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 Abstract 

     Reading is considered one of the means which transmits to us the fruit of the man's mind and 

the purest human feelings for it is a complete intellectual activity which widens the students' 

experiences and improves their intellectual abilities. But there are some impediments which 

prevent reading from having its due importance because the students and the teachers of Arabic 

still look at it as an entertainment and time-spending material. The teacher usually asks his 

students to get the books of reading and to start reading a specific subject without paying any 

attention to its importance or meaning. This leads to devaluate or neglect reading.    

 الفصل األول
 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث: 

وامتــد مفهومــا مــن التعــرف نقــل ألينــا ثمــرات العقــل البشــري، وأنقــى المشــاعر اإلنســانية، القــراءة مــن الوســائل التــي تتعــد  
والنطق والفهم والنقـد لتصـبح أسـلوبًا مـن أسـاليب النشـاط الفكـري فـي حـل المشـكالت، فهـي نشـاط فكـري متكامـل، توسـع خبـرة 

ع النــافع لمعرفــة أنفســهم عــن طريــق القــراءة الطلبــة وتنميهــا وتنشــط قــواهم الفكريــة وتهــذب أذواقهــم وتشــبع فــيهم حــب االســتطال
يرسمون ألنفسهم حدودا لمحيط الحياة التي يرغبـون فـي أن تكـون مـن حظهـم، ويهيـؤون أنفسـهم بعـد ذلـك بنشـاط زائـد لتحقيـق 

إال أّن هناك ثمة عقبات تحول من دون أن تأخذ المكانة الالئقة بها، فمـا  (؛103-101، 1993آمالهم ومطامحهم)شحاته، 
الطلبة ومدرسي اللغة العربية ينظرون إليها على أنهـا تسـليٌة وقتـٌل ألوقـات الفـراغ فـي الجـدول المدرسـي، وأن هـذه النظـرة  زال

همالها، وضياع الفائدة المرجوة منها)عاشور ومحمد،  ، مما أدى إلى أن يصبح (347، 2009تؤدي إلى االستهانة بالقراءة وا 
هو إال أن يطالـب المـدرس الطلبـة بـإخراج كتـبهم والبـدء فـي قـراءة موضـوع يعينـه لهـم، وكثيـرا مـا درس القراءة أمرًا هينًا جدًا، فما 

يكررون الفقرة الواحدة مرات عديدة قصد اإلجادة كما يـزعم بعـض المدرسـين، فيصـيب الطلبـة الملـل مـن التكـرار وتنقطـع صـلتهم 
التراكيب الصعبة، أما ما وراء العبارات من معـان فـال يكـاد بالموضوع، ويكاد عملهم يقتصر على شرح بعض األلفاظ اللغوية أو 

 (.111، 1992شحاته، يحفل به المدرس )
ن اختلفت صوره ودواعيه ونسبته من طالب إلى آخـر   إّن سبب ضعف الطلبة في القراءة يثبت أّن هناك ضعفًا فيها وا 

(، فطلبتنـا فـي 73، 1997)وزارة التربيـة، يـة التربويـة وهذه هي الظاهرة الشائعة التي ال يجهلها أي مـرب يعمـل فـي سـلك العمل
المراحــل الدراســية المختلفــة يعــانون ضــعفًا ملحوظــًا فــي فــروع اللغــة العربيــة جميعهــا؛ ضــعفًا علميــًا ووظيفيــًا فــي القــراءة والكتابــة 

كلة ضـعف الطلبـة فـي اللغـة والتعبير واالستيعاب والتواصـل، وفـي تحصـيل علـوم اللغـة العربيـة، واإلقبـال عليهـا، وقـد زادت مشـ
 (.224، 2011العربية وتفشت حتى أصبحت ظاهرة مقلقة من ظواهر التردي الثقافي والعلمي)الهاشمي، 

وهذا ما أكده الموسى بقوله: ))كنت إذا طلبت إلى أحد الطلبة في قسم اللغة العربية وآدابها أن يقـرأ نّصـا كأّنمـا أوقـع 
طالب ينطلق في قراءة النّص، كـأّنني فـي سـّيارة ينطلـق بهـا سـائق َفقَـَد السـيطرة عليهـا نفسي في ورطة كبرى، كنت أشعر، وال

وهي تتسارع بنا إلى قاِع واٍد سحيق، إذ كانت األخطاء تترى، على نحو تتعّذر السيطرة عليها، فهو يقرأ وكأّنه ال يقرأ، يحـّول 
فهم، بل يقرأ من دون أن تعني له قراءتـه أّنـه مسـؤول عـن فهـم مـا الرموز المكتوبة بين يديه كيفما اتفق، ال يبالي أفهم أم لم ي

 (. 166، 2003قرأ...(( )الموسى، 
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فالمطالعة مازالت تعامل على أنها غير أساسية، ولم تعط اهتماما مثل االهتمام الذي أعطي للفروع األخرى، فضـال  
( فتـــدريس المطالعــة إذا مـــا 1، 2002الهاشــمي، عــن ضـــعف االهتمــام بالصـــورة القرائيــة االســـتماعية فــي دروس المطالعـــة )

تحّسن فإنَّه ال يتجاوز القراءة السطحية أو المستوى الحرفي بحال من األحوال، إذ ُتدرَّس بطريقة: قف... اقرأ... اجلس وهي 
 (. 51، 2010عملية ال تتجاوز نطق المكتوب، وكثيرًا ما تكون قاصرة عن فهمه أو فهم ما وراءه )عطية، 

سًا على ما تقدم ارتأت الباحثة أن تقوم بهذه الدراسة إيمانا منها بأن الطرائق التدريسية الناجحة التي تتالءم مـع وتأسي
خصائص الطالب تجعله مشـاركًا ايجابيـًا ال متلقيـًا سـلبيًا فـي إدراك أهميـة القـراءة الناقـدة ومعرفـة مصـادرها ومواردهـا وطرائـق 

تتحقق ما لم تقترن بعمل جاد متواصل من المؤسسات التعليمية الستئصـال جـذور المشـكلة تنميتها؛ ألن األهداف المرجوة ال 
األساسية التي أدت إلى ضـعف الطلبـة فـي اللغـة العربيـة غيـاب الـوعي الثقـافي بكثيـر مـن قـيم المجتمـع اإلسـالمي عنـد كثيـر 

عولمة الـذي اسـتبدل الكلمـة المكتوبـة بالصـورة والـرقم، من أبنائه وجهلهم بثقافته، وانبهارهم بثقافة الغرب، وانجرافهم في تيار ال
لــى هجــرهم القــراءة ممــا جعــل تفكيــرهم ســطحيًا، ألنهــم لــم يتــدربوا علــى التفكيــر بعامتــه وخاصــته، ولــم يتــدربوا علــى الحــوار  وا 

ميــة قـــدراتهم وصـــقل والمناقشــة، واالســـتنباط، والتحليــل، والنقـــد الســليم، لـــذا ال بــد مـــن تحصــين الطلبـــة بــالتفكير وتنـــويرهم، وتن
مـواهبهم وتعلـيمهم فــي مراحـل مبكـرة مــن حيـاتهم المدرســية، وتـوجيهم السـتثمار طاقــاتهم واالسـتفادة منهـا، متخــذًة مـن التســاؤل 
الــذاتي ســبياًل لــذلك عســى أن تعــالج مشــكلة الضــعف أو فــي األقــل تحــد مــن تفاقمهــا كــي يتخــذه الطالــب وســيلًة لمعالجــة هــذا 

صياغة الكالم بأساليب فصيحة وتراكيب نحوية وصرفية وبالغيـة مـن دون الوقـوع فـي الخطـأ، ممـا الضعف في القراءة على 
يخلــق لــديهم القــدرة علــى أن القــراءة تفكيــر توجهــه الكلمــة المطبوعــة إلــى إدراك وفهــم معانيهــا لتمــنحهم قــوًة وتــأثيرًا فــي تــذوق 

 لة البحث تنبثق من اإلجابة عن السؤال اآلتي:النص المقروء ونقده وتلمس مواطن الجمال فيه. ومن هنا فأن مشك
 هل للتساؤل الذاتي اثر في القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الخامس العلمي؟. -

 أهمية البحث
القراءة ركنًا أساسيًا من أركان االتصال اللغوي التي يكتسبها الفرد ويعمل على تنميتها إذ هـي مـن وسـائل االتصـال تعد  

تغناء عنهــا، فهــي عمليــة فكريــة عقليــة شــديدة التعقيــد الرتباطهــا بالنشــاط العقلــي لإلنســان، إضــافة إلــى حاســة التــي ال يمكــن االســ
النظر، وأداة النطق، والحالة النفسية، وهـي تتجـاوز حـدود اإلدراك البصـري للرمـوز المكتوبـة مـن حـروف وكلمـات وجمـل والنطـق 

المعنــى عمليــة إدراكيــة بصــرية صــوتية يــراد بهــا إيجــاد  بهــذاالمقــروءة، وهــي  بهــا مــع الفهــم الــدقيق لهــا والــربط بــين حيثيــات المــادة
صلة بين لغة الكالم والرموز المكتوبة وعناصرها:المعنى الذهني واللفظ الذي يؤديه والرمز المكتوب، وعليـه تصـبح القـراءة نطـق 

تجسـيد حقيقـي للغـة ولحياتهـا وحيـاة (، ألنهـا 281، 2013الرموز، وفهمها، ونقدها، وتحليلها، والتفاعل معها)الجبوري، وحمـزة، 
أبنائها في كل عصورهم وأزمانهم وبمختلف أذواقهم وأفكارهم وأحاسيسهم، وعنصرًا مـن عناصـر العمليـة التعليميـة يسـتند إليهـا 

هــا، وتحقــق مقــدار اكتســاب المــتعلم للحقــائق، والمعلومــات، والمهــارات وتطبيقهــا تطبيقــا إيجابيــا، كــي تعطــي تلــك العمليــة ثمار 
(، فهــي مفتــاح كــل معرفــة فــي جميــع التخصصــات، ومنهــا تســتمد عناصــرها بقيــة فنــون اللغــة، 86، 2002أهــدافها )صــالح، 

افتـتح  )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم(ويكفي القراءة أهمية، أن أول خطاب نزل من اهلل سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم محّمد
أ ِباسِم َربَِّك الَّـِذي َخلَـَق * َخلَـَق اإِلنَسـاَن ِمـن َعلَـٍق * اقـَرأ َوربصـَك اأَلكـَرُم * الَّـِذي َعلَّـَم بِـالَقَلِم * } اقرَ  بكلمة اقرأ في قوله تعالى:

 (. 151، 2009( )الخطيب، 5-1َيعَلم * {)سورة العلق االية  َعلََّم اإِلنَساَن َما َلم
لـه، وتتطلـب توازنـًا عقليـا ونفسـيًا وجسـميًا، فـإذا أصـيب الكـائن إن القراءة عملية ديناميكية يشترك فـي أدائهـا الكـائن ك 

باضطراب نفسي أو تغير جسمي أدى إلى خلل فيه، قلت كفايته في القيام بعملية القراءة قلًة تتناسب تناسبًا طرديًا مع مقدار 
(؛ إذ قـال الجـاحظ 16، 1957لطفـي، ذلك الخلل ونوعه، وغالبًا ما تكون العوامل النفسية أكثر تأثيرًا من العوامل الجسـمية )

جابتهــا إيــاك، فــإن قليــل تلــك الســاعة أكــرم جــوهرًا، وأشــرف حســبًا وأحســن فــي  ))خــذ مــن نفســك ســاعة نشــاطك، وفــراغ بالــك وا 
اإلسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الخطأ، وأجلب لكل عين وغرة مـن لفـظ شـريف ومعنـى بـديع، وأعلـم أن ذلـك 
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يك يومك األطول بالكد والمطاولة والمجاهدة وبـالتكليف والمعـاودة، ومهمـا أخطـأك لـم يخطئـك أن يكـون أجدى عليك مما يعط
 (. 86ه، 1405مقبواًل قصدًا وخفيفًا على اللسان سهاًل، وكما خرج من ينبوعه، ونجم من معدنه(( )الجاحظ، 

ذا كـان إن القراءة الناقدة وسيلة من الوسـائل التـي البـد منهـا ومـن وجودهـا إلمـد  اد الفكـر اإلنسـاني بأسـس اإلبـداع، وا 
الفكر الخالق يحيا حياة العقلية الحاضرة ويستمد تجاربها وحوادثها وأهلها بعـض مقومـات إبداعاتـه، فـإن بـالقراءة يعـيش حيـاة 

مـا أبدعتـه الحاضر والماضي معًا، يعيش عصـورًا وأزمانـًا بعيـدة، يشـارك أهلهـا معـارفهم وخبـراتهم وتجـاربهم ويسـتوحي منهـا م
(، ولهــا أهميــة كبيــرة فــي حيــاة الطالــب، ســواء أكانــت فــي المراحــل األولــى مــن 31، 1986عقــولهم إبداعاتــه الجديــدة )علــي، 

حياتــه المدرســية أم فــي المراحــل الالحقــة، فبوســاطتها يســتطيع أن يقــرأ مــا يريــد فــي أي وقــت يشــاء بغيــر تقيــد بــزمن أو مكــان 
ّدي إلى توسيع آفاق الطلبة العقلية، وتنّمي التذّوق واالسـتماع لـديهم، وتعّمـق المشـاعر (، ألنها تؤ 26، 1957محدد )لطفي، 

 (.11، 2000والعواطف اإلنسانية )الحسن، 
وتــرى الباحثــة أن القــراءة يمكــن أن تكــون مــوردًا ثــرًا ومنبعــًا صــافيًا أللفــاظ اللغــة وصــيغها إذا أحســن المــدرس انتقــاء  

الوقــت المناســب والوضــع الالئــق والــنهج الســليم للقــراءة فعــن طريقهــا يمكــن للطالــب أن يطلــع  المــادة المقــروءة وأحســن اختيــار
على الفصيح من مفردات اللغة ويمكن أن يطلع على قديم اللغة وحديثها وطرق استعمالها مهما كان شـكلها وحجمهـا وهـدفها 

 ومرجعها وموضوعها وقيمة مضمونها. 
لة الناقلــة للعلــم والمعرفــة والمهــارة التــي يســتعملها المــدرس مــن اجــل إيصــال مــادة وتعــد طريقــة التــدريس األداة والوســي 

وعليه البد أن تكون مالئمة للموقف التعليمي، ومنسـجمة مـع عمـر المـتعلم ، الدرس إلى طالبه بشكل أوسع عمقًا وأكثر فائدة
طلبة في عملية التعلم هو تنمية قدرتهم علـى (، فأن السبيل لتحسين مستوى ال873، 1993وذكائه وقابلياته وميوله )الريان، 

استخالص استراتيجيات مناسبة للـتعلم، وكيفيـة تنشـيط المعرفـة السـابقة، وتوظيفهـا فـي مواقـف الـتعلم الحاليـة، وتركيـز االنتبـاه 
اطات الذهنيــة علــى النقــاط والعناصــر البــارزة فــي المحتــوى، وممارســة أســاليب التقــويم الناقــد لألفكــار والمعــاني، ومراقبــة النشــ

والمعرفية واللغوية المستعملة للتحقق من مدى بلوغ الفهم، وهذه العمليات وغيرها هي جوهر الحديث عن إستراتيجية التسـاؤل 
 (.223، 1996الذاتي)الفطايري، 

عمال إن إستراتيجية التساؤل الذاتي أو ما يطلق عليها إستراتيجية االسـتجواب الـذاتي تجعـل الطلبـة قـادرين علـى اسـت 
معـــرفتهم واســـتراتيجياتهم بصـــورة أكثـــر فاعليـــة، فالطلبـــة ذوو المســـتويات العاليـــة فـــي اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة يعـــالجون 
ــًا فــي الفهــم واالســتيعاب عــن طريــق طــرح الطالــب أســئلة عديــدة علــى نفســه فــي أثنــاء  النصــوص المقــروءة بشــكل أكثــر عمق

توى القــدرة المتوســـطة والمنخفضــة؛ إذ أوضـــحت الدراســات انـــه عنــدما يكـــون معالجتــه الموضـــوع أو المقــروء، وترفـــع مــن مســـ
الــوعي بإســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة عاليــا عنــد الطلبــة يكــون أداؤهــم أســرع ممــا هــو عليــه، وأكثــر فاعليــة حتــى إذا لــم تكــن 

 (.Swanson،1990:p307قدراتهم عالية موازنة بقدرات الطلبة اآلخرين)
إستراتيجية تفاعلية طورت لتحسين االستيعاب عند الطلبة إلكسـابهم مهـارات التفكيـر لتمكـنهم مـن أن التساؤل الذاتي  

القــراءة ذات المعنــى، وتعلمهــم علــى مراقبــة اســتيعابهم وفهمهــم الخــاص، وتســاعدهم علــى انتقــال أثــر الــتعلم، وتنمــي مهــارات 
، 2003جرائيـة التوضـيحية فـي تكـوين معنـى الفهم)عريـان، التنظيم الذاتي لعملية الـتعلم، وتسـهل عمليـة اسـتعمال المعرفـة اإل

204.) 
إن الصـــف الخـــامس العلمـــي هـــو صـــف مناســـب لتطبيـــق اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة فـــي تـــدريس المطالعـــة؛ ألن  

ــة ينمــو تفكيــر  الطالبــات فــي هــذه المرحلــة علــى درجــة مــن النضــج العقلــي والمعرفــي وتطــور الخيــال ونمــوه وفــي هــذه المرحل
البــات ويــزداد ذكــاؤهن وتتســع خبــراتهن وتعمــل هــذه المتغيــرات عملهــا فتغيرهــا مــن حالتهــا التــي توصــف باليســر وغمــوض الط

الهــدف واالرتبــاط باألفعــال واألعمــال إلــى حالــة تتســع فيهــا الســعة والخصــوبة والطــابع الفنــي والجمــالي )االلوســي وآخـــرون، 
دادية تكتسب فيها نضجًا عقليًا يمكنها من التعليل المنطقـي والتحليـل (، فعندما تصل الطالبة إلى المرحلة اإلع263، 1983

(، فتميل إلى حرية التفكير وتزداد 116، 2000لما تقرأ وتكون متمكنة من المالحظة والموازنة والتعميم في اإلحكام )عامر، 
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ا الخاصــة بــالظهور فلهـذا يجــب العنايــة قـدرتها علــى االنتبــاه والتركيـز، لتكــون علــى درجـة عاليــة مــن إتقـان اللغــة، وتبــدأ قـدرته
 (. 144، 2007بتنمية قدرة الطالبة والتركيز على الخطوات العملية في أثناء التدريس )الطيطي، 

 وتتجلى أهمية البحث الحالي في ما يأتي:
عـن كونهـا  أهمية القراءة بوصفها فرع من فروع اللغة العربية، ومظهرًا مـن مظـاهر السـلوك المعرفـي والحضـاري، فضـالً  .1

قناع.  أداة تواصل وتأثير وا 
 أهمية المطالعة كونها تمثل فنون اللغة، قراءًة وكتابًة واستماعًا وتحديثًا. .2
 أهمية إستراتيجية التساؤل الذاتي بوصفه إستراتيجية متطورة في التدريس. .3
 ن يقرر مواصلة التعلم.أهمية المرحلة اإلعدادية بوصفها الحجر األساس الذي ترتكز عليه المرحلة الجامعية لم .4
 

 هدف البحث: يرمي البحث الحالي إلى: 
 معرفة اثر إستراتيجية التساؤل الذاتي في القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة المطالعة. 

 فرضية البحث: 
 لتحقيق هدف البحث وضعت الباحثة الفرضية الصفرية اآلتية: 

ـــاك فـــرق ذو داللـــة إ ـــيس هن ـــد مســـتوى )" ل ـــات الالئـــي يدرســـن مـــادة المطالعـــة 0،05حصـــائية عن ( بـــين متوســـط درجـــات الطالب
 الالئي يدرسن مادة المطالعة بالطريقة التقليدية في القراءة الناقدة ". الباتومتوسط درجات الط بإستراتيجية التساؤل الذاتي

 حدود البحث: يتحدد البحث الحالي بـــ:
 .2014 -2013في إعدادية النجوم للعام الدراسي طالبات الصف الخامس العلمي  -
ضــرورة االجتمــاع، الكمــال، صــراع )الموضــوعات المقــرر تدريســها فــي مــادة المطالعــة للصــف الخــامس العلمــي وهــي:  -

البداوة والحضارة، ملحمة جلجامش، المجرة، أيام طه حسين، عبقري من البصرة، الرسالة التأديبية، المحـاورات فـي أدب 
 د العراقيين القدامى، وصية أبي بكر الصديق لعمر الفاروق )رض((.الحكمة عن

 تحديد المصطلحات
 عرفه كلٌّ من:التساؤل الذاتي اصطالحا : 

عصر بأنها: "تدريب الطالب على استنتاج الفكرة الرئيسة التي يصوغون على أساسها األسئلة، ثم تكوين أسئلة حول  .1
عادة صياغة أسئلة أخرى  (.265، 1999على غرارها" )عصر،  الفكرة ذاتها، وا 

عطية بأنها: "حوار داخلي منظم، يحلل المعلومات المطروحة في النص المقروء من خالل وضع مجموعة من األسئلة  .2
 (. 155، 2006التي تعبر عن المضامين، واألفكار المتضمنة في النص المقروء" )عطية، 

3.  (Goyne بأنها: "مجموعة من األسئلة التي يطرحها ) الطالب قبل عملية القراءة، أو أثناءها، أو بعد القراءة، وهذه
 التساؤالت تستدعي تكامل المعلومات، وتفكير الطالب في عميلة القراءة، وتتطلب إجابة الطالب عن هذه التساؤالت"

(:2007،: 85 Goyne.) 
 التعريف اإلجرائي إستراتيجية التساؤل الذاتي
ت المجموعــة التجريبيــة فيمــا بيــنهن قبــل الــتعلم، وأثنــاءه، لتيســير الفهــم، والتشــجيع مجموعــة مــن األســئلة توجههــا طالبــا

 على التفكير في الموضوعات التي تدرس لهن في أثناء مدة التجربة بغية فهمها ونقدها أو الحكم عليها. 
  القراءة )لغة (:

ّنما ُقدَِّم على ما ُهـَو أبَسـُط ِمنـُه ِلَشـَرِفِه. قَـَرَأُه َيقـَرُؤُه َويقـرؤَه قـرءًا وِقـراءًة  جاء في لسان العرب: "الُقرآُن التنزيُل العزيُز، وا 
ـــوَر َفيُضــمصها، َوقولــُه تعــالى: ﴿ ــُه َيجَمــُع السِّ إنَّ َعَلينــا َجمَعــُه  وُقرآنــًا َفُهــَو َمقــُروٌء، ومعنــى الُقــرآِن معنــى الجمــع وُســمَي ُقرآنــًا ألنَّ

 (. 134ـ133، ماّدة َقَرَأ: 1قَرأُت الِكتاَب ِقراءًة وُقرآنًا ومنه ُسمَي الُقرآن " )ابن منظور، جَوُقرَءاَنُه ﴾* أي َجمعُه وِقراءتُه. وَ 
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 -عرفها كلٌّ من:القراءة اصطالحا : 
عبـــد الحميـــد بأّنهـــا " إدراك الرمـــوز المكتوبـــة والنطـــق بهـــا ثـــم اســـتيعابها وترجمتهـــا إلـــى أفكـــار، وفهـــم المـــاّدة المقـــروءة ثـــم  .1

 (.12، 2006رأ، وأخيرا االستجابة لما تمليه هذه الرموز " )عبد الحميد، التفاعل مع ما يق
عاشور، ومحمـد: بأّنهـا " عمليـة تطّوريـة، تفاعليـة، كلّيـة تتضـّمن مهـارات يـتّم تعّلمهـا، وتتطلّـب معرفـة لغويـة ويمكـن أن   .2

 (.135، 2009، تؤّثر سلبا أو إيجابا بمتغيرات وعوامل غير لغوية داخلية وخارجية " )عاشور، ومحمد
 التعريف اإلجرائي للقراءة:

إلى ما تدّل عليه من معان  عملية عقلية تؤديها طالبات عّينة البحث في فهم الحروف أو الكلمات، ونطقها وترجمتها
 وأفكار وتراكيب، وفهمها ونقدها وتحليلها والتفاعل معها، واالنتفاع بها في مواقف الحياة المختلفة.

 
 -المطالعة:

ســيخ المهــارات اللغويــة األساســية لــدى الطلبــة فــي فنــون اللغــة، قــراءًة وكتابــًة واســتماعًا وتحــدثًا )وزارة التربيــة، هــي تر 
2013 ،3 .) 

 التعريف اإلجرائي للمطالعة:
هــي تنميــة قــدرة طالبــات عينــة البحــث علــى الطالقــة والتلقائيــة، الكتســابهن مهــارات التحــدث والتعبيــر عــن خــواطرهن  

صـدار اإلحكـام واإلحسـاس بالخطـأ الفكــري وعـواطفهن بأسـ اليب اإلبـداع علـى التفكيــر المـنظم فـي التصـنيف والنقـد والتحليــل وا 
 واللغوي وعالجه للتخلص من االزدواجية في اللغة. 

 الصف الخامس العلمي:
يهـا ثـالث هو الصف الثاني من صفوف المرحلة اإلعداديـة التـي تلـي المرحلـة المتوسـطة فـي العـراق ومـدة الدراسـة ف 

 (.4، 1984سنوات وظيفتها اإلعداد للحياة العملية أو للدراسة الجامعية )وزارة التربية، 
 

 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة: 

وفيمــا يــأتي عــرُض  ،يتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا لدراســاٍت ســابقٍة أمكــن الحصــول عليهــا وموازنتهــا بالدراســة الحاليــة
 ا الزمني. الدراسات السابقة على وفق تسلسله

 (٢٠٠٣دراسة فهمي ) .1
 "" فعالية إستراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي 

 فـي الـذاتي( )التسـاؤل المعرفـة وراء مـا إسـتراتيجية فعاليـة علـى التعـرف إلـى أجـرت هـذه الدراسـة فـي مصـر وهـدفت 
 التي الدراسة مع عينة التجريبي شبه المنهج الثانوي، مستعملة األول الصف طالبات لدى ناقدةال القراءة بعض مهارات تنمية
 فـي المجموعـة (٤٢فـي المجموعـة التجريبيـة، و) طالبـة (٤٠فصـلين، ) علـى وزعـن طالبـة (٨٢) عينـة الدراسـة مـن تكونـت

عـداد لعينـة المناسبةالناقدة  القراءة مهارات لتحديد قائمة في الدراسة أدوات الضابطة، وتمثلت  موضـوعي اختبـار الدراسـة، وا 
والثانويـة،  الرئيسـة األفكـار بـين )التمييـز :إليهـا هـي التوصل تم الناقدة مهارات للقراءة يقيس ست متعدد من نوع االختيار من

صـدار الكاتـب،  هـدف اجواآلراء، واسـتنت الحقـائق بـين ونقـدها، والتمييـز األدلـة التعليـل، وتقـويم مـع علـى المقـروء حكمـاً  وا 
عداد األسباب بين والعالقة  مـن والثالثة الثانية قراءة الوحدة عند الطالبات بها لتستعين التوجيهية؛ لألسئلة قائمة والنتائج(، وا 
 قبلًيـا، تـم الناقـدة القـراءة مهـارات اختبـار تطبيـق بأنفسهن، وبعـد أسئلة توليد من الثانوي؛ وليتمكن األول للصف القراءة كتاب
 درسـت حـين فـي ذاتيـة أسـئلة صـياغة علـى القائمـة الـذاتي التسـاؤل لخطـوات إسـتراتيجية وفقًـا التجريبيـة ريس المجموعـةتـد
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 إلى فاعلية الدراسة نتائج بعدًيا، أشارت االختبار الدراسة، وتطبيق تجربة انتهاء الضابطة بالطريقة التقليدية، وبعد المجموعة
 (.151، ٢٠٠٣فهمي، ) تنميتها المستهدف الناقدة القراءة مهارات ةتنمي في الذاتي التساؤل إستراتيجية

 (2012دراسة )البهادلي،  .2
  " أثر إستراتيجيتي التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي في التحصيل الدراسي بمادة األدب والنصوص لطالب الصف الرابع األدبي ". 

إلـى معرفـة: أثـر إسـتراتيجيتي التـدريس  بيـة، جمهوريـة العـراق، وهـدفتكليـة التر  -أجريت هـذه الدراسـة فـي الجامعـة المستنصـرية  
 الدراسي بمادة األدب والنصوص لطالب الصف الرابع األدبي. التحصيلالتبادلي والتساؤل الذاتي في 

وقــد ( طالبــًا، وزعــوا بصــورة عشــوائية بــين ثــالث مجموعــات اثنتــين تجــريبيتين وواحــدة ضــابطة، 99تكونــت عينــة الدراســة مــن ) 
والعــــمر الزمنـــّي محســـوبًا بالشـــهور، والتحصـــيل  ،)درجـــات الطـــالب لنصـــف الســـنة كافـــأ الباحـــث بـــين المجموعـــات فـــي متغيـــرات

( فقـرة 40الدراسّي لألبوين، واختبار الذكاء(، واستمرت التجربة عشـرة أسـابيع، وقـد أعـّد الباحـث اختبـارًا تحصـيليًا تكـون مـن )
ومربــع كــاي، ومعامــل الصــعوبة، ، مل الباحــث تحليــل التبــاين األحــادي، وطريقــة شــيفيهمــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، واســتع

ومعامـــل تمييـــز الفقـــرات، وفاعليـــة البـــدائل، ومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون، ومعادلـــة ســـبيرمان بـــراون وســـائل إحصـــائية، وتوصـــلت 
 الدراسة إلى:

ات طالب المجموعتين التجريبيتين الذين ( بين متوسطي درج0،05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -
درسوا مادة األدب والنصوص بإستراتيجيتي التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي وطالب المجموعة الضابطة الذين درسوا 

 المادة نفسها بالطريقة التقليدية لمنفعة المجموعتين التجريبيتين
طي درجات طالب المجموعتين التجريبيتين في التحصـيل ( بين متوس0،05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -

 (.97-63، 2012)البهادلي،  لمنفعة المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية التدريس التبادلي.
 موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية 

بـين هـذه الدراسـات مـن جهـة،  بعد اسـتعراض الدراسـات السـابقة تحـاول الباحثـة الكشـف عـن أوجـه الشـبه واالخـتالف 
 وبينها وبين الدراسة الحالية من جهة أخرى، وعلى النحو اآلتي:

:اتبعــت الدراســات الســابقة جميعهــا المــنهج التجريبــي، وقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فـــي المنهجيــة .1
 .منهجها

( هدفت إلى اثر التعـرف علـى فاعليـة 2003سة فهمي ): تباينت أهداف الدراسات السابقة بتباين مشكالتها، فدراالهدف .2
( هـدفت إلـى أثـر إسـتراتيجيتي 2012استراتيجيات)التساؤل الذاتي( فـي تنميـة مهـارات القـراءة الناقـدة، ودراسـة البهـادلي )

عــرف فــي حــين أن الدراســة الحاليــة كــان هــدفها التالتــدريس التبــادلي والتســاؤل الــذاتي فــي تحصــيل مــادة األدب والنصــوص، 
 على اثر التساؤل الذاتي في القراءة الناقدة.

( فـي القــاهرة، أمــا دراســة 2003تباينـت الدراســات الســابقة مــن حيـث مكــان إجرائهــا، فقـد أجريــت دراســة فهمــي ) المكــان: .3
 ( فقد أجريت في العراق، في حين أن الدراسة الحالية كذلك أجريت في العراق. 2012البهادلي )

( علـى مرحلـة األول 2003اسات السابقة في المراحل التـي طبقـت فيهـا، فقـد طبقـت دراسـة فهمـي )تباينت الدر  المرحلة: .4
 ( على مرحلة الرابع االدبي في حين طبقت الدراسة الحالية مرحلة الخامس العلمي.2012اإلعدادي، ودراسة البهادلي )

( طالبا في 90)و (،2003ا في دراسة فهمي )( طالب82: تباينت أعداد العينات في الدراسات السابقة؛ إذ كانت )العينة .5
 ( طالبة.58(، أما الدراسة الحالية فتكونت عينتها من )2012دراسة البهادلي )
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( ففي تنمية مهارات 2003: تباينت الدراسات السابقة من حيث المتغير التابع فقد كان في دراسة فهمي )المتغير التابع .6
( في تحصـيل مـادة األدب والنصـوص، فـي حـين أن الدراسـة الحاليـة كانـت فـي 2012القراءة الناقدة، ودراسة البهادلي )

 القراءة الناقدة.
: توصلت الدراسات السابقة جميعهـا إلـى تفـوق المجموعـات التجريبيـة التـي اسـتعملت التسـاؤل الـذاتي سـواًء أكـان النتائج .7

نتائج الدراسة الحالية فسيرد ذكرها عند عرض في التحصيل أم في تنمية القراءة الناقدة على المجموعات الضابطة، أما 
 النتيجة وتفسيرها في الفصل الرابع من هذه الدراسة.

 أفادت الباحثة من الدراسات السابقة في أمور عدة منها: .8
 صياغة فرضية البحث. -تحديد مشكلة البحث وهدفه.  -
 إجراءات التكافؤ اإلحصائي.  -اختيار التصميم التجريبي المناسب.  -
 صياغة األهداف السلوكية. -أداة البحث.  إعداد -
 اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث.  -

 
 الفصل الثالث

جراءاته  منهج البحث وا 
 يتناول هذا الفصل اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة بغية التوصل إلى تحقيق أهداف البحث.  

 أوال : منهج البحث: 
جريبــي، ألنــه يــتالءم وطبيعــة بحثهــا، فضــاًل عــن أنَّ هــذا المــنهج ُيعــُد مــن أكثــر المنــاهج اعتمــدت الباحثــة المــنهج الت 

جـراء التجربـة  العلمية التي تتمثل فيها معالم الطريقـة العلميـة بصـورة واضـحة، فهـو يبـدأ بمالحظـة الوقـائع وفـرض الفـروض وا 
ة بين الظواهر، إذ تناولت الباحثـة متغيـرات الظـاهرة للتحقق من صحة الفروض، ثُمَّ القوانين التي تكشف عن العالقات القائم

بالدراسة ويحدث في بعضها تغييرًا مقصودًا وتضبط وتتحكم في بعض المتغيرات األخر التي تؤثر في دقة النتـائج، لتتوصـل 
 (.107، 2000إلى العالقات السببية بين كل من المتغير المستقل والمتغير التابع )عبد الحفيظ، 

 تصميم التجريبي ثانيا : ال
يعد التصميم التجريبي من أولى الخطوات المطلوبة التـي يسـاعد علـى عمـل إجـراءات البحـث والوصـول إلـى النتـائج  

ـــذليل  ـــة ت ـــم يعطـــي ضـــمانا إلمكاني ـــي المالئ ـــار التصـــميم التجريب ـــرات المســـتقلة والتابعـــة، وان اختي ـــين المتغي ـــات ب حـــول العالق
(، ويتوقــف تحديــد نــوع التصــميم التجريبــي 256-254، 1990داود، ل اإلحصــائي )الصــعوبات التــي قــد تظهــر عنــد التحليــ

(؛ لـــذلك اختـــارت الباحثـــة التصـــميم التجريبـــي ذا الضـــبط 68–58، 1968علـــى طبيعـــة المشـــكلة وظـــروف العينـــة)الزوبعي، 
 ( أدناه.1الجزئي، ألنه أكثر مالءمة إلجراءات بحثهما وقد جاء التصميم على ما مبين في الشكل )

 (1الشكل)
 التصميم التجريبي

 النهائي االختبار التابع المتغير المستقل المتغير المجموعة
 النهائي االختبار الناقدة القراءة الذاتي التساؤل التجريبية
 ـــــــــــــــــــــــــــ الضابطة

 النهائي االختبار درجات في المجموعتين بين الفرق حساب
، أن الباحثـة اسـتعملت مجمــوعتين، إحـداهما تجريبيـة تعــّرض للمتغيـر المسـتقل )إســتراتيجية يتضـح مـن هـذا التصــميم 

ــذاتي( واألخــرى ضــابطة، وهــي المجموعــة التــي ال يتعــرض إفرادهــا ألثــر المتغيــر المســتقل )إســتراتيجية التســاؤل  ،التســاؤل ال
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نما تدرس بالطريقة التقليدية، وبعد ذلك يتم حساب الفرق بين طلبة المجموعتين التجريبية والضـابطة فـي االختبـار  الذاتي(، وا 
 النهائي.

 ثالثا : مجتمع البحث وعينته
يشمل مجتمع البحث الحالي طالبات المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل مجتمع البحث:  -

ربية بابل، لمعرفة المـدارس الثانويـة واإلعداديـة النهاريـة ، لذا زارت الباحثة المديرية العامة لت2014 - 2013للعام الدراسي 
  (1للبنات التابعة لها، فكانت المدارس على ما مبين في جدول)

 (1جدول )
 : المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل 

عدد  المدرسة ت
 الشعب

عدد  المدرسة ت العنوان
 الشعب

 العنوان

 حي المهندسين 2 ثانوية النجوم 8 40مركز شارع  2 الخنساءإعدادية  1
 حي الجزائر 2 ثانوية شط العرب 9 حي األساتذة 2 ثانوية الحوراء 2
 الخسروية 2 ثانوية التحرير 10 60شارع  2 إعدادية أم البنين 3
 حي المرتضى 6 إعدادية الطليعة 11 حي البكرلي 2 ثانوية بنت الهدى 4

نة إعدادية سكي 5
 بنت الحسين

إعدادية الحلة  12 حي العسكري 2

 للمتميزات
 حي بابل 4

 حي االساتذة 2 إعدادية الحوراء 13 2حي نادر / 3 إعدادية طليطلة 6
إعدادية خديجة  7

 الكبرى
 حي شبر 3 ثانوية الزرقاء 14 حي األكرمين 2

 
 عينة البحث 

ا بأساليب مختلفـة، وبطريقـة تمثـل المجتمـع األصـلي، وتحقـق أغـراض من مجتمع البحث األصلي، يتم اختياره جزءالعينة: هي 
( 58لــذا اختــارت الباحثــة )(، 178، 1981)الزوبعــي وآخــرون، البحــث، وُيغنــي الباحثــة عــن مشــقة دراســة المجتمــع األصــلي بكاملــة 

 طالبًة من مجتمع البحث.
 : عينة المدارس

 إلجراء بحثها فيه. )*(ائيةاختارت الباحثة إعدادية النجوم للبنات بطريقة عشو  
 عينة الطالبات

اختارت الباحثة إعدادية النجوم النهارية للبنات من بين المدارس اإلعدادية والثانويـة فـي مركـز محافظـة بابـل لتكـون  
(، وهـــي )أ، ب(، وبطريقـــة 2014-2013عينـــة لبحثهـــا، فوجـــدتها تضـــم شـــعبتين للصـــف الخـــامس العلمـــي للعـــام الدراســـي)

( طالبــة ســتدرس طالباتهــا مــادة 29شــعبة )أ( لتمثــل المجموعــة التجريبيــة عــدد طالباتهــا ) ائي* اختــارت الباحثــةالسـحب العشــو 
( طالبـــة ســـتدرس طالباتهـــا المـــادة نفســـها 29)ب( المجموعـــة الضـــابطة عـــدد طالباتهـــا ) المطالعـــة بالتســـاؤل الـــذاتي، وشـــعبة

( طالبة، ولم يتم استبعاد أي طالبة الن الطالبات ناجحات 58البات )بالطريقة التقليدية، وبهذا يكون العدد الكلي لمجموع الط
 ( يبين ذلك2جميعهن إلى الصف الخامس العلمي، وجدول )

                                                           

استعملت الباحثة طريقة السحب العشوائي البسيط، إذ كتب أسماء المدارس على أوراق صغيرة ووضعتها في كيس، وسحبت ورقة واحدة، . )*(

 فكانت الورقة التي تحمل اسم إعدادية النجوم للبنات.
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 ( 2جدول )
 إعداد طالبات مجموعتي البحث

 عدد الطالبات الشعب
 29 أ
 29 ب

 58 المجموع
 

 رابعا : تكافؤ مجموعتي البحث:
تجربة على تكافؤ طالبات مجموعتي البحث إحصائيا في بعـض المتغيـرات التـي حرصت الباحثة قبل الشروع ببدء ال 

 يعتقد أنها قد تؤثر في سالمة التجربة، وهذه المتغيرات هي:
 العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور.  .1
 التحصيل الدراسي لآلباء  .2
 التحصيل الدراسي لألمهات. .3
 .2013 - 2012للصف الرابع العلمي للعام الدراسي السابق  درجات مادة اللغة العربية في االختبار النهائي  .4
 وفيما يأتي توضيح لعمليات التكافؤ اإلحصائي في المتغيرات بين مجموعتي البحث: 
 العمر الزمني محسوبا  بالشهور:  .1

الختبـار أجرت الباحثـة تكـافؤًا إحصـائيًا فـي العمـر الزمنـي محسـوبًا بالشـهور لطالبـات مجمـوعتي البحـث، باسـتعمال ا 
التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفـرق بـين متوسـط أعمـار طالبـات المجمـوعتين، وعنـد حسـاب الفـرق إحصـائيًا، وجـدت 

(، وبدرجـة 0،05الباحثة انه ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط أعمار طالبات المجموعتين عند مسـتوى داللـة )
 ( يبين ذلك. 3(، وجدول )56حرية )

 (3جدول )
 الوسط الحسابي والتباين والقيمتان التائيتان)المحسوبة والجدولية( للعمر الزمني لطالبات مجموعتي البحث

درجة  التباين الوسط الحسابي العدد المجموعة
 الحرية

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0،05)

 غير دال إحصائيا 2،000 0،567 56 68،359 195،689 29 التجريبية
 55،815 194،571 29 الضابطة

(، 68،359( شــهرًا، وتباينهــا )195،689( أن متوســط أعمــار طالبــات المجموعــة التجريبيــة )3) يتضــح مــن جــدول 
وان القيمــــة التائيـــة المحســــوبة  ،(55،815( شــــهرًا، وتباينهـــا )194،571الضـــابطة) المجموعــــةوان متوســـط أعمــــار طالبـــات 

ـــان 2،000( وهـــي اصـــغر مـــن القيمـــة التائيـــة الجدوليـــة البالغـــة )0،567) (، وهـــذا يـــدل علـــى أن مجمـــوعتي البحـــث متكافئت
 إحصائيا في العمر الزمني.

 التحصيل الدراسي لآلباء: .2
( انه ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية 2التكافؤ في التحصيل الدراسي لآلباء باستعمال مربع كاي)كا نتائجأظهرت  

 ( يبين ذلك4( بين المجموعتين في تحصيل اآلباء، وجدول )4(، وبدرجة حرية )0،05مستوى داللة ) عند
 
 
 



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

245 

 (4جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي آلباء مجموعتي البحث وقيمتا )كا

يقرأ  العدد المجموعة
 ويكتب

إعدادية  متوسطة ابتدائية
 معهد

كلية فما 
 فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0،05عند )

غير دال  9،49 0،86 4 5 6 7 5 6 29 التجريبية
 5 7 5 5 7 29 الضابطة احصائياً 

 (9،49) الجدوليــة البالغــة (2)كــا ( وهــي أصــغر مــن قيمــة0،86) ( المحســوبة2( أن قيمــة )كــا4) يتضــح مــن جــدول
(، وهــذا يــدل علــى أن مجمــوعتي البحــث متكافئتــان إحصــائيا فــي التحصــيل 4(، وبدرجــة حريــة )0،05) ةعنــد مســتوى داللــ
  الدراسي لآلباء.

 . التحصيل الدراسي لألمهات:3
( انــه لــيس هنــاك فــرق ذو داللــة 2أظهــرت نتــائج التكــافؤ فــي التحصــيل الدراســي لألمهــات باســتعمال مربــع كــاي )كــا 

( 5وجــدول ) ،( بــين المجمــوعتين فــي التحصــيل الدراســي لألمهــات4(، وبدرجــة حريــة )0،05إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )
 .يبين ذلك

 (5جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات مجموعتي البحث وقيمة )كا 

تقرأ  العدد المجموعة
 وتكتب

إعدادية  متوسطة ابتدائية
 معهد

كلية فما 
 فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  التائية القيمة
 الجدولية المحسوبة (0،05عند )

غير دال  9،49 0،28 4 5 6 5 6 8 29 التجريبية
 5 7 6 6 7 29 الضابطة احصائياً 

(عنـد مسـتوى 9،49( الجدوليـة)2( وهي اصغر من قيمة )كـا0،86( المحسوبة )2( أن قيمة)كا5يتضح من جدول ) 
 (، وهذا يدل على أن مجموعتي البحث متكافئتان إحصائيا في التحصيل الدراسي لألمهات.4حرية) (، وبدرجة0،05داللة )

 (.2013 -2012. درجات مادة اللغة العربية في االختبار النهائي في الصف الرابع العلمي للعام الدراسي السابق )4
 2012) الرابع العلمي للعـام الدراسـي السـابقاعتمدت الباحثة في تكافؤ المجموعتين درجات مادة اللغة العربية للصف 

( التـي حصـلت عليهـا مـن ســجالت المدرسـة، وباسـتعمال االختبـار التـائي لعينتــين مسـتقلتين لمعرفـة داللـة الفـرق بــين 2013 -
درجــات طالبــات مجمــوعتي البحــث فــي الصــف الرابــع العلمــي، وجــدت الباحثــة انــه لــيس هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين 

 ( يبين ذلك 6( وجدول )56(، وبدرجة حرية )0،05درجات طالبات المجموعتين، عند مستوى داللة ) متوسطي
 (6جدول )

الوسط الحسابي والتباين والقيمتان التائيتان )المحسوبة والجدولية( والداللة اإلحصائية لدرجات طالبات مجموعتي البحث 
 (2014-2013للعام السابق )

الوسط  العدد المجموعة
 سابيالح

درجة  التباين
 الحرية

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0،05)

 غير دال احصائياً  2،000 0،597 56 121،144 70،620 29 التجريبية
 120،165 68،896 29 الضابطة

(، 121،144وتباينهـا ) ( درجـة،70،620( أن متوسط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة )6يتضح من جدول ) 
(، وان القيمــة التائيــة المحســوبة 120،156) ( درجــة، وتباينهــا68،896وان متوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة )

(، وهــذا يــدل علــى أن مجمــوعتي البحــث 56(، وبدرجــة حريــة )2،000) ( وهــي اصــغر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة0،597)
 . 2013-2012ة العربية للعام الدراسي السابق متكافئتان إحصائيا في درجات اللغ
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 خامسا : ضبط المتغيرات غير التجريبية: 
وضــبط التجربــة لــيس بــاألمر  ،مــن أهــم خصــائص البحــث التجريبــي فــي مفهومــه العلمــي أن يكــون عمــاًل مضــبوطاً  

نمــا يشــمل التعــّرف الهــّين، إذ إنهــا ال تتمثــل فــي مجــرد أن تــتحكم الباحثــة فــي أحــد المتغيــرات لتــرى أثــره فــي مت غيــر آخــر، وا 
 (، وأهم هذه المتغيرات هي: 1974،91والسيطرة على المتغيرات األخر التي تؤثر في المتغير التابع )الزوبعي، ومحمد، 

: حاولت الباحثة السيطرة على الفروق في اختيار العينة، بإجراء التكافؤ اإلحصائي بين طالبات مجموعتي اختيار العينة .1
رهن الزمنــي محســوبًا بالشــهور، والتحصــيل الدراســي لألبــوين ودرجــات الطالبــات فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي البحــث فــي عمــ

 .2013 -2012الصف الخامس العلمي في االمتحان النهائي للعام الدراسي 
ــم تتعــرض طالبــات المجمــوعتين إلــى أي ظــرف أو طــارئ أو حــادث يعرقــل ســير التجربــة طــوال الحــوادث المصــاحبة .2 : ل
 تها، أو يؤثر في المتغير التابع بجانب تأثير المتغير المستقل.مد
: ويعنــي أن بعــض أفــراد العينــة يتــرك مجموعتــه فــي أثنــاء مــدة التجربــة أو ينقطــع عــن بعــض مراحلهــا االنــدثار التجريبــي .3

 ك أو انقطاعها. ويترتب على هذا الترك، أو االنقطاع تأثير في النتائج، ولم تتعرض التجربة طوال مدة إجرائها إلى تر 
: ويقصــد بهــا عمليـات النمــو الجســمي والعقلــي والنفســي التــي تحــدث إلفــراد التجربــة فــي أثنــاء العمليــات المتعلقــة بالنضــج .4

(، وأن طالبـات المجمـوعتين قـد تعرضـن للمـدة نفسـها، ولـم يكـن لهـذا المتغيـر 98 -95، 1974إجرائها )الزوبعـي، ومحمـد، 
 إذا حصل فيحصل لدى طالبات المجموعتين معًا. أثر يذكر في التجربة الن النضج

: استعملت الباحثة أداة قياس واحدة بالنسبة للمجموعتين )التجريبية والضابطة( وهو االختبار النهـائي لقيـاس أداة القياس .5
 القراءة الناقدة.

 : عملت الباحثة للحّد من هذا العامل في سير التجربة ما يأتي: أثر اإلجراءات التجريبية .6
حرصت الباحثة على سرّية البحث باالتفاق مع إدارة المدرسة على عدم إخبار الطالبات بطبيعة البحث رية البحث:س . أ

 وهدفه لكي ال يتغير نشاطهن أو تعاملهن مع التجربة مما قد يؤثر في سالمتها ونتائجها.
ة موضوعات من موضوعات كتاب المطالعة للصف كانت المادة الدراسية للتجربة موحدة لمجموعتي البحث وهي عشر : لمادة الدراسيةا . ب

 .2014 - 2013الخامس العلمي المقرر تدريسه للعام الدراسي
 ،: ِإنَّ تخصيص مدرسة لكـل مجموعـة قـد يـؤثر فـي المتغيـر التـابع نتيجـة لفاعليـة المدرسـة أو شخصـيتهاالقائم بالتدريس . ت

 أثير هذا المتغير.لذلك فّضلت الباحثة أن تدرس مجموعتي البحث بنفسها لتالفي ت
إذ دّرسـت الباحثـة أربـع  ،: اعتمدت الباحثة الجـدول األسـبوعي المطبـق فـي المدرسـة مـن غيـر تغييـر فيـهتوزيع الحصص . ث

 ( يبين ذلك.7بواقع حصتين لكل مجموعة، وجدول) ،حصص في األسبوع
 (7جدول )

 توزيع الحصص الدراسية على مجموعتي البحث
 الوقت المجموعة حصةال الوقت المجموعة الحصة اليوم
 10،30 الضابطة الثانية 8،30 التجريبية األولى االثنين
 12،30 التجريبية الثالثة 10،00 الضابطة الثانية األربعاء

والحصــة الثانيــة مــن اليــوم نفســه  ،(، أن الحصــة األولــى مــن يــوم االثنــين للمجموعــة التجريبيــة7يتضــح مــن جــدول ) 
الثانيــة مــن يـوم األربعــاء للمجموعــة الضــابطة، والحصــة الثالثـة مــن اليــوم نفســه للمجموعــة للمجموعـة الضــابطة، وان الحصــة 

 التجريبية.
/ 4/11بــدأت التجربــة بتــاريخ  إذ ،( عشــرة أســابيع10: كانــت مــدة التجربــة واحــدة لمجمــوعتي البحــث وهــي )مــدة التجربــة . ج

 .2014/ 1/ 15وانتهت بتاريخ  ،2013
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ي مدرسة واحدٍة، وفي صفين متجاورين ومتشـابهين مـن حيـث المسـاحة، وعـدد الشـبابيك ُطبقت التجربة ف بناية المدرسة: . ح
 واإلنارة، وعدد المقاعد ونوعها.
 سادسا : تحديد المادة العلمية:

( 10حــــددت الباحثــــة المــــادة العلميــــة التــــي ســــتدرس لطالبــــات مجمــــوعتي البحــــث فــــي أثنــــاء مــــدة التجربــــة وهــــي: ) 
، وجـدول 2014-2013العة المقرر تدريسه لطالبات الخامس العلمي للعام الدراسـي موضوعات من موضوعات كتاب المط

 ( يبين الموضوعات وأرقام صفحاتها.8)
 (8جدول)

 الموضوعات التي تم تدريسها في أثناء مدة التجربة
 رقم الصفحة الموضوع ت
 14-11 النثر في العهد العباسي ضرورة االجتماع )البي عثمان الجاحظ( 1
 20-18 مال )جبران خليل جبران(الك 2
 35-32 صراع البداوة والحضارة )د.علي الوردي( 3
 41-36 ملحمة جلجامش 4
 44-42 المجرة للكاتب المصري: د. احمد زكي 5
 50-45 ايام طه حسين 6
 58-54 الخليل بن احمد الفراهيدي عبقري من البصرة )د. مهدي المخزومي( 7
 65-62 مام الغزالي(الرسالة التأديبية )لال 8
 73-69 المحاورات في ادب الحكمة عند العراقيين القدامى 9
 76-74 وصية أبي بكرالصديق لعمرالفاروق )رض( 10

 سابعا : صياغة األهداف السلوكية:
 ُتعُد العملية التربوية والتعليمية محصلة عمليات مقصـودة، ومؤسسـة علـى أسـٍس علميـة ال عشـوائية وال عفويـة، ومـن 

ومن المعـروف أن صـياغة األهـداف (، 172، 2001هذا المنطلق تتضح أهمية وضوح أهداف التدريس وتحديدها )كوجك، 
السلوكية ألي برنامج تمثل الخطوة األساس في بنائه؛ ألنها تساعد المدرس على تحديد محتوى المادة المتعلمة، والعمل على 

واألدوات والوســائل واألنشــطة المناســبة، وتمثــل المعيــار األســاس فــي تقــويم  تنظيمهــا، واختيــار الطرائــق واألســاليب التدريســية
 (.140، 1988العملية التعليمية )مقلد، 

( مئــة وهــدفين ســلوكيين اعتمــاداً علــى األهــداف العامــة، ومحتــوى موضــوعات المطالعــة 102وقــد صــاغت الباحثــة ) 
جــال المعرفــي لتصــنيف بلــوم )المعرفــة، والفهــم، والتطبيــق، التــي ســتدرس فــي التجربــة، موزعــة علــى المســتويات الســتة فــي الم

والتحليل، والتركيب، والتقويم(، وبغية التثبت من صالحيتها واستيفائها محتوى المادة الدراسية عرضتها الباحثة على مجموعة 
ــنفس، وبعــد تحليــل إجا بــات الخبــراء قبلــت مــن الخبــراء المتخصصــين فــي طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة، وفــي التربيــة وعلــم ال

%( مــن مجمـوعهم؛ وبــذلك بقـي عــدد 80الباحثـة األهــداف كلهـا، الن نســبة الخبـراء الــذين أكـدوا صــدق األهـداف ربــت علـى )
( هــدًفا 22)و ( هــدًفا ســلوكًيا لمســتوى المعرفــة،28( مئــة وهــدفين ســلوكيين، بواقــع )102األهــداف الســلوكية بشــكلها النهــائي )

( هــدفًا ســلوكيًا 12( هــدفًا ســلوكيًا لمســتوى التحليــل، و)12( هــدفًا ســلوكيًا لمســتوى التطبيــق، و)13)و ســلوكًيا لمســتوى الفهــم،
 ( هدفًا سلوكيًا لمستوى التقويم.15لمستوى التركيب، و)

 
 
 
 



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

248 

 (9جدول )
 عدد األهداف السلوكية لموضوعات ماّدة المطالعة المقّرر تدريسها في أثناء مّدة التجربة

 عدد تالمجاال الموضوعات ت
 األسئلة
 الكلي

 معرفة
25% 

 فهم
20% 

 تطبيق
15% 

 تحليل
15% 

 تركيب
12% 

 تقويم
13% 

 10 2 1 1 1 2 3 النثر في العهد العباسي ضرورة االجتماع )البي عثمان الجاحظ( 1
 11 1 1 2 2 3 2 الكمال )جبران خليل جبران( 2
 8 1 2 1 1 1 2 صراع البداوة والحضارة )د.علي الوردي( 3
 13 2 1 2 1 3 4 ملحمة جلجامش 4
 12 1 1 1 2 3 4 المجرة للكاتب المصري: د. احمد زكي 5
 11 2 1 1 1 4 2 ايام طه حسين 6
 8 1 1 1 1 1 3 الخليل بن احمد الفراهيدي عبقري من البصرة د. مهدي المخزومي 7
 11 2 2 1 1 2 3 الرسالة التأديبية )لالمام الغزالي( 8
 9 1 1 1 1 2 3 ي ادب الحكمة عند العراقيين القدامىالمحاورات ف 9
 9 2 1 1 2 1 2 وصية أبي بكرالصديق لعمرالفاروق )رض( 10

 102 15 12 12 13 22 28 المجموع

 ثامنا : إعداد الخطط التدريسية:
المـدرس تحقيقهـا  تعّرف الخطط التدريسية بأنَّها تخطيط لفعاليات الدرس في المستقبل، وكشف عن األهداف التي يريد 

( أعـدت الباحثـة خططـًا تدريسـية للمجموعـة التجريبيـة 22، ص1983بالطريقة التي سيسلكها واألدوات التي يستعملها)إبراهيم، 
بإستراتيجية التساؤل الذاتي، أما المجموعة الضابطة فقد أعدت لها خططًا بالطريقة التقليديـة، وعرضـت الباحثـة أنمـوذجين مـن 

مجموعــة مـن الخبــراء والمتخصصــين فـي طرائــق تـدريس اللغــة العربيــة، والتربيـة وعلــم الـنفس، ومدرســة اللغــة هـذِه الخطــط علـى 
( يبـــين ذلـــك لإلفـــادة مـــن آرائهـــم ومالحظـــاتهم ومقترحـــاتهم لغـــرض تحســـين صـــياغة الخطتـــين، وجعلهمـــا 10العربيـــة، وجـــدول)

 (. 1ما وأصبحتا جاهزتين كما مبين في ملحق )سليمتين، وفي ضوء ما أبداه الخبراء تم إجراء بعض التعديالت عليه
 (10جدول )

أسماء السادة الخبراء والمحكمين الذين استعانت بهم الباحثة في إجراء بحثها، مرتبة على وفق اللقب العلمي والتسلسل 
 الهجائي

 ج ب أ التخصص مكان عملهم أسماء الخبراء ت
يةكلية الترب –جامعة بابل  أ.د. حسين ربيع حمادي 1    * قياس وتقويم 
ابن رشد -كلية التربية-جامعة بغداد  أ. د. سعد علي زاير 2  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
ابن رشد-جامعة بغداد كلية التربية  أ.د كامل محمود نجم الدليمي 3  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
ةكلية التربي -جامعة ديالى  أ.د. مثنى علوان الجشعمي 4  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة بابل  أ.م جؤذر حمزة 5  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
ابن رشد -كلية التربية -جامعة بغداد  أ.م.د. حسن خلباص الزاملي 6  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
كلية التربية للعلوم اإلنسانية –ابل جامعة ب أ.م.د. حمزة هاشم محيميد 7  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
ابن رشد –كلية التربية  –جامعة بغداد  أ.م.د. رحيم علي صالح 8  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
كلية التربية –جامعة بابل  أ.م.د. رغد سلمان الجبوري 9  * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
. ضياء عبد اهلل التميميأ.م.د 10 ابن رشد-جامعة بغداد كلية التربية    * * * طرائق تدريس اللغة العربية 
 * * *  اعدادية النجوم مدرسة اللغة العربية الست زينب عدنان 11
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 تاسعا : طريقة إجراء التجربة 
، وقــد 3/11/2013وم االثنــين باشــرت الباحثــة بتطبيــق التجربــة علــى طالبــات المجمــوعتين )التجريبيــة، والضــابطة( يــ

 درست الباحثة طالبات المجموعة التجريبية على وفق إستراتيجية التساؤل الذاتي، متبعة الخطوات اآلتية: 
والفكريـــة والتربويـــة، تتســــم  اللغويـــةتقـــدم الباحثـــة فـــي كـــل موضــــوع مـــن موضـــوعات التجربـــة مجموعـــة مــــن المضـــامين  .1

 امة اللسان وصحة البيان.بالفصاحة والبالغة والجمال، لضمان استق
تشــترك الباحثــة مــع طالبــات التســاؤل الــذاتي فــي القــدرة علــى التفكيــر المــنظم فــي ترســيخ المهــارات اللغويــة األساســية فــي  .2

 فنون اللغة، قراءًة وكتابًة واستماعًا وتحدثًا 
لـــذاتي الكتســـابهن مهـــارات تشـــجع الباحثـــة الطالبـــات فـــي القـــدرة علـــى الطالقـــة والتلقائيـــة مـــن طريـــق اســـتعمال التســـاؤل ا .3

 التحدث عن خواطرهن وعواطفهن، بأساليب اإلبداع للتخلص من االزدواجية في اللغة.
تعمل الباحثة عن طريـق التسـاؤل الـذاتي علـى تقويـة عالقـة الطالبـات بمضـامين القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف  .4

لتنميــة ميـولهن القرائــي والثقــافي فـي مجــاالت الحيــاة المختلفــة، وأسـاليبهما بوصــفهما أرقــى مراتـب الكلــم فــي اللغـة العربيــة 
 وبث روح التآلف االجتماعي خالل مواقفهن من التعبير عن أنفسهن لبناء شخصيتهن وتوسيع دائرة معارفهن.

بتهـا، إما المجموعة الضابطة فقد درستها الباحثة على وفق الطريقة التقليدية، وبهاتين الطـريقتين أكملـت الباحثـة تجر  
 .15/1/2014إذ انتهت التجربة في 
  تاسعا : أداة البحث:

 طبيعة البحث الحالي تتطلب إعداد أداة واحدة لقياس القراءة الناقدة وفيما يأتي توضيح إلجراء إعداد هذه األداة: 
 اختبار القراءة الناقدة  .1

ة الدراسـية التـي درسـتها لطالبـات مجمـوعتي لقد ارتأت الباحثة بناء االختبـار النهـائي بنفسـها علـى وفـق محتـوى المـاد 
البحـــث )التجريبيـــة والضـــابطة(، إذ ِإن مـــن أهـــداف البحـــث الحـــالي قيـــاس مســـتوى القـــراءة الناقـــدة لمجمـــوعتي البحـــث؛ لـــذلك 
اختارت الباحثة ثالثـة نصـوص مـن مـادة المطالعـة المقـّرر للصـّف الخـامس العلمـي لطالبـات مجمـوعتي البحـث، تـم عرضـها 

ة من الخبراء والمتخصصين باللغة العربية وآدابها، وطرائق تدريسها، والعلوم التربوية والنفسـية، ومدرسـات اللغـة على مجموع
العربية، لإلفـادة مـن آرائهـم ومالحظـاتهم ومقترحـاتهم الختيـار نـص مناسـب لبنـاء اختبـار القـراءة الناقـدة، وبعـد تحليـل إجابـات 

الصــديق لعمــر الفــاروق )رضــي اهلل عنهمــا(؛ إذ حصــل هــذا الــنص علــى اتفــاق  الخبــراء، تــم اختيــار نــص )وصــيُة أبــي بكــرٍ 
( فقـرات مـن نـوع االختيـار مـن 10الخبراء جميعهم، وأعّدت الباحثة اختبارا مكّونا من خمسة أسئلة يتكّون السؤال األّول مـن )

( فقــرات مــن نــوع 7لســؤال الثالــث مــن )( فقــرات مــن نــوع االجابــة المحــددة، وا10متعــّدد وبأربعــة بــدائل، والســؤال الثــاني مــن )
 ( فقرات من نوع التكميل، والسؤال الرابع من فقرة واحدة من نوع المقال.8المزاوجة، والسؤال الرابع من )

 تحديد درجة السؤال . أ
ن إن كانت اإلجابات الصحيحة عن أسئلة االختبار تكسب درجات متساوية، فذلك دليل على أن كل األسئلة في درجة واحدة م 

الصعوبة، وتحتاج إلـى درجـة متسـاوية مـن التفكيـر للوصـول إلـى اإلجابـة واألمـر فـي الحقيقـة ال يكـون كـذلك، فلـذلك ينبغـي علـى واضـع 
االختبار أن يفكر جيداً في تحديد درجات كل جزء من أجزاء االختبار، وكذلك درجة كل سؤال من أسئلته، وال يجعل همه إعطاء درجات 

( ثـم تقسـيم النتيجـة علـى مجمـوع 100% فإن ذلك سهل بضرب الدرجات التي حصلت عليها الطالبات في )100يصل مجموعها إلى 
لتكن عنايته عند تحديد درجة كل سـؤال هـي مـدى صـعوبة السـؤال، والوقـت الـذي تسـتغرقه الطالبـات فـي حلّـه، ومـن و  درجات االختبار،

 .(85، 2005، بيترو  دوايت)ات األسئلة، ألن ذلك ُيحقق الشفافية المهم كذلك أن يكون المختبرون على علم بكيفية توزيع درج
درجـات االختبـار علـى وفـق نوعيـة األسـئلة، والوقـت الـذي تحتاجـه الطالبـة فـي اإلجابـة عـن السـؤال؛ لـذلك  الباحثـةلذلك وزعت 

والسؤال الرابع اسئلة أسئلة المزاوجة، لث ، والسؤال الثااالختيار من متعددأعطت الباحثة درجة واحدة لكل فقرة من فقرات السؤال األول 
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وأعطــت خمــس درجــات لفقــرة الســؤال األســئلة ذات اإلجابــة المحــددة، التكميــل، وأعطــت درجتــان لكــل فقــرة مــن فقــرات الســؤال الثــاني 
 .أسئلة تلخيص النصالخامس 

 صدق االختبار:  . ب
المقيــاس علــى قيــاس الســمة التــي اعــد لقياســها ُيعــُد الصــدق مــن أكثــر الصــفات الالزمــة لالختبــار ألنــه يشــير إلــى قــدرة  
(، واالختبار الصادق هو الذي يقيس ما ُوضع أصاًل لقياسه أو الذي ُيقيس ما أريَد له أن يقيسه وليس 137، 2000)عطوي، 

مــن صــدق االختبــار الــذي أعدتــه الباحثــة، عرضــت الباحثــة االختبــار علــى  التثبــت(، بغيــة 338، 2005شــيئًا آخــر )الزيــود، 
جموعة من المحكمين، إلبداء آرائهم السديدة ومالحظاتهم بشأن صالحية الفقرات وسالمة بنائهـا وتغطيتهـا، وبعـد أن حصـلت م

 الباحثة على مالحظات المحكمين وآرائهم أعيدت صياغة بعض الفقرات، وأجريت التعديالت المقترحة على بعضها اآلخر. 
 تعليمات االختبار . ت

 آلتية:وضعت الباحثة التعليمات ا
 :تعليمات اإلجابة 
 .اكتبي اسمك، وشعبتك، في المكان المخصص لها في ورقة اإلجابة 

  .اقرئي النص قراءة متأنية محاولة فهم ما ورد فيه 
 .أمامك اختبار يتكون من عدد من الفقرات، المطلوب اإلجابة عنها جميعها من دون ترك أية فقرة منها 
 .اإلجابة تكون في ورقة األسئلة  

 يمات التصحيح: تعل 
خّصصـت الباحثــة فــي الســؤالين األّول والثالــث والســؤال الرابــع درجـة واحــدة للفقــرة التــي تكــون إجابتهــا صــحيحة، وصــفرًا 
للفقــرة التــي تكــون إجابتهــا غيــر صــحيحة، وعاملــت الفقــرة المتروكــة أو التــي تحمــل أكثــر مــن إجابــة واحــدة معاملــة الفقــرة غيــر 

ني فقد خّصصت درجتان للفقرة التي تكون إجابتها صـحيحة، وصـفرا للفقـرة التـي تكـون إجابتهـا غيـر الصحيحة، أّما السؤال الثا
 ( درجة.50( درجات لإلجابة الصحيحة عنه، وكانت الدرجة العليا لالختبار)5صحيحة، وأّما السؤال الخامس فقد خّصصت)

 التطبيق االستطالعي لالختبار  . ث
( طالبــة مــن طالبــات 44ة بصــيغته النهائيــة علــى عينــة اســتطالعية مؤلفــة مــن )طبقــت الباحثــة اختبــار القــراءة الناقــد

 ، وقد هدفت الباحثة من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية إلى: 2013/  12/  28إعدادية الخنساء للبنات بتاريخ 
 .تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار 
  :تحليل فقرات االختبار من حيث      
  توى الصعوبة. مس 
  .قوة التمييز 
  فاعلية البدائل غير الصحيحة 

 .حساب معامل ثبات االختبار 
  تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار 

( دقيقــة، وأبطــأ 40بعــد تطبيــق االختبــار علــى العينــة االســتطالعية، وجــدت الباحثــة أن أســرع طالبــة أكمــل اإلجابــة بـــ)
 قة، ثم حسبت مدى زمن االختبار باستعمال المعادلة اآلتية:( دقي52طالبة أكمل اإلجابة بـ )

 زمن إجابة الطالب األخيرة  + 0000زمن إجابة الطالب الثانية  +زمن إجابة الطالب األولى زمن االختبار= 
 عدد الطلبة الكلي

 دقيقة 46= 
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 ( دقيقة.46) فأتضح للباحثة أن متوسط الوقت الذي استغرقته الطالبات لإلجابة عن االختبار كان
  تحليل فقرات االختبار 

فيمـا  ،يتطلب بنـاء االختبـار إجـراء تحليـل لفقراتـه لمعرفـة صـعوبة كـل فقـرة وسـهولتها، ومـدى مراعاتهـا الفـروق الفرديـة
أو  ،ألجـل إعـادة صـياغتها ،يخص الصفة المراد قياسها؛ وذلك لتحسين نوعية االختبار، بكشف المآخذ في الفقرات الضعيفة

وبعــد تصــحيح الباحثــة  ،(74، 1981الفقــرات غيــر الصــالحة بفحــص إجابــات الطالبــات عــن كــل فقــرة )الزوبعــي،  اســتبعاد
 ،( طالبة من طالبات إعدادية الخنسـاء، رتبـت درجـات الطالبـات تنازليـاً 44إجابات طالبات العينة االستطالعية المكونة من )

ورقــة إجابــة مــن األوراق الحاصــلة علــى أعلــى الــدرجات،  (22ويشــمل ) ،النصــف العلــوي ،ثــم قســمت الــدرجات علــى نصــفين
( ورقة إجابة من األوراق الحاصلة على أقل الدرجات. ولكون العينة االسـتطالعية صـغيرة )أقـل 22والنصف األسفل يشمل )

ين (، فكانـت أعلـى درجـة بـ108، ص1990%( )اإلمـام وآخـرون، 27) ( أخذتها الباحثة بكاملها بداًل من أخـذ نسـبة50من 
( درجـة، ثـم حسـبت الباحثـة 14( درجة، فيما كانت أقل درجة من بين درجات المجموعـة الـدنيا)52) درجات المجموعة العليا

 :وعلى النحو اآلتي ،وفاعلية البدائل غير الصحيحةمتوسط الصعوبة، وقوة التمييز، 
 :مستوى صعوبة الفقرة 

(، وقـد 109، 1990)اإلمـام وآخـرون،  صـحيحة عـن الفقـرة يقصد بصعوبة الفقرة نسـبة الطلبـة الـذين يجيبـون إجابـة 
بينـت الدراسـات أن االختبـار يمكـن أن يميـز إلـى أقصـى حـد ممكـن بـين الطلبـة المختبـرين، إذا كـان متوسـط صـعوبة الفقــرات 

 %( مــن الطلبــة عــن كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار )عــالم،50) %( تقريبــًا، أي يســتطيع أن يجيــب50التــي يشــتمل عليهــا )
2000 ،286.) 

وتحسب صعوبة فقرات االختبار بالنسب المئوية لإلجابات الصحيحة عن تلك الفقرات، فإذا كانت تلك النسببة عاليبة   

(، وعنبد حسباب   106-105، 1989فإنها تدل على سهولة الفقرة، وإذا كانت منخفضة فإنها تبدل علبى صبعوبتها )سبماره،     

وهبي بهبذا تعبد معبامالت      ،(0،70-0،35وجدت الباحثة أنهبا تنحصبر ببين )    معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

( 0.80 – 0.20صببعوبة مقبولببة، إذ يشببير بلببوم إلببى أن فقببرات االختبببار تعببد مقبولببة إذا انحصببر معامببل صببعوبتها بببين )   

(Bloom،1971: p 168 .) 

   قوة تمييز الفقرة 

ردية بين الطلبة الذين يعرفون اإلجابة الصحيحة، والطلبة يقصد بقوة التمييز، قدرة الفقرة على تمييز الفروق الف
(، وبعد حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجدت 1990،114ال يعرفونها )اإلمام وآخرون،  الذين

( فأكثر 0،30(، وتعد فقرات االختبار صالحة إذا كانت قوى تمييزها )0،59-0،33الباحثة أنها تنحصر بين )
( يبين صعوبات فقرات اختبار 11(، ولهذا أبقت الباحثة على الفقرات جميعها وجدول )80، 1981)الزوبعي، 

 القراءة الناقدة وقوى تمييزها.
(11جدول )  

 معامل صعوبة فقرات اختبار القراءة الناقدة وقوى تمييزها
اإلجابات الصحيحة  الفقرات

 للمجموعة العليا
اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة الدنيا

وى مست
 الصعوبة

القوة 
 التمييزية

اإلجابات الصحيحة  الفقرات
 للمجموعة العليا

اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة الدنيا

مستوى 
 الصعوبة

القوة 
 التمييزية

1 24 12 066 0،45 16 26 11 0،68 0،55 
2 22 11 0،61 0،40 17 17 7 0،45 0،37 
3 22 10 0،59 0،37 18 16 7 0،42 0،33 
4 25 13 0،70 0،45 19 19 9 0،51 0،37 
5 21 12 0،57 0،33 20 20 11 0،57 0،33 
6 20 9 0،53 0،40 21 17 4 0،38 0،48 
7 22 10 0،59 0،45 22 23 13 0،66 0،37 
8 22 10 0،59 0،45 23 19 6 0،46 0،48 
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9 16 3 0،35 0،48 24 18 8 0،48 0،37 
10 19 5 0،45 0،52 25 17 7 0،45 0،37 
11 18 4 0،40 0،52 26 23 12 0،68 0،40 
12 20 4 0،45 0،59 27 24 13 0،68 0،40 
13 17 3 0،37 0،51 28 21 9 0،56 0،45 
14 19 4 0،43 0،56 29 22 9 0،56 0،48 
15 20 5 0،46 0،56 30 19 7 0،57 0،45 

 :فاعلية البدائل غير الصحيحة 

ه في المجموعة الدنيا أكبر من عدد الطلبة الذين اختاروه يعد البديل فاعال عندما يكون عدد الطلبة الذين اختارو 
في المجموعة العليا، وفي االختبارات التي تضم فقرات من االختيار من متعدد يفضل فحص إجابات الطلبة عن كل 

يدة بديل من بدائل الفقرة، والهدف من هذا اإلجراء الحصول على قيم سالبة للبدائل غير الصحيحة لكي تكون الفقرة ج
-، وعند حساب فعالية البدائل غير الصحيحة لفقرات االختبار وجدت الباحثة أنها كانت بين )(80، 198)الزوبعي، 

(، وهذا يعني أن البدائل غير الصحيحة قد جذبت إليها عددا من طالبات المجموعة الدنيا أكبر من 0،11-)و (0،22
البدائل غير الصحيحة على ما هي عليه من دون تغيير وجدول  طالبات المجموعة العليا، وبذلك يقرروا اإلبقاء على

 .( يبين ذلك12رقم )

 (12جدول )
 فاعلية البدائل غير الصحيحة الختبار القراءة الناقدة

البديل الخطأ  البديل الخطأ األول الفقرات
 الثاني

الخطأ البديل  البديل الخطأ الثاني البديل الخطأ األول الفقرات البديل الخطأ الثالث
 الثالث

 0،22ـ  0،18ـ  0،14ـ  16 0،11ـ  0،11ـ  0،18ـ  1
 0،14ـ  0،11ـ  0،18ـ  17 0،22ـ  0،18ـ  0،14ـ  2
 0،11ـ  0،14ـ  0،18ـ  18 0،14ـ  0،14ـ  0،11ـ  3
 0،18ـ  0،11ـ  0،11ـ  19 0،14ـ  0،14ـ  0،22ـ  4
 0،11ـ  0،11ـ  0،11ـ  20 0،14ـ  0،18ـ  0،14ـ  5
 0،11ـ  0،11ـ  0،18ـ  21 0،11ـ  0،11ـ  0،14ـ  6
 0،11ـ  0،11ـ  0،22ـ  22 15، 0ـ  0،11ـ  0،18ـ  7
 0،14ـ  0،18ـ  0،14ـ  23 0،11ـ  0،14ـ  0،22ـ  8
 0،18ـ  0،14ـ  0،22ـ  24 0،14ـ  0،11ـ  0،11ـ  9
 0،18ـ  0،22ـ  0،14ـ  25 0،14ـ  0،14ـ  0،11ـ  10
 0،14ـ  0،14ـ  0،22ـ  26 0،11ـ  0،11ـ  0،14ـ  11
 0،14ـ  0،14ـ  0،22ـ  27 0،11ـ  0،18ـ  0،11ـ  12
 0،18ـ  0،14ـ  0،18ـ  28 0،22ـ  0،14ـ  0،11ـ  13
 0،18ـ  0،18ـ  0،18ـ  29 0،18ـ  0،14ـ  0،22ـ  14
 0،14ـ  0،18ـ  0،18ـ  30 0،11ـ  14، 0ـ  0،18ـ  15

  حساب معامل الثبات 
ثبات االختبار التوصل إلى النتائج نفسها عند إعادة تطبيق االختبار على العينة نفسها، وفي حدود زمن يقصد ب 

مدته أسبوعان، إذ ِإن قلة المدة قد تتيح فرصة للتذكر وطولها قد يتيح فرصة لنسيان األفراد ومن ثم يتغير أداؤهم )داود، 
1990 ،122.) 

االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، . ثم  اختارت الباحثة إجابات طالبات العينة 
قسمت فقرات االختبار على نصفين، النصف األول يضم درجات الفقرات الفردية، والنصف الثاني يضم درجات الفقرات 

وهو معامل ( 0،83( بلغ معامل الثبات بين النصفين )Bearsonالزوجية، وباستعمال معادلة معامل ارتباط بيرسون )
( وهو معامل ثبات عال 0،90براون فبلغ ) –ثبات ممتاز بالنسبة إلى مثل هذا االختبار ثم صحح بمعادلة سبيرمان 
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، 1999( فما فوق تعد جيدة. )أبو عالم، 0،67وجيد بالنسبة لالختبارات غير المقننة التي إذا بلغ معامل ثباتها )
 ق بصيغته النهائية.(؛ وبذلك أصبح االختبار جاهزًا للتطبي434ص

 تطبيق االختبار  . د
أن  ،وقبل أسبوع من إجراء االختبار النهائي أخبرت الباحثة طالبات مجموعتي البحث ،بعد االنتهاء من التجربة

 بحثاالختبار على طالبات مجموعتي ال هنالك اختبارًا سيجرى لهم في الموضوعات العشرة التي درست. طبقت الباحثة

 ( صباحًا، وقد روعي عند تطبيق االختبار ما يأتي:9،45، في الساعة )15/1/2014افق يوم األربعاء المو

 إشراف الباحثة على تطبيق االختبار بمساعدة مدرستين اثنتين. .1
 شرح التعليمات الخاصة باالختبار وتوضيحها. .2
 إجراء االختبار في وقت واحد. .3
 ما.إجراء االختبار في قاعتين متجاورتين ليسهل السيطرة عليه .4

 حادي عشر: الوسائل اإلحصائية:
 ( ذو النهايتين لعينيتين مستقلتين T-Test. االختبار التائي )1

استعمل في التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات اآلتية: )العمر الزمني للطالبات،  
 ائي(ودرجات الطلبة في نهاية العام السابق، واختبار القراءة الناقدة النه

-)س                         
 (2-س – 1

 ت = 

2( ع1 –1)ن                               
  1         1             2( ع1 –2+ )ن 1

 2ن        1ن                     2 –2+ ن 1ن                                        
 إذ تمثل: 

-)س
 الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية. –( 1
-)س

 عة الضابطة. الوسط الحسابي للمجمو  - (2
 عدد أفراد المجموعة التجريبية.  –( 1)ن
 عدد أفراد المجموعة الضابطة. –( 2)ن
2)ع
 التباين للمجموعة التجريبية.  –( 1
2)ع
 (260، 1977)البياتي،  التباين للمجموعة الضابطة. -( 2

 ( 2. مربع كاي )كا2
 استعمل في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي لألبوين.

 2ق( –)ل   = مج  2كا  
 ق                   

 إذ تمثل:
 التكرار المالحظ  –)ل( 
 (Dennis، 2000: P. 147التكرار المتوقع ) –)ق( 

 

+ 
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 معامل ارتباط بيرسون:  -3
 استعمل في حساب معامل ثبات االختبار بطريقة )إعادة االختبار(

 ج س( )مج ص()م –ن مج س ص                                        
 ر = 

 [2)مج ص( –2[] ن مج ص2)مج س( –2] ن مج س                                        
 إذ تمثل:

 )ر( معامل ارتباط بيرسون.
 )ن( عدد أفراد العينة

 )س( قيم المتغير األول
 (145، 1990)ص( قيم المتغير الثاني )فيركسون، 

 
 (Difficulty formula). معادلة معامل الصعوبة 4

  -لحساب صعوبة فقرات االختبار:
 

 إذ ُتمثل:
 ص: معامل صعوبة الفقرة. 

 مجموع األفراد الذين أجابوا عن الفقرة الصحيحة في كل من المجموعتين العليا والدنيا. م: 
 (75، 1981مجموع األفراد في كل من المجموعتين العليا والدنيا. )الزوبعي، ك: 

 . (Item Discrimination)ة . معادلة تمييز الفقر 5
  -استعمل لحساب قوى تمييز فقرات اختبار القراءة الناقدة:

 
 
 

 ت: معامل التمييز. 
 .م ع: مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا
 م د: مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا. 

 ( 288، 1993)عودة،  نصف مجموع األفراد في كل من المجموعتين العليا والدنيا. ك: 2/ 1
 معادلة فاعلية البدائل غير الصحيحة: -6

 استعملت هذه الوسيلة في معرفة فاعلية البدائل غير الصحيحة لفقرات اختبار القراءة الناقدة 

 ن د م  -ن ع م                           

 ف = 

 ن                                 

 إذ تمثل:

 الالئي اخترن البديل من المجموعة العليا.ن ع م: عدد الطالبات 

 ن ع د: عدد الطالبات الالئي اخترن البديل من المجموعة الدنيا.

 (125، 1993ن: عدد الطالبات في إحدى المجموعتين. )عودة، 

 م ص = 
 ك

 

  ت =

 م د –م ع  

 

 ك 1/2

 



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

255 

 الفصل الرابع
 عرض النتيجة وتفسيرها

ة إســتراتيجية التســاؤل الــذاتي فــي يتضــمن هــذا الفصــل عــرض النتيجــة التــي توصــلت إليهــا الباحثــة وتفســيرها لمعرفــ 
القــراءة الناقــدة لــدى طالبــات الصــف الخــامس العلمــي فــي مــادة المطالعــة ثــم معرفــة داللــة الفــرق اإلحصــائي بــين متوســطي 

 درجات مجموعتي البحث للتحقق من فرضية البحث. 
 عرض نتيجة اختبار القراءة الناقدة: 

عليهــا طالبــات المجمــوعتين )التجريبيــة والضــابطة( أن أعلــى  تبــين للباحثــة مــن خــالل عــرض الــدرجات التــي حصــلت
( 22( درجـــة وأقــل درجــة حصــل عليهــا طلبــة هــذه المجموعـــة )54درجــة حصــل عليهــا طالبــات المجموعــة التجريبيــة كــان )

( درجـة، وأقـل درجـة حصـل عليهـا طلبـة هـذه 49درجات، أّما المجموعة الضابطة فكانت أعلى درجـة حصـل عليهـا طلبتهـا )
 ( يبين ذلك.13) ( درجات. وجدول14مجموعة )ال

 ( 13جدول )
 درجات طالبات مجموعتي البحت في اختبار القراءة الناقدة النهائي مرتبة تنازليا

 
فالحظت طالبات  ،وّزعت الباحثة الدرجات التي حصلت عليها طالبات المجموعتين )التجريبية والضابطة( بين فئات .2

 ( يبين ذلك.13وجدول ) ،المجموعتين )التجريبية والضابطة( تباينت أعدادهن بين الفئات
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 22 16 39 1 14 16 27 
2 22 17 41 2 16 17 29 
3 23 18 42 3 18 18 30 
4 24 19 43 4 20 19 32 
5 25 20 42 5 21 20 33 
6 25 21 44 6 22 21 35 
7 26 22 45 7 22 22 35 
8 27 23 46 8 23 23 38 
9 29 24 48 9 23 24 39 
10 32 25 50 10 24 25 42 
11 33 26 51 11 25 26 44 
12 34 27 52 12 25 27 45 
13 35 28 54 13 26 28 47 
14 37 29 54 14 27 29 49 
15 38   15 27   
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 (14جدول )
 يلناقدة النهائفئات توزيع درجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار القراءة ا

 

(، بينما بلغ 21-14(، انه لم يكن هناك عدد يذكر لطالبات المجموعة التجريبية ضمن الفئة األولى)14يتضح من الجدول )
(، 26-21%(، وبلغ عدد طالبات الفئة الثانية ) 17.2( طالبات، ونسبتهن )5عدد طالبات المجموعة الضابطة ضمن هذه الفئة )

%(، بينما بلغ عدد 27.7( طالبة من المجموعة الضابطة ونسبتهن )8)و%(، 24.2من المجموعة التجريبية ونسبتهن ) ( طالبات7)
( طالبات من المجموعة الضابطة، 6%(، و)10.3نسبتهما )و  ( من المجموعة التجريبية،3(، )32-27طالبات الفئة الثالثة )

( 4%(، و)17.2ونسبتهن ) ،( طالبات من المجموعة التجريبية5(، )38-33)%(، وبلغ عدد طلبات الفئة الرابعة 20.7ونسبتهن )
( طالبات من المجموعة 6(، )44-39%(، وبلغ عدد طالبات الفئة الخامسة)13.8طالبات من المجموعة الضابطة، نسبتهن )

غ عدد طالبات الفئة السادسة %(، بينما بل10.3( طالبات من المجموعة الضابطة، ونسبتهن )3%(، و)20.7التجريبية، ونسبتهن )
( طالبات من المجموعة الضابطة، نسبتهن 3%(، و)13.8ونسبتهن ) ،( طالبات من المجموعة التجريبية4(، )45-50)
%(، ولم يكن 13.8( طالبات من المجموعة التجريبية، ونسبتهن )4( فقد بلغ عدد طالباتها )56-51%(، أما الفئة السابعة )10.3)

 لطالبات المجموعة الضابطة ضمن هذه الفئة.هناك عدد يذكر 
استخرجت الباحثة متوسطي درجات الطالبات في المجمـوعتين )التجريبيـة والضـابطة(، وباسـتعمال االختبـار التـائي لعينتـين  .3

(، 0،05مسـتقلتين لمعرفــة الداللــة اإلحصــائية للفـرق بــين متوســطي درجــات طالبــات مجمـوعتي البحــث عنــد مســتوى داللــة )
 (. 15( وجد فرق ذو داللة إحصائية لمنفعة طالبات المجموعة التجريبية، وكما مبين في جدول )56حرية ) وبدرجة

 (15جدول)
الوسط الحسابي والتباين والقيمتان التائيتان )المحسوبة والجدولية( والداللة اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات 

 القراءة الناقدة. طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار
 الوسط العدد المجموعة

 الحسابي
 درجة التباين

 الحرية
 عند الداللة مستوى التائية القيمة

 الجدولية المحسوبة (0،05)
 احصائيا   دال 2،000 3،464 56 15،43 13،96 29 التجريبية
 11،87 11،44 29 الضابطة

المجموعة التجريبية الالئي درسن المطالعة بإستراتيجية التساؤل  ( أّن متوسط درجات طالبات15يتضح من جدول ) 
(، ومتوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة الالئـي درسـن المطالعـة بالطريقـة 15،43( بتباين مقداره )13،96الذاتي )

القيمـة التائيـة الجدوليـة ( وهـي أكبـر مـن 464، 3( وأن القيمة التائية المحسـوبة )11،87(، بتباين مقداره )11،44التقليدية )
( بــين 0،05( وعليـه تُــرفض الفرضـية الصــفرية التـي تــنص: )ال يوجـد فــرق ذو داللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللـة )2،000)

ـــذاتي ومتوســـط درجـــات طالبـــات  متوســـط درجـــات طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت المطالعـــة بإســـتراتيجية التســـاؤل ال

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الفئة ت
 النسبة العدد النسبة العدد

1 14-21  - - 5 17.2%  
2 22-26  7 24.2%  8 27.7%  
3 27-32  3 10.3%  6 20.7%  
4 33-38  5 17.2%  4 13.8%  
5 39-44  6 20.7%  3 10.3%  
6 45-50  4 13.8%  3 10.3%  
7 51-56  4 8 .13%  - - 

%100 29 المجموع  29 100%  
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المطالعة بالطريقة التقليدية في القراءة الناقدة. وتقبل الفرضية البديلـة: )يوجـد فـرق ذو داللـة المجموعة الضابطة التي درست 
( بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي درســت المطالعــة بإســتراتيجية 0،05إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )

 المطالعة بالطريقة التقليدية في القراءة الناقدة(.التساؤل الذاتي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست 
 تفسير النتيجة:

أشـارت النتـائج إلـى وجـود فـرق ذي داللـة إحصـائية بـين متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة الالئـي درسـن  
بالطريقـة التقليديـة  المطالعة بإستراتيجية التساؤل الذاتي، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الذين درسن المطالعـة

 في القراءة الناقدة لمنفعة طالبات المجموعة التجريبية، وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى: 
فـي أثنائهـا، وبعـدها ممـا أدى إلـى زيـادة و  أن إستراتيجية التساؤل الذاتي جعلـت الطالبـات يطـورن عمليـة التنظـيم الـذاتي قبـل القـراءة، .1

ين إسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي فـي المحتـوى الدراسـي يـؤدي إلـى إحـداث تغييـر ملحـوظ فـي فهم ما يقران مـن نصـوص، إذ إن تضـم
 .بالتالي زيادة فهمهن القرائيو  التنظيم الذاتي لدى الطالبات،

ــذاتيأّن  .2 تســتدعى مــن الطالبــات القــراءة الواعيــة والناقــدة، إلنتــاج األفكــار، وتنشــيط الــذهن ليمارســن  إســتراتيجية التســاؤل ال
 حسية عقلية متنوعة في التركيز ودقة المالحظة واالستنتاج.عمليات 

زادت من نشاط الطالبات فـي ممارسـة المهـارات األساسـية التـي تزيـد في تدريس مادة المطالعة  أن إستراتيجية التساؤل الذاتي .3
دراكـًا لمـدلوالت المفـردات من ثـراء الـذخيرة اللغويـة واألدبيـة والبالغيـة والذوقيـة، وتنـوع مسـتوياتها، وتجعلهـن أكثـر فهمـًا  وا 

والتراكيـــب فـــي فهـــم معـــاني الجمـــل والعبـــارات التـــي تصـــاغ منهـــا، تـــؤدي إلـــى نتـــائج نمائيـــة ســـريعة فـــي االســـتيعاب لـــدى 
 الطالبات بأسلوٍب جديٍد وشائٍق وفاعلية مؤثرة في حياتهن الدراسية.

 
 الفصل الخامس
 االستنتاجات:

 باحثان ما يأتي: في ضوء نتائج البحث ُيمكن أن يستنتج ال 
 قد أسهمت في زيادة فاعلية عملية التدريس ورفع كفايتها وهذا ما أظهرته الدراسة. إستراتيجية التساؤل الذاتيإنَّ استعمال  .1
تعمل على تنشيط المعرفة السابقة، وتوظيفها في مواقـف الـتعلم الحاليـة مـن طريـق عمليـات:  إستراتيجية التساؤل الذاتيإنَّ  .2

مراقبــة، وتقــويم التفكيــر، لتنمــي قــدرة الطالبــات علــى ضــبط عمليــات تفكيــرهن، وتهيئــة أذهــانهن وتحفيــزهن التخطــيط، وال
 للمشاركة الفاعلة في الدرس.

صحة ما تذهب إليه معظـم األدبيـات فـي التركيـز علـى جعـل الطالبـات محـورًا رئيسـًا فـي العمليـة التعليميـة، مؤكـدة علـى  .3
، إذ إن الطالبات على وفق هذه اإلسـتراتيجية إستراتيجية التساؤل الذاتيوهذا ما أكدته  مشاركة الطالبات في عملية التعلم،

لها دور فاعل على تشجيع المدّرسـة طالباتهـا علـى المشـاركة فـي المناقشـات، فـدورها هنـا يختلـف عـن دوره فـي الطرائـق 
 التقليدية التي تكون فيها متلقي سلبي.

 -أوال : التوصيات: 
 ، لما لها من فاعلية في القراءة الناقدة.إستراتيجية التساؤل الذاتيدرسي اللغة العربية ومدرساتها ضرورة اعتماد م .1
 بشكل فاعل في تدريس مادة المطالعة.  إستراتيجية التساؤل الذاتيضرورة تشجيع المدرسين والمدرسات على استعمال  .2
إسـتراتيجية التسـاؤل جاهـات الحديثـة فـي التـدريس ومنهـا ضرورة استعمال الطرائـق واألسـاليب التدريسـية المنسـجمة مـع االت .3

 بوصفها إستراتيجية اثبت فاعليتها في القراءة الناقدة.  الذاتي
وتدريبهم عليها من طريـق المنـاهج الدراسـية المقـررة وبخاصـة فـي  إستراتيجية التساؤل الذاتيتعريف طالبات كليات التربية  .4

 مادة طرائق التدريس. 
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 رحات: ثانيا : المقت
 استكمااًل للبحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي: 

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مراحل وصفوف دراسية أخر.  .1
في بقيـة فـروع اللغـة العربيـة مثـل قواعـد اللغـة العربيـة،  إستراتيجية التساؤل الذاتيإجراء دراسة مماثلة لمعرفة أثر استعمال  .2

 البحث الحالي اقتصر على المعجم فقط. والبالغة، واإلمالء، الن
فـي متغيـرات تابعـة أخـر مثـل التفكيـر اإلبـداعي  إسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتيإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لتعرف أثر  .3

 والناقد واألداء التعبيري. 
ــذاتي إســتراتيجية التســاؤلإجــراء دراســة موازنــة بــين طلبــة الفــرعين العلمــي واألدبــي لمعرفــة اثــر  .4 فــي تحصــيلهم فــي مــادة  ال

 المطالعة.
 المصادر:

 القرآن الكريم
 . 1983، دار المعارف، القاهرة، مصر، المناهج المعاصرةإبراهيم، فوزي طه، ورجب احمد الكلزة.  .1
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، دار الرضــوان للنشــر 1، طالمنــاهج وطرائــق تــدريس اللغــة العربيــةحمــزة هاشــم الســلطاني. و  الجبــوري، عمــران جاســم، .8

 .2013والتوزيع، عمان، األردن، 
، الـــدار العلميــة الدوليـــة للنشــر والتوزيـــع، عّمـــان، األردن، 1، طم األطفــال القـــراءة والكتابــةطــرق تعلـــيالحســن، هشـــام،  .9

 م.2000
 م. 1990، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، مناهج البحث التربويداود، عزيز حنا، وأنور حسين.  .10
مة: خالد عبد العزيز الـدامغ، جامعـة الملـك ترجتوجيهات ألعداد اختبار فهم المقروء،  دويت، إلويد، وبيتر ديفيدسون. .11

 .2005سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 م.1993، دار الكتب، القاهرة، 3، طتقويم نتائجه وتطبيقاته -تدريس، أهدافه، ُأسسه، أساليبهالريان، فكري حسن. .12
 1974 ،بغداد ،مطبعة العاني ،2ج ،مناهج البحث في التربيةومحمد احمد الغنام:  ،عبد الجليل ،الزوبعي .13
 1981، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، االختبارات والمقاييس النفسيةعبد الجليل.  ،الزوبعي .14
 .2005، دار الفكر، األردن، 3، طمبادئ القياس والتقويم في التربيةالزيود، نادر فهمي، وهشام عامر عليان.  .15
 .1989، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2، طوالتقويم في التربية مبادئ القياسسماره، عزيز، وآخرون.  .16
 .1993، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر 1، طتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتة، حسن.  .17



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

259 

لطباعــة، عّمــان، األردن، ، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع وا3، طتنميــة قــدرات التفكيــر اإلبــداعيالطيطــي، محّمــد حمــد،  .18
 م.2007

، دار 2، طالمهــارات القرائيــة والكتابيــة: طرائــق تدريســها واســتراتيجياتهاعاشــور، راتــب قاســم، ومحمــد فخــري مقــدادي.  .19
 م.2009المسيرة، عمان، األردن، 

ع، مصــر، ، الــدار العالميــة للنشــر والتوزيــ1، طنظريتــه –أســاليبه  –اإلبــداع؛ مفاهيمــه عــامر، طــارق عبــد الــرؤوف.  .20
2000. 

طـــرق البحـــث العلمـــي والتحليـــل اإلحصـــائي فـــي المجـــالت التربويـــة  عبـــد الحفـــيظ، اخـــالص، مصـــطفى حســـين بـــاهي. .21
 .2000. مركز الكتاب للنشر، القاهرة، والنفسية

ء ، دار صـفا1، ط أنشـطة ومهارات القراءة واالسـتذكار فـي المدرسـتين االبتدائيــة واإلعداديــةعبد الحميد، هبة محّمد،  .22
 م.2006للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، 

عريان، سميرة عطيـة، فاعليـة اسـتخدام إسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تحصـيل الفلسـفة لـدى طـالب الصـف األول  .23
للقـراءة والمعرفـة الثانوي أثره في اتجاهاتهم نحو التفكير التـأملي الفلسـفي، المـؤتمر العلمـي الثالـث للجمعيـة المصـرية 

 م. 2003القاهرة، جامعة عين شمس، كلية التربية، ة وبناء اإلنسان(، )القراء
، اإلسكندرية، المكتـب العربـي الحـديث، الفهم القرائي عن طبيعة عملياته وتذليل مصاعبهعصر، حسني عبد الباري.  .24

 م.1999
لدى التالميـذ ذوي صـعوبات  فعالية إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي ،عطية، جمال سليمان .25

 م.2006(، جامعة بنها، كلية التربية، 16(، المجلد)67، العدد)مجلة كلية التربيةالتعليم للمرحلة اإلعدادية، 
، دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، عمــان، األردن، . اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي فهــم المقــروءعطيــة، محســن علــي .26

2010. 
، دار الفكـر ناشـرون وموزعـون، عمـان، األردن، االختبـارات والمقـاييس التربويـة والنفسـيةد. عالم، صالح الدين محمو  .27

2010. 
ســوالف فــائق محمــد. العالقــة بــين اســتيعاب مدرســي علــم األحيــاء لــبعض المفــاهيم الحديثــة فــي تــدريس العلــوم ،علي .28

 م.2002، بغداد، 42، العدد والنفسيةمجلة البحوث التربوية وممارستها التدريسية واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس، 
، جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربيــة، دار الفرقــان، تخطــيط الــدروس فــي المــواد االجتماعيــةعلــي، ســـّر الخــتم عثمــان،  .29

 م.1987الرياض، 
 1993دار األمل للنشر والتوزيع، أربد، األردن،  ،القياس والتقويم في العملية التدريسيةعودة، احمد سليمان .  .30
لفطـــايري، ســـامي محمـــد علي.فعاليـــة إســـتراتيجية مـــا وراء اإلدراك فـــي تنميـــة مهـــارات قـــراءة الـــنص والميـــول الفلســـفية ا .31

 . 1996(، الجزء األول سبتمبر، 27جامعة الزقازيق، العدد)مجلة كلية التربية، بالمرحلة الثانوية، 
ميـة مهـارات القـراءة الناقـدة لـدى طالبـات الصـف فهمي، إحسان عبد الرحيم، فعالية إسـتراتيجية مـا وراء المعرفـة فـي تن .32

(، الجمعيـة المصـرية للقـراءة والمعرفـة، القـاهرة جامعـة عـين شـمس، 23، العـدد)مجلة القراءة والمعرفةاألول الثانوي، 
 م.2003 ،كلية التربية

الحكمــة للطباعــة ، ترجمــة: د. هنــاء العكيلــي، دار التحليــل اإلحصــائي فــي التربيــة وعلــم الــنفسفيركســون، جــورج آي.  .33
 م1990والنشر، بغداد، 

 . 2001. عالم الكتب للطباعة والنشر، القاهرة، اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريسكوجك، كوثر حسين.  .34
، دار الكتــاب العربــي، القــاهرة، التــاخر فــي القــراءة التشخيصــية وعالجــه فــي المدرســة االبتدائيــةلطفــي، محمــد قــدوري.  .35

1957. 



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

260 

 .2003دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، ، األساليب مناهـج ونماذج في تعليم اللغة العربيةد، الموسى، نها .36
اثــر نــوع القــراءة فــي تحصــيل مهــارة فهــم المقــروء لــدى تالمــذة الصــف الســادس الهاشــمي، عبــد الــرحمن عبــد علــي. "  .37

 2002"، بحث غير منشور، االبتدائي 
مؤسســة لــوراق اهج التربيــة اإلســالمية واللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها، دراســات فــي منــالهاشــمي، عبــد الــرحمن عبد. .38

 .2011للنشر والتوزيع، األردن، عمان، 
 م.1990، شركة الفنون المحدودة، العراق، بغداد، 1، طمنهـج الدراسـة اإلعداديةوزارة التربيـة،  .39

40. Bloom b s ndothers: handbook on formative and summative evaluation of student 
learning. New–York: mcgraw–hill، 1971. 

41.  Dennis، H. and Dunean، C: An introduction to statistics in psychology a complete 
guide for student، 2nd edition. Prentice Hall، England، 2000. 

42. Novak. B. J و. “ Clarifying Language in Science Education journal of Science 
Education”.Vol.40، No.10.1963. 

43. Kuhn، D & Deen ، Metacogntion: Abridge between cognitive psychology and 
educational practice. Theory in the Practice، 43(4) 2004. 

 
 وصيُة أبي بكٍر الصديق لعمر الفاروق )رضي اهلل عنهما(

ك بتقـوى اهلل: إن هلِل عمــاًل بالليـل ال يقبلـُه بالنهــار، وعمـاًل بالنهــار ال يقبلـُه بالليــل، إنـي مسـتخلفَك مــن بعـدي، وموصــي
نــه ال تقبــل ناقلــة حتــى تــؤدَّي الفريضــة، فإنمــا ثقلــت مــوازين مــن ثقلــت موازينــه يــوم القيامــِة باتبــاعهم الحــقَّ فــي الــدنيا وثقلــه  وا 

نما خفت موازين من خفت موازينه يـوم القيامـِة باتبـاعهم الباطـل عليهم وحق لميزان ال يوضُع فيه ِإال الحّق أن يكون ثق ياًل، وا 
وخفَّتـه علــيهم، وحــق لميــزان ال يوضــُع فيــه إال الباطــل أْن يكــون خفيفـًا. إن ذكــر أهــل الجنــِة فــذكَّرهم بأحســن أعمــالهم وتجــاوز 

رهم بأسوِء أعمالهم ولم يذكْر حسناتهم، فإذا عن سيئاتهم فإذا ذّكرتم قلُت إني أخاُف أن أكون من هؤالء، وذكر أهل النار فذكَّ 
ذكرتهم قلت إني ألرجـو أن أكـون مـن هـؤالء. وذكـَر آيـة العـذاب ليكـون العبـد راغبـًا راهبـًا، وال يتمنـى علـى اهلل غيـر الحـّق وال 

ي فـال يكـن ُيلقي بيدِه إلى التهلكة. فإذا حفظت وصيتي فال يكن غائب أحب إليـك مـن المـوت وهـو آتيـك، وأن ضـيعت وصـيت
 غائب أبغض إليك من الموت ولسَت بمعجز اهلل .

 اختبار القراءة الناقدة
 االسم:.....................................

 المدرسة:.....................................
 الصف:............................................

 ..............التاريخ:................................
 درجة الطالبة:................................................. 

 عزيزتي الطالبة:
 إقرئي التعليمات اآلتية قبل اإلجابة عن فقرات االختبار:

  أمامِك اختبار يتكون من خمسة أسئلة -
 أكتبي اإلجابة على أوراق االختبار.  -
 تعتقدين أنها صحيحة.فكري جيدًا قبل أن تثبتي اإلجابة التي  -
 ال تتركي أي فقرة من فقرات االختبار من دون إجابة. -
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 ( دقيقة.50الوقت المخّصص لالختبار ) -
 درجات( لكّل فقرة درجة واحدة. 10/ ضعي دائرة حول الحرف الذي يدّل على اإلجابة الصحيحة: )1س
 لقيامة(ما الذي قصده أبو بكر )رضي اهلل عنه( قوله: )أن ثقلت موازينه يوم ا .1

 اتبع الحق في اآلخرة ب. اتبع الحق في الدنيا  . أ
 ت. لم يتبع الحق في االخرة ث. لم يتبع الحق في الدنيا

 إن معنى كلمة )الفريضة( هو: .2
 وجوب الطاعة ب. وجوب العصيان ت. وجوب العبادة ث. وجوب العمل  . أ
 بمن ختم أبو بكر وصيته لعمر )رضي اهلل عنهما(؟ .3

 العدالة ث. الموتالقيامة ب. الدنيا ت.  . أ
 قال تعالى " ُكتَب َعليُكم ِإذا َحَضَر َأحدكُم الموُت إن َترَك َخيرًا الوصيُة للوالديِن واألقربين"  .4

 تؤكد اآلية الكريمة أعاله أهمية الوصية:
 قبل اإلسالم ب. بعد اإلسالم ت. في اإلسالم ث. االثنان معاً  . أ
هلِل عماًل بالليل ال يقبلُه بالنهار، وعماًل بالنهار ال يقبلُه بالليـل، إني مستخلفَك من بعدي، وموصيك بتقوى اهلل: إن  .5

نه ال تقبل ناقلة حتى تؤدَّي الفريضة.  وا 
 في النص السابق نجد:

 جناسًا ب. طباقًا ت. تورية ت. مقابلة . أ
 ما المقصود بالتهلكة؟ .6

 العذاب ب. الفرح ت. الشجاعة ث. الصبر . أ
 من المعاني المتضمنة في الوصية هي: .7

 التمسك بتقوى اهلل ب. العصيان ت. ارتكاب الباطل ث. أكل مال اليتيم . أ
 هي: نافلةجمع كلمة  .8

 نفل ب. أنفال ت. نوفل ث. نافالت . أ
 من بعدي  مستخلفك  إني  .9

 كلمة مستخلفك أعاله هو:
 مصدر ميمي ت. مصدر صريح ت. اسم مفعول ث. اسم فاعل . أ
 كلمة الوصاية مشتقة من الفعل .10

 ث. أوصي يوصي ب. واصي ت. وَصىَ  . أ
4.   

 / أجيبي عما يأتي معتمدة  على ما ورد من أفكار في النص الذي أمامك )لكل فقرة ثالث درجات(2س
ما الذي قصده أبو بكر الصديق )رضي اهلل عنه( في قوله: أن اهلل عماًل بالليـل ال يقبلـه بالنهـار، وعمـاًل بالنهـار،  .1

 وعماًل بالنهار ال يقبله بالليل؟
 النسبة إلى الفريضة؟ما منزلة النافلة ب .2
 ما جزاء أهل الجنة؟ .3
 أذكر معاني المتضمنة الوصية. .4
 مم يخاف أبو بكر )رضي اهلل عنه(؟ .5
 ماذا أريد بمقولة )ولست بمعجزة اهلل( التي وجهها أبو بكر لعمر )رضي اهلل عنهما(؟ .6
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 ما المقصود بآيتي الرحمة، والعذاب؟ .7
 ما أركان الوصية في اإلسالم؟ .8
 وصيته لعمر )رضي اهلل عنهما(؟ بماذا ختم أبو بكر .9
 ما الحكمة التي نستخلصها من وصية أبي بكر الصديق لعمر الفاروق )رضي اهلل عنهما(؟ .10

 / زاوج بين العبارات بما يناسبها )لكل فقرة درجة واحدة فقط( 3س
  ًإني مستخلفك من بعدي الصالة تطوعا 
 نافلة آية الرحمة 
  ًاهل الجنة جعله بعده خلفا 
 التهلكة معجزة اهلل 
 يوم القيامة المؤمنون باهلل الواحد 
 برهان الرحمة اهلل سبحانه وتعالى 
 الشدة العظيمة ترغيب بالخير بعيد عن العذاب 
 درجات( 8/ املئ الفراغات االتية بما يناسبها )4س

 حتى تؤدي............أن هلل عماًل بالليل ال يقبله..........، وعماًل بالنهار ال يقبله............، وال تقبل ناقلة  .1
 ذكر آية................ مع آية العذاب .2
 أن ضيعت وصيتي فال يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بـــ..................... .3
 أن اهلل ذكر................ فذكرهم بأحسن أعمالهم .4
 ...................... من بعدي، وموصيك ................. .5

 الوصية، والناس في مجتمعك من ناحية حسن أدائها، أو عدمها؟ )خمسة درجات(/ اكتبي عن 5س 
 السيف والسفينة

 عبد الرحمن مجيد الربيع
لقــد تبخــر مــائي... طــارْت نظراتــي الثكلــى، توســدت الــريح والغيــوم... تمنيــت لــو تضــيع، الــريح ليســت أمينــة، مرحبــًا 

الميثـاق مـات، انتزعـت السلسـلُة مـن صـدري ورميتهـا فـي النهـر، لـي  بليالي الرحيل والتطـواف. فسـد الوشـم علـى زنـدي.. ذلـك
 قلٌب متعٌب يرجُم السواحل الجاحدة بحنينه.. يجُد الحصوَن منيعًة والوجوه ليست وجوه أهلنا فيشم رائحة األرض ويبكي.

 هنا مقتل حبيبتي....
ماثل أمامي والذي يحادثني بحنجرٍة كسيرٍة هـو وهذه الغرفة المتآكلة الجدران هي مكان الجريمة القادمة، وهذا الرجل ال

وزرع هذا الخاتم اللماع في  –منكم المال ومنها البنون  –مالكها الوحيد.. هو الذي اشتراها، دفع ثمنها نقدًا، ثم قرأوا الفاتحة 
 إصبعه عنوانًا لرق حبيبتي.

اطئ هـذا المينـاء، ال تعـودي بنـا للبكـاء لقـد أبحرت بعيدًا، هاجري أيتها النظرات، إياك أن تعودي القهقرى لتطرقي شـو 
 تعبنا، وبكينا ومللنا، دموعنا غزيرة، لنشربها ونمضي ونكفر بأسطورة الهوى الذليل.

هذه الغرفة ستكون ساحَة المعركِة المنتظرة، لن تتكلمي أيتها الجداران، أيها الشاهد األخرس، ربما سآتيك مدمى يومـًا 
، عظمـة شـهية امتلكهـا كلـب أماتـه الجـوع، ال تـؤلمني.. آه مـن أكـون أنـا آنـذاك؟ وأي جـدار تقطر مالمح الهزيمة مـن محيـاي

 سيصفع وجهي؟
بعــد أيــام ســتحتُل هــذا الجــدار صــورة لــه ولهــا وهــي تســنُد إلــى صــدره بأمــان وبجانــب الصــورة ســيكتبان )ليلــى وورد فــي 

ي فـي ذكـرى هزيمتـه األخيـرة( وسأضـحك ثـم أمـزق ذكرى زواجهما( وسألتقط أنا صورة ألخر وجه احمله وأخـط بجانبهـا )وجهـ
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الصــورة وأدس بــين أشــالئها نــارًا كــافرة، وأحــرق وأحتــرق ثــم أطفــئ النــار... وســيعود وجهــي منفيــًا مغمــورًا كقــاع األنهــار أحمــل 
 وزر العالم على مالمحة القيلة.

سالحك واهن وقـديم، لقـد تبـدل النـاس ال مفر عبثًا تعود، ثورة الصقر ال تقاوم و ،طاَر الشحرور، في الجو صقٌر كافرٌ 
فأنت اليوم لقمة مستساغة، ينتف ريشك ويتركه للريح ليمأل عيون الغربـان المنافقـة ويقزقـز عظامـك اللينـة وآنـذاك أيـن سـيحل 

 شرود عينيك؟
تحسست قبضتي، أين ولي عصر الفرسان عندما كان الرجل رجـاًل حقـًا؟ وأضـحكني قبضـتي الباليـة، لـو عـاد عصـر 

 سان لسحقتني الخيول وكنت قئ الحمالت...الفر 
عدت إلـى الرجـل، الممتلـئ والماثـل أمـامي، خلـت أننـي عـالم كيميـاوي، اختلـي فـي مختبـري المضـئ مـع مايكرسـكوبي 
وعدســـاتي. أمســـكت بـــه مـــن عنقـــه، وقدتـــه ووضـــعته تحـــت المايكرســـكوب فرأيـــت صـــعيقًا مقرفـــًا، مـــدنًا مـــن الجليـــد والصـــمت 

 وتذيب الجليد وستجري االنهار بعد موتها. فأطرقت. ستعود حبيبتي 
 قالت له: اسمح لي ياورد أنوي الذهاب.

 فقال: الزال هناك وقت طويل، لدي موعد سنلتقي في مناسبة ُأخرى. 
وأردت أن أقول له ستلقاني فـي حبيبتـي، أرابـط أمامـك بـوجهي اليتيم....ستسـقط تلـك المدينـة وتكـون مـأوى لهـذا البليـد 

حروم منها مـن استنشـاق هوائهـا والتثـاؤب فـي مقاهيهـا والتسـكع فـي أزقتهـا وسـاحاتها أنـا الـذي بنيتهـا بـدمي وسأظل وحدي الم
 وأتعابي وانتظرت بزوغ فجرها يومًا بعد يوم، كم تمنيت لو أرقد في ظاللها لحظة ولتأكلني كالبها بعد ذلك.

 نين فمتى تصفو جبهتي؟....فتاك المرهق الحزين، صرعته الشمس وألحالم، غلبو خافقي. ومات الر 
سأتسلُق سلمًا طوياًل يمتُد بال نهاية وعنـدما يصـيبني العيـاء سـألقي بجسـدي فـي لجـة بحـر زنـديق، وهنـاك أحـل ضـيفًا 
في بطن حوت جائع، وسأدخل في صراٍع طويل مع تقلصات عضالت بطنه وفي أوج المعركة سأتذكر أن في جيبي خنجـرًا 

بطن الحوت وأخرج، وسيموت وتطفو جثته وسأجعل منها سفينة لي وثيـابي شـراعها وسـأدخل... ورثته عن أبيه فاستله وأبقر 
 كما ولدت لجزيرة بكر لم تطأها قدما رحالة أو مغامر وهناك سأبدأ من جديد.. دونك..

 امتطيُت جوادي وأرخيُت له العنان، حتى دخلـت مضـارب قبيلـة ليلـى، والليـل فـي منتصـفه.. فوجـدت فرسـانها يغطـون
في نوم عميق، حتى كالبهـم آمنـة نائمـة، ترجلـت عـن جـوادي.. وشـهرت سـيفي وخطـوت صـوب خيمتهـا مرفـوع الـرأس، إننـي 
أعرفها تلك الخيمة البيضاء بأوتادها القوية التي ال تهزها ريح وأعرف بأبها الواسع الذي يصافح الشمس، وأعـرف ليلـى التـي 

ا يســـخن خلخالهـــا مـــن حـــرارة الشـــمس فيكويهـــا وتفـــتح عيناهـــا وتشـــرق شـــمس ال تســـتيقظ مبكـــرة كعـــادة بنـــات قريتهـــا، اال عنـــدم
القبيلـــة.تبح كلـــب قريـــب فاســـتيقظ ورد وخـــرج باحثـــًا عـــن ســـبب النبـــاح فرآنـــي، رأى هـــذا التـــراث الموجـــع مـــن المـــوت واألحـــزان 

 فصرف: من أنت؟ قالت: صديق 
 وكان سيفي يعوي يريد إطعامه، فعرف صوتي وقال:  

 د أفزعتنا أهاًل بالصديق، لق -
 أبق في مكانك ال تقترب -
 ال أقترب؟ -
 أذهب وعد بسيفك؟ -
 وماذا تريد به؟ -
 هل جننت؟ أي حساب بيننا؟ -
 أيها اللص؟ الزم حدودك؟ -
 أنا لص؟ استغفر اهلل. -
 لص قاتل.. لقد تركتني زهرة في الهجير، جفت فركلتها الرياح. -
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 لم أفهم.. -
 أيها البليد. -
فادع يتوارى، لن ارى النمل وال القراد حتى كادت الشمس أن تشرق عندما جاءته وجاء بسيفه، وبدأت جولتنا، نقيق الض -

 طعنتي اآلخيرة فأرديته قتياًل مضرجًا بدمه..
 

 خطة أنموذجية لتدريس موضوع في المطالعة على وفق استراتيجية التساؤل الذاتي
 اليوم / التأريخ المادة /المطالعة

 ضوع/السيف والسفينة الخامس العلمي المو  المرحلة/ الشعبة:
 األهداف العامة:

 األهداف العامة لتدريس مادة المطالعة 1
 تنمية ذخيرة المتعلم من األلفاظ والتراكيب التي يرقى بها تعبيره ويعين اسلوبه الشفهي والكتابي.  .1
 تنمية ذخيرة المتعلم من الخبرات والحقائق العلمية.  .2
 .تنمية خبرات المتعلمين اللغوية  .3
 إمداد المتعلم بألوان جديدة من الخبرة والثقافة بما يتضمنه النص المقروء. .4
 تنمية قدرة المتعلم على فهم األدب فهما دقيقا يقف فيه على خصائصه ومزاياه. .5
 تها.تمكين المتعلم من ضبط أواخر الكلمات ومعرفة اثر العوامل الداخلة عليها واثر الضبط في معنى الكلمة ووظيف .6
 (28، ص1990)وزارة التربية،  

 الهدف الخاص: تدريس رواية )السيف والسفينة( وفهمها واستيعابها.
 االهداف السلوكية: جعل الطالبة قادرًة على أن:

 تقرأ النص قراءة معبرة. .1
 تحدد العوامل المؤثرة في السلوك االجتماعي لإلنسان. .2
 توضح مفهوم الحب الضائع. .3
 الشعر.و  أوجه الشبه بين القصة تبين .4
 تعلل سبب مأساة بطل القصة. .5
 توضح معنى االنتقام. .6
 تعّرف العبرة التي نستقيها من الراوية  .7
 تبدي رأيها في المقاطع التي اعجبتها في الرواية. .8
 تفسر قول الكاتب" لي قلب متعب يرجم السواحل الجاحدة بحنينه " .9

 في أسلوب الكاتب في تناول النص.تبدي رأيها   .10
 تربط بين أفكار النص والواقع االجتماعي الذي يعيشون فيه. .11

 الوسائل التعليمية:. 
 السبورة واألقالم الملونة.-1
 الكتاب المقرر تدريسه.-2

 خطوات الدرس
 تقوم الباحثة بتوزيع صحيفة األعمال على الطالبات قبل البدء بالدرس

 قائق( د4) التمهيد:. -1
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 أحاول إثارة اهتمام الطالبات وانتباههن للدرس بالحديث اآلتي:
عزيزاتي الطالبات تعرفنا في الدروس السابقة على فن القصة واالحداث التي يرويها الكاتب في تنـاول حادثـة واحـدة  

اين حياة الناس على وجه او عدة حوادث تتعلق بشخصيات انسانية مختلفة تتباين اساليب عيشها وتصرفها على غرار ما تتب
 االرض ويكون نصيبها في القصة متفاوتًا من حيث التأثير والتأثر.

اما موضوعنا لهذا اليوم كاتب من رواد الرواية في العراق وهو عبد الرحمن مجيد الربيعي والذي عرض امامنـا لوحـة 
 صماء رائعة تمثل حب ضائع 

 دقائق( 5ثانيا / قراءة الباحثة األنموذجية األولى: )
بعد أن تقف الباحثة في مكان مناسب أمـام الطالبـات، وال تتجـّول فـي أثنـاء القـراءة كـي ال يشـتت انتبـاه الطالبـات وال  

يضعف سيطرتها في متابعتهن، تقرأ الموضوع بصوت يالئم سـعة الصـف وقـدرات الطالبـات السـمعّية، ويحـرص علـى إخـراج 
الشـــكل وعالمــات التـــرقيم، وأن تحســن الســـكوت واالســتفهام والتعجـــب، وتحســـن الحـــروف مـــن مخـــارجها الصـــحيحة وااللتــزام ب

اختيار أماكن رفع الصوت وأماكن وخفضه، وأن تستعين باإليماءات والحركـات وتقاسـيم الوجـه ومـا تسـتلزمه القـراءة التعبيريـة 
ومالحظـة مـدى تواصـل اسـتماعهن الممّثلة للمعنى مـع الحـرص علـى أن ترفـع عينيهـا بـين الحـين واآلخـر لمتابعـة الطالبـات، 

 إليه. 
 دقائق( 5ثالثا / شرح المفردات اللغوية: )

تبدأ الباحثة بشرح المفـردات التـي تحتـاج إلـى مزيـد مـن اإليضـاح، والسـّيما المفـردات والعبـارات التـي تسـأل الطالبـات  
 عن معناها، ومنها.

 وَعٌة ِبِه.: َفَقَدْت اْبِنَها، أْي َمْفجُ -الثكلى: ِاْمَرأٌة َثْكَلى:
 التطواف: طاف به واكثر المشي به

 الجاحدة: االنكار للفضل
 قهقرة: رجع إلى الوراء من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه

 محياي: الحياة
ــحروريات ورتبــة الجــواثم المشــرومات المنــاقير، ذكــره َأســود، وَأنثــاه  يــٌد مــن فصــيلة الشص ــْحروُر: طــائٌر ِغرِّ الشــحرور: الشص

 َأسمر، وصدرها إلى حمرة، يصاد ويربى في َأقفاص لحسن صوته ذوي القربى: األهل واألقرباء َأعالها
 الَخاِفُق: الَعَلمُ 

 دقائق( 5رابعا / قراءة الباحثة األنموذجية الثانية: )
ئلة تـذّكر الباحثــة الطالبــات حــول ضــرورة اإلنصــات، وعــدم التحـّدث مــع الغيــر، أو الشــرود الــذهني، وأّنهــا ســتوّجه أســ 

 لهن بعد االنتهاء من قراءة كل فقرة من فقرات الموضوع. 
 دقيقة( 20ـ15خامسا / التساؤل والمناقشة: )

فــي هــذه الخطــوة تطــرح الباحثــة األســئلة التــي كــان قــد هيأتهــا حــول الموضــوع، وتطلــب مــن الطالبــات اإلجابــة عنهــا،  
عبن من موضـوع الـنّص فـي طـرح االسـئلة وتنوعهـا، مـع وتعّقب عليها، وتسمح لهن بمناقشة بعضهن بعضا فيما فهمن واستو 

الحـــرص علـــى إشـــراك الجميـــع فـــي هـــذه الخطـــوة حّتـــى تتأكـــد الباحثـــة مـــن أن الكـــّل اســـتمع واســـتوعب، وتقـــف علـــى مســـتوى 
 استيعابهن وتتعّرف الفروق الفردية بينهن، حتى يكون روح التعاون فيما بينهن.

 عندما بدأ في كتابة هذه الرواية؟الباحثة: ماذا كان يحمل الكاتب في طياته 
طالبــة: إن الكاتــب كــان يحمــل هــم التأســيس لقصــة مغــايرة، قصــة ذات ســمات ومالمــح وهويــة عربيــة، يحــاول وجيــل 
الســتينات تكســير الحــدود الجغرافيــة، والتقوقعــات القطريــة، لخلــق خطــاب بجغرافيــة اللغــة العربيــة، فكبــر الطمــوح عنــدما كثــرت 

 البلدان األخرى كـ )مصر(. المجالت التي تصدر في
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 طالبة: لماذا بدأوا يبحثون عن منافذ أخرى؟
 طالبة: حتى ال تبقى النصوص رهينة الوسط والضغط القبلي للكتابة، كما أسماه الكاتب. 

 الباحثة: ولماذا؟
طالبـــة: ألنـــه كـــان يريـــد للـــنص أن يفـــرض حضـــوره، رغمـــا عـــن مســـطرة النقـــد الماركســـي التـــي كانـــت تخضـــع العمـــل 

 إلبداعي للنظرية أكثر مما تخضعه للقيمة اإلبداعية التي يحملها.ا
طالبة آخرى: عندما اراد الكاتب لنصوصه أن تكون ابنـة الواقـع شـاهدة عليـه، رافضـا شـحنها بالشـعارات، ممـا جعلـت 

 بعض الكتاب والشعراء يكتبون خارج البلد، بحثا عن هواء نقي لألدب
 كاتب؟الباحثة: ما اللوحة التي عرضها ال

 طالبة: عرض لنا الكاتب صورة فنية رائعة صماء تمثل الحب الضائع .
 الباحثة: ما الجريمة التي ارتكبها الكاتب؟

 طالبة: ضيع البطل المحب عمره باألوهام التي اودت به الى ارتكاب جريمة.
 طالبة آخرى: سببها خطيئة اجتماعية.

 الباحثة: ما الذي توقعه الكاتب في حبيبته؟
 ة: لم يكن يتوقع أن حبيبته تستحق بقدميها لتتزوج بغيره من اهل الحضوة والسلطان والمال الوفير .طالب

 الباحثة: كيف كان تصور الكاتب عن حبيبته؟
طالبة: تصور هذا المحب أن الذي تزوج من حبيبته قد اشتراها بماله كواحدة من العبيد والجواري، فسرقتها منه عنوة وما 

 ن يثأر لحبه الذبيح فينتقم من االثنين معًا.كان عليه إال أ
 طالبة: من برأيكن الذي كان سببًا في مأساة بطل القصة؟

 طالبة: هو البطل المحب الذي ضيع عمره باألوهام التي اودت به الى ارتكاب جريمة سببها خطيئة اجتماعية.
 الباحثة: هل استطاع الكاتب ان يجمع بين فن القصة والشعر؟ وكيف؟

بة: لم يستطيع الكاتب أن يجمع بين القصة والشعر الن القصة عبارة عن احداث يرويها الكاتب تتناول حادة او عدة طال
 حوادث تتعلق بشخصيات انسانية مختلفة، بينما الشعر هو كالم موزون ومقفى.

 طالبة: أكان بطل الراوية محقًا بانتقامه، ولماذا؟
 انتقامه الن انتقامه كان مبنيًا على اوهام.طالبة: لم يكن بطل الرواية محقًا في 

 الباحثة: أي المقاطع اعجبكن في هذه الرواية؟
طالبــة: سأتســلُق ســلمًا طــوياًل يمتــُد بــال نهايــة وعنــدما يصــيبني العيــاء ســألقي بجســدي فــي لجــة بحــر زنــديق، وهنــاك أحــل 

فـي أوج المعركـة سـأتذكر أن فـي ضيفًا في بطن حـوت جـائع، وسـأدخل فـي صـراٍع طويـل مـع تقلصـات عضـالت بطنـه و 
جيبـي خنجـرًا ورثتــه عـن أبيـه فاســتله وأبقـر بطـن الحــوت وأخـرج، وسـيموت وتطفــو جثتـه وسـأجعل منهــا سـفينة لـي وثيــابي 

 شراعها وسأدخل... كما ولدت لجزيرة بكر لم تطأها قدما رحالة أو مغامر وهناك سأبدأ من جديد.. دونك..
 يش في االوهام؟الباحثة: متى اكتشف البطل انه يع

طالبــة: بعــد أن ارتكــب جريمتــه، اكتشــف انــه كــان يعــيش فــي أوهامــًا تالشــت ومــا انتقامــه هــذا إال همجيــة أودت بــه الــى 
 الجنون.

 الباحثة: كيف صور حالة البطل؟
 طالبة صورة حالة البطل وهو يقذف بنفسه حماقة الى البحر ليكون فريسة للحوت.

بطــن الحــوت وجعــل هيكلهــا ســفينة، ومالبســه اشــرعة، ثــم يصــل بهــا الــى مضــارب  طالبــة آخرى:تنبــه الــى خنجــره، فشــق
 حبيبته، وتدور معركة لم يكن فيها منتصر بل كان الجميع خاسرين فكأنه يعيد مأساة هاملت من جديد. 
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 الباحثة: نعم، أحسنتن بارك اهلل فيكّن. بعد أن أكملنا شرح الرواية هل من معنى غامض؟.
 دقائق( 3العبر: )سادسا / الدروس و 

تقــّوم الباحثــة مــا تحّقــق مــن أهــداف درســها التــي حــّددتها مســبقا، ودرجــة إســهامها فــي تحقيــق تنميــة القــدرة علــى اكتســاب  
مهــارة القــراءة الناقــدة مــن خــالل توجيــه األســئلة إلــى الطالبــات، الســتخالص الــدروس والعبــر مــن الموضــوع وكتابتهــا علــى 

 السبورة:
 . أن ال يتسرع في اتخاذ قرارته.2صورة صادقة لشخص يحبه خالي من االوهام. ـ أن يرسم اإلنسان 1
 . أن ال يبذل نفسه في مهالك الردى .4ـ إقامة العالقات اإلنسانية المبنية على الوّد واالحترام. 3
 . ترك المعاصي6ـ أن يكتشف الخطأ قبل وقوع الحادثة.  5

 سابعا / الواجب البيتي: )دقيقتان(
 باحثة من الطالبات قراءة الموضوع قراءة صحيحة خالية من األخطاء.تطلب ال 

 خطة أنموذجية لتدريس موضوع في المطالعة على وفق الطريقة التقليدية
 اليوم / التأريخ المادة /المطالعة

 المرحلة/ الشعبة:الخامس العلمي الموضوع/السيف والسفينة 
 .األهداف العامة: ورد ذكرها في التساؤل الذاتي

 االهداف السلوكية: ورد ذكرها في التساؤل الذاتي
 دقائق( 5أوال / التمهيد: )

 أحاول إثارة اهتمام الطالبات وانتباههن للدرس بالحديث اآلتي:
عزيزاتي الطالبات تعرفنا في الدروس السابقة على فن القصة واالحداث التـي يرويهـا الكاتـب فـي تنـاول حادثـة واحـدة او  

بشخصــيات انســانية مختلفـة تتبــاين اســاليب عيشـها وتصــرفها علــى غـرار مــا تتبــاين حيـاة النــاس علــى  عـدة حــوادث تتعلـق
 وجه االرض ويكون نصيبها في القصة متفاوتًا من حيث التأثير والتأثر.

امـا موضــوعنا لهــذا اليـوم كاتــب مــن رواد الروايــة فـي العــراق وهــو عبـد الــرحمن مجيــد الربيعــي والـذي عــرض امامنــا لوحــة 
 ماء رائعة تمثل حب ضائع ص

 دقائق( 5ثانيا / قراءة الباحثة األنموذجية: )
تقرأ الباحثة الموضـوع قـراءة معّبـرة ممّثلـة للمعنـى، وبصـوت واضـح مخرجـًة الحـروف مـن مخارجهـا الصـحيحة، ومراعيـًة  

 في ذلك قواعد اللغة.
 دقائق( 5ثالثا / قراءة الطالب الصامتة: )

ت قراءة الموضوع قراءة صامتة ال يستعملن فيها الجهاز الصوتي، وال يحـّركن فيهـا اللسـان وال تطلب الباحثة من الطالبا 
الشفاه وتتّم عـن طريـق العـين الباصـرة فقـط، وتطلـب الباحثـة مـن الطالبـات أن يمسـكن أقالمهـن الرصـاص ويضـعن خّطـا 

 تحت الكلمات الصعبة أو العبارات التي يودون االستفسار عنها.
 دقائق( 5المفردات اللغوية: ) رابعا / شرح

 تثّبت الباحثة المفردات اللغوية الصعبة على السبورة وتوّضح معناها ومنها: 
 : َفَقَدْت اْبِنَها، أْي َمْفُجوَعٌة ِبِه.-الثكلى: ِاْمَرأٌة َثْكَلى:

 التطواف: طاف به واكثر المشي به
 الجاحدة: االنكار للفضل

 يعيد وجهه إلى جهة مشيه قهقرة: رجع إلى الوراء من غير أن
 محياي: الحياة
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يٌد من فصيلة الشصحروريات ورتبة الجواثم المشرومات المنـاقير، ذكـره َأسـود، وَأنثـاه َأعالهـا  الشحرور: الشصْحروُر: طائٌر ِغرِّ
 َأسمر، وصدرها إلى حمرة، يصاد ويربى في َأقفاص لحسن صوتهذوي القربى: األهل واألقرباء

 َلمُ الَخاِفُق: العَ 
 دقائق( 5خامسا / قراءة الطالب الجهرية األولى: )

بعد تقسيم النّص على فقرات تطلب الباحثة من الطالبات قراءته قراءة جهرية، فتبدأ بالمتميزات في محاكاة قراءة الباحثة  
 أو أكثر.من حيث التعبير الصوتي وطريقة األداء وااللتزام بقواعد اللغة، على أن تقرأ الطالبة فقرة واحدة 

 الباحثة: فاطمة اقرئي الموضوع بصوت واضح ومسموع.
 الباحثة: شكرا يا فاطمة.

 ثم تقرأ طالبة آخرى فقرة أخرى وهكذا إلى نهاية الموضوع.
 دقيقة( 15ـ10سادسا / قراءة الطالبات الجهرية الثانية: ) 
فّوقـات، ثـم تسـأل الباحثـة الطالبـات عـن معنـى كـل تقرأ الطالبات الموضوع ثانية، وال تقتصـر القـراءة هـذه المـّرة علـى المت 

 فقرة، وكما يأتي:
 الباحثة: ماذا كان يحمل الكاتب في طياته عندما بدأ في كتابة هذه الرواية؟

طالبـــة: إن الكاتـــب كـــان يحمـــل هـــم التأســـيس لقصـــة مغـــايرة، قصـــة ذات ســـمات ومالمـــح وهويـــة عربيـــة، يحـــاول وجيـــل 
ة، والتقوقعات القطرية، لخلق خطاب بجغرافية اللغة العربية، فكبر الطموح عنـدما كثـرت الستينات تكسير الحدود الجغرافي

 المجالت التي تصدر في البلدان األخرى كـ )مصر(.
 الباحثة: لماذا بدأوا يبحثون عن منافذ أخرى؟

 طالبة: حتى ال تبقى النصوص رهينة الوسط والضغط القبلي للكتابة، كما أسماه الكاتب. 
ألنه كان يريد للنص أن يفـرض حضـوره، رغمـا عـن مسـطرة النقـد الماركسـي التـي كانـت تخضـع العمـل اإلبـداعي طالبة: 

 للنظرية أكثر مما تخضعه للقيمة اإلبداعية التي يحملها.
طالبــة آخــرى: عنــدما اراد الكاتــب لنصوصــه أن تكــون ابنــة الواقــع شــاهدة عليــه، رافضــا شــحنها بالشــعارات، ممــا جعلــت 

 ب والشعراء يكتبون خارج البلد، بحثا عن هواء نقي لألدببعض الكتا
 الباحثة: ما اللوحة التي عرضها الكاتب؟

 طالبة: عرض لنا الكاتب صورة فنية رائعة صماء تمثل الحب الضائع .
 الباحثة: ما الجريمة التي ارتكبها الكاتب؟

 ريمة.طالبة: ضيع البطل المحب عمره باألوهام التي اودت به الى ارتكاب ج
 طالبة آخرى: سببها خطيئة اجتماعية.

 الباحثة: ما الذي توقعه الكاتب في حبيبته؟
 طالبة: لم يكن يتوقع أن حبيبته تستحق بقدميها لتتزوج بغيره من اهل الحضوة والسلطان والمال الوفير .

 الباحثة: كيف كان تصور الكاتب عن حبيبته؟
بيبته قد اشتراها بماله كواحدة من العبيد والجواري، فسرقتها منه عنوة وما طالبة: تصور هذا المحب أن الذي تزوج من ح

 كان عليه إال أن يثأر لحبه الذبيح فينتقم من االثنين معًا.
 الباحثة: من برأيكن الذي كان سببًا في مأساة بطل القصة؟

 سببها خطيئة اجتماعية. طالبة: هو البطل المحب الذي ضيع عمره باألوهام التي اودت به الى ارتكاب جريمة
 الباحثة: هل استطاع الكاتب ان يجمع بين فن القصة والشعر؟ وكيف؟
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طالبة: لم يستطيع الكاتب أن يجمع بين القصة والشعر الن القصة عبارة عن احداث يرويها الكاتب تتناول حادة او عدة 
 فى.حوادث تتعلق بشخصيات انسانية مختلفة، بينما الشعر هو كالم موزون ومق

 طالبة: أكان بطل الراوية محقًا بانتقامه، ولماذا؟
 طالبة: لم يكن بطل الرواية محقًا في انتقامه الن انتقامه كان مبنيًا على اوهام.

 الباحثة: أي المقاطع اعجبكن في هذه الرواية؟
بحــر زنــديق، وهنــاك أحــل طالبــة: سأتســلُق ســلمًا طــوياًل يمتــُد بــال نهايــة وعنــدما يصــيبني العيــاء ســألقي بجســدي فــي لجــة 

ضيفًا في بطن حـوت جـائع، وسـأدخل فـي صـراٍع طويـل مـع تقلصـات عضـالت بطنـه وفـي أوج المعركـة سـأتذكر أن فـي 
جيبـي خنجـرًا ورثتــه عـن أبيـه فاســتله وأبقـر بطـن الحــوت وأخـرج، وسـيموت وتطفــو جثتـه وسـأجعل منهــا سـفينة لـي وثيــابي 

 تطأها قدما رحالة أو مغامر وهناك سأبدأ من جديد.. دونك.. شراعها وسأدخل... كما ولدت لجزيرة بكر لم
 الباحثة: متى اكتشف البطل انه يعيش في االوهام؟

طالبــة: بعــد أن ارتكــب جريمتــه، اكتشــف انــه كــان يعــيش فــي أوهامــًا تالشــت ومــا انتقامــه هــذا إال همجيــة أودت بــه الــى 
 الجنون.

 الباحثة: كيف صور حالة البطل؟
 البطل وهو يقذف بنفسه حماقة الى البحر ليكون فريسة للحوت. طالبة صورة حالة

تنبــه الــى خنجــره، فشــق بطــن الحــوت وجعــل هيكلهــا ســفينة، ومالبســه اشــرعة، ثــم يصــل بهــا الــى مضــارب  طالبــة آخــرى:
 حبيبته، وتدور معركة لم يكن فيها منتصر بل كان الجميع خاسرين فكأنه يعيد مأساة هاملت من جديد. 

 عم، أحسنتن بارك اهلل فيكّن. بعد أن أكملنا شرح الرواية هل من معنى غامض؟.الباحثة: ن
 دقائق( 3سابعا / استخالص الدروس والعبر: )

 تكتب الباحثة أهم الفوائد العملية من الموضوع بعد المناقشة مع الطالبات وهي: 
 سرع في اتخاذ قرارته.ـ أن ال يت2. أن ترسم اإلنسان صورة صادقة لشخص يحبه خالي من االوهام. 1
 . أن ال يبذل نفسه في مهالك الردى .4ـ إقامة العالقات اإلنسانية المبنية على الوّد واالحترام. 3
 ـ ترك المعاصي.6ـ أن يكتشف الخطأ قبل وقوع الحادثة.  5

 ثامنا / الواجب البيتي: )دقيقتان( 
 .ية من األخطاءتطلب الباحثة من الطالبات قراءة الموضوع قراءة صحيحة خال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


