا ي كهي بعا ةهارات اللهـ  .3

 تعريف المصطمحات: :خامساً 
 اإلستراتيجية

( بأيها  " ةجةكعة ةف األي طة كوساليب التلاعؿ االجتةاعي كاألكاديةي كالبي ي التي Oliver, 1977كعريها ) -1
 (.Oliver   1977,P:194يهدؼ اليه الةيهج " )يلـك بها الطمبة لتعمـ ةا 

كعريها زكرم بأيها " ةلهـك تعميةي يلصد به الطريلة التي يتبعها الةدرسكف كي يعدكا لطمبتهـ تةهيدان لمدرس  -2
 (.286 ، 1987زكرم )الجديد"  

تهي ة علكلهـ  كعريها  زيتكف بأيها " ةجةكعة األي طة التي تةارس ةف الةدرس كالطالب يي بداية الدرس ب را -3
 ( 286 ، 2001زيتكف  )لتعمـ الةحتكل الجديد لةكضكع الدرس " 

سمسمة اإلجراتات التي يتـ تخطيطها بإحكاـ لتكظيؼ اإلةكايات الةادية  :وةا التعريؼ اإلجرا ي لإلستراتيجية هك      
  .ت اللهـ اللرا يكتةكييهـ ةف ةهارا، كالب رية يي الةدرسة لةساعدة الطالب عمى تحليؽ وهداؼ التعمـ
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 التساؤل الذاتي
كبعدها" ، كوثيا ها، " وس مة يضعها الطالب تتياكؿ الةادة الدراسية التي يدرسكيها ابؿ اللراتة :عريه عدس بأيه -1

 (.ٗٗٔ: 1996، عدس)
كالت جيع  ،كوثيا ه؛ لتيسير اللهـ، كيعريه ككستا كفخركف بأيه:  "األس مة التي يكجهها الةتعمـ إلى ااته ابؿ التّعمـ -2

 (ٜٙ.   1998، عمى التلكير يي العياصر الةهةة يي الةادة التي يدرسها الةتعمـ" )ككستا كاخركف
وك ، وك يي وثيا ها، "ةجةكعة ةف األس مة التي يطرحها الطالب ابؿ عةمية اللراتة :( بايهCoyneيعريه ككيف )  -3

كتتطمب إجابة الطالب ، ر الطالب يي عةمية اللراتةكتلكي، كهاه التساؤالت تستدعي تكاةؿ الةعمكةات، بعد اللراتة
 (Coyne,2007:85عف هاه التساؤالت" )

، كوثيا ها، ةجةكعة ةف األس مة التي يكجهها الطالب إلى ااته ابؿ اللراتة :وةا التعريؼ اإلجرا ي لمتساؤؿ الااتي هك   
 بحيث تساعد هاه األس مة عمى اللهـ اللرا ي.، كبعدها

 :المهارة
  (196 ، 1984، رّياف) ." اللدرة عمى األدات بدرجة كبيرة ةف لكلاية كالداة كالسرعة " :ا رّياف  بأيهاعريه -1
" األدات السػهؿ الػدايؽ اللػا ـ عمػى اللهػػـ لةػا يتعمةػه اإليسػاف حركيػان كعلميػان ةػع تػكيير الكاػػت  :الملػايي كالجةػؿ بأيهػا -2

  (187 ، 1996، كالجةؿ، الملايي) .كالجهد كالتكاليؼ "
تلاف :وةا التعريؼ اإلجرا ي لمةهارة هك  .ادرة الطالب عمى ودات اللراتة بسرعة كداة كاو

 :الفهم القرائي
" ةحصمة ةا يستكعبه اللارمت كةا يستيتجه ةف ةعارؼ كحلا ؽ باالستياد الى ةملته  :عرية التؿ كالةلدادم بايه -1

 (13 ، 1988، كالةلدادم، التؿ) .الةعريية "
كةالةب الةلركت؛ لتككيف الةعايي الةليدة لكؿ اارئ ، "العةمية التي تستخدـ ييها الخبرات السابلةكيعريه عصر بأيه  -2

 (ٕٖ  ، 1999، يرد يي سياؽ ةعيف" )عصر
كيعريه سعد بأيه "عةمية علمية ةعريية تلـك عمى ةراابة التمةيا لااته  كإلستراتيجياته التي يستخدةها وثيات اللراتة  -3

 .(ٚ٘  ، 2006، كتلييةه لها" )سعد
، كاللهـ والستيتاجي، هك يهـ الطالب لمي  يي إثيات اللراتة ةف حيث اللهـ الحريي :وةا التعريؼ اإلجرا ي لملهـ اللرا ي

  .كاللهـ اإلبداعي، كاللهـ التاكاي ، كاللهـ اليلدم
 

 الفصل الثاني
 الخمفية النظرية ودراسات سابقة

 خمفية نظرية :أوال 
 الذاتي إستراتيجية التساؤل

 مفهوم التساؤل الذاتي 
، يهياؾ ةف يطمؽ عميها إستراتيجيات الةساعدة الااتية ةثؿ: التخطيط الااتي، تعددت تسةيات التساؤؿ الااتي 

، ( كهياؾ ةف يطمؽ عميها إستراتيجية التيبؤ اللرا ي )ةلمبٕٙٓ  ، ـ ٕٓٓٓ، كالتأةؿ الااتي )عبد الحةيد، كالتلدير الااتي
2007 ،  ٔٓٙ).  

عرؼ عصر التساؤؿ الااتي بأيه "تدريب الطالب عمى استيتاج اللكرة الر يسة التي يصكغكف عمى وساسها  كاد
عادة صياغة وس مة وخرل، ثـ تككيف وس مة حكؿ اللكرة ااتها، األس مة   (ٕ٘ٙ  ، 1999، عصر)عمى غرارها"  كاو

 األس مة: رل يهةي  وف التساؤؿ الااتي يتضةف يكعيف ةفي
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 كيكلدكف وس مة تةاثمها.، كيكةمكيها،  مة الةكجهة: كهي عبارة عف رؤكس وس مة يحددها الةعمـ لهـاألس - ٔ
بحيث ، وك بعدها، وك ابمها، التعمـ األس مة غير الةكجهة )الةلتكحة(: كهي األس مة التي يصكغها الطالب وثيات عةمية - ٕ

دراؾ الة زل، تساعده عمى يهـ الةادة الةتعمةة  (.ٕ٘ٔ  ، ٖٕٓٓ، لتلكير ييها )يهةيكا، ةيها كاو
كةحاكلتهـ ، وك بعدها، وك وثيا ها، كيعريها عا كر كةلدادم بأيها "التساؤالت التي يطرحها الـلّرات ابؿ اللراتة

 (٘ٛ  ، 2005، اإلجابة عف هاه التساؤالت وثيات اللراتة" )عا كر كةلدادم
تي عمى ايه يؤكد عمى الدكر االيجابي لمطالب يي كةف خالؿ التعريلات السابلة يتضب ةلهـك التساؤؿ الاا

 .اكتساب الةعرية وثيات التعمـ
 أهمية استعمال إستراتيجية التساؤل الذاتي في التدريس

الف ةف الةليد ، تعد هاه االستراتيجة ةف االستراتيجيات الةهةة يي تساعد الطالب يي تيةية ةهارات اللهـ لدية 
كهاه االس مة الااتية تيسر اللهـ كت جع الةتعمـ الى الكاؼ اةاـ ، ؿ التعمـ كاثياته كبعدةلمةتعمـ تكجيه ليلسه اس مة يب

، العياصر الةهةة كالتلكير يي الةادة العمةية التي تعمةها كربط اللديـ بالجديد كالتيبؤ با يات جديده كاثارة الخياؿ )بهمكؿ
2004 ،  37.) 

التعمـ بلكله: "إييا يرجك وف يأتي الكات  خداـ األس مة الااتية ييكيؤكد عدس عمى وهةية تدريب الطالب عمى است 
، بدال ةف وف يلـك الةعمـ بالؾ، بعرا ة اكمهـ كاضاياهـ بأيلسهـ كيلكةكف، الام يصكغ ييه الطالب وس متهـ كيطرحكيها

 كةف الؾ العةؿ عمى، لتلكيركودعى إلى ا، ييه الطالب ةف يةااج وس متهـ يتككف وكثر تحديدنا كيتكؽ إلى اليـك الام ي ير
وف يعرضكا اضاياهـ عف  .كعمى الطالب، كةا يتكصمكف إليه ةف استيتاجات، كجكد ااعدة بيايات يرجعكف إليها يي ويكارهـ

 (97 ، 1996، عدس)طريؽ طرح األس مة" 
د عمى كتككيف اس مه عف ةضةكية تسػاع، كاف ةايلـك به الطالب يي اثيات التعمـ ةف يح  الي  الةلركت 

كالتدريس ةف اجػػػػؿ اللهـ عةمية تكليدية لبيات ، ياللهـ يعتةد عمى ةايلـك الطالب بتكليده يي اثيات التعمـ، االسيتعاب الدايؽ
كبيف ةعمكةات الطالب كخبراته كةتلداته ةف ، ةثؿ الجةع كالللرات كالكحدات االكبر، عالاات بيف اجزات الةػػػػػادة الةلركتة

، اسةاعيؿ)كيبات الةعمكةات الةختزية يي الااكره كالةعمكةات الجديدة ، ت الدراسية ةف جايب اخركالةكضكعا، جايب
2001: 73.) 

الااتي يي عةمية اللراتة يلسر اعتبػار عةمية اللراتة عةمية ي يطة ةؤثرة تؤدم إلى  إفَّ تكظيؼ إستراتيجية التسػػاؤؿ 
إجابات لتمؾ  ةف األس مة سيكجه ايتباهه كتركيزه إلى الةعمكةات التي ت كؿ ياللارئ الام يكجه ةجةكعة، اللارئ تركيز ايتباه

 (ٛ   2005، األس مة )عا كر كةلدادم
ةةا ي عر الطالب ، كبياتا عمى ةاسبؽ يرل الباحث اف هاه اإلستراتيجية تجعؿ دكر الطالب اكثر ايجابية 

لعةميات الةعريية التي يلكةكف بها كتزيد ةف االيتباه عمى بالةسؤكلية اتجاه حؿ السؤاؿ كتيةي دكايعة كةا تيةي الكعي با
 .العياصر الةطمكب تعمةها

 :خطوات إستراتيجية التساؤل الذاتي
 :التعمـ كعمى اليحك اآلتي (كبعد–كيي إثيات  -ابؿ) :تتـ تدريس هاه اإلستراتجية كيؽ ثالث ةراحؿ ر يسية هي 

 لراتة(ةرحمة ةاابؿ التعمـ )الخطكة السابلة لم :وكال
كيدربهـ عمى استخداـ التساؤؿ الااتي )وم األس مة التي يةكف ، الطالب يعرا الةدرس ييها ةكضكع الدرس عمى 

 كةف هاه األس مة:، لمطالب وف يسألها ليلسه(؛كالؾ بهدؼ تي يط عةميات الةعرية التي تسبؽ الدرس
 عمى البدت يي التلكير. الااكرة اصيرة الةدل ةا الهدؼ الام وسعى لتحليله؟ ب را إيجاد يلطة لمتركيز تساعد - ٔ
 لةااا ويعؿ هاا؟ ب را إيجاد هدؼ يتجه يحكه التلكير. - ٕ
 لةااا يعدُّ هاا الام ويعمه ةهةنا؟ ب را الكاكؼ عمى السبب ةف اللياـ بعةميات التلكير. - ٖ
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، كالةعرية السابلة )عرياف، لجديدةكيؼ يرتبط هاا بةا وعريه ةف ابؿ؟ ب را التعرؼ عمى العالاة بيف الةعرية ا -4
2003 ، 211.) 

كال را ةف هاه االس مة التي يكجهها الطمب ليلسه هك التعرؼ عمى ةا لديه ةف ةعرية سابلة حكؿ ةكضكع  
ثارة اهتةاةه حيث اف هاه الةعرية السابلة اك التصكرات اللبمية تلاـك االختلات ااا ةا استعةمت ةعها استراتيجيات ، الدرس كاو

كالتعرؼ عمى هاه التصكرات اللبمية تساعد الةعمـ يي تحديد ت كيؿ خبرات التعمـ كةساعدة الطمبة يي ، التدريس التلمدية
كهاه االس مة تخمؽ تكجها علميا ةعييا لدل الطمبة كتخمؽ لديهـ دليال يكجههـ يي التعمـ ، الكصكؿ الى ةلهـك الةلبكؿ عمةيا
 (118، 1996، كفكةعالجة الةعمكةات )ةارازايك كفخر 

 خطوة التعميم )خطوة القراءة(: :ثانيا 
كيةكف لمةعمـ تكجيه ، الااتي؛ لتي يط العةميات الةعريية يلـك ييها الةدرس بتدريب الطالب عمى وساليب التساؤؿ  

 كالؾ بسؤاؿ ويلسهـ األس مة التالية: الطالب إلى وهةية ةتابعة األدات اللرا ي؛
 دؼ استرجاع الةعمكةات السابلة.بهب تاكرها؟ ةا الةعمكةات التي يج - ٔ
 ةا األس مة التي وكاجهها يي هاا الةكاؼ؟ ب را اكت اؼ الجكايب غير الةعمكةة. - ٕ
 هؿ احتاج خطة ةعيية للهـ هاا وك تعمةه؟ ب را تصةيـ طريلة لمتعمـ. - ٖ
 ةا األيكار الر يسة يي هاا الةكاؼ؟ ب را إثارة االهتةاـ. - ٗ

كتكليد ويكار جديدة ةةا يجعمه ، مى هاه األس مة تساعد الطالب عمى تيظيـ ةعمكةاته كتيظيةها كتاكرهاكاإلجابة ع 
 يلكر يي الخطكات التي تساعده يي حؿ الة كمة ةف جكايبها الةختملة ةةا يجعمها وسهؿ يي الحؿ 

تي يحتاج الطمبة الى ةعريتها كال، كيي هاه الةرحمة ويضا تتضب الجكايب ال اةضة اك غير الةعمكةة لدل الطمبة  
كةا يتـ تكضيب الخطكات ، كييه ويضا يتـ تحديد األدكات كالةكاد الةطمكبة إلجرات األي طة، عف الةكضكع الةراد دراسته

كةا يجب تحديد األهداؼ التي تـ كضعها ةسبلا ةف ابؿ ، كاللكاعد التي يجب تاكرها كالتعميةات الكاجب إتباعها، الالزةة
كضكح هاه اإلر ادات كتلديةها ب كؿ صحيب كةبا ر كظاهر يساعد الطمبة عمى االحتلاظ بها يي واهايهـ إثيات ك ، الةدرس

 .(36 ، 2009، التدريس كتعطيهـ يرصة لتليـ ودا هـ ييةا بعد )ابك عجكة
 (خطوة ما بعد التعميم )ما بعد القراءة :ثالثا

كةف ، التساؤؿ الااتي لمتي يط عةميات ةاكرات الةعرية حيث يةرف الةدرس الطمبة يي هاه الخطكة عمى وساليب 
 :وةثمة هاه األس مة

 .ب را تلييـ التلدـ ؟كيؼ عةمت يي حؿ هاا السؤاؿ -1
 .ب را ةتابعة ةا ااا كاف هياؾ حاجة إلجرات فخر ؟هؿ احتاج إلعادة حؿ السؤاؿ -2
 ؟هؿ ةا تعمةته يلترب ةةا كيت وتكاع -3
 ؟هؿ وستطيع حؿ السؤاؿ بطريلة وخرل -4
 ؟ؿ هاا ةا وريد الكصكؿ إليه بالضبطه -5
 ؟كيؼ يةكف التحلؽ ةف صحة الحؿ -6
يعرا االهتةاـ بالتطبيؽ يي ةكااؼ وخرل لربط الةعمكةات  ؟هؿ وستطيع تعةيـ الحؿ باليسبة لةسا ؿ وخرل -7

 .الجديدة بخبرات بعيدة الةدل
صؿ اليها ثـ تكاةمها كتليةها ككيلية كاإلجابة عف هاه األس مة تساعد الطمبة عمى تياكؿ كتحميؿ الةعمكةات التي تك 

 ( 19  ، 2000، االستلادة ةيها ) هاب
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كيحث ، كاف يلكةكا بتصحيب ةا لديهـ ةف ةلػػػػػػاهيـ خاط ة، كهكاا يستطيع الطمبة اف يك لكا الجكايب ال اةضة لديهـ
يهـ كخبراتهـ الةكتسبة الى ةكااؼ كبالؾ يستطيعكف يلؿ ةعار ، بيات الةعيى كيتيجة لتلاعؿ بيف الةعرية كالخبرة الجديدة

 ( يكضب خطكات هاه االستراتيجية1 كؿ )ك  (193  ، 2004، ةت ابهة )بهمكؿ
 

 (1 كؿ )
 خطكات إستراتيجية التساؤؿ الااتي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 :خصائص إستراتيجية التساؤل الذاتي
كدايعا ، الطمبة ال يلسهـ تخمؽ بياتا ايلعالياياألس مة التي يسألها ، تلـك عمى ايجابية التمةيا يي العةمية التعميةية -1

 .(142  ، 1998، كيصبحكف وكثر  عكر بالةسؤكلية عف تعمةهـ )االعسر، ةعرييا
كةا يكدكف ، كعرا ةايعريكيه، كتجعمهـ اادريف عمى التحاكر، تساعد الطمبة عمى صياغة وس متهـ حكؿ الةكضكع -2

 .ةعريته
 .كبدلؾ يصبحكف طمبة وكثر كلاية، طاااتهـ يحك العةؿ الجةاعيتزيد ةف اللهـ الةكضكع لمةكضكع كتطمؽ  -3
 .كبالؾ يبلى وثره طكيال، يعتةد الطمبة عمى ويلسهـ يي بيات الةعيى ةف خالؿ اكت ايهـ له -4
، كةا يرغبكف يي ةعريته )وبك عجكة، كيهةهـ اإلدراكي، كالةلاهيـ البديمة، تساؤالت الطمبة تك ؼ عف يةط تلكيرهـ -5

2009 ،  40) 
ام يصبحكف ، يصبب الطمبة اكثر حسػػػػاسية لألجزات الةهةة يي ةحتكل الدرس كيراابكف يهةهـ لمةادة التعميةية -6

 .كوس مة إلارايهـ ، كيلكةكف بػإجرات عالجي عف طريؽ تكجيه األس مة ااتية أليلسهـ، عمى كعي بةا يلهةكيه
ف بالتحكـ الااتي يهـ يلركف وهدايهـ ااتيا )وبك كي عرك ، كتلكم ال خصية، تلكم  عكر الطمبة باللاعمية الااتية -7

 . (40  ، 2009، عجكة
 
 

 خطوة ما بعد التدريس طوة التدريسخ اخلطوة السابقة للتدريس

 

 :تثار األسئلة اآلتية

 ؟ماذا افعل 

 ؟لماذا افعل هذا 

   لمااااذا  عاااا هاااذا الاااذ

 ؟افعله مهما

  ك اات تاا تذا هااذا ذمااا

 ؟اع فه من قذل

 

 

 :تثار األسئلة اآلتية

   مااااااا االاااااا ل  التاااااا

أواجههاااااا فااااا  هاااااذا 

 الموقت؟

   هااااال التاااااا  ل اااااا

ملااااذف  لههاااا  هااااذا او 

 تعلمه؟

 ا  ال   لااا  ماااا اافكااا

 ف  هذا الموقت؟

  

 

 

 :تثار األسئلة اآلتية

   ك اااات الااااتعمل هااااذ

المعلومات ف  جوانب 

 الل اة اا  ى.

   مااا ماااى كهااا ت  فااا

 هذ  العمل  ؟

  هاال التااا  لذااذل جهااا

 جا ا؟
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  :دراسات سابقة :ثانيا
 (Sheung 1995دراسة  كيج )   - 1

كجكدة األس مة الااتية لمطالب ، هديت إلى التعرؼ عمى تأثير األس مة التي يكلدها الطالب عمى اللهـ كاالستيتاج
، طػػػػػالبنا يي الصؼ التاسع (ٜ٘ٔ)الدراسة الةيهج التجريبي عمى عيية تككيت ةف  طبلت، ةف حيث طبيعتها كةستكياتها

كا تةمت الدراسة عمى ةجةكعة ةف األدكات كةيها: إعداد اختبار يي اللهـ كاالستيتاج تـ تطبيله ابمينا عمى ةجةكعتي 
ياةج تدريبي يتككف ةف إستراتيجيات تدريسية ثـ تعرضت بعد الؾ الةجةكعة التجريبية لبر ، الدراسػػػػة: التجريبية كالضابطة

كبعد ايتهات البرياةج التجريبي تـ تطبيؽ االختبار بعدينا عمى الةجةكعتيف التجريبية ، ةجتةعة يي ةجػػػػاؿ التساؤؿ الااتي
 كالضابطة. ك لت يتا ج االختبار البعدم عف يعالية إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تيةية اللهـ كاالستيتاج.

 (ٕٔٓٓ)دراسة ةكسى   - 2
اجريت هاه الدراسة يي ةصر كسعت إلى يح  وثر إستراتيجية ةا كرات الةعرية )التساؤؿ الااتي( يي تحسيف 

ةستخدةنا ، كاللدرة عمى إيتاج األس مة لدل تمةياات الصؼ الثايي اإلعدادم، كالكعي بةا كرات الةعرية، ويةاط اللهـ اللرا ي
 (ٖٛ)كضابطة ، تمةياة (ٓٗ)تمةياة تـ تلسةيهف إلى ةجةكعتيف: تجريبية  (ٛٚ)عيية ةككية ةف الةيهج  به التجريبي ةع 

كاستباية ، كاإلبداعي، كالتاكاي، كاليلدم، كاالستيتاجي، كتةثمت ةكاد الدراسة يي اختبار يليس ةهارات اللهـ الحريي، تمةياة
، ياة عمى تككيف وس مة كصياغتها بيلسها بعد اراتة ةكضكع ةعيفكوعد اختبارنا؛ للياس ادرة كؿ تمة، لمكعي بةا كرات الةعرية

 تهفلةساعد بها ةعتةدات عمى اا ةة  زكدف ، ككتابة وس مة تحت كؿ يلرة ةف يلرات الةكضكع ةف يكع األس مة الةلتكحة
،  مة السبب كاليتيجةكأس، كهاه األس مة ةككية ةف ي ات، عمى تكليد وك صياغة وس مة بأيلسهف وثيات دراستهـ لمي  اللرا ي

ثـ تـ تدريب ةعمةة عمى التدريس لمةجةكعة التجريبية يي ، كالةلردات كالةعايي، كال خصيات، كالتلكيـ، كتسمسؿ األحداث
خمصت الدراسة إلى وف ، كبعد تطبيؽ اختبارم الدراسة بعدينا، عة الضابطة كيلنا لمطريلة الةعتادةلةجةك حيف درست ا

لصالب  (٠ٓٔٓ)اتي ساعدت يي تحسيف ةهارات اللهـ اللرا ي حيث جاتت اللركؽ دالة عيد ةستكل إستراتيجية التساؤؿ الا
كاإلبداعي. كييةا يتعمؽ بةهارات اللهـ الحريي كجدت ، كالتاكاي، كاليلدم، التطبيؽ البعدم يي ةهارات اللهـ االستيتاجي

 .يركؽ غير دالة إحصا ينا بيف التطبيؽ اللبمي كالبعدم
 (ٕٙٓٓ)عطية  دراسة  - 3

كاف هدؼ هاه الدراسة التعرؼ عمى وثر التدريب عمى إستراتيجيات ةا كرات الةعرية )التساؤؿ الااتي كالتمخي ( 
كاستخدـ الةيهج  به ، يي تيةية ةهارات اللهـ اللرا ي لدل تالةيا الصؼ األكؿ اإلعدادم ةف اكم صعكبات التعمـ

تـ تكزيعهـ عمى ةجةكعتيف: تجريبية كعددها ، تمةيانا كتمةياة (ٛٚ)لبالا عددهـ التجريبي اللا ـ عمى تكزيع ويراد العيية ا
كالتربية ، كالتباعد، (تمةيانا كتمةياة تـ اختيارهـ باستخداـ ةحكات االستبعاد38كضابطة كعددها )، تمةيانا كتمةياة (ٓٗ)

ت يي تحديد ةهارات اللهـ اللرا ي الةياسبة كلتحليؽ ةاهديت إليه الدراسة صةـ الباحث عددنا ةف األدكات تةثم (الخاصة؛
ا  اختبارنا ةكضكعينا ةف يةط االختيار ةف ةتعدد، لعيية الدراسة كيلنا لألهةية اليسبية لةهارات اللهـ يليس ، كصةـ  ويضن

ستراتيجيتي: التجريبية عمى تيليا إ لةجةكعةثـ ـدرب ةعمةك ا، ةهارات اللهـ الةستهدية التي تـ االاتصار عميها طبؽ ابمينا
الضابطة تدرس الةكضكعات اللرا ية  الةجةكعةيي حيف تركت ، كيلنا لمدليؿ الةعد لهاا ال را، كالتمخي ، التساؤؿ الااتي

كبعد تطبيؽ اختبار اللهـ اللرا ي بعدينا تـ التكصؿ إلى اثيتي ع رة ةهارة تياسب عيية الدراسة ، ااتها كيلنا لمطريلة الةعتادة
كاستيتاج عالاة ، كتحديد اللكرة الر يسة لمللرة، كتحديد العيكاف الر يسي لمةكضكع، كةضادها، الكمةةهي: تحديد ةعيى 

كالتةييز بيف ، كاستيتاج عالاة الكؿ بالجزت، كاستيتاج هدؼ الكاتب، كاستيتاج وكجه ال به كاالختالؼ، السبب باليتيجة
، كالتةييز بيف ةا يتصؿ بالةكضكع كةا ال يتصؿ به، األيكاركالتةييز بيف الةعلكؿ كغير الةعلكؿ ةف ، الحليلة كالروم

كةا وثبتت الدراسة يعالية إستراتيجية التساؤؿ الااتي كالتمخي  يي تيةية تمؾ ، كالتةييز بيف الحجج اللكية كالحجج الضعيلة



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

109 

الضابطة كتالةيا  عةالةجةك بيف ةتكسطي ودات تالةيا ا (٠ٓٔٓ)الةهارات؛ لكجكد يركؽ اات داللة إحصا ية عيد ةستكل 
 التجريبية. لةجةكعةالتجريبية لصالب تالةيا ا لةجةكعةا
 (2008دراسة  السيد حةيده ) - 4

يتاج الةعمكةات كاستخداـ األسمكب العمةي لحؿ  هديت هاه الدراسة إلى جعؿ األجياؿ اللادةة اادرة عمى التلكير كاو
ية البيا ية كبعا استراتيجيات التدريس ةثؿ التساؤؿ الااتي الة كالت كاد استعرضت الباحثة يي اإلطار اليظرم اليظر 

 .كةا استعرضت تدريس التاريخ كتعمـ ةهارات التلكير، كالةت ابهات
كتتككف ةف ، كاد تـ اختيار عيية الدراسة ةف طالبات الصؼ األكؿ إعدادم بةدرسة الياصرية اإلعدادية لمبيات 

، ةجةكعة ضابطةك  كةجةكعة درست باستخداـ الةت ابهات، لتساؤؿ الااتيثالث ةجةكعات درست باستخداـ إستراتيجية ا
كبعد التطبيؽ تةت الةعالجة اإلحصا ية كيسرت بعدها كاد تكصمت الباحثة يي بحثها إلى عدـ كجكد يركؽ اات داللة 

عدـ تةيز إحدل  إحصا ية بيف درجات الةجةكعات الثالثة ةةا يعيي تكايؤ ةستكل الةجةكعات ابؿ التجربة ةةا يدؿ عمى
بيف  (0.01)كتكجد يركؽ اات داللة إحصا ية عيد ةستكل ، الةجةكعات البحثية يي ةستكاها يي الةجةكعتيف األخيرتيف

كالؾ ، ةتكسطي درجات طالب الةجةكعة التجريبية األكلى كالتي درست بإستراتيجية التساؤؿ الااتي كالةجةكعة الضابطة
ةهارات التلكير لصالب الةجةكعة التجريبية األكلى كيي كؿ ةهارة ةف ةهارات التلكير  يي يتا ج التطبيؽ البعدم كاختبار

كيي يتا ج التطبيؽ البعدم الختيار ةهارات التلكير (، التحميؿ ػ الةلارية ػ التلسير ػ االستيتاج ػ التخيؿ ػ التمخي )عمى حده 
ةهارات التلكير السابلة كؿ عمى حدة كاد وكصت الباحثة  لصالب الةجةكعات التجريبية الثايية باإلضاية إلى كؿ ةهارة ةف

ستراتيجية الةت ابهات يي تدريس ةلررات التاريخ كتطبيؽ استراتيجيات وخرل ، بضركرة استخداـ إستراتيجية التساؤؿ الااتي كاو
تكصي بتطكير ةحتكل  اا ةة عمى اليظرية البيا ية كالؾ بتحكيؿ التركيز عمى الةتعمـ كجعمه ةحكر العةمية التعميةية كةا

تيظيـ خبرات الةحتكل بطريلة تساعد ك  ةيهج التاريخ بحيث يتـ عرا الةحتكل كتيظيةه يي صكرة ة كالت تثير التلكير
كاألس مة ، ككالؾ تيكع كسا ؿ التلكيـ بحيث ي تةؿ عمى وس مة تدعك إلى التلكير، الةتعمـ عمى بيات الةعرية بسهكلة بيلسه

 ستدعي حمكؿ جديدة. ةلتكحة اليهاية التي ت
 (2009دراسة الـعايلي )  - 5

كهديت الدراسة إلى التعرؼ عمى يعالية إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تيةية بعا ةهارات اللهـ اللرا ي لدل 
حيث طبلت الدراسة عمى ، طالب الصؼ األكؿ الثايكم. كلتحليؽ ةا هديت إليه الدراسة استخدـ الباحث الةيهج التجريبي

طالبنا ةف الصؼ األكؿ الثايكم بةحايظة الليلاة. تـ تكزيعهـ عمى ةجةكعتيف تجريبية ةككية ةف  (ٓ٘)بما حجةها  عيية
طالبنادرست بالطريلة الةعتادة. كتةثمت  (ٕ٘)كضابطة ةككية ةف ، طالبنا درست كيلنا إلستراتيجية التساؤؿ الااتي (ٕ٘)

كتـ االاتصار عمى الةهارات التي حظيت بيسبة ، اللرا ي الةياسبة لمطالبودكات الدراسة كةكادها يي اا ةة ةهارات اللهـ 
 طبلت ابمينا كبعدينا بعد التأكد ةف صداه كثباته. ، كاختبار للياسها، ةف فرات الةحكةيفٓٛ

كبعد إجرات التحميالت اإلحصا ية الةياسبة تكصؿ الباحث إلى كجكد يركؽ اات داللة إحصا ية عيد ةستكل 
كةهارات اللهـ ، كةهارات اللهـ اليلدم، كةهارات اللهـ االستيتاجي، التحصيؿ البعدم يي ةهارات اللهـ الحريييي  (٠ٓ٘ٓ)

بعد ضبط التحصيؿ اللبمي لصالب طالب الةجةكعة التجريبية. ككيلنا لتمؾ اليتا ج ، كةهارات اللهـ اإلبداعي، التاكاي
 وكصت الدراسة بجةمة ةف التكصيات جات ةف وهةها:

كااليطالؽ ةف تمؾ الةهارات عيد بيات ةياهج الم ة العربية ، تحديد ةهارات اللهـ اللرا ي الالزةة لكؿ صؼ دراسي -ٔ
كسا، كالعةؿ عمى تيةيتها، كاختيار اليصك   لمطالب يي درس اللراتة وثيات الةكااؼ التعميةية. ب كاو

ستراتيجيات دعكة ة ريي الم ة العربية إلى التركيز عيد تلكيـ الةعمةيف عم -ٕ ى ةدل اهتةاـ الةعمةيف باستخداـ طرؽ كاو
 تدريس حديثة كةتيكعة.
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 :الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :ثالثا
 .اعتةدت الدراسات السابلة جةيعها الةيهج التجريبي كالدراسة الحالية كالؾ .1
كالحػد ، ( 2009الـعػايلي )( طالبا يي دراسػة 50ألديى )إا بما الحد ا، تباييت وعداد ويراد العييات يي الدراسات السابلة .2

 .( طالبا60وةا الدراسة الحالية يلد بما عدد ويراد العيية ييها )(.Sheung,1995( طالبا يي دراسة )109)األعمى 
التػػي كػػاف  (Sheung,1995باسػػثيات دراسػػة )، اسػػتهدؼ اغمػػب الدراسػػات السػػابلة ةهػػارات اللهػػـ اللرا ػػي كةت يػػر تػػابع .3

التػي كػاف ةت يرهػا التػابع تػدريس التػاريخ كتيةيػة ةهػارات  (2008السيد حةيػدة )كدراسة ،  يرها التابع اللهـ كاالستيتاجةت
 .التلكير

التػي كايػت  (2008السػيد حةيػدة )ةاعدا دراسة ، استخدةت الدراسات السابلة التصاةيـ البحثية اللا ةة عمى ةجةكعتيف .4
 الحالية يلد  ةمت ةجةكعتيف بحثيتيف إحداها تجريبية كاألخرل ضابطة.وةا الدراسة  .عدد الةجةكعات ثالث 

إف اغمب الدراسات السابلة اد وجرت عةميات التكايؤ بيف ويراد العيية كةف ويراد كةف وهـ الةت يرات هي التكايؤ يي   .5
، تحصيؿ الدراسي لمكالديفكال، كالتحصيؿ الدراسي لمةادة الدراسية يي السية السابلة، العةر الزةيي ةحسكبان بال هكر

، وةا الدراسة الحالية يلد كايأ الباحث ييةا بيف ةجةكعتي البحث يي العةر الزةيي لمطالب .كدرجات االختبار اللبمي
 .كالتحصيؿ الدراسي لمكالديف، كدرجات االختبار اللبمي

 :للد استلادت الدراسة الحالية ةف الدراسات السابلة يي وةكر عدة ةيها .6
 .ة الدراسةبيات يكر  -
 .اختيار عيية البحث كتحديدها -
 .تحديد ةهارات اللهـ اللرا ي -
 .تحديد األساليب اإلحصا ية الةياسبة -
 بيات االختبار التحصيمي. -

 
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث
جراتات تكايؤ  يتياكؿ هاا اللصؿ إجراتات البحث كت ةؿ التصةيـ التجريبي لمبحث ككيلية إختيار العيّية كاو

 كاألدكات الةستخدةة يي البحث يضالن عف تطبيؽ التجربة كالكسا ؿ اإلحصا ية.، تي البحثةجةكع
   -:التصميم التجريبي :أوالً 

كهاا  (360 ، 1985، يايداليف)يؤكد الةهتةكف بالبحكث التربكية وف عمى الباحث إختيار تصةيـ تجريبي ةياسب 
ؿ إلى يتا ج يةكف اإلعتةاد عميها يي اإلجابة عمى األس مة التي ضركرم أليه إجرات يهيئ لمباحث السبؿ الكليمة لمكصك 

لالؾ إختار الباحث التصةيـ التجريبي لمةجاةيع  (102 ، 1981، الزكبعي كغّياـ)طرحتها ة كمة البحث كيركضه 
 ير الةستلؿ الةتكاي ة إا يعتةد هاا التصةيـ عمى ةجةكعتيف ةتكاي تيف تتخا إحداهةا الةجةكعة التجريبية كتتعرا لمةت

( 2" التساؤؿ الااتي " كالثايية الةجةكعة الضابطة كتدرس بالطريلة اإلعتيادية كيتضب تصةيـ البحث يي ال كؿ )
 :األتي
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 (2ال كؿ )
 التصةيـ التجريبي الةستخدـ يي البحث

 
 
 
 
 
 
 
 

  -:عينة البحث :ثانياً 
 :اتبع الباحث ةف اجؿ اختبار العيية اإلجراتات االتية 

  :إختيار عيية الةدارس -ف
 -الكااعة يي ةديية اللاسـ كالؾ لألسباب اآلتية: سكرل لمبييفإختار الباحث اصديان ةتكسطة   

 تضـ الةدرسة وكثر ةف  عبة لمصؼ الثايي ةةا يعطي لمباحث يرصان ويضؿ ألختيار العيّية. -1
 تلع يي ةيطلة ييها تجايس إجتةاعي. -2
 اا وةر ضركرم ليجاح التجربة.تعاكف ودراة الةدرسة ةع الباحث كه -3
 :عيّية الطالب كطريلة تكزيعهـ -ب

ةػػف بػػيف ثػػالث  ػػعب ةػػف ةتكسػػطة سػػكرل لمبيػػيف  (ف)بعػػد اإلتلػػاؽ ةػػع إدارة الةدرسػػة إختػػار الباحػػث ع ػػكا يان  ػػعبة 
س بالطريلػػة بكصػلها الةجةكعػة التجريبيػػة لتػدرس  باسػػتراتيجية التسػاؤؿ الػػااتي  ك ػعبة )هػػ( لتكػػكف لةجةكعػة الضػػابطة كتػدر 

( طالبان كالؾ أليهـ درسكا الةكضكع يلسه يػي العػاـ 10اإلعتيادية كاد ااـ الباحث باستبعاد الطالب الراسبيف كالبالا عددهـ )
( طالبػان لكمتػا الةدرسػتيف ككةػا 60كبما ةجةكع الطالب )، الةاضي كلتاليي وثر الخبرة السابلة التي اد تؤثر يي يتا ج البحث

 (.1كؿ )هك ةكضب يي الجد
 (1جدكؿ )

 تكزيع ويراد العيّية
 عدد ويراد العيّية الطالب الةستبعدكف وسمكب التدريس الةجةكعة العدد الكمي لمطالب ال عبة

 30 4 استرايجية التساؤؿ الااتي التجريبية 24 و
 30 6 الطريلة اإلعتيادية الضابطة 36 ق

 
 تكافؤ مجموعتي البحث :ثالثا

ايعا له لتحليؽ التكايؤ بيف الةجةكعتيف يي بعا الةت يرات التي اد تؤثر يي التجربة للد كاف حر  الباحث د 
 :كاد كايأ الباحث بيف الةت يرات االتية

العةر الزةيي لمطالب: حصػؿ الباحػث عمػى الةعمكةػات الخاصػة بأعةػار الطػالب ةػف البطااػة الةدرسػية التػي تبػيف  .1
( كاستخرج الباحث ةتكسط األعةػار كالتبػايف 2010-10-20ر ل اية )تاريخ ةيالد الطالب كتـ حساب األعةار باأل ه

كالليةة التا ية باستخداـ اإلختبار التا ي لعييتيف ةستلمتيف كاد اتضب عدـ كجكد يركؽ اات داللة احصا ية بػيف ةتكسػط 
 .( كهاا يعيي تكايؤ طالب الةجةكعتيف يي هاا الةت ير0.05وعةار الةجةكعتيف عيد ةستكل )

 المجموع 

 

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي

 تج ذ  

 ضاذا 

 التساول الذاتي

 االعتيادية الطريقة

اختبار 

الفهم 

 القرائي

 

اختبار 

الفهم 

 القرائي
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كباسػػتخداـ االختبػػار التػػا ي ، تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار اللهػػـ اللرا ػػي عمػػى ةجةػػكعتي البحػػث ب ػػكؿ يػػردم :ار اللبمػػياالختبػػ .2
( كهػاه 05، 0ةعيػد ةسػتكل داللػة ) يةػة الجدكليػة البالللعييتيف ةستلمتيف تبػيف اف الليةػة الةحسػكبة كايػت اصػ ر ةػف ال

 .ية كالضابطة يي تةكيهـ ةف ةهارات اللهـ اللرا ياليتيجة ت ير الى ايه اليكجد يركؽ بيف الةجةكعتيف التجرب
( الةحسػػػكبة 2ظهػػػرت ايةػػػة )كػػػا، ةػػػف اجػػػؿ تحليػػػؽ تكػػػايؤ العييػػػة كبااسػػػتخداـ ةربػػػع كػػػام :التحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػالب .3

( كهػػاه 5( كبدرجػػة حريػػة )05، 0( عيػػد ةسػػتكل داللػػة)11.07( الجدكليػػة البال ػػة)2( كهػػي اصػػ ر ةػػف ايةػػة )كػػا0.98)
ايػه اليكجػد يػركؽ بػيف الةجةػكعتيف التجربيػة كالضػابطة يػي التحصػيؿ الدراسػي لػالب ككةػا ةبػيف يػي اليتيجة ت ػير الػى 

 (2جدكؿ )
 

 (2جدكؿ )
 تكايؤ ةجةكعتي البحث تبعا لمتحصيؿ الدراسي لالب 

 الةجةكعة
عدد 
طالب 
 العيية

يلرو 
 كيكتب

 ةعهد إعدادية ةتكسطة ابتدا ية
جاةعة يةا 

 يكؽ
 درجة الحرية

 ايةة كام
 ل الداللةةستك 

 الجدكلية الةحسكبة

 7 6 4 4 5 4 30 التجريبية
5 0.98 11.07 

ليس بام داللة 
عيد ةستكل 

 6 6 5 4 4 5 30 الضابطة ٠0 05

 
( الةحسػػػكبة 2ظهػػػرت ايةػػػة )كػػػا، ةػػػف اجػػػؿ تحليػػػؽ تكػػػايؤ العييػػػة كبااسػػػتخداـ ةربػػػع كػػػام :التحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػالـ .4

( كهػػاه 5( كبدرجػػة حريػػة )05، 0( عيػػد ةسػػتكل داللػػة)11.07( الجدكليػػة البال ػػة)2)كػػا( كهػػي اصػػ ر ةػػف ايةػػة 0.68)
ككةػا ةبػيف يػػي ، اليتيجػة ت ػير الػى ايػه اليكجػد يػركؽ بػيف الةجةػكعتيف التجربيػػة كالضػابطة يػي التحصػيؿ الدراسػي لػالـ

 (3جدكؿ )
 (3جدكؿ )

 تكايؤ ةجةكعتي البحث تبعا لمتحصيؿ الدراسي لالـ 

 الةجةكعة
عدد 
طالب 
 العيية

يلرا 
 كيكتب

 ةعهد إعدادية ةتكسطة ابتدا ية
جاةعة 
 يةا يكؽ

درجة 
 الحرية

 ايةة كام
 ةستكل الداللة

 الجدكلية الةحسكبة

 5 5 7 5 3 5 30 التجريبية
5 0.68 11.07 

ليس بام داللة عيد 
 7 6 5 3 4 5 30 الضابطة ٠0 05ةستكل 

 
 أداة البحث: :رابعا

ااـ الباحث باعداد اا ةة تتضةف ةهارت اللهـ اللرا ي التي بيب ي تيةيتها لدل طالب هاا  :للهـ اللرا يةهارات ا -1
تيدرج ، كتضةيت هاة اللا ةة خةس ةهارات ر يسة، (2009الصؼ الدراسي كالؾ باالعتةاد عمى دراسة )الـعايلي 

 :تحت كؿ ةهارة ةجةكعة ةف الةهارات اللرعية كهاه الةهارت هي
 ( ةهارات3اللهـ الحريي كتتضةف ) ةهارة 
 ( ةهارات4ةهارة االستيتاجي الحريي كتتضةف ) 
 ( ةهارات4ةهارة اللهـ اليلدم كتتضةف ) 
 ( ةهارات3ةهارة اللهـ التاكاي كتتضةف ) 
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 ( ةهارة2ةهارة اللهـ االبداعي كتتضةف ) 
ا الباحث هاه اللا ةة كاد عر ،  (4( ةهارة كةا ةكضب يي جدكؿ )16ليبما عدد هاه الةهارات الكمي )

 عمى عدد ةف الخبرات كااـ باجرات التعديؿ الالـز عمى بعضها يي ضكت ةااكصى بة الخبرات.
 ( 4جدكؿ )

 ةهارات اللهـ اللرا ي 
 الةهارة اللهـ ت

 الحريي 1
 تحديد الةعيى الةياسب لمكمةة ةف السياؽ.

 تعييف ةضاد الكمةة.
 تكضيب العالاة بيف الجةؿ.

 ستيتاجيوال 2

 .اختيار عيكاف ةياسب لمةكضكع
 استيتاج األيكار الر يسة التي و تةؿ عميها الةكضكع.

 بياف غرا الكاتب.
 استيباط الةعايي الضةيية التي لـ يصرح بها الكاتب.

 اليلدم 3

 التةييز بيف الحليلة كالروم.
 الحكـ عمى الةلركت يي ضكت الخبرة السابلة.

 حكؿ اللضايا كاأليكار الةطركحة يي الي .تككيف روم 
 التةييز بيف ةا يتصؿ بالةكضكع كةا ال يتصؿ به.

 التاكاي 4
 تكضيب العاطلة الةسيطرة عمى الي  اللرا ي.

 تحديد الصكر البيايية التي تضةيها الي  اللرا ي.
 اكر الداللة اإليحا ية لمكمةات كالتعبيرات.

 االبداعي 5
 ؿ جديدة لة كالت كردت يي الةكضكع.ااتراح حمك 

 التيبؤ باألحداث بياتن عمى ةلدةات ةعيية.
 

، اعد الباحث اختبارا تحصيال للياس ةدل تحصيؿ الطمبة يي ةهارات اللهـ اللرا ي :اختبار ةهارات اللهـ اللرا ي -2
اك ، التكصيؿ بيف االعةدةاك ، ( سؤاال ةف يكع اإلجابة اللصيرة اك اكةاؿ اللراغ50كاد تككف االختبار ةف )

( كاد تراكحت ةعاةالت السهكلة كالصعكبة لالس مة بيف 100ككايت العالةة اللصكل لالختبار )، ترتيب الكمةات 
 .(%80% ػ 30%( يي حيت تراكحت ةعاةالت تةيز الللرة )78 -% 21)

 صدق االختبار
، 2000، كضع ةف اجمها )الداهرم كالكبيسي يككف االختبار صاداان عيدةا يتةيز بلياس السةة وك الظاهرة التي

( كاد حر  الباحث عمى وف تككف وداته صاداة كاف تحلؽ اهداؼ البحث ةف اجؿ الؾ استخدـ يكعيف ةف الصدؽ 53 
 -كهي:

  -الصدؽ الظاهرم: -ف
كيتضةف ةلهـك صدؽ الةحتكل الختبار التحصيؿ ، لصدؽ الةحتكل االهةية االكلى يي يي اختبارات التحصيؿ

، (224 ، 2009، اف يلرات االختبار تؤلؼ عيية ةةثمه لجةيع جكايب السمكؾ الةلاس تةثيال جيدا )الكياليي كاخركف
ككةا يتـ التكصؿ اليه ةف خالؿ حكـ ةخت  عمى درجة اياس االختبار لمسةة الةلاسة كبةا اف هاا الحكـ يتصؼ بدرجة 

تلييـ درجة الصدؽ الظاهرم لالختبار ةف خالؿ التكايؽ بيف  ةف الااتية لالؾ يعطى االختبار الكثر ةف ةحكـ كيةكف
كاد ااـ الباحث بعرا يلرات االختبار بصكرته االكلية عمى عدد ةف  (370 ، 1999، عكدة)تلديرات الةحكةيف 



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

114 

ت كتةثمها الةحكةيف ةف اكم الخبرة كاالختصا  يي العمـك التربكية كاليلسية طالبان ةيهـ ابدات فرا هـ بصدد صالحية الللرا
 .لالغراا السمككية لكؿ ةستكل ةف الةستكيات الةعريية الةحددة كبالؾ تحلؽ الصدؽ الظاهرم

 -صدؽ الةحتكل: -ب
يلصد بصدؽ الةحتكل الةدل الام يةثؿ ييه االختبار يصان ةحددان ةف الةحتكل الةككف ةف الةكاضيع كالعةميات 

ى تةثيؿ االختبار لةحتكل الةادة الةطمكبة كلالهداؼ التدريسية ( كيعتةد هاا اليكع ةف الصدؽ عم274 ، 2000، )ةمحـ
( كةا تعد االختبارات صاداة ااا كايت ت ير بدرجة 90  ، 1992، تةثيالن جيدان يي يلرات االختبار )الركساف كفخركف

، 1989، ابراهيـ)سه ةلبكلة الى تةثيؿ االختبار لةحتكل الةادة الدراسية اك ةدل ارتباط الللرة بةحتكل الهدؼ الام تلي
كلتحليؽ هاا اليكع ةف الصدؽ ااـ الباحث بكضع يلرات االختبار ب كؿ ي طي الةحتكل كعمى حسب االهداؼ  (73 

كللد عرضت يلرات االختبار عمى ةجةكعة ةف الخبرات كالةختصيف يي ةجالي الم ة العربية كالعمـك التربكية ، الةحددة
% يةا يكؽ ةف الخبرات 80ر لمةحتكل الام تـ تدريسه كاد اعتةد الباحث عمى ةكايلة كاليلسية لبياف ةدل ةطابلة االختبا

كلةختصيف اساسان لتلرير صالحية الللرة ككةا تحلؽ الباحث ةف الؾ عف طريؽ اعداد جدكؿ لةكاصلات لضةاف تةثيمه 
تةثيمه لمةحتكل كاالهداؼ التي  لةحتكل الةادة الدراسية كلالغراا السمككية كيي ضكت ةا سبؽ يعد االختبار صاداان يي

يليسها كبالؾ تحلؽ صدؽ الةحتكل كاصبب االختبار جاهزان لمتطبيؽ عمى العيية االستطالعية للياس ثبات االختبار كةعاةؿ 
 صعكبة الللرات كاكة تةييزها.

 -ثبات االختبار:
ا اك يتا ج ةت ابهة ااا ةا اعيد تطبيله ةرة يعد ثبات االختبار ةف  ركط االختبار الجيد اا يعطي اليتا ج يلسها تلريب    

( كلحساب ثبات االختبار استخدـ الباحث ةعادلة 411 ، 1985، ثايية عمى االيراد ايلسهـ كيي الظركؼ يلسها )يايداليف
ابة " ككدر ريت اردسكف " كيعكد السبب يي اختيار هاه الةعادلة ككيها يةكف تطبيلها يي االختبارات التي تككف درجة االج

%( 79عمى الللرة اةا صحيحة يتأخا درجة كاحدة كاةا ةخطكتة يتأخا صلران كاد بما ةعاةؿ الثبات لالختبار التحصيمي )
 (279 ، 1999، عكدة)كهك ةعاةؿ ثبات عاٍؿ. 
 -خامسا: تطبيق التجربة:

، تجريبية كالضابطة( اا ااـ ةدرس الةادة بتدريس كمتا الةجةكعتيف ال2010-10-20بدو تطبيؽ التجربة بتاريخ )
باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الااتي لمةجةكعة التجريبية كباستخداـ الطريلة االعتيادية لمةجةكعة الضابطة كيؽ الخطط 

كيعكد اسياد الباحث لةدرس الةادة يلسه الى ةلدرته كالةاةه بالةادة ، كبكااع حصة كاحدة يي االسبكع، التي اعدها الباحث
كاست رات ةدة تطبيؽ التجربة ثالثة ، تاليي حدكث وم تأثير جايبي يي حالة اياـ ةدرس فخر بتدريسهاالدراسية ككالؾ ل

 .(2011-1-20ا هر اا ايتهت التجربة يـك )
 الوسائل االحصائية: :سادسا

 كااليحراؼ الةعيارم، كالتبايف، الةتكسط الحسابي .1
لبحػث يػي بعػا الةت يػرات كيػي احتسػاب داللػة اللػرؽ بييهةػا االختبار التا ي لعييتيف ةستلمتيف لمتكايؤ بػيف ةجةػكعتي ا .2

 .يي اختبار التحصيؿ
ةربػػع كػػػام لةعريػػة داللػػػة اللػػرؽ بػػػيف ةجةػػكعتي البحػػػث عيػػػد إجػػرات التكػػػايؤ اإلحصػػا ي يػػػي ةت يػػر التحصػػػيؿ الدراسػػػي  .3

   .لألبكيف
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

، يي ضكت االهداؼ كيرضيات البحث التي تـ كضعها، ي تكصؿ اليها الباحثيتضةف هاا اللصؿ عرضا لميتا ج الت      
 .كتلسير اليتا ج التي تـ التكصؿ اليها

 أواًل: عرض النتائج:
)ال تكجد يركؽ اات داللة إحصا ية بيف طالب الةجةكعتيف  -:لمتحلؽ ةف يرضية البحث الصلرية كالتي يصها         

كاللهـ ، درجات التحصيؿ البعدم يي ةهارات اللهـ اللرا ي الخةس )اللهـ الحريي التجريبية كالضابطة يي ةتكسطػات
 (.              (كاللهـ االبداعي، كاللهـ التاكاي، كاللهـ اليلدم، االستيتاجي
ة اك اليهايتيف لعييتيف ةستلمتيف لةعري (T-test)كلمتحلؽ ةف صحة اللرضية إستعةؿ الباحث اإلختبار التا ي          

 ( يكضب الؾ. 5كالجدكؿ )، داللة اللرؽ بيف ةتكسطي درجات الةجةكعتيف )التجريبية كالضابطة( عمى إختبار التحصيؿ
 (5جدكؿ )    

الةتكسط الحسابي كالتبايف كااليحراؼ الةعيارم كالليةتاف التا يتاف الةحسكبة كالجدكلية كالداللة اإلحصا ية لدرجات 
 بار التحصيؿ.حصمت عميها الةجةكعتاف يي اخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الةجةكعة الةهارة
عدد 
 الطالب

الةتكسط 
 الحسابي

 التبايف
االيحراؼ 
 الةعيارم

درجة 
 الحرية

 الليةة التا ية
 الدالة اإلحصا ية

 الجدكلية الةحسكبة

 اللهـ الحريي
 3.29 10.81 15.53 30 التجريبية

58 3.82 2.66 
 داؿ عيد ةستكل

 4.05 16.37 11.90 30 الضابطة 0٠05

 اللهـ والستيتاجي
 3.25 10.56 14.70 30 التجريبية

58 5.72 2.66 
 داؿ عيد ةستكل

 3.46 12.00 9.73 30 الضابطة 0٠05

 اللهـ اليلدم
 3.45 11.89 15.33 30 التجريبية

58 5.99 2.66 
 داؿ عيد ةستكل

 3.27 10.67 10.13 30 الضابطة 0٠05

 اللهـ التاكاي
 3.45 11.94 15.00 30 التجريبية

58 5.92 2.66 
 داؿ عيد ةستكل

 3.81 14.53 9.43 30 الضابطة 0٠05

 اللهـ اإلبداعي
 3.50 12.24 15.63 30 التجريبية

58 8.31 2.66 
 داؿ عيد ةستكل

 2.55 6.48 9.07 30 الضابطة 0٠05
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 (3 كؿ )
 تيف التجريبية كالضابطة يي اختبار اللهـ اللرا ييكضب اللرؽ بيف الةتكسطات الحسابية لمةجةكع

 
 :ةا يأتي  (5يتضب ةف جدكؿ )

 (:الفهم الحرفي)المهارة األولى 
( يػػي حػػيف بمػػا 15.53اف ةتكسػػط تحصػػيؿ الةجةكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بإسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي  بمػػا )

( كباسػػػتعةاؿ االختبػػػار التػػػا ي لعييتػػػيف 11.90تلميديػػػة )ةتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة الةجةكعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت بالطريلػػػة ال
( اكبػر ةػف الليةػة التا يػة الجدكليػة البال ػة 3.82ةستلمتيف لمةكازية بيف هػايف الةتكسػطيف ظهػر اف الليةػة التا يػة الةحسػكبة )

ليةة التا ية الجدكليػة ( كلةا كايت الليةة التا ية الةحسكبة اكبر ةف ال58( كبدرجة حرية )0.05( عيد ةستكل داللة )2.66)
يػػأف هػػاا يػػدؿ عمػػى تلػػكؽ طمبػػة الةجةكعػػة التجريبيػػة عمػػى طمبػػة الةجةكعػػة الضػػابطة كبػػالؾ تػػريا اللرضػػية الصػػلرية التػػي 

ال تكجػػد يػػركؽ اات داللػػة إحصػػا ية بػػيف طػػالب الةجةػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة يػػي ةتكسطػػػات درجػػات )تػػي  عمػػى وف 
 (لحرييالتحصيؿ البعدم يي ةهارة اللهـ ا

 :الفهم االستنتاجي()المهارة الثانية 
( يػػي حػػيف بمػػا 14.70اف ةتكسػػط تحصػػيؿ الةجةكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بإسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي  بمػػا )

( كباسػػػتعةاؿ االختبػػػار التػػػا ي لعييتػػػيف 9.73ةتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة الةجةكعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت بالطريلػػػة التلميديػػػة )
( اكبػر ةػف الليةػة التا يػة الجدكليػة البال ػة 5.72زية بيف هػايف الةتكسػطيف ظهػر اف الليةػة التا يػة الةحسػكبة )ةستلمتيف لمةكا

( كلةا كايت الليةة التا ية الةحسكبة اكبر ةف الليةة التا ية الجدكليػة 58( كبدرجة حرية )0.05( عيد ةستكل داللة )2.66)
يػػة عمػػى طمبػػة الةجةكعػػة الضػػابطة كبػػالؾ تػػريا اللرضػػية الصػػلرية التػػي يػػأف هػػاا يػػدؿ عمػػى تلػػكؽ طمبػػة الةجةكعػػة التجريب

ال تكجػػد يػػركؽ اات داللػػة إحصػػا ية بػػيف طػػالب الةجةػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة يػػي ةتكسطػػػات درجػػات )تػػي  عمػػى وف 
 (التحصيؿ البعدم يي ةهارة اللهـ االستيتاجي

 (:الفهم النقدي)المهارة الثالثة 
( يػػي حػػيف بمػػا 15.33عػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بإسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي  بمػػا )اف ةتكسػػط تحصػػيؿ الةجةك 

( كباسػػػتعةاؿ االختبػػػار التػػػا ي لعييتػػػيف 10.13ةتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة الةجةكعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت بالطريلػػػة التلميديػػػة )
بػر ةػف الليةػة التا يػة الجدكليػة البال ػة ( اك5.99ةستلمتيف لمةكازية بيف هػايف الةتكسػطيف ظهػر اف الليةػة التا يػة الةحسػكبة )
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( كلةا كايت الليةة التا ية الةحسكبة اكبر ةف الليةة التا يػة الجدكليػة 58( كبدرجة حرية )0٠05( عيد ةستكل داللة )2.66)
يػػأف هػػاا يػػدؿ عمػػى تلػػكؽ طمبػػة الةجةكعػػة التجريبيػػة عمػػى طمبػػة الةجةكعػػة الضػػابطة كبػػالؾ تػػريا اللرضػػية الصػػلرية التػػي 

ال تكجػػد يػػركؽ اات داللػػة إحصػػا ية بػػيف طػػالب الةجةػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة يػػي ةتكسطػػػات درجػػات )  عمػػى وف تػػي
 (التحصيؿ البعدم يي ةهارات اللهـ اليلدم

 (:الفهم التذوقي)المهارة الرابعة 
حػػيف بمػػا  ( يػػي15.00اف ةتكسػػط تحصػػيؿ الةجةكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بإسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي  بمػػا )

( كباسػػػتعةاؿ االختبػػػار التػػػا ي لعييتػػػيف 9.43ةتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة الةجةكعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت بالطريلػػػة التلميديػػػة )
( اكبػر ةػف الليةػة التا يػة الجدكليػة البال ػة 5.92ةستلمتيف لمةكازية بيف هػايف الةتكسػطيف ظهػر اف الليةػة التا يػة الةحسػكبة )

( كلةا كايت الليةة التا ية الةحسكبة اكبر ةف الليةة التا يػة الجدكليػة 58( كبدرجة حرية )0٠05( عيد ةستكل داللة )2.66)
يػػأف هػػاا يػػدؿ عمػػى تلػػكؽ طمبػػة الةجةكعػػة التجريبيػػة عمػػى طمبػػة الةجةكعػػة الضػػابطة كبػػالؾ تػػريا اللرضػػية الصػػلرية التػػي 

يبيػػة كالضػػابطة يػػي ةتكسطػػػات درجػػات ال تكجػػد يػػركؽ اات داللػػة إحصػػا ية بػػيف طػػالب الةجةػػكعتيف التجر )تػػي  عمػػى وف 
 (التحصيؿ البعدم يي ةهارات اللهـ التاكاي

 (:الفهم االبداعي)المهارة الخامسة 
( يػػي حػػيف بمػػا 15.63اف ةتكسػػط تحصػػيؿ الةجةكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بإسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي  بمػػا )

( كباسػػػتعةاؿ االختبػػػار التػػػا ي لعييتػػػيف 9.07تلميديػػػة )ةتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة الةجةكعػػػة الضػػػابطة التػػػي درسػػػت بالطريلػػػة ال
( اكبػر ةػف الليةػة التا يػة الجدكليػة البال ػة 8.31ةستلمتيف لمةكازية بيف هػايف الةتكسػطيف ظهػر اف الليةػة التا يػة الةحسػكبة )

يةة التا يػة الجدكليػة ( كلةا كايت الليةة التا ية الةحسكبة اكبر ةف الل58( كبدرجة حرية )0٠05( عيد ةستكل داللة )2.66)
يػػأف هػػاا يػػدؿ عمػػى تلػػكؽ طمبػػة الةجةكعػػة التجريبيػػة عمػػى طمبػػة الةجةكعػػة الضػػابطة كبػػالؾ تػػريا اللرضػػية الصػػلرية التػػي 

ال تكجػػد يػػركؽ اات داللػػة إحصػػا ية بػػيف طػػالب الةجةػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة يػػي ةتكسطػػػات درجػػات )تػػي  عمػػى وف 
 ٠ (البداعيالتحصيؿ البعدم يي ةهارات اللهـ ا

 :تفسير النتائج :ثانيا
ةكضػػكعات اللػػراتة  ةػف العػػرا السػابؽ ليتػػا ج البحػث يتضػػب وف اسػػتخداـ إسػتراتيجية التسػػاؤؿ الػااتي يػػي تػػدريس 

لػػدل طػػػالب الصػػؼ الثػػػايي الةتكسػػط اػػػد ودل إلػػى ارتلػػػاع يػػػي ةسػػتكل ودات الةجةكعػػػة التجريبيػػة يػػػي ةهػػارات اللهػػػـ اللرا ػػػي 
ية بةستكل ودات الةجةكعة الضابطة يي الةهارات ااتها٠ كيةكف تلسير يتا ج الدراسة الحالية التي تػـ ةلار ، الةستهدؼ تيةيتها

 التكصؿ إليها كةياا تها كيلنا للركضها عمى اليحك التالي:
يػي التحصػيؿ البعػدم  (٠ٓ٘ٓوظهرت يتا ج اختبار اللرا األكؿ كجكد يركؽ اات داللػة إحصػا ية عيػد ةسػتكل داللػة ) -1

كهػػاه اليتيجػػة تػػدؿ عمػػى وف طػػالب الةجةكعػػة التجريبيػػة اػػد وظهػػركا ، ارات اللهػػـ الحريػػي لصػػالب الةجةكعػػة التجريبيػػةيػػي ةهػػ
تحسينا إيجابينا يي ةهارات اللهـ الحريي ب كؿ ويضؿ ةػف طػالب الةجةكعػة الضػابطة٠ ةةػا يعيػي وف التحصػيؿ البعػدم لػدل 

جية التسػػاؤؿ الػػااتي يػػي تيةيػػة تمػػؾ الةهػػارات٠ كـيعػػزل الػػؾ إلػػى يعاليػػة طػػالب الةجةكعػػة التجريبيػػة اػػد تػػأثر باسػػتعةاؿ إسػػتراتي
إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تيةية ةستكل ةهارات اللهـ الحريي. كيةكف تلسير تمؾ اليتيجة بأف إستراتيجية التساؤؿ الػااتي 

كضػػيب العالاػػات التػػي تػػربط بػػيف كت، كتعيػػيف ةضػػادها، سػػاعدت الةتعمةػػيف عمػػى تحديػػد الةعيػػى الةياسػػب لمكمةػػة ةػػف السػػياؽ
 الجةؿ.

كهػاا يتلػؽ ةػػع ةػا و ػػار إليػه الحيمػػكايي ةػف وف التسػػاؤؿ الػااتي يسػاعد عمػػى الكصػكؿ إلػػى يتػا ج إيجابيػػة ةػف حيػػث    
كاستعةالها يي ةكااؼ ارا ية وخرل. كتجعؿ الطالب يعتةدكف عمػى ويلسػهـ يػي بيػات الةعيػى ةػف خػالؿ ، استرجاع الةعمكةات

 (.ٗٗٔـ٠    0ٕٖٓٓةةا يؤدم عمى احتلاظ الااكرة بالةعيى يترة وطكؿ)الحيمكايي  اكت ايهـ له٠
 .(2009)الـعايلي ك (2006عطية )كتتلؽ هاه اليتيجة ةع دراستي  
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( يػي التحصػيؿ البعػدم 0.05وظهرت يتا ج اختبار اللرا الثايي كجكد يركؽ اات داللة إحصا ية عيد ةسػتكل داللػة ) -2
كهاه اليتيجة تدؿ عمى وف طالب الةجةكعػة التجريبيػة اػد وظهػركا ، ستيتاجي لصالب الةجةكعة التجريبيةيي ةهارات اللهـ اال

ةةػا يعيػي وف التحصػيؿ البعػدم ، تحسينا إيجابينا يي ةهارات اللهػـ االسػتيتاجي ب ػكؿ ويضػؿ ةػف طػالب الةجةكعػة الضػابطة
كيعػػزل ، تسػاؤؿ الػااتي يػػي تيةيػة ةهػارات اللهػـ االسػتيتاجيلػدل طػالب الةجةكعػة التجريبيػة اػد تػػأثر باسػتعةاؿ إسػتراتيجية ال

الػؾ إلػػى يعاليػػة إسػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي يػي تيةيػػة ةهػػارات اللهػػـ االسػتيتاجي. كيةكػػف تلسػػير هػاه اليتػػا ج بػػأف إسػػتراتيجية 
لةعػايي التػي يتضػةيها التساؤؿ الااتي اد وتاحت اللرصة وةاـ الطالب لمةياا ة بيف كؿ طالب كفخػر لمكصػكؿ إلػى اسػتيتاج ا

 الي  الةلركت.
يةكػػػػف تلسػػػػير هػػػػاه اليتيجػػػػة إلػػػػى اإلجػػػػراتات كالخطػػػػكات التػػػػي تػػػػـ بهػػػػا تػػػػدريس طػػػػالب الةجةكعػػػػة التجريبيػػػػة كيلنػػػػا  

كيلكػػر ييةػػا اػػروه٠ كيسػػتيتج عيكاينػػا ةياسػػبنا لمةلػػركت٠ كويكػػارنا ر يسػػػة ، إلسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي٠ يعيػػدةا يلػػرو الطالػػب بيلسػػه
، كيكجػه يظػره إلػى ةػا تركػه، كيسػتةع إلػى كػؿ الػؾ باهتةػاـ، لي  اللرا ي٠ كيطرح عمى يلسه األس مة٠ كزةيمػه يتػابعتضةيها ا

ثػػـ يتبػػادالف األدكار ييلػػـك الةسػػتةع بػػدكر السػػا ؿ٠ كيلػػـك اآلخػػر بػػدكر الةرااػػب الةكجػػه٠ كػػؿ هػػاه ، كةػػا كاػػع ييػػه ةػػف وخطػػات
ثػػػارة لاليتبػػػاه٠  ةةػػػا وتػػػػاح لطػػػالب الةجةكعػػػة التجريبيػػػة اللرصػػػة الكتسػػػاب ةهػػػارات اللهػػػػـ اإلجػػػراتات ييهػػػا تي ػػػيط لمػػػاهف٠ كاو

 .االستيتاجي
 .(2009)الـعايلي ك (2006عطية )ك (Sheung 1995 كيج ) :كتتلؽ هاه اليتيجة ةع دراسة كؿ ةف 
البعػدم ( يػي التحصػيؿ ٠ٓ٘ٓوظهرت يتا ج اختبار اللرا الثالث كجكد يركؽ اات داللة إحصا ية عيد ةسػتكل داللػة ) -3

كيةكف تلسير تمؾ اليتيجة بأف إستراتيجية التسػاؤؿ الػااتي سػاهةت يػي  يي ةهارات اللهـ اليلدم لصالب الةجةكعة التجريبية.
كيلػدها٠ كيػدعـ هػاه اليتيجػة ةػا ، تحسيف ادرة طالب الةجةكعػة التجريبيػة عمػى يهػـ الةعمكةػات التػي يتضػةيها الػي  اللرا ػي

ةةا ييلع الطالب وينا كايػت ةػادة الدراسػة وف يركػزكا عمػى األثػر الػام تركػه ةكضػكع الػدرس يػي و ار إليه عدس  بلكله: "إفَّ 
األسػػ مة الااتيػػة ؛ لتيسػػير اللهػػـ اللرا ػػي٠  .كخػػالؿ اراتتػػه٠ كيعػػد إتةػػاـ اراتتػػه٠ ييعةػػدكا إلػػى تكليػػد، يلكسػػهـ ابػػؿ اػػراتة الػػدرس

 (ٗٗٔ  ، 1996، كت جيعهـ عمى يح  الةلركت كيلده"  )عدس
يلسػػر الباحػػث هػػاه اليتيجػػة إلػػى وف تػػدريب الطػػالب عمػػى إسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػااتي وسػػهـ يػػي زيػػادة يهةهػػـ لمةلػػركت٠ كةػػا 

كجعمهػػـ ةتعمةػػيف اػػادريف عمػػى التلكيػػر اليااػػد ةػػف خػػالؿ تسػػاؤلهـ الػػااتي عػػف ةحتػػكل الػػي  اللرا ػػي٠ كةػػدل ةػػا يتضػػةيه ةػػف 
ات التػي تعبػر عػف  خصػية اللػارئ تجػاه يكػرة وك اضػية ةطركحػة يػي حلا ؽ كفرات٠ كةعمكةات ةتصػمة بالةكضػكع٠ كبيػاف اآلر 

 الي  اللرا ي٠ كاللدرة عمى إصدار حكـ يعبر عف يهـ الةحتكل اللرا ي.
يػي التحصػيؿ البعػدم  (٘ٓ.ٓوظهرت يتا ج اختبار اللرا الرابع كجكد يركؽ اات داللػة إحصػا ية عيػد ةسػتكل داللػة ) -4

كهػػاه اليتيجػػة تػػدؿ عمػػى وف طػػالب الةجةكعػػة التجريبيػػة اػػد وظهػػركا ، الةجةكعػػة التجريبيػػةيػػي ةهػػارات اللهػػـ التػػاكاي لصػػالب 
ةةػػا يعيػػي وف التحصػػيؿ ، تحسػػينا إيجابينػػا يػػي ةسػػتكل ةهػػارات اللهػػـ التػػاكاي ب ػػكؿ ويضػػؿ ةػػف طػػالب الةجةكعػػة الضػػابطة

ي يػػػي تيةيػػػة ةسػػػتكل ةهػػػارات اللهػػػـ البعػػػدم لػػػدل طػػػالب الةجةكعػػػة التجريبيػػػة اػػػد تػػػأثر باسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية التسػػػاؤؿ الػػػاات
كةػا كوسػهةت يػي زيػادة اػدرتهـ ، التاكاي٠ كـيعزل الؾ إلى يعاليتهػا يػي تيةيػة تمػؾ الةهػارات لػدل طػالب الةجةكعػة التجريبيػة

، كةػػػا يتضػػػةيه ةػػػف إدراؾ لألسػػػرار الجةاليػػػة، عمػػػى تػػػاكؽ الةلػػػركت ةػػػف خػػػالؿ تسػػػاؤلهـ الػػػااتي عػػػف ةحتػػػكل الػػػي  الةلػػػركت
كةػا يتركػه هػاا الػي  ةػف وثػر ، يضػال عػف ة ػاركة الةتعمةػيف لمكاتػب وك لم ػاعر الحالػة التػي ي ػعر بهػا، ييةكاإليحاتات الل
 لدل الةتعمـ.

يػػػي التحصػػػيؿ  (٠ٓ٘ٓ)وظهػػػرت يتػػػا ج اختبػػػار اللػػػرا الخػػػاةس كجػػػكد يػػػركؽ اات داللػػػة إحصػػػا ية عيػػػد ةسػػػتكل داللػػػة  -5
 ريبية.البعدم يي ةهارات اللهـ اإلبداعي لصالب الةجةكعة التج

كهاه اليتيجة تدؿ عمى وف طالب الةجةكعة التجريبية اد وظهركا تحسينا إيجابينا يي ةهارات اللهـ اإلبداعي ب كؿ ويضؿ ةػف 
ةةػا يعيػي وف التحصػيؿ البعػدم لػدل طػالب الةجةكعػة التجريبيػة اػد تػأثر باسػتخداـ إسػتراتيجية ، طالب الةجةكعة الضػابطة
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اللهػـ اإلبػداعي٠ كيعػزل الػؾ إلػى يعاليتهػا يػي تيةيػة تمػؾ الةهػارات لػدل طػالب الةجةكعػة التساؤؿ الااتي يػي تيةيػة ةهػارات 
التجريبية٠ حيث تـ التركيز عمى الجكايب العميػا ةػف التلكيػر )اللهػـ اإلبػػػػػػػػػػػداعي( التػي تعػد ةطمبنػا وساسػينا كخاصػة يػي عصػر 

ا  (.2009، ليتيجة ةع دراسة )الـعايليكتتلؽ هاه ا .الةعمكةاتية التي تتطمب اار نا ياهةنا كةبدعن
كباإلضاية لةا اكر يرل الباحث وف تلكؽ الةجةكعة التجريبية عمى الضابطة يعكد إلى كاحد وك وكثر ةف األسػباب 

 :اآلتية
  ياعمية إستراتيجية التساؤؿ الػااتي يػي تيةيػة ةهػارات اللهػـ اللرا ػي لػدل الطمبػة لةػا لهػا ةػف ةةيػزات كيكا ػد إا وعطػت

كهك وسمكب لـ يعهده الطمبة ةف ابؿ ةةػا ودل إلػى إضػلات جػك ةػف الحيكيػة ، يرصان اكبر لمة اركة يي الدرس الطمبة
ككؿ هاا يػؤدم ، بيف طالب ةجيب وك طالبة ةجيبة كطالب يساؿ كطالب يجيب كفخر يحمؿ كفخر يعلب عمى تحميمه

ت ويلسػهـ كييةػي لػديهـ اللػدرة عمػى تكػكيف روم إلى إثارة التلكير لدل الطمبة كيساعدهـ عمى اكتساب الحلا ؽ ةف تملا
  خصي ةيظـ اادر عمى تيظيـ الةعمكةات كترتيبها كتصييلها. كاليلاا إلى ةا كرات الةألكؼ ةف األيكار.

 كالتلاعػؿ ةعهػا ب ػكؿ ةبا ػر ةػف ، استلالؿ الطالب وثيات عةمية التعمـ٠ كاعتةادهـ عمى ويلسهـ يي اكتساب الةعارؼ
ا لمكصكؿ إلى تعمـ ام ةعيى اا ـ عمى اللهـ. خالؿ وي طة التعمـ ا ةال ةن  كاللراتة الكاعية٠ ةةا كير ةياخن

  يؤكد الباحثكف اف الهدؼ ةف التربية يجب اف يكػكف ةيصػبان عمػى تيةيػة اللػدرة عمػى التلكيػر اليااػد كتعزيػزه باألسػاليب
يػػة التلكيػػر اليااػػد لػػدل الطمبػػة الف هػػاا كالكسػػا ؿ التػػي يةارهػػا الةػػتعمـ الف إ ػػاعة ةثػػؿ هػػاه األسػػاليب يسػػهـ يػػي تية

كبػػالؾ يتسػػمب الطمبػػة بػػالةيهج األكثػػر ةػػف الت ػػبث ، األسػػمكب ييةػػي لػػدل الطمبػػة اللػػدرة عمػػى الحػػكار بػػدالن ةػػف التملػػيف
 بالةعارؼ كاللكاييف كاليظريات.

 
 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات والمقترحات
 أواًل: االستنتاجات: 

 كصؿ إليها البحث يةكف استيتاج اآلتي: يي ضكت اليتا ج التي ت
إستراتيجية التساؤؿ الااتي وثرت يي تيةية ةهارات اللهـ اللرا ي لدل الطمبة ةلارية بالطريلة التلميدية ةةا زاد ةف  .1

ثارة ايتباههـ كت كيلهـ لمدرس.   دايعتيهـ كاو
 الة اركة كالتحدث. وضلت إستراتيجية التساؤؿ الااتي عمى الدرس حيكية كالجدة. كسةب لمطمبة ب .2
 .وسهةت هاه اإلستراتيجية يي ريع  ادرات الطػػػػمبة يي التلكير كتيةية ةهارته كالربط كاليلد كاالستيتاج كاليلد .3
ثارتها .4 كة اركتهـ ،  جع التدريس باستعةاؿ إستراتيجية التساؤؿ الااتي كلحد كبير الطالب عمى حرية طرح التساؤالت كاو

ةةا يعيي الثلة باليلس لمتعبير عف ، عتبر الؾ ةؤ ر لحصكلهـ عمى الديع الداخمي لمتعمـكي، االيجابية خالؿ الدرس
 األيكار.

هياؾ حاجة إلى استراتيجيات كوساليب تدريسية حديثة تستعةؿ ييها براةج تيةية التلكير كبخاصة ةع الةستكيات العميا  .5
 .ةف التلكير

 ثانيًا: التوصيات:
 ها البحث الحالي يكصي الباحث بةا يأتي: يي ضكت اليتا ج التي تكصؿ إلي 
اعتةاد إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تدريس اللراتة لمصلكؼ الةتكسطة أليها إستراتيجية وثبتت ياعميتها ةف خالؿ  .1

 التجربة الحالية. 
، مى تيةيتهاكالعةؿ ع، كاختيار اليصك ، التركيز عمى تيةية ةهارات اللهـ اللرا ي عيد بيات ةياهج الم ة العربية .2

كسابها لمطالب يي دركس اللراتة وثيات الةكااؼ التعميةية.  كاو
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عطا هـ الدكر األكبر يي الةياا ة كالتحميؿ .3 كالبحث عف التساؤالت ، جعؿ الطمبة الةحكر الر يس يي العةمية التعميةية كاو
يجاد ةيايا ةتعددة، كايجابيتها  كاستيباط األيكار كاستخداةها ب كؿ صحيب. ، كاو

ة تضةيف براةج الدكرات التدريبية إثيات الخدةة عمى تطبيؽ إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تدريس اللراتة بصلة ضركر  .4
 كيركع الم ة العربية بصلة عاةة.، خاصة

كوساليب تدريسها عمى تيةية ، دعكة ةؤللي الةياهج كةطكريها إلى تخطيط ةياهج الم ة العربية بحيث تركز وهدايها .5
 اللرا ي ةف خالؿ إستراتيجيات حديثة يي التدريس.ةهارات اللهـ 
 ثالثا المقترحات: 

 استكةاال لمدراسة الحالية يلترح الباحث ةا يأتي:  
 إجرات  دراسة ةةاثمة لمدراسة الحالية عمى ةراحؿ دراسة وخر.  .1
 الم ة العربية. إجرات دراسة ةةاثمة لمدراسة الحالية اثر إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي ةادة وخرل ةف ةكاد .2
 .دراسة اثر استعةاؿ إستراتيجية التساؤؿ الااتي يي تيةية الةهارات الم كية .3
التعمـ ، العصؼ الاهيي، خرا ط الةلاهيـ، إجرات دراسة لمتعرؼ عمى اثر إستراتيجيات تدريس وخرل ةثؿ: )لعب األدكار .4

 هـ اللرا ي.ةا كرات الةعرية( يي تيةي ةهارات الل، التعمـ التعاكيي، باالكت اؼ
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 المالحق
 التدريسيةة الخط

 عمى إستراتيجية التساؤؿ الااتي لمةجةكعة التجريبية  (طبيعية االستبداد كفثاره)كضكع خطة تدريسية ويةكاجية لتدريس ة
 :ـيتكاع بعد دراسة هاا الةكضكع وف يككف الطالب اادرا عمى :األهداؼ السمككية :وكالن 
 يلرو الةكضكع اراتة صحيحة. -ٔ
 يعرؼ بعا ةعايي الكمةات الكاردة يي الةكضكع. -ٕ
 مةات يي الةلركت.يبيف ةضاد بعا الك -ٖ
 يحدد عالاة الجةؿ بعضها ببعا. -ٗ
 يختار عيكاينا فخر لمةكضكع. -٘
 الكاتب. بهايستيبط الةعايي الضةيية التي لـ يصرح  -ٙ
 يستيتج األيكار الر يسة يي الةكضكع. -ٚ
 يبيف غرا الكاتب. -ٛ
 يةيز بيف الحلا ؽ كاآلرات الكاردة يي الي  اللرا ي. -ٜ

 عمى الةلركت يي ضكت الخبرة السابلة. يصدر حكةنا - ٓٔ
 يـككف روينا حكؿ اضية وك يكرة ةطركحة يي الي . - ٔٔ
 يلرؽ بيف ةا يتصؿ بالةكضكع كةا ال يتصؿ به. - ٕٔ
 يحدد العاطلة التي تسيطر عمى الي  اللرا ي. - ٖٔ
 يبيف الصكر البيايية التي تضةيها الةلركت. - ٗٔ
 كمةة وك التعبير الكارد يي الي .ياكر الداللة اإليحا ية لم - ٘ٔ
 يتيبأ باألحداث بياتن عمى ةلدةات ةعيية كردت يي الي . - ٙٔ
 يلترح حمكالن جديدة لة كمة كردت يي الةكضكع. - ٚٔ
 :الكسا ؿ التعميةية :ثاييان 

 .السبكرة كاألاالـ الةمكية -
 .الكتاب الةدرسي -
 .اطع كراية تتضةف خطكات التساؤؿ الااتي -
 .اللرا ي الةستهدية بالتيةية ةهارات اللهـ -

 :التةهيد :ثالثان 
يلـك الةدرس بالتةهيد لمةكضكع ةف خالؿ وس مة تكجه لمطمبة حكؿ الةكضكع لةعرية ةا لدل الطمبة ةف ةعمكةات  

 .كةف ياحية وخرل يتياكؿ  يت ةف حياة الكاتب )عبد الرحةف الككاكبي(، هاا ةف ياحية (عف الةكضكع )طبيعة االستبداد
 :إجراتات التدريس كيؽ إستراتيجية التساؤؿ الااتي :عاراب
 :كيككف السير يي الدرس كيلا لهاه اإلستراتيجية ةف خالؿ الخطكات اآلتية 
 خطكة ةا ابؿ اللراتة )ابؿ اللراتة(: -ٔ

 كطفرح تساؤالتهـ حكؿ، كيطمب إليهـ اليظر إلى عيكاف الدرس، يعرا الةدرس عيكاف الدرس عمى الطالب 
األعةاؿ  ككتابة تساؤالتهـ يي صحيلة، كلمتعرؼ عمى ةعمكةاتهـ السابلة عف الةكضكع، ؛ لتي يط علكلهـالعيكاف

 التي تكزع عميهـ يي بداية الدرس.
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 ثـ يطمْب ةف زةال ه طرح تساؤالتهـ الخاصة بهـ التي لـ ، يطمب الةدرس ةف طالب كتابة تساؤالته عمى السبكرة
 م كتب تساؤالته عمى السبكرة.يي تساؤالت الطالب الا يرد اكرها

 كبالؾ تتككف اا ةة ةف التساؤالت ، كتكدكف عمى السبكرة، يلـك الطالب بكتابة جةيع التساؤالت التي طركحها
 ةستخمصة ةف جةيع الطالب.

 كبالؾ يصبب لدل جةيع الطالب اا ةة، يطمب الةدرس ةف  كؿ طالب وف يضيؼ تمؾ األس مة التي لـ تكف لديه 
 تساؤالت.ةكحدة ةف ال

 .يكمؼ الةدرس الطالب باإلجابة عف هاه التساؤالت 
 كؿ طالب ةف  تعرا اإلجابات الصحيحة لتساؤالتهـ؛ ليتةكف، بعد ايتهات الطالب ةف اإلجابة عف تمؾ التساؤالت

 كّيلـك يلسه ااتينا.، تصكيب وخطا ه
 خطكة اللراتة )وثيات اللراتة(: -ٕ

 وك يلرة حكؿ يكرة كاحدة.، بحيث يدكر كؿ ةلطع، اتوك يلر ، تلسـ الي  اللرا ي إلى ةلاطع 
 يطمب الةدرس ةف الطالب اراتة الي  كاةال اراتة صاةتة بعد تكزيع صحيلة األعةاؿ الخاصة بهاا الجايب 

 )جايب اللراتة الصاةتة(.
 ية ثـ تضاؼ إلى تساؤالت الطالب تساؤالت بل، يطمب الةدرس ةف وحد الطالب كتابة تساؤالته عمى السبكرة

كبالؾ تتككف اا ةة ، كيكرته الةحكرية )الر يسة( عمى والَّ تتكرر هاه التساؤالت، الطالب التي تتياكؿ الي  العاـ
 ةف التساؤالت تـ استخالصها ةف جةيع الطالب.

 كبالؾ يككف لدل الطالب اا ةة ةكحدة ةف، يطمب الةدرس ةف كؿ طالب إضاية التساؤالت التي لـ تكف لديه 
 ككّملهـ باإلجابة عف تمؾ التساؤالت.، لااتيةتساؤالتهـ ا

 ااتينا. كتلكيـ يلسه، بحيث يصكب كؿ طالب وخطاته، تعرا اإلجابات الصحيحة عميهـ، بعد إيجاز العةؿ 
 ككتابة تساؤالتهـ يي صحيلة األعةاؿ الخاصة بهاه، كيكمؼ الةدرس الطالب بلراتتها، ييتلؿ إلى الللرة األكلى 

تتضةف تساؤالت  كتككف التساؤالت التي تطرح وثيات اراتة الي  عمى هي ة يلرات، ة الللراتكهكاا يي بلي، الللرة
، كتحديد الصكر الجةالية، كاستيتاجات األيكار الر يسة، كالةعايي الضةيية، كوضدادها، حكؿ ةعايي الةلردات

للرا ي ب رط والَّ تحةؿ الللرة الةلركتة كغير الؾ ةف ةهارات اللهـ ا، كالتةييز بيف الحلا ؽ كاآلرات، كااتراح حمك ن ال
 ةف التساؤالت وكثر ةةا تحتةؿ.

 ثـ اطمب ةف بلية الطالب، وك  لايية، يطمب الةدرس ةف وحد الطالب تسجيؿ تساؤالته الخاصة عمى السبكرة 
كبالؾ يتـ ، وك  لايية، إضاية تساؤالتهـ الخاصة التي لـ ترد يي تساؤالت زةيمهـ الام كتب تساؤالته عمى السبكرة

 ككّملهـ باإلجابة عف تمؾ التساؤالت.، التكصؿ إلى تساؤالت ةف جةيع الطالب
 كّيلـك يلسه، بحيث يصكب كؿ طالب وخطاته، اإلجابات الصحيحة عميهـ يعرا الةدرس، بعد إيجاز العةؿ 

 ااتينا.
 خطكة ةا بعد اللراتة )بعد اللراتة(: -ٖ

 اةة بأيلسهـ عف الدرس ككؿ تتياكؿ ةختمؼ جكايبه ةف ةف الطالب صياغة تساؤالت ع يطمب الةدرس
صدار الحكـ، كالعاطلة، كالصكر، كاألساليب، كالةعايي، الةلردات كغيرها ةف ةهارات ، كالتيبؤ باألحداث، كاو

 ككتابتها يي صحيلة األعةاؿ الخاصة بي اط ةا بعد اللراتة.، اللرا ي الةستهدؼ تيةيتها اللهـ
  ط اللرصة لبعا الطالب ليضيلكا عمى  ثـ وع ، كتابة تساؤالته عمى السبكرةيكمؼ الةدرس وحد الطالب

 يتـ التكصؿ إلى اا ةة ةكحدة ةف، كبعد دةج التساؤالت، تساؤالت جديدة خاصة بؾّ  ؿ ةيهـ تساؤالته
 التساؤالت ةستخمصة ةف جةيع الطالب.
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 كيجيب عيها. ، ةف تساؤالتهيطمب الةدرس ةف كؿ طالب وف يضيؼ التساؤالت الجديدة التي لـ ترد ض
 كتلكيـ يلسيه ااتينا.، تعرا اإلجابة الصحيحة عمى الطالب؛ ليلـك كؿ طالب بتصكيب إجاباته

  بإعادة اللراتة ٓ٘يلـك الةدرس بتكميؼ الطالب الايف كايت يسبة اإلجابات الصحيحة لديهـ واؿ ةف % ،
 ت اللهـ اللرا ي ب كؿ ويضؿ.كاإلجابة عيها؛ حتى يتةكيكا ةف ةهارا، كطرح تساؤالت وخرل

 كداة يي اإلجابة عيها يي كؿ، يلدـ الةدرس الدعـ كالثكاب لمطالب الايف وظهركا طالاة يي طرح التساؤالت 
 خطكات تعمـ اللراتة.

 :التلكيـ :خاةسان 
 يتـ تلكيـ الطالب كيلنا لمتدريس بإستراتيجية التساؤؿ الااتي ةف خالؿ:

  كتعمـ الطالب كيلية تحةؿ ةسؤكلية، لتحديد اليةك الةعريي بعد ةةارسة الدرسالتلكيـ البيا ي وك الةستةر؛ 
 تعمةه ةف خالؿ تلكيـ تعمةه بعد كؿ خطكة ةف خطكات التعمـ كيؽ هاه اإلستراتيجية.

 كيتـ التحلؽ ةف الؾ عف طريؽ اإلجابة عف األس مة ، التلكيـ الختاةي؛ لتحديد ةدل تحليؽ وهداؼ الدرس
 يي ضكت ةهارات اللهـ اللرا ي الةستهدؼ تيةيتها.التي تـ صياغتها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


