
  
    

 كلية التربية   
       المجلة التربوية    

 **         * 

 

اسرتاتيجية قائمة علً األنشطة املتدرجة لتنمية مهارات القزاءة "
 "الناقدة وامليىل حنى تعلم اللغة العزبية لدي تالميذ املزحلة االبتدائية 

 

    عدادإ

 د. أكـر إبراىيـ السيد قحكؼ
 أستاذ باحث مساعد مناىج كطرؽ تدريس المغة العربية

 شعبة بحكث األنشطة التربكية كرعاية المكىكبيف 
 بالمركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية 

 

 

 

 

 

 

 

 و9102 سبتنربـ  ّالشتٌْ اخلامصاجملل٘ الرتبْٓ٘ ـ العذد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ..............................................القراءةاستراتيجية قائمة على األنشطة المتدرجة لتنمية مهارات 

- 04 - 

 ملخص البحح:

تحتاج إلى العيف الناقدة؛ لتقيـ ما تقرؤه،  تشير االتجاىات المعاصرة إلى أف القراءة الفعالة
كتحممو، كتعرؼ لماذا تقرأ؛ كىذا كمو مف شأنو أف يساعد التبلميذ لئلفادة مف المقركء في 
حياتيـ. كنظرنا ألىمية القراءة الناقدة؛ فقد ظيرت استراتيجيات كمداخؿ كأساليب تدريسية 

االبتدائية خاصة في القرف الحادم  حديثة تيدؼ إلى تنمية مياراتيا لدل تبلميذ المرحمة
كالعشريف. كتعد األنشطة المتدرجة مف بيف أىـ ىذه االستراتيجيات التدريسية التي تنمي 
األداء القرائي لدل التبلميذ في الفصكؿ الدراسية، حيث إنيا استراتيجية مخطط ليا كمقصكدة 

استراتيجية ؼ فاعمية لذا ىدؼ البحث الحالي تعر  ؛خاصة في الفصكؿ متعددة المستكيات
قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية 

 لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.
بعدم(، كتككنت عينة  -كاعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي؛ تصميـ ثنائي)قبمي      

( تمميذنا كتمميذة 34(، كالضابطة كعددىا)36البحث مف مجمكعتيف: التجريبية كعددىا)
بالصؼ الخامس االبتدائي. كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ إعداد قائمة ميارات القراءة الناقدة 
المناسبة ليؤالء التبلميذ، كاستراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة، كدليؿ المعمـ، كلقياس 

قدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل فاعمية االستراتيجية في تنمية ميارات القراءة النا
تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي؛ ُأِعد اختبار ميارات القراءة الناقدة، كمقياس الميكؿ نحك 

 تعمـ المغة العربية ، كتـ ضبطيما، ككضعيما في صكرة قابمة لمتطبيؽ الميداني.
عند مستكل داللة كبتطبيؽ التجربة أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  

( بيف المتكسطات الحسابية لدرجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية α≤,0,0إحصائية       ) 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار القراءة الناقدة ككؿ كمياراتو الفرعية كؿ عمى حدة، 

. كىذا يؤكد كمقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لصالح درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية
أف لمبرنامج فاعمية في تنمية ميارات القراءة الناقدة  لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية 

 كميكليـ نحك تعمـ المغة العربية.
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A Strategy Based On Tiered Activities to Develop Critical Reading 

Skills and the intrests towards Learning Arabic for Elementary School Students 

Preperd by/Dr. Akram Ibrahim El-sayed kahouf
1
  

Current trends advocate that effective reading requires a critical eye; to evaluate 

what you read, analyze, and know why you read. All of this will help students to 

benefit from reading in their working lives. Due to the importance of critical 

reading, new strategies appeared to develop critical reading skills for primary 

school students especially in the 21st century. Tiered activities are among the 

most important of these teaching strategies that develop students' reading 

performance in the classroom, as they are a planned and intended strategy 

especially in multi-level classrooms. Thus, the current research seeks to define 

the effectiveness based on progressive activities to 

     develop critical reading skills and intrests towards learning Arabic language for 

          elementary school students. 

                                                                       

The study adapted the quasi-experimental two-group design with pre-post 

measures. the experimental group consisted of (47) pupils and the control group 

consisted of (45) students in fifth primary. To achieve the goal of the research, a 

list of critical reading skills was prepared for these students, a strategy based on 

the gradual activities and the teacher's guide. To measure the effectiveness of the 

strategy in developing critical reading skills and attitudes towards learning 

Arabic in the fifth grade pupils; a critical reading skills test  and a measure for 

intrests towards learning Arabic language were prepared,  validated and  put in 

a  applicable form.                    

The results showed statistically significant differences at the level of statistical 

significance (α≤0,01 between the mean scores of the experimental and control( 

groups in the post-application of the critical reading test as a whole and on skills 

and each sub-skill separately and on the measure of their intrests  towards 

learning arabic language in the favor of the Experimental group. This confirms 

that the program is effective in emproving critical reading skills for the students 

of the experimental group and develop intrests towards learning their Arabic 

language.                                                                                                   

                                                           
Assistant Professor of Curricula and Methods of Teaching Arabic Language, Division of 
Research of Educational Activities and  Gifted caring at the National Center for Educational 
Research and Development
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:المقدمة:  أكالن

القراءة كسيمة التبلميذ الكتساب المعارؼ الضركرية، بما يمكنيـ مف التحصيؿ       
األكاديمي الجيد، الذم يساعدىـ في مكاصمة الدراسة بنجاح في المراحؿ التعميمية التالية، كما 
أنيا كسيمتيـ إلى التكاصؿ االجتماعي مع اآلخريف عف طريؽ التفاعؿ مع األحداث التي 

لمقركء، كتساعدىـ عمى تنمية التفكير الناقد، كتحسيف مياراتو لدييـ مف يشتمؿ عمييا ا
خبلؿ فيـ النصكص التي يقرءكنيا، كتحميميا ، كنقدىا؛ كبالتالي القدرة عمى إصدار األحكاـ، 

 لبناء شخصية قادرة عمى المشاركة بفاعمية في التنمية المجتمعية.

ة الفعالة تحتاج إلى العيف الناقدة؛ لتقيـ ما كتشير االتجاىات المعاصرة إلى أف القراء     
تقرؤه، كتحممو، كتعرؼ لماذا تقرأ؛ كىذا كمو مف شأنو أف يساعد التبلميذ الكتساب ميارات 

 Minnesota student writingالقراءة، كاإلفادة مف المقركء في حياتيـ العممية   ) 
Guide,2004 University of) 

زءنا أساسينا مف تعمـ القراءة ، كما أنيا تعد أحد أىـ مفاتيح التفكير كتعد القراءة الناقدة ج    
نما تتعدل إلى Sifici,2006)الناقد) ؛ فيي ال تقؼ عند فيـ النص المقركء فحسب، كا 

التفكير في النص المقركء، كتحديد الحقائؽ، كتقييـ 
تنادنا إلى (، كىذه العممية تبدأ بفيـ المكضكع اس Bagci&Sabaaz.2012,pp.2اآلراء)

(؛ كبالتالي Orhan,2007,pp.49البناء المعرفي لمقارئ، كخبراتو الحياتية، كآرائو المختمفة)
فإف القارئ الناقد يضع معنىن جديدنا لمفاىيـ النص المكتكب مف كجية نظره الخاصة؛ ذلؾ أنو 

مكانية مف الممكف لمقارئ أف يحكـ عمى األفكار كاآلراء الكاردة بالنص المقركء، كمناسبت يا ، كا 
 (. Wheeler,2013تطبيقيا في الحياة ) 

كألف القراءة الناقدة تؤدم دكرنا كبيرنا في زيادة كعي التبلميذ، كاالرتقاء بأفكارىـ، كفيـ      
العالـ    مف حكليـ؛ فقد اىتمت الدراسات كالبحكث بتنميتيا لدييـ، منيا: دراسة 

إلى أف تنمية ميارات القراءة الناقدة قد ( التي أشارت Taglberge,L.,2008تاجميبرج)
أصبح مف االحتياجات المعرفية األساسية لدل التبلميذ خاصة في عصر التدفؽ المعرفي، 
كانتشار المعمكماتية كالتكنكلكجيا الحديثة؛ ألنيا تسيـ في بناء العقؿ الناقد، كأكصت الدراسة 



 ..............................................القراءةاستراتيجية قائمة على األنشطة المتدرجة لتنمية مهارات 

- 04 - 

صفية فاعمة تشجع التبلميذ عمى القراءة  بضرركة بناء البرامج التدريبية لممعمميف لتييئة بيئة
 الناقدة.

( التي أكضحت أف تنمية  Hall,L.,&Piazza,S.,2008كدراسة كؿ مف ىاؿ كبيزا )     
ميارات القراءة الناقدة لدل التبلميذ بالمرحمة االبتدائية يساعدىـ في فيـ الرسائؿ المتضمنة 

لنص قراءة ناقدة سكؼ ترتفع لديو درجة بالنص المقركء؛ فعندما يندمج التمميذ في قراءة ا
الكعي بما لديو مف آراء تتفؽ أك تختمؼ مع النص المقركء، كمف ىنا يستطيع أف يعبر عف 
نفسو، كيتفاعؿ مع المجتمع المحيط بدرجة أكثر كعينا كتفيمنا لآلخر؛ كبالتالي يجب عمى 

رائيـ بحرية، كطرح األسئمة المعمـ تكفير البيئة الداعمة التي تتيح لمتبلميذ التعبير عف آ
المختمفة حكؿ النص المقركء، كجعؿ الفصؿ الدراسي بيئة فاعمة لتطبيؽ ما تعممكه مف 

 مفاىيـ إيجابية متضمنة بالنص المقركء.

( التي أكدت ضركرة التركيز عمى القراءة الناقدة ؛ Albeckay,2013كدراسة البيكام )     
تدائية في مياراتيا، كتؤكد الدراسة أىمية القراءة الناقدة لضعؼ مستكل  التبلميذ بالمرحمة االب

في تحقيؽ قدر كبير مف الكفاءة المغكية في القراءة، كما أف مياراتيا تنمي ميارات التقييـ 
 الذاتي لمنص الذم يقـك التمميذ بقراءتو؛ مما يتيح لو الفرصة لفيـ النص بشكؿ أفضؿ.

( التي أظيرت أىمية القراءة الناقدة في   Akin et al ,2014كدراسة أكيف كآخركف )      
الكصكؿ بالتبلميذ بالمرحمة االبتدائية إلى مستكل اإلدراؾ المعرفي؛ كذلؾ باعتبارىا محاكلة 
إلعادة القراءة التي تتضمف أكثر مف عممية، حيث تيتـ بربط ما يتـ قراءتو بالكاقع سكاء 

ح أىمية القراءة الناقدة لدل ىؤالء التبلميذ في ككنو بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، كتتض
يقؼ عمى المعنى مف كراء النص، كيقكـ بميارات: التحميؿ، كالتركيب، كاالستنتاج، كالتقكيـ 

 لمنص المقركء؛ مما يمكنو مف فيـ النص بشكؿ جيد. 

ميارات (التي أشارت إلى أىمية الحاجة إلى تنمية   (Larking,2017كدراسة الركينج      
القراءة الناقدة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، حيث إنيا تنتقؿ مف االىتماـ بفيـ النص إلى 
تقييمو بشكؿ نقدم، كتعتبر ميارتا: التمييز بيف األفكار الرئيسية كالفرعية، كالكصكؿ إلى 

لدل  استنتاجات مرتبطة بالنص المقركء مف أىـ ميارات القراءة الناقدة التي يجب تنميتيا
 التبلميذ في ىذه المرحمة.
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التي أكدت أىمية القراءة الناقدة لدل Handayani)  (2018,كدراسة ىانداياني       
تبلميذ المرحمة االبتدائية، حيث إنيا تركز عمى تنمية ميارات التفكير العميا؛ ألنيا تمكف 

الكصكؿ إلى المتعمـ مف نقد النص المكتكب، كتقديـ حمكؿ مفيكمة كمنطقية؛ مف أجؿ 
استنتاجات حكؿ مشكمة معينة أك مكضكع معيف، كتعد القراء الناقدة مف الميارات التي تتمركز 

 حكؿ المتعمـ، كتنمي التفكير لديو.

كتجدر اإلشارة مما سبؽ إلى أف بناء البرامج التعميمية المكجية لكؿ مف المعمميف     
الناقد يعد استثمارنا قكمينا في رأس الماؿ البشرم؛ كالتبلميذ، كالمرتبطة بالقراءة الناقدة كالتفكير 

فالمعمـ  عميو أف يساعد تبلميذه؛ ليككنكا مكاطنيف فاعميف في المستقبؿ؛ قادريف عمى أف 
يفكركا تفكيرنا صائبنا، كقادريف عمى صنع القرار في مناخ مف الكعي بمجريات األحداث في 

 العالـ.

يمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية؛ فإف تنمية الميكؿ نحك كألف ميارات القراءة الناقدة م      
تعمـ المغة العربية ال تقؿ أىمية عنيا، بؿ كيرتبط بيا؛ حيث تمثؿ الرغبة في القراءة كالدافعية 
نحكىا محكرنا أساسينا في تنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية؛ فامتبلؾ التبلميذ لميارات 

ادة الدافعية نحك تعمـ المغة العربية، كالميؿ نحكىا؛ فالقراءة الناقدة القراءة الناقدة يؤدم إلى زي
باعتبارىا مستكل مف المستكيات العميا في القراءة؛ فإف ليا أىمية كبيرة في االرتقاء بمغة 
المتعمـ، كتمكينو مف السيطرة عمى ميارات المغة؛ فيي تعطي الفرصة لمتبلميذ لمتعمؽ في 

إلى عبلقات جديدة، كما تقكدىـ إلى إبداء الرأم في المقركء، النص المقركء، كالتكصؿ 
صدار األحكاـ، كبالتالي فإنيا ترفع لدييـ درجة اإلثارة كالمتعة في تعمـ المغة ) محمد رجب  كا 

 (.  0,,1فضؿ اهلل،

كتشير الدراسات كالبحكث السابقة إلى أف تنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية يمكف أف      
:     إلى تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل التبلميذ بالمرحمة االبتدائية، كمنيا دراسة كؿ مفُيعزل 

التي أشارت إلى أف مف أبرز ( 5,,1) صالح النصار ، كمحمد سالـ، كمحمد أبك ىاشـ، 
الميؿ نحك القراءة ىك عممية الربط بيف تعمـ القراءة المؤشرات التي تبيف إكساب التبلميذ 

نحك تعمـ المغة العربية، كأف كجكد الميؿ نحك تعمـ القراءة ىك السبب المباشر في  كالميؿ
 التعمـ المثمر، كفقدانو أك ضعفو يؤدم إلى فشؿ التعمـ كعدـ النضج القرائي لدل التبلميذ.

(، التي أشارت إلى فاعمية برنامج تعميمي لتنمية 5,,1كدراسة) مركل محمد عبد الكىاب، 
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الناقدة في االتجاه نحك القراءة، كالميؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ ميارات القراءة 
( التي أظيرت أف تمكيف التبلميذ مف  Course, S.. 2009المرحمة االبتدائية، كدراسة )

ميارات القراءة الناقدة يؤدم إلى زيادة الميؿ نحك تعمـ المغة كاالدفعية نحكىا، 
أكضحت أف اندماج التبلميذ في القراءة ينمي لدييـ  التي Seitz, L., 2010)كدراسة)

 ,.Tsuei, K)الجانب النقدم؛ مما يزيد لدييـ الميؿ نحك تعمـ المغة كاالستمتاع بيا، كدراسة
K. 2010)  التي أشارت إلى أف تمكف التبلميذ مف ميارات القراءة الناقدة يعد منبئنا لزيادة

( ,,,1ذا الصدد تشير دراسة)عبد الحميد عبد اهلل، الدافعية، كالميؿ نحك تعمـ المغة. كفي ى
إلى أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ المتداخمة التي تؤدم إلى تنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة 
العربية، كلعؿ مف أىميا: الخبرة الشخصية لمتمميذ، كأسمكب المعمـ في التدريس، فضبلن عف 

في المضمكف، كتكافر عناصر التنسيؽ  طبيعة النص المقركء سكاء أكاف ذلؾ في الشكؿ أـ
 كالجذب كالتشكيؽ.

كنظرنا ألىمية القراءة الناقدة؛ فقد ظيرت استراتيجيات كمداخؿ كأساليب تدريسية حديثة      
تيدؼ إلى تنمية مياراتيا لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية خاصة في القرف الحادم كالعشريف، 

ذه االستراتيجيات التي تنمي األداء القرائي لدل التبلميذ كتعد األنشطة المتدرجة مف بيف أىـ ى
في الفصكؿ الدراسية، حيث إنيا استراتيجية مخطط ليا كمقصكدة خاصة في الفصكؿ متعددة 
نما  المستكيات، ففي األنشطة المتدرجة ال يقتصر التفاعؿ عمى التبلميذ بعضيـ البعض، كا 

مـ ميسرنا لعممية التعمـ، كيقكـ بتكجيو تبلميذه يتعدل إلى أكثر مف ذلؾ،  حيث يككف دكر المع
نحك أداء النشاط؛ كبالتالي فإف األنشطة المتدرجة تتيح الفرصة لتعمـ الميارات كفؽ مستكيات 
التبلميذ، كاستعدادتيـ، كقدراتيـ، كما أنيا تعطي الفرصة لممعمـ لتعديؿ طريقة التدريس في 

 (.Nastir,R.,2013,pp.71-94أثناء عممية التعمـ ) 

( إلى أىمية تكظيؼ األنشطة 23-,2، 7,,1كما أشارت) ككثر ككجؾ كآخركف ،     
المتدرجة في الفصكؿ متعددة المستكيات، حيث تتميز تمؾ الفصكؿ بقدرات مختمفة لمتبلميذ، 
ا ثرية لمتفاعؿ االجتماعي فيما بينيـ، كما أف ذلؾ يمكف المعمـ مف التعامؿ  كىذا يكفر فرصن
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ىذه الفصكؿ، مف خبلؿ تنكيع التدريس عمى مستكل المحتكل كاألنشطة مع تبلميذ 
 كاالستراتيجيات كالتقكيـ.

( أف األنشطة المتدرجة 161، 1,04كما أكضحت دراسة )ىدل محمد ىبللي ،        
تنطمؽ مف االختبلفات بيف التبلميذ ؛ بما يؤثر في رغباتيـ، كقدراتيـ، كسرعتيـ عمى التعمـ، 

مف أساليب تعميمية، فضبلن عف اختبلؼ معارفيـ السابقة، كبيئاتيـ، كميكليـ، كما يفضمكنو 
كأنماط تعمميـ، كما أف األنشطة المتدرجة تعتمد عمى أفكار النظرية البنائية، كالنظرية البنائية 

 االجتماعية، كنظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة. 
 ,Cox) راسة كككس )كد Lawrence, 2004)كقد أشارت دراسة لكرانس)       
إلى أىمية استخداـ  أنشطة  Grant & Arlene, 2011)كدراسة جرانت كأليرف)2008

متدرجة المستكيات، كتكظيؼ مجتمعات تعمـ تبلميذ ذكم مستكيات متنكعة، كاألنشطة 
المتباينة بيف المجمكعات، كتكظيؼ مثيرات سمعية كبصرية كيدكية، مع تكظيؼ األساليب 

تنكيع مكاقؼ تعميمية جاذبة، كمراعاة أف ميكؿ التبلميذ تتككف بارتباط الخبرات التكنكلكجية في 
 التعميمية بحاجاتيـ، كىذا يتطمب مف المعمـ تعرؼ نمط التعمـ  لدل كؿ تمميذ عمى حدة.

 :(astir,R.,2013,pp.71-94 )كيستند التعمـ كفؽ األنشطة المتدرجة عمى عدة مبادئ ىي   
 تفاعمية تكاممية بيف كؿ مف المعمـ كالمتعمـ.أف التعمـ عممية  -
 قابمية المتعمـ لمعمؿ بمفرده أك في مجمكعة. -
جراءات متتابعة ىي: كضع  -     أف التبلميذ يتعممكف كفقنا لما يقـك بو المعمـ مف خطكات كا 

عادة التدريس كانطباعات التبلميذ  األىداؼ، كالخطط، كالتدريس، كالتقكيـ، كالمراجعة، كا 
حظاتيـ كطريقة لتقكيـ عممية التعمـ، كتعديميا إذا لـز األمر، كعندما تتداخؿ ىذه كمبل

العمميات معنا؛ فإف التمميذ يستطيع اكتساب المعارؼ، كتنمك لديو الميارات مف خبلؿ التفاعؿ 
 مع أفراد المجمكعة.

رجة في كقد أشارت العديد مف الدراسات كالبحكث السابقة إلى تكظيؼ األنشطة المتد      
، 1,02إسماعيؿ حسف،  محمدإكساب التبلميذ الميارات المغكية، حيث أكضحت نتائج دراسة)
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( أىمية تنمية الميارات المغكية لدل التبلميذ بالمرحمة االبتدائية، مف خبلؿ ممارسات 02
تدريسية حديثة تعتمد عمى تنكيع التدريس منيا: استرجاع الخبرات، كالتنبؤ، كالتخيؿ 

، كاألنشطة المتدرجة. كدراسة )ىدل محمد كلعب األدكار، كالتمخيص، كالتكسعبالحكاس، 
 زيد نجدم، كعبد أبك تكفيؽ عبد الفتاح، كسميرة رضا(، كدراسة كؿ مف )1,04ىبللي، 
في تدريس ( التي أشارت إلى فاعمية األنشطة المتدرجة 1,04 صبرم عبد العظيـ، العظيـ

( 8,,1محمد حامد،  ىياـ) (، كدراسة1,00عمي،  عادؿالمغة العربية، كما أشارت دراسة )
أىمية استخداـ األنشطة المتدرجة لمخاطبة حكاس التمميذ كعقمو، كتكظيفيا بطرؽ إلى 

 تقميدية أك تكنكلكجية.
ككفقنا لما سبؽ؛ فإف البحث الحالي يشترؾ مع البحكث كالدراسات السابقة في تكظيؼ        

لميارات المغكية لدل التبلميذ، كيعد استكماالن ليا، كزيادة األنشطة المتدرجة في تنمية ا
عمييا، كذلؾ لقمة الدراسات التي ُعنيت بتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل التبلميذ بالمرحمة 
االبتدائية، كقد تميز البحث الحالي عف تمؾ الدراسات في محاكلتو التحقؽ مف فاعمية 

تدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ استراتيجية قائمة عمى األنشطة الم
 المغة العربية لدل ىؤالء التبلميذ، كتطكيرىا؛ بما يخدـ أىداؼ البحث الحالي. 

كبصفة عامة فإف ما سبؽ مف دراسات كبحكث يشير إلى إمكانية استخداـ األنشطة        
مرحمة االبتدائية. كانطبلقنا مف أىمية المتدرجة في تنمية الميارات المغكية لدل التبلميذ بال

مكانية تكظيؼ األنشطة المتدرجة في تنمية مياراتيا لدل تبلميذ المرحمة  القراءة الناقدة، كا 
االبتدائية، حاكؿ البحث الحالي بناء استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات 

 لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية. القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية
ًٔا: اإلحشاض باملشهل٘:  ثاى

كعمى الرغـ مف أىمية تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية،        
كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية؛ فإنو يمكف مبلحظة ضعؼ التبلميذ في مياراتيا؛ فالتبلميذ 
يعانكف مف قصكر في فيـ المعنى الضمني لمنص المقركء، كتفسير أفكاره، كاقتراح أفكار 



 ..............................................القراءةاستراتيجية قائمة على األنشطة المتدرجة لتنمية مهارات 

- 04 - 

ا ضعؼ التبلميذ في 1,,1كامؿ الناقة، ككحيد السيد حافظ،  جديدة) محمكد ( كما يبلحظ أيضن
ميارات: التمييز بيف األفكار الرئيسية كالفرعية، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم، كتحديد المغزل 
بداء الرأم حكؿ شخصيات أك أحدث في المقركء.  مف النص المقركء، كالحكـ عمى المقركء، كا 

( مف تدني مستكل الكفاءة المغكية لدل 70، 3,,1ب إليو) حسف شحاتة، كيؤكد ذلؾ ما ذى
تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في ميارات القراءة الناقدة، كىي: الفيـ الضمني لممقركء، 
كربط السبب بالنتيجة، كتحديد العبلقة بيف األفكار، كتحديد ىدؼ الكاتب، كتحديد األفكار 

 ص، كالتمييز بيف الحقائؽ كاآلراء. المرتبطة كغير المرتبطة بالن

كما أف ىناؾ شككل مف تدني قدرة التبلميذ في ىذه المرحمة عمى تحميؿ النصكص        
القرائية، كاالستنتاجات غير الكاقعية، كالعشكائية في إصدار األحكاـ بيا) ماىر شعباف عبد 

ألفكار الكاردة بالمقركء، (. كما يفتقر تبلميذ ىذه المرحمة إلى ضعؼ تقييـ ا,1,0البارم، 
ا الحكـ عمى بعض األفكار كالقضايا بالنص  كضعؼ قدرتيـ عمى تقكيـ المقركء، كأيضن
المقركء؛ كقد يرجع ذلؾ إلى ضعؼ إلماـ المعمميف باستراتيجيات القراءة الناقدة، كتركيزىـ 
ى عمى شرح الدركس، كتقكيـ تبلميذىـ بأسئمة تقيس الحفظ كالتذكر دكف تدريبيـ عم

معالجات تحميمية، كبنائية متنكعة تتيح ليـ التدريب عمى الميارات بشكؿ منظـ، كفاعؿ) 
 (.1,6، 1,05حسف شحاتة،

كىذا ما أكدتو الدراسات كالبحكث السابقة، كمنيا دراسة) فراس السميتي كفؤاد مقدادم،    
القراءة الناقدة، كالتي أشارت إلى أف ضعؼ التبلميذ بالمرحمة االبتدائية في ميارات  (.1,01

كالذم يرجع إلى طرائؽ التدريس التقميدية التي ال تيتـ بتعميـ ىذا النكع مف الميارات خاصة 
( التي أشارت إلى ضعؼ تبلميذ 1,04في المرحمة االبتدائية. كدراسة )غادة خميؿ منسي، 

النص المقركء،  المرحمة االبتدائية في ميارات القراءة الناقدة، كالتمييز، كاالستنتاج، كتحميؿ
 كنقده، كالحكـ عميو.
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كىذا ما أكدتو الدراسة االستطبلعية التي أجراىا الباحث عمى ثبلثيف تمميذنا مف تبلميذ       
الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة جماؿ عبد الناصر الرسمية لمغات بإدارة الدقي التعميمية، 

ة بميارات القراءة الناقدة مف خبلؿ حيث ُطمب منيـ اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة المرتبط
 مجمكعة مف النصكص القرائية، كقد أكدت الدراسة االستطبلعية أف:

% مف التبلميذ ال يستطيعكف التمييز بيف األفكار الرئيسية كالفرعية في النص ,8 -
 المقركء.

 % مف التبلميذ ال يستطيعكف التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء في النص المقركء.,7 -
 التبلميذ ال يستطيعكف تحديد المغزم مف النص المقركء. % مف,8 -
 % مف التبلميذ ال يستطيعكف التنبؤ بالنيايات المختمفة لقصة  أك حدث ما.,8 -
 % مف التبلميذ ال يستطيعكف إصدار حكـ عمى األفكار الكاردة بالنص المقركء.,,0 -
 % مف التبلميذ ال يستطيعكف الحكـ عمى أسمكب الكاتب.,,0 -
 التبلميذ ال يستطيعكف إبداء الرأم حكؿ شخصيات أك مكاقؼ في المقركء. % مف,8 -

كانطبلقنا مف أىمية تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، كتدني         
مستكل التبلميذ في مياراتيا، كأىمية تنمية الميؿ نحك تعمـ المغة العربية، كالذم أكدتو 

كث السابقة، كالدراسة االستطبلعية، باإلضافة إلى حاجة معممي المغة العربية الدراسات كالبح
إلى ممارسات تدريسية حديثة كاستراتيجية األنشطة المتدرجة، حاكؿ البحث الحالى بناء 
استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة، كتقصي أثرىا في تنمية ميارات القراءة الناقدة، 

ة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي؛ كصكالن إلى عبلج كالميكؿ نحك تعمـ المغ
 مظاىر القصكر كالضعؼ لدييـ.

 ثالًجا: حتذٓذ مشهل٘ البحح:

تحددت مشكمة البحث الحالي في ضعؼ مستكل تبلميذ المرحمة االبتدائية في ميارات        
االفتقار إلى استراتيجية حديثة القراءة الناقدة؛ مما يؤثر عمى ميميـ نحك تعمـ المغة العربية، ك 
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عمى لتنمية ىذه الميارات كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ، 
 كلمتصدم ليذه المشكمة يحاكؿ البحث اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

ءة الناقدة كيؼ يمكف بناء استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القرا 
 كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئمة التالية:
 ما ميارات القراءة الناقدة المناسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية؟ -0
القراءة ما أسس بناء االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات  -1

 الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟
ما االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة  -2

 كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟
األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة ما فاعمية االستراتيجية القائمة عمى  -4

 كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟

ما فاعمية االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة  -5
 العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟

بيف درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية في ميارات  ما مستكل العبلقة االرتباطية -5
 القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية في التطبيؽ البعدم؟

 سابًعا: حذّد البحح: 
 اقتصر البحث الحالي عمى:        
تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي؛ كذلؾ لبمكغ تبلميذ ىذا الصؼ النضج القرائي الذم   -

ممارسة ميارات التفكير الناقد خاصة في القرف الحادم كالعشريف ، يمكنيـ مف 
كالذم تمثؿ ميارات القراءة الناقدة جزءنا منو ، كالتي يحتاج إلييا التبلميذ في العصر 

 الرقمي كالتدفؽ المعرفي كما أشارت إليو الدراسات كالبحكث السابقة.
كميارات االستنتاج، كميارات بعض ميارات القراءة الناقدة، كىي ميارات التمييز،  -

 تقكيـ المقركء التي ثبت ضعفيا لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.
الكحدتاف األكلى كالثانية مف كتاب المغة العربية بالفصؿ الدراسي األكؿ لمصؼ  -

ـ، ككف ىاتاف الكحدتاف يشتمبلف 1,07/1,08الخامس االبتدائي لمعاـ الدراسي 
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ة المحتكل كالمضمكف كاألفكار؛ كبالتالي يمكف مكضكعات كنصكص قرائية متنكع
تطبيؽ خطكات االستراتيجية المقترحة مف خبلليا؛ لتنمية ميارات القراءة الناقدة 

 المستيدفة لدل التبلميذ.
 خامًشا: حتذٓذ مصطلحات البحح:  

 األىشط٘ املتذسج٘: -

أنشطة ( بأنيا:" استراتيجية تعميمية تعتمد عمى Hecox,H.,2002يعرفيا )  
متدرجة الصعكبة يعمؿ فييا جميع التبلميذ لمكصكؿ إلى ىدؼ محدد أك نتيجة كاحدة 

 ، عمى أف تتناسب ىذه األنشطة مع قدرات التبلميذ كمستكل استيعابيـ.
كتعرؼ إجرائينا في البحث الحالي بأنيا: مجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات  

ع كتنكع ؛ لتمبية احتياجات التبلميذ كالممارسات التدريسية يقـك بيا المعمـ في تتاب
متعددم المستكيات كفؽ قدراتيـ كميكليـ، تبدأ بالمرحمة التنشيطية، ثـ مرحمة 
األنشطة المتدرجة كالمتنكعة، كانتياءن بمرحمة  تقكيـ األداء؛ حيث يعطي المعمـ 
الفرصة لمتبلميذ لمعمؿ معنا كفؽ مستكيات متدرجة؛ يكتشفكف، كيستنتجكف، 

 ؛ بيدؼ تنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدييـ.كيحممكف
 
 

 : الكشاٛٗ الياقذٗ -

تعرؼ في البحث الحالي بأنيا: مستكل متقدـ مف القراءة يقـك فيو التمميذ بالتفاعؿ 
بداء الرأم فيو،  مع النص القرائي كنقده في ضكء خبراتو كمعارفو السابقة، كا 

 كصكالن لمحكـ عمى المقركء.كمناقشتو ؛ 
 :مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ -

تعرؼ إجرائينا في البحث الحالي بأنيا: تمكف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي مف 
، كالتي تتضمف: التمييز بيف األفكار الرئيسية كالفرعية، كالتمييز بيف ميارات التمييز

، ميارات االستنتاج تمكنيـ مفالحقائؽ كاآلراء، كالتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ، ك 
كالتي تتضمف : تحديد المغزل مف النص المقركء، كاستنتاج العبارات الدالة عمى 
معنى محدد مف النص المقركء، كتحديد األدلة كالمعمكمات التي تدعـ رأينا أك تنقضو، 
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 ميارات تقكيـ المقركءكالتنبؤ بالنيايات المختمفة لقصة أك حدث ما، كتمكنيـ مف 
لتي تتضمف: الحكـ عمى األفكار الكاردة بالمقركء، كالحكـ عمى أسمكب الكاتب، كا

بداء الرأم حكؿ شخصيات أك مكاقؼ في المقركء، كالمكازنة بيف نصيف مختمفيف  كا 
عف مكضكع كاحد معمبلن رأيو، كتقاس بالدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا التمميذ في 

 إعداد الباحث(. اختبار ميارات القراءة الناقدة    ) مف
 الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية: -
(  بأنو: " شعكر التمميذ باالستمتاع كاالرتياح 115، 5,,1تعرفيا) فاطمة عبدالسبلـ،   

في أثناء تعمـ المادة الدراسية، كاىتمامو بأنشطتيا، كشعكره بأىميتيا، كحبو لمعمميا، 
قبالو عمى حصتو".   كا 

الحالي بأنيا: استمتاع تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي تعرؼ إجرائينا في البحث     
بممارسات التعمـ كأنشطتو في أثناء حصة المغة العربية ، كيقاس بدرجة التمميذ في 

 مقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية.
 سادًسا: خطْات البحح ّإجشاٛاتُ:  

 سار البحث في الخطكات التالية:
 دة المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، كذلؾ مف خبلؿ:تحديد ميارات القراءة الناق -0

 دراسة الكتابات التي تناكلت القراءة الناقدة .  -أ
 دراسة الكتابات التي تناكلت طبيعة التبلميذ بالمرحمة االبتدائية. -ب
 آراء الخبراء كالمتخصصيف.-ج
المتدرجػػة لتنميػػة ميػػارات القػػراءة تحديػػد أسػػس بنػػاء االسػػتراتيجية القائمػػة عمػػى األنشػػطة  -1

الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغػة العربيػة لػدل تبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي؛ كتػـ ذلػؾ مػف 
 خبلؿ دراسة:

 األنشطة المتدرجة. -أ
 ميارات القراءة الناقدة التي تـ التكصؿ إلييا في الخطكة السابقة. -ب
 الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية. -ج
 الخبراء كالمتخصصيف.آراء  -د
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بناء االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنميػة ميػارات القػراءة الناقػدة كالميػكؿ  -2
 نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ، كقد تضمنت كبلن مف:

 التقكيـ-اإلجراءات       ج -األىداؼ.        ب -أ
 كيتطمب:تطبيؽ االستراتيجية،  -3

اختيػػار عينػػة البحػػث مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي ، مػػع تقسػػيميا إلػػى   - أ
 مجمكعتيف: األكلى تجريبية، كالثانية ضابطة.

 بناء اختبار القراءة الناقدة لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، كضبطو. -ب
 بناء مقياس الميؿ نحك تعمـ المغة العربية، كضبطو. -ج
 االختبار عمى المجمكعتيف) التجريبية كالضابطة( قبمينا.تطبيؽ  -د
 تطبيؽ المقياس عمى المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة( قبمينا. -ق
تطبيػػػؽ االسػػػتراتيجية عمػػػػى المجمكعػػػة التجريبيػػػػة، فػػػي حػػػػيف تتعػػػرض المجمكعػػػػة  -ك

 الضابطة لمممارسات المعتادة.
 الضابطة( بعدينا.تطبيؽ االختبار عمى المجمكعتيف) التجريبية ك  -ز
 ، عمى المجمكعتيف ) التجريبية كالضابطة( بعدينا  تطبيؽ المقياس -ط
 استخراج النتائج، كتحميميا، كتفسيرىا. -ؽ 

 تقديـ تكصيات البحث كمقترحاتو. -4

 سابًعا:أٍنٔ٘ البحح: 

 قد يفيد البحث الحالي كبلن مف:     

اسػػػتراتيجية قائمػػػة عمػػػى األنشػػػطة مصػػػممي المنػػػاىج كمطكرييػػػا: حيػػػث يقػػػدـ البحػػػث  -0
المتدرجػػة يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػي تطػػكير مػػنيج المغػػة العربيػػة فػػي الصػػؼ الخػػامس 

 االبتدائي.
المعمميف: حيث يقدـ البحث دليبلن يساعدىـ في تنمية ميػارات القػراءة الناقػدة مػف خػبلؿ  -1

 االبتدائي.استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة لدل تبلميذ الصؼ الخامس 
التبلميػذ:حيث يسػػاعدىـ البحػػث فػػي تنميػػة ميػػارات القػػراءة الناقػػدة كالميػػؿ نحػػك تعمػػـ المغػػة  -2

 العربية.
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الباحثيف: حيث يفتح البحث المجاؿ أماميـ إلجراء بحكث أخػرل حػكؿ األنشػطة المتدرجػة  -3 
 كالقراءة الناقدة كالميؿ نحك تعمـ المغة العربية.

 ألىشط٘ املتذسج٘ ّالكشاٛٗ الياقذٗ ّاملْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘(:اإلطاس اليظشٖ للبحح ) ا

ييػػدؼ العػػرض التػػالي إلػػى تحديػػد ميػػارات القػػراءة الناقػػدة المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ 
الخامس االبتدائي، كتحديد أسس  بناء استراتيجية قائمة عمػى األنشػطة المتدرجػة لتنميػة ىػذه 

لعربيػة لػدل ىػؤالء التبلميػذ ؛ كلتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ يعػرض  الميارات كالميكؿ نحػك تعمػـ المغػة ا
المحكر التالي األنشطة المتدرجة، كميػارات القػراءة الناقػدة كالميػكؿ نحػك تعمػـ المغػة العربيػة ، 

:  كفيما يمي عرض ذلؾ تفصيبلن
 ًّلا: األىشط٘ املتذسج٘:أ

كبنائيا، كدكر فيما يمي عرض لمفيـك األنشطة المتدرجة، كأىميتيا، كتصميميا 
 المعمـ كالمتعمـ في أثناء استخداميا.

  مفَْو األىشط٘ املتذسج٘: -0

ظيرت األنشطة المتدرجة نتيجة لمتحديات التي كاجيت التعميـ األمريكي في الربع        
األكؿ مف القرف الحادم كالعشريف؛ كنظرنا ليذه التحديات التي تكاجو البيئة الصفية، مف تنكع 
لمستكيات التبلميذ كتبايف معارفيـ، كقدراتيـ؛ فكاف السبيؿ لذلؾ  تكظيؼ األنشطة المتدرجة 

(. كتعد األنشطة المتدرجة امتدادنا لمنظرية Richards,2007,424ؿ الفصؿ الدراسي)داخ
البنائية التي تسعي إلى تنمية ميارات التبلميذ، كتطكير مستكياتيـ المعرفية، كالربط بيف 

 ,Hogan,,.2009(.كيرل ىكجاف )Bengamin.2002المعارؼ القديمة كالجديدة)
PP.71-77ي:" أنشطة متكازية مختمفة في المستكل كالتعقيد، ( أف األنشطة المتدرجة ى

 بحيث تناسب جميع التبلميذ لمكصكؿ إلى أىداؼ محددة".
( أف Justice&Meier,2005 p.10كفي المعنى ذاتو يرل كؿ مف جستس كميير)    

األنشطة المتدرجة تشتمؿ نشاطيف أك ثبلثة تعتمد عمى عدد مف المياـ تيدؼ إلى تعمـ 
كلكنيا مختمفة في المستكل كالتعقيد، بحيث تناسب مستكل جميع التبلميذ مفاىيـ محددة، 

 كاحتياجاتيـ المعرفية"".
( أف األنشطة المتدرجة :" طريقة تعتمد عدد مف Lend.Sh.,2019كما يرل ليند)     

األنشطة مختمفة في المستكل كالتعقيد، يحيث يككف لدل جميع التبلميذ الفرصة لمنجاح 
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عممكف يدرجكف أنشطة التعمـ؛ فيجعمكف بعض التبلميذ يعممكف في مستكيات كالتقدـ؛ فالم
مختمفة لمميمة ذاتيا، تشجع عمى تحدم التعمـ؛ فجميع التبلميذ يعممكف معنا؛ يكتشفكف، 

 كيستنتجكف، كيحممكف، كيكتسبكف الميارات ذاتيا لكف بمستكيات متدرجة.
جب أف تتناسب مع مستكيات التبلميذ كنخمص مما سبؽ إلى أف األنشطة المتدرجة ي      

عمى اختبلؼ استعداداتيـ، كأداءاتيـ، حيث تتيح ليـ الفرصة لمعمؿ معنا لمكصكؿ إلى ىدؼ 
محدد، كفي مستكيات متعددة مف التعقيد، كتعتمد عمى ما لدييـ مف معارؼ سابقة، لتنمية 

بينت ذلؾ)سيا أحمد الميارات المحددة مف قبؿ المعمـ، حيث تتصؼ األنشطة المتدرجة كما 
 ( بأنيا:0,5،  1,05أبك الحاج،كحسف خميؿ المصالحة ،

عمؿ متميز يمكف جميع التبلميذ مف الكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد عمى اختبلؼ  -
 مستكياتيـ كقدراتيـ.

 متساكية بالفاعمية كالنشاط. -
 متساكية، مف حيث االستمتاع كالمشاركة. -
- .  عادلة، مف حيث التكقعات كالزمف البلـز
 تتطمب استخداـ المفاىيـ األساسية كاألفكار، كالميارات. -

كمف ثـ ، يمكف تحديد مفيـك األنشطة المتدرجة بأنيا: مجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات   
كالممارسات التدريسية يقكـ بيا المعمـ في تتابع كتنكع ؛ لتمبية احتياجات التبلميذ متعددم 

بالمرحمة التنشيطية، ثـ مرحمة األنشطة المتدرجة  المستكيات كفؽ قدراتيـ كميكليـ، تبدأ
كالمتنكعة، كانتياءن بمرحمة  تقكيـ األداء؛ حيث يعطي المعمـ الفرصة لمتبلميذ لمعمؿ معنا كفؽ 
مستكيات متدرجة؛ يكتشفكف، كيستنتجكف، كيحممكف؛ بيدؼ تنمية ميارات القراءة الناقدة 

 كالميؿ نحك تعمـ المغة العربية لدييـ.
 ٍنٔ٘ األىشط٘ املتذسج٘:أ -1

(                  Hogan,2009,pp.71-79تظير أىمية األنشطة المتدرجة مف خبلؿ)       
 (Nastir,R.,2013,pp.71-94:) 

 تمبية احتياجات التبلميذ عمى اختبلؼ مستكياتيـ. -
 مكاءمة طرائؽ التدريس لخصائص التبلميذ كقدراتيـ. -
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التبلميذ، بحيث تتناسب مع مستكاىـ، كما بينيـ مف مراعاة الفركؽ الفردية بيف  -
 اختبلفات.

تقديـ محتكل المنيج بصكرة متدرجة في الصعكبة، كبمستكيات مختمفة، بحيث يصؿ  -
 جميع التبلميذ إلى اليدؼ المنشكد.

 مساعدة التبلميذ عمى النجاح أينا كاف مستكاىـ؛ ألنيا أنشطة معززة محفزة. -
الذم قد يصيب التبلميذ في أثناء التعمـ بسبب الطرائؽ  القضاء عمى الممؿ كاإلحباط -

 التقميدية.
 مساعدة التبلميذ عمى التعمـ بطرؽ مختمفة. -
 مساعدة المعمـ عمى تعديؿ طريقة التدريس في أثناء عممية التعمـ. -

كما أنيا تعد مف بيف  ككفقنا لما سبؽ؛ فإف األنشطة المتدرجة تعد مطمبنا ضركرينا ،      
ت المعاصرة  لمكاجية التبايف الكبير في مستكيات التبلميذ، كما أنيا تراعي طبيعة االتجاىا

حسي(، عمى اختبلؼ قدراتيـ كاستعدادتيـ،  –بصرم  –التبلميذ كأنماط تعمميـ) سمعي 
كمعارفيـ السابقة، كما أنيا محفزة لمتبلميذ، تثير دافعيتيـ نحك التعمـ، كتخمؽ لدييـ رغبة 

ليدؼ المنشكد، باإلضافة إلى أنيا تتيح لممعمـ الفرصة الستخداـ طرائؽ قكية لمكصكؿ إلى ا
كأساليب تدريسية متنكعة كاالستعانة بالمصادر كاألدكات كالكسائؿ التعميمية المتعددة           

 األلعاب.....(؛ بما يحقؽ لدييـ المتعة في التعمـ.  -الرسكـ -) الصكر
 كبناؤىا:تصميـ األنشطة المتدرجة،   -2

تعددت طرؽ تصميـ األنشطة المتدرجة، فالبعض اختار أربع طرؽ لتصميـ األنشطة        
 ( ىي:021، 7,,1المتدرجة في المستكل العممي لمتبلميذ) ككثر ككجؾ كآخركف، 

 تصميـ أنشطة تختمؼ في درجة التحدم التي يكاجييا التمميذ. -
 تصميـ أنشطة متدرجة في مستكل التعقيد. -
 نشطة متدرجة المستكل كفقنا لما يتكافر مف مصادر.تصميـ أ -
 تصميـ أنشطة متدرجة في العمميات المطمكب القياـ بيا. -

( إلى أف ىناؾ ست خطكات لتصميـ األنشطة Hecox,H.,2002كيشير ىيكككس )  
 متدرجة المستكل داخؿ الدرس، كىي:

 مستكل التحدم ، كيككف كفؽ مستكيات بمكـ المعرفية. -
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التعقيد كصعكبة النشاط، كيككف عف طريؽ تحديد االحتياجات المعرفية مستكل  -
 لمتبلميذ في المراحؿ األكلى لمنشاط، ثـ الكصكؿ إلى المراحؿ المتقدمة لو.

مستكل المصادر كالمكارد المتاحة، فعندما يختار المعمـ مكاد قرائية متنكعة كمختمفة  -
 ؽ المكارد المتاحة.مف حيث صعكبة المحتكل، يككف قد قاـ بالتدرج كف

 مستكل المخرجات، حيث يستخدـ جميع التبلميذ المكاد ذاتيا، كيككف الناتج مختمفنا. -
مستكل العمميات، كيعني ذلؾ أف الناتج يككف كاحدنا، لكف الطرؽ التي استخدميا  -

 التبلميذ كانت مختمفة.
ددة لدل مستكل الناتج، كيعني ذلؾ أف األنشطة المستخدمة تناسب الذكاءات المتع -

 التبلميذ.
كمف ثـ ، كفي ضكء ما سبؽ يمكف تقديـ بعض االستنتاجات المرتبطة بمستكيات األنشطة 

 المتدرجة يمكف اإلفادة منيا في بناء االستراتيجية بالبحث الحالي:
 التأكد مف أف النشاط يركز عمى مفيـك معيف أك ميارة محددة.  -
 ة المستكل كالمرتبطة بأشكاؿ التعمـ.استخداـ  األدكات كالكسائؿ التعميمية متعدد -
 ضبط النشاط كفؽ مجمكعة مف الخطكات لضماف مناسبتيا لمستكل التبلميذ. -
 االعتماد عمى معيار كاضح كمحدد لضماف جكدة النشاط كنجاحو في تنمية الميارات. -
تككيد مبدأ التدرج مف السيؿ إلي الصعب، كمف البسيط إلى المركب عند تقديـ  -

 نشطة كالميارات التعميمية لمتبلميذ.الخبرات كاأل 
تشجيع التبلميذ عمى االنخراط في أنشطة تعاكنية تدعـ تنمية ميارات القراءة الناقدة  -

 كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدييـ.
استخداـ أنشطة معززة محفزة تحقؽ متعة التعمـ، بحيث تثير لدل التبلميذ ركح  -

 ى اليدؼ المحدد.التحدم كالمثابرة مف أجؿ الكصكؿ إل
كلما كاف التدريس مككننا أساسينا مف مككنات المنيج، ككسيمة تحقيؽ أىدافو، كأداة       

لمساعدة التبلميذ عمي اكتساب أىداؼ المنيج مف جكانب التعمـ، ككسيمة لتنظيـ المحتكم 
كجعمو قاببلن لمتدريس، كارتباطو بمخرجات التعمـ ككيفية قياسيا خاصة في الفصكؿ متباينة 

تحديد مجمكعة مف األسس تتصؿ بإجراءات التدريس كتخطيطو كتقكيمو المستكيات، أمكف 
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يمكف االستناد إلييا عند بناء االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة بالبحث الحالي، 
 ( 422-421، 8,,1ىي ) محمكد كامؿ الناقة، 

يستند إلى خطة تبدأ باألىداؼ كتنتيي بخاتمة، مع التخطيط المنطقي لخرائط  -
 لحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات في المادة العممية.ا
يستند إلى مجمكعة مف األنشطة اإلجرائية المصاحبة، مع االستشياد كالتدليؿ  -

 كالبرىنة كضرب المثاؿ كالتطبيؽ، كتحكيؿ المادة النظرية إلى جكانب تطبيقية.
كاستمرار كعييـ يميد المعمـ لمتعمـ بإثارة كتنشيط دكافع التبلميذ، كيحتفظ بانتباىيـ،  -

 بالتعزيز.
يتنكع في طرقو كفنياتو كاستراتيجياتو بتنكع الفركؽ بيف التبلميذ، مع تنكع األنشطة  -

 التعميمية لتمبية الرغبات كالقدرات المختمفة لمتبلميذ.
يعطي اىتمامنا لمتبلميذ متبايني المستكيات التعميمية مف الضعفاء كالمتأخريف،  -

ؽ النمك الشامؿ لمتبلميذ عقمينا كنفسينا كاجتماعينا كجسمينا، كاألذكياء،  كما يؤكد تحقي
كما يتناسب مع استراتيجيات التعمـ لدييـ، كيتيح الفرصة لممناقشة كالحكار كطرح 

 األسئمة كاالستكشاؼ كالتقصي كاالستنتاج، كتقديـ التغذية الراجعة.
تقكيـ البنائي يتكيؼ مع طبيعة كسرعة تعمـ التبلميذ ، كيكفر كسائؿ كأساليب ال -

 كالنيائي.
 أدّاس املعله ّاملتعله يف  أثياٛ استخذاو األىشط٘ املتذسج٘:   -3

 دّس املعله: -أ     

ىناؾ مجمكعة مف األدكار التي يقـك بيا المعمـ في أثناء استخداـ األنشطة المتدرجة،        
 () ككثر ككجؾ كآخركف،Hecox,H.,2002( )Hogan,2009,pp.71-79كىي ) 
1,,7 ،020-021:) 

 صياغة األىداؼ التعميمية كفؽ مستكيات تتفؽ مع الفصكؿ متباينة المستكيات . -
 تنكيع األنشطة لتناسب مستكيات التبلميذ المتكقعة )عميا، كمتكسطة، كضعيفة(. -
تأكيد الميارات األساسية في المغة العربية باعتبارىا ضركرة الستمرارية تعمـ جميع  -

 التبلميذ.
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.تصميـ أن -  شطة متدرجة تجعؿ التمميذ إيجابينا نشطنا، كمشاركنا فعاالن
 تسكيف التبلميذ في النشاط المناسب لمستكاىـ. -
 إتاحة الفرصة لمتبلميذ الختيار األنشطة كممارستيا. -
تنكيع استراتيجيات التدريس كالكسائؿ التعميمية ضركرة لتبايف مستكيات التبلميذ في  -

 الفصكؿ الدراسية.
الدينكاميكية لمتبلميذ في أثناء تنفيذه لؤلنشطة؛ فكمما كاف النشاط متكافقنا المتابعة  -

مع ميكؿ التبلميذ كاستعداداتيـ؛ كمما كاف ذلؾ دافعنا ليـ، كمحفزنا عمى إكماؿ النشاط 
 ، كاالنتقاؿ إلى نشاط أعمى في المستكل.

 دّس املتعله: -ب  
متعمـ في أثناء تنفيذ األشطة المتدرجة،               ىناؾ مجمكعة مف األدكار التي يقـك بيا ال       

 (:Nastir,R.,2013,pp.71-94() 35-34، 7,,1كىي)ككثر ككجؾ كآخركف، 

يجابية، كالعمؿ بركح الفريؽ في أثناء تنفيذ األنشطة. -  المشاركة بفاعمية كا 
 بذؿ مزيد مف الجيد، كقبكؿ التحدم لتحقيؽ اليدؼ المحدد مف النشاط. -
فكار، كاستخداـ المعارؼ السابقة؛ بما يسيـ في تعزيز التعمـ كتنمية اكتشاؼ األ -

 الميارات.
 حسف استثمار الكقت المحدد لتنفيذ النشاط، لمكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ المحدد.  -
 التعبير عف أفكاره كآرائو بحرية. -

كمف ثـ، كفي ضكء ما سبؽ ، أمكف التكصؿ إلى  مجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات يمكف 
إلفادة منيا عند تطبيؽ االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة ا

 الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية:
تدريب التبلميذ مختمفي القدرات كالميكؿ عمى العمؿ في مجتمعات تعمـ كفؽ قكاعد  -

 كاضحة.
العممي في صكرة أكراؽ عمؿ تتضمف أنشطة كمشكبلت أك تدريبات تصميـ المحتكل  -

 متدرجة المستكم، يتـ عرضيا كفؽ التدرج مف البسيط إلى المركب.
تصميـ األنشطة المتدرجة لتمبية أنماط تعمـ متنكعة: النمط السمعي، كالنمط  -

 البصرم، كالنمط اليدكم، كمخاطبة الذكاءات المتعددة لدل التبلميذ.
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 رجات التعمـ في كؿ درس، كتحديد أساليب تحققيا لدل التبلميذ.تكضيح مخ -
 تصميـ أنشطة متنكعة لتقييـ أداء التبلميذ بطريقة مكجية، أك بطريقة ذاتية. -
 التركيز عمى الكيؼ ال الكـ. -
 التعمـ النشط لجميع التبلميذ. -
 دمج جميع التبلميذ متبايني القدرات في أثناء التعمـ. -
 ذاتيا في أثناء التعمـ. التركيز عمى الميارات -

ًٔا:الكشاٛٗ الياقذٗ ّاملْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘  :ثاى

فيمػػا يمػػي اسػػتعراض لمفيػػـك القػػراءة الناقػػدة،  كمياراتيػػا ، كأىميػػة تنميتيػػا لػػدل تبلميػػذ  
المرحمة االبتدائية ، كأسس تنميتيا لدييـ، كالعبلقة بيف تنمية ميارات القراءة الناقػدة كالميػكؿ 
نحػػػك تعمػػػـ المغػػػة العربيػػػة لػػػدل ىػػػؤالء التبلميػػػذ، كذلػػػؾ السػػػتخبلص مجمكعػػػة مػػػف األسػػػس 

 التي يمكف اإلفادة منيا في بناء االستراتيجية بالبحث الحالي، ككيفية تنفيذىا.كاإلجراءات 
 مفَْو الكشاٛٗ الياقذٗ:  -0

تعددت اآلارء التي تناكلت مفيـك القراءة الناقدة، حيث يرل كؿ مف درش ككامينيك          
 (DrchR&Kameenui,2000 أف القراءة الناقدة تعني:" القدرة عمى إصدار حكـ )

النص المقركء، كالتمييز بيف بيف الحقائؽ كاآلراء، كتحديد ىدؼ الكاتب"، كما  حكؿ
( إلى أف القراءة الناقدة Zinzl&Maggrat,2000يعرفيا كؿ مف زينز كماجركت)

تعني:" قدرة التمميذ عمى التفاعؿ مع النص القركء، كالكصكؿ إلى ممخص لممقركء مبني 
( بأنيا: "عممية يقكـ فييا 56، 3,,1شحاتة ، عمى أدلة كبراىيف"،  كما يعرفيا ) حسف

بداء الرأم فيو، كمناقشتو، كاالتفاؽ مع ما يقرأ أك االختبلؼ  القارئ بتحميؿ ما يقرأ، كا 
( بأنيا:" عممية تقكيـ لممادة 57، 5,,1معو" كما يعرفيا )سعيد عبد اهلل الفي،

القارئ فيـ  المقركءة كالحكـ عمييا في ضكء معايير مكضكعية؛ مما يستدعي مف
المعاني المتضمنة في النص المقركء، كتفسير دالالتو تفسيرنا منطقينا مرتبطنا بما 

( أف القراءة الناقدة 27، 1,02يتضمنو مف معارؼ"، كيرل ) إبراىيـ أحمد الحارثي،
ىي:" القراءة التي يتعمؽ فييا القارئ في سبر معاني المكضكع الذم يقرؤه، كيتأمؿ في 

عمى معمكماتو السابقة عف المكضكع، كتأثير السياقات المختمفة عمى  عبلقاتو بناءن 
المعني، كما يترتب عمى ذلؾ مف تطبيقات كاستشراؼ لممستقبؿ، كيخضع ذلؾ لمتفكير 
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الناقد، فيميز بيف الحقائؽ كاآلراء، كيميز بيف الفكرة الرئيسية كالفرعية، كيكتشؼ 
 ب كالنتائج".العبلقات، كيستخمص العبر، كيربط بيف األسبا

كالقراءة الناقدة كفؽ ما سبؽ نشاط عقمي مرتبط بالقدرات العقمية العميا، كتتطمب القياـ 
بمجمكعة مف العمميات الذىنية النشطة التي ال يصؿ إلييا القارئ إال بالتفاعؿ مع 
النص، بدءنا بفيـ النص كتحميمو؛ فاالستدالؿ المنطقي، ثـ النقد الذم يمارس فيو القارئ 

مكعة مف الميارات المتعمقة بالحكـ عمى مختمؼ جكانب النص ؛ فالقراءة الناقدة جزء مج
مف التفكير الناقد كحؿ المشكبلت، كتيدؼ إلى مساعدة التمميذ عمى التمييز بيف 
الحقائؽ كاآلراء، كاستخبلص النتائج مف المادة المقركءة، كالربط بيف األسباب كالنتائج، 

ركء، كالتمييز بيف األفكار المرتبطة كغير المرتبطة بالنص كاستنتاج المغزل مف المق
المقركء، كاستنتاج ىدؼ الكاتب، كتعتمد عمى تحميؿ المقركء، كتفسيره، كتقكيـ  التمميذ 

 لما يقرأ في ضكء معايير محددة.
 أٍنٔ٘ الكشاٛٗ الياقذٗ -9   

( أف القراءة الناقدة تعد مف مفاتيح التفكير Prozzi,2003,pp.25يرم بركزم)      
الناقد؛ فيي مفتاح لمتساؤؿ كالبحث، كالتي تنمي لدل التبلميذ؛ كي يصبحكا مفكريف في 
المستقبؿ؛ فالتمميذ يجب عميو أال ينظر إلى المعمكمات الكاردة في النص المقركء فحسب 

 (.Konott,2013,pp.1، بؿ يجب عميو أف يفكر فيما يقرأ ، كتحميمو، كنقده )
 (060، 5,,1كيمكف أف تساعد القراءة الناقدة التبلميذ عمى) سعيد عبد اهلل الفي،     

Duran,E.,&Alcince,E., 2015)،1,4-1,1، 1,05( )حسف شحاتة:) 
 بناء شخصياتيـ،كصقؿ ذكقيـ الفني كاألدبي. -
 تنظيـ أفكارىـ، كالتعبير عف آرائيـ ككجيات نظرىـ خاصة في عصر الثكرة -

 المعمكماتية.
 تحصينيـ مف األفكار المغمكطة كغير الصحيحة. -
 تنمية القدرة لدييـ عمى االستنتاج كالتحميؿ كالتفسير كالتقكيـ. -
 فيـ ما يقرءكف، كتكظيفو في حؿ المشكبلت التي تكاجييـ. -
يجابييف. -  نمك دافعيتيـ نحك القراءة، حيث يتحكلكف إلى قراء فاعميف كا 
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عمى قراءة ما بيف السطكر؛ فيميزكف بيف الحقائؽ  كضع بنية فكرية تساعدىـ -
صدار حكـ منطقي عمى ما يقرءكف.  كاآلراء، كالمعقكؿ كالبلمعقكؿ، كا 

 تنمية قدراتيـ عمى بناء الحجج كالبراىيف.  -
 مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ: -2

لتفاعؿ تتطمب القراءة الناقدة امتبلؾ التمميذ مجمكعة مف الميارات التي تساعده عمى ا       
مع النص المقركء؛ كليذا سعى الباحثكف إلى تحديدىا كتصنيفيا، حيث صنؼ) كحيد السيد 

 ( ميارات القراءة الناقدة فيما يمي:7,,1حافظ، 
ميارات التمييز: كتتمثؿ في التمييز بيف الحقيقة كالرأم، كالمعقكؿ كغير المعقكؿ مف  -

 األفكار، كما يتصؿ بالمكضكع، كماال يتصؿ بو.
ات االستنتاج: كتتمثؿ في استنتاج ىدؼ الكاتب، كاستنتاج الفكرة الرئيسية ميار  -

 لممقركء، كالنتائج مف النص المقركء.
صدار األحكاـ: كتتمثؿ في: إصدار الحكـ عمى صحة عنكاف النص  - ميارات التقكيـ كا 

المقركء، كتحديد األدلة التي تقـك عمييا المشكمة، كمدل تحيز الكاتب ألىدافو، 
 مدل تحقيقيا. كتعرؼ

 
 ( ميارات القراءة الناقدة في اآلتي:1,01كما حددت ) ىدل السيد، 

 التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء.  -التكصؿ إلى استنتاجات.          -
 تحديد عبلقات السبب كالنتيجة. –تحديد الفكرة الرئيسية.             -

 إلى عدة محاكر كما يمي: ( ميارات القراءة الناقدة1,07كما قسمت )ركال نعيـ حسف، 
ميارة االستنتاج: كتتمثؿ في: تحديد ىدؼ الكاتب كاتجاىو، كتحديد مكاطف الجماؿ  -

 في التعبير، كاستخبلص النتائح مف المقدمات.
ميارة التمييز: كتتمثؿ في: التمييز بيف األفكار الرئيسية كالفرعية كالتمييز بيف  -

 يتصؿ بالمكضكع كماال يتصؿ بو. الحقيقة كالرأم كالخياؿ، كالتمييز بيف ما
ميارة التقكيـ: كتتمثؿ في: تحديد منطقية األفكار كتسمسميا، كتحديد مكاضع تحيز  -

 الكاتب أك مكضكعيتو.
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ميارة مقاكمة الدعاية، كتتمثؿ في: الحكـ عمى كفاية المعمكمات الكاردة في النص،  -
المنحازة في النص كتحديد المعمكمات التي تعمد الكاتب حذفيا، كتعرؼ األفكار 

 المقركء، كتحديد اتجاىات الكاتب.
كمف خبلؿ ما سبؽ؛ أمكف لمباحث التكصؿ إلى قائمة مبدئية بميارات القراءة الناقدة؛ تشمؿ 
ميارات التمييز كميارات االستنتاج كميارات تقكيـ المقركء؛ لعرضيا عمى السادة المحكميف 

 (.2كعة البحث) ممحؽ رقـ إلقرارىا، مف أجؿ تنميتيا لدل التبلميذ مجم
 

 أسص تينٔ٘ مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ لذٚ التالمٔز: -4

ىناؾ مجمكعة مف األسس لتنمية ميارات القراءة الناقدة ، منيا ) حسف شحاتة،       
1,05 ،10,-100:) 
إثارة اىتماـ التبلميذ بمكضكع النص القرائي، كتنشيط المعارؼ كالخبرات السابقة  -

تتأثر القراءة الناقدة بدرجة التدخؿ بيف خبرات القارئ، كمعارفو السابقة، حكلو؛ حيث 
 كمحتكل النص.

التأكد مف حصكؿ كؿ التبلميذ عمى فرصة لنمك مياراتو، كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ بيف  -
 المعمـ في أثناء التعمـ.

 .إشراؾ التبلميذ في طرح أسئمة حكؿ محتكل النص القرائي، كاختبار تكقعاتيـ حكلو  -
إعطاء التبلميذ كقتنا كافينا لفيـ النص: مفرداتو الجديدة كأفكاره الرئيسية، قبؿ البدء  -

 في أنشطة القراءة الناقدة .
تشجيع التبلميذ عمى المشاركة الفاعمة كالعمؿ بطريقة فردية كتعاكنية، كتدكيف  -

المبلحظات، حكؿ مياـ القراءة الناقدة؛ فالتبلميذ الذيف يقرءكف، كيكتبكف، 
 يتناقشكف، كيتفاعمكف مع محتكل النص بأساليب مختمفة يصبحكف غالبنا مفكريف .ك 

تدريب التبلميذ عمى القراءة الناقدة يرتبط بمستكاىـ المغكم، كيبدأ مف السيؿ إلى  -
 الصعب كمف البسيط إلى المركب.

 العالق٘ بني تينٔ٘ مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ ّاملْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘: -4
كتشير األدبيات التربكية إلى أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف تنمية ميارات القراءة      

الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية؛ فالقراءة الناقدة تثير  في نفس التبلميذ حب 
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االستطبلع، كالرغبة في التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ بحرية تامة، كتكظيؼ ما لدييـ 
ياة مف حكليـ، كتعرؼ القضايا االجتماعية، ككيفية التصرؼ مف معارؼ في فيـ الح

(؛ كبالتالي فإف 1,2- 1,1، 1,05في المكاقؼ التي تعترضيـ) حسف شحاتة، 
القراءة الناقدة تنقؿ عممية التعمـ مف النمط الشكمي إلى التعمـ ذم المعنى، كما أنيا 

ة الناقدة عممية ذىنية تعمؿ عمى تحقيؽ متعة التعمـ لدل التبلميذ؛ فمـ تعد القراء
نما أصبحت نشاطنا عقمينا ذىنينا ممتعنا يناسب ميكؿ  تعتمد عمى التعقيدات المغكية، كا 

 التبلميذ، كيحقؽ ليـ اإلحساس بالذات القرائية، كالتكاصؿ بفاعمية مع اآلخريف.
ككفقنا لما سبؽ يمكف استخبلص بعض األسس؛ لبناء االستراتيجية القائمة عمى األنشطة 

متدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل التبلميذ بالمرحمة ال
 االبتدائية، كىي:

كؿ تمميذ ميما اختمؼ مستكم قدراتو كميكلو كحاجاتو قابؿ لمتعمـ في حالة تييئة  -
البيئات التعميمية الداعمة لو، مع بناء دافعيتو كتعزيزه، كتكجييو في المسار 

 تعميمي الصحيح.ال
تحقيؽ كؿ تمميذ لمخرجات التعمـ بمستكيات متقدمة غاية، كضركرة كحؽ لكؿ تمميذ  -

 تكفمو الممارسات التعميمية كالتدريسية المتنكعة كالمناسبة.
تصميـ أنشطة قرائية متدرجة في المستكل تحفز القراءة الناقدة، كالتفاعؿ المثمر بيف  -

عادة  التمميذ كالنص القرائي: طرح أسئمة ثارة التكقعات، كا  خبلؿ القراءة كبعدىا، كا 
 القراءة.

تصميـ أنشطة قرائية تتطمب تنفيذ مياـ القراءة الناقدة بشكؿ تعاكني؛ مف خبلؿ  -
العمؿ في مجمكعات كفريؽ، كالبحث كاالستقصاء، كتدكيف المبلحظات، كتبادؿ اآلراء 

 ات القراءة الناقدة.كفقنا لممياـ القرائية المسندة؛ بما يسيـ في تنمية ميار 
تصميـ أنشطة قرائية ككتابية متنكعة؛ فردية كتعاكنية؛ تمبي حاجات الطبلب  -

كاىتماميـ، كتسيـ في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدييـ، كتحقؽ متعة التعمـ 
 لدييـ.

تنكيع األنشطة كفؽ مستكيات متدرجة، كتنكيع المكاد كالمصادر التعميمية ) كتاب  -
ادر رقمية بالبحث عبر اإلنترنت، كالبحث في المكتبة / قاعة مصادر التمميذ، كمص
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التعمـ،...إلخ(، مع تنكيع تنظيمات التبلميذ ) تبلميذ الفصؿ ككؿ، كالعمؿ في أزكاج، 
 كمجمكعات صغيرة، كمجتمعات تعمـ ثابتة كمرنة، كالتعمـ الفردم، كالتعمـ الذاتي(.

 ية ميارات القراءة الناقدة لدل التبلميذ.التدرج في التدريب مع التكرار ضركرة لتنم -
تنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية تؤكد تنمية الجانب المعرفي كالميارم، كترتبط  -

بممارسات المعمـ كمياراتو في تصميـ بيئات تعميمية جاذبة لمتبلميذ مع التركيز عمي 
بيف تبلميذ الفصكؿ الدافعية، كالتعزيز، كبناء ميارات التفاعؿ كالقبكؿ االجتماعي 

 الدامجة. 
بناء المعني لدل التمميذ يعتمد عمي خصائصو، كال يمكف حدكثو خبلؿ تعممو بطريقة  -

سمبية؛ لذا يجب دمج التمميذ داخؿ المكقؼ التعميمي، كتحفيزه لمعمؿ كالتعمـ، كبناء 
 الميارات، كتقييـ أدائو.

التبلميذ مع الخبرات التعميمية، التغذية الراجعة المستمرة ضركرة لتكضيح مدل تفاعؿ  -
 كتكضيح مساراتيـ التعميمية كارتباطيا بتحقيؽ مخرجات التعمـ.

 

بناء استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك 
 تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي كتطبيقيا

ا لخطكات بناء االستراتيجية القائمة عمػى  - األنشػطة المتدرجػة يتناكؿ ىذا المحكر عرضن
لتنميػػة ميػػارات القػػراءة الناقػػدة كالميػػكؿ نحػػك تعمػػـ المغػػة العربيػػة لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ 

 ، كقد تضمنت االستراتيجية كبلن مما يمي: الخامس االبتدائي
ٗ املي ٗ الياقذ ٘ مَاسات الكشاٛ ٛ قاٜن ٌ رلو تفصًٔلا ننا أًّلا: بيا ٘ لتالمٔز الصف اخلامص االبتذاٜٕ، ّبٔا اسب

 ٓلٕ:
:      القػراءة الناقػدة لتبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائيتحديد اليدؼ مف بناء قائمة ميارات   -0 

القػراءة الناقػدة لتبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي، كالتػي يستيدؼ بناء القائمة تحديػد ميػارات 
 االستراتيجية تنميتيا لدل ىؤالء التبلميذ.تستيدؼ 

: القػػراءة الناقػػدة لتبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيدراسػػة مصػػادر بنػػاء قائمػػة ميػػارات  -1
تػػـ دراسػػة عػػدد مػػف  القػػراءة الناقػػدة لتبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيلتحديػػد ميػػارات 

 المصادر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
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 1,1، 1,05( ) حسف شحاتة، 1,04يد عبد اهلل الفي،( ) سع7,,1) كحيد السيد حافظ، 
 ( 1,07( )ركال نعيـ حسف، 1,2-
 :القراءة الناقدة المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائيميارات  ضبط قائمة -2
: كضػػعت القػػراءة الناقػػدة المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيلضػػبط قائمػػة ميػػارات       

القائمػػة فػػي صػػكرتيا المبدئيػػة، كتككنػػت مػػف ثػػبلث ميػػارات رئيسػػية ، ىػػي: ميػػارات التمييػػز 
كميارات االستنتاج كميارات تقكيـ المقركء، كيندرج تحت كؿ ميارة رئيسية الميػارات الفرعيػة 
الخاصة بيا، كقد عرضت القائمة عمػى عػدد مػف السػادة المحكمػيف المتخصصػيف فػي منػاىج 

المغػػة العربيػػة) انظػػر قائمػػة بأسػػماء السػػادة المحكمػػيف عمػػى قائمػػة ميػػارات كطػػرؽ تػػدريس 
كقػد أجػرل الباحػث  ،(1 رقق  ملحق  القراءة الناقدة المناسبة لتبلميذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي

عددنا مف المقاببلت مع السادة المحكميف، كتمػت مناقشػتيـ فػي آرائيػـ حػكؿ ميػارات القػراءة 
تعػػػديبلت عمػػػى القائمػػػة التػػػي كضػػػعيا فػػػي ضػػػكء آراء السػػػادة  الناقػػػدة، كقػػػد أجػػػرل الباحػػػث

المحكميف، ككذلؾ في ضكء المناقشػات التػي تػـ إجراؤىػا مػع السػادة المحكمػيف، كقػد كضػعت 
ميارات القراءة الناقدة، حيث تضمنت ثبلث ميػارات رئيسػية، تنػدرج تحتيػا اثنتػا عشػرة ميػارة 

 (.1في صكرتيا النيائية)فرعية. كبناءن عمى ذلؾ تـ التكصؿ إلى القائمة 
ًٔا:  علٙ األىشط٘ املتذسج٘ لتينٔ٘ مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ ّاملْٔل  خطْات بياٛ  االسرتاتٔجٔ٘ الكاٜن٘ثاى

 :حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘ لذٚ تالمٔز الصف اخلامص االبتذاٜٕ

 سار البحث الحالي في الخطكات التالية لبناء االستراتيجية:
أسس بناء االستراتيجية مف خبلؿ دراسة األنشطة المتدرجة، كتـ استخبلص عدد مف  -أ

 عرض ىذه األسس مف خبلؿ اإلطار النظرم لمبحث.
القراءة الناقدة المناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، كالتي حددت ميارات تحديد  -ب

 مف خبلؿ ىذا المحكر.
 خطكات االستراتيجية في ضكء الخطكتيف السابقتيف.كضع  -ج
 
 

                                                           
 ( قائمة مهارات الكتابة الناقدة في صورتها النهائية.4ممحق رقم ) (2)



 ..............................................القراءةاستراتيجية قائمة على األنشطة المتدرجة لتنمية مهارات 

- 44 - 

علٙ األىشط٘ املتذسج٘ لتينٔ٘ مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ ّاملْٔل حنْ تعله  االسرتاتٔجٔ٘ الكاٜن٘ثالًجا: ّصف 

 اللغ٘ العشبٔ٘ لذٚ تالمٔز الصف اخلامص االبتذاٜٕ

تسير االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك 
لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي كفؽ خطكات متتابعة، كما يكضحيا  تعمـ المغة العربية
 الجدكؿ التالي:
 ( كصؼ خطكات االستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة المتدرجة0جدكؿ)

 أنشطة التبلميذ أنشطة المعمـ  تكصيؼ المرحمة المراحؿ

المرحمة 
 التنشيطية

 

مناقشة حرة حكؿ مكقؼ   
أك صكرة أك قصة أك لغز 
أك مسألة الستثارة خبرات 
التبلميذ السابقة، كتحديد 

األخطاء الشائعة 
كاالحتياجات لدل التبلميذ، 
مع جذب انتباىيـ نحك 
 الدرس كتحقيؽ أىدافو.

تصميـ مكقؼ تعميمي    
جاذب قد يتضمف 

مجمكعة مف المثيرات 
منيا سؤاؿ أك مجمكعة 

متدرجة، أك قصة، أسئمة 
أك مجمكعة صكر تتطمب 

 التعميؽ عمييا

اإلنصات مع مبلحظة  
كتحميؿ المكقؼ التعميمي 

كالمثيرات المقدمة 
كاالستجابة، مع تقييـ 

استجاباتو كفؽ استجابات 
اآلخريف، مع تحديد 

خبراتو السابقة كاحتياجاتو 
 الحالية

مرحمة 
األنشطة 
المتدرجة 
 كالمتنكعة

مجمكعة مف يتـ تقديـ  -
األنشطة مرتبطة بالميارة 
المستيدفة متنكعة بيف 

المجمكعات، كمتدرجة داخؿ 
كؿ مجمكعة، تيدؼ إلى 
دمج كؿ التبلميذ داخؿ 
 مجمكعة تشاركية كاحدة.

كما يتـ تقديـ أنشطة  -
متنكعة ) قصة قصيرة، فقرة 
لمقراءة،  كيتـ العمؿ  كفؽ 

 –زاكج  -استراتيجية ) فكر

تصميـ األنشطة التعميمية 
المتدرجة في كرقة عمؿ 
متضمنة تعميمات التنفيذ، 
مع تقسيـ التبلميذ في 

مجمكعات غير متجانسة ، 
دارة النشاط التعميمي،  كا 

كدعـ كتعزيز التبلميذ داخؿ 
 المجمكعات.

كما يتـ تصميـ أنشطة 
 متنكعة المستكل) مرتبطة
بالميارة ذاتيا( فؽ 

التعاكف داخؿ المجمكعة 
كاتباع تعميمات تنفيذ 
النشاط، مع التفاعبلت 

كالمناقشة داخؿ المجمكعة، 
كتقدير كتبرير نتائج النشاط 

 ميذ الصؼ ككؿ.أماـ تبل
كما يتـ النشاط بطريقة 
فردية كقراءة قصة كقراءة 
األسئمة المرتبطة بيا، ثـ 
البدء في اإلجابة، كمناقشة 
التمميذ مع زميمو، ثـ 
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 أنشطة التبلميذ أنشطة المعمـ  تكصيؼ المرحمة المراحؿ

كؿ تمميذ شارؾ( مع اختيار 
لمنشاط  المناسب لقدراتو 

 كميكلو.

احتياجات التبلميذ مع تنظيـ 
العمؿ بصكرة فردية في 

مرحمة قراءة النص كترجمتو، 
كالمناقشة مع زميمو،  كتبلميذ 

 الصؼ ككؿ.

 مناقشتو أماـ التبلميذ ككؿ.

مرحمة 
تقكيـ 
 األداء

تقديـ التدريبات المغكية 
في مستكيات متنكعة 
حسب الميارات الرئيسية 

لتقييـ أداء كؿ كالفرعية 
تمميذ، كيتـ العمؿ بطريقة 

 فردية.

تصميـ األنشطة المتدرجة 
في المستكم كتقديميا 
لمتبلميذ مع متابعة العمؿ 
كتقييمو، كتحديد األخطاء 
الشائعة بيف التبلميذ، 
كالتحديات التي قد 

تكاجييـ مع تقديـ التغذية 
 الراجعة لمدرس.

حؿ التدريبات بطريقة 
مع  فردية مع مناقشتيا

المعمـ، كتحديد األخطاء، 
كمراجعتيا في الحصة، 
مع متابعتيا مف قبؿ 
 المعمـ في الحصة القادمة

 سابًعا: تكْٓه مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ ّاملْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘ لذٚ تالمٔز الصف الشابع االبتذاٜٕ: 

اعتمد البحث الحالي عمػى أداتػيف لتقػكيـ القػراءة الناقػدة كالميػكؿ نحػك تعمػـ المغػة العربيػة ، كىمػا     
عمػػى الترتيػػب اختبػػار ميػػارات القػػراءة الناقػػدة، كمقيػػاس الميػػكؿ نحػػك تعمػػـ المغػػة العربيػػة لػػدل تبلميػػذ 

 الصؼ الخامس االبتدائي ، كبياف ذلؾ تفصيبلن كما يمي:
  كشاٛٗ الياقذٗ لتالمٔز الصف اخلامص االبتذاٜٕ:اختباس مَاسات ال -0
: ييػدؼ ىػذا االختبػار إلػى قيػاس مػدل تمكػف تبلميػذ الصػؼ االخػامس تحديد اليدؼ مف االختبػار  -أ

 االبتدائي مف ميارات القراءة الناقدة، كالتي تـ التكصؿ إلييا في الخطكة السابقة. 
باالعتمػػػاد عمػػػى عػػػدد مػػػف المصػػػادر  مصػػػادر إعػػػداد االختبػػػار:تـ إعػػػداد ىػػػذا االختبػػػار -ب 

 المتنكعة؛ كالتي تمثمت فيما يأتي:
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دراسػػة كتػػب القيػػاس كالتقػػكيـ التربػػكم، ككتابػػات المتخصصػػيف فػػي إعػػداد االختبػػارات  -
 بأنكاعيا.

 دراسة كتحميؿ أىداؼ تعميـ القراءة لدل تبلميذ الخامس االبتدائي. -
 المجاؿ.دراسة كتحميؿ الدراسات كالبحكث السابقة في ىذا  -

مككنات االختبػار: تكػكف االختبػار فػي صػكرتو أكليػة مػف مجمكعػة مػف النصػكص القرائيػة  -ج
تبعيا مجمكعة مػف األسػئمة ؛بمػد عػددىا أربػع كعشػريف مفػردة ، مػف نػكع أسػئمة االختيػار 
مػػف متعػػدد، كاألسػػئمة المفتكحػػة النيايػػات، كتػػـ صػػياغة األسػػئمة، بحيػػث تقػػيس كػػؿ ميػػارة 

 مفردتاف .

االختبار: بعد االنتياء مف إعداد االختبار في صػكرتو األكليػة، كصػياغة تعميماتػو تػـ ضبط  -د
( يكضح أسماء السادة المحكمػيف 2)انظر ممحؽ رقـ) عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف

كقػػد طمػػب مػػنيـ الحكػػـ عمػػى: مناسػػبة االختبػػار لميػػارات القػػراءة الناقػػدة، ،  ككظػػائفيـ(، 
 ئمة االختبار، ككضكح تعميمات االختبار.كسبلمة الصياغة المغكية ألس

كقػػػد أبػػػدل المحكمػػػكف آراءىػػػـ فػػػي أف محتػػػكل االختبػػػار مناسػػػب لتبلميػػػذ الصػػػؼ          
الخػػامس االبتػػدائي، كأف أسػػػئمة االختبػػار مرتبطػػػة ارتباطنػػا كثيقنػػا بالميػػػارات المحػػدد، كمػػػا 

يكضػح اختبػار ميػارات ( 3أشاركا ببعض التعديبلت التي تـ األخذ بيا. ) انظر ممحؽ رقـ) 
 القراءة الناقدة(.

تحديػػد ثبػػات االختبػػار: كلحسػػاب الثبػػات تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ  -ىػػػ
( تمميػػذنا كتمميػػذة بمدرسػػة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر الرسػػمية ,2الخػػامس االبتػػدائي  مككنػػة مػػف )

( 0الباحػػث الدرجػػة ) لغػػات بػػإدارة الػػدقي التعميميػػة فػػي كتػػـ رصػػد الػػدرجات ، حيػػث اعتمػػد 
-لئلجابػػػػة الصػػػػحيحة كالدرجػػػػة    ) صػػػػفر( لئلجابػػػػة الخطػػػػأ، كباسػػػػتخداـ معادلػػػػة ككيػػػػدر

كىػك معامػؿ ثبػات مرتفػع،   0833,بمػد المجمػكع الكمػي لمثبػات لمميػارات  k20ريشاردسكنف
 ( يكضح معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لقياس ثبات االختبار.1كالجدكؿ التالي رقـ) 
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 ألفا نشّىباخ لكٔاض ثبات االختباس( معامل 9جذّل) 

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد المفردات الميارات ـ
 0826, 3 الميارة األكلى 0
 0626, 3 الميارة الثانية 1
 07,8, 3 الميارة الثالثة 2

 0833, 01 المجمكع الكمي
( السابؽ أف معامبلت ألفا كركنباخ تعد قيمنا دالة إحصائينا عند مستكل 1يتضح مف جدكؿ )    

(، كىي قيـ مرتفعة تدؿ عمي ثبات مفردات االختبار في كؿ ميارة فرعية، 0,0,داللة )
كمياراتو الرئيسية عمي حدة، كعمي مستكل اختبار ميارات القراءة الناقدة بصفة عامة، مما 

 مكانية تطبيؽ االختبار ميدانينا.يشير إلي إ
كمػػا تػػـ حسػػاب زمػػف االختبػػار مػػف خػػبلؿ متكسػػط الػػزمف الػػذم اسػػتغرقو كػػؿ التبلميػػذ فػػي  -

 دقيقة. ,5المناسب لئلجابة عف أسئمة االختبار اإلجابة عف أسئمة االختبار، كقد بمد الزمف 
 مكٔاض املْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘ :   -9

ييدؼ المقياس إلى تحديد فاعمية االستراتيجية التي يقميا البحث  اض:اهلذف مً بياٛ املكٔ -أ 
الحالي في تنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي، 

 كعبلقتيا االرتباطية بمتغير مستكم التبلميذ في ميارات القراءة الناقدة.

نحػػك تعمػػـ المغػػة العربيػػة كفػػؽ الخطػػكات : تػػـ كضػػع مقيػػاس الميػػكؿ خطــْات ّ ــع املكٔــاض  -ب
 التالية:

  تكشٔه املكٔاض إىل حمْسًٓ، ٍنا: :اخلطْٗ األّىل 
 المحكر األكؿ:الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية ، كالمحكر الثاني: تقدير معمـ المغة العربية     

كتـ ذلؾ مف خبلؿ التعبير عف الميكؿ نحك تعمـ المغة  اخلطْٗ الجاىٔ٘: صٔاغ٘ بيْد املكٔاض:
 العربية في صكرة جمؿ تقريرية ذاتية. 

كىي: دائمنا كتأخذ ) درجة كاحدة(، كغالبنا  اخلطْٗ الجالج٘: حتذٓذ مشتْٓات استجابات التالمٔز،
 درجة(. 014,درجة(، كنادران كتأخذ) ,04,درجة(، كأحياننا كتأخذ) 064,كتأخذ)
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، كقػد ركعػي أف تكػكف تمػؾ التعميمػات كاضػحة كمفيكمػة شابع٘: صٔاغ٘ تعلٔنات املكٔاضاخلطْٗ ال
 لمتبلميذ.

كقد تـ ذلؾ مف خبلؿ كضع المقياس في صكرتو المبدئية،  ،اخلطْٗ اخلامش٘:  بط املكٔاض
كعرضو عمى مجمكعة مف السادة المحكميف في مناىج كطرائؽ تدريس المغة العربية، كعمـ 

( يكضح أسماء السادة المحكميف ككظائفيـ(، كقد طمب 4انظر ممحؽ رقـ) النفس التربكم)
منيـ الحكـ عمى: مناسبة مفردات المقياس لمميكؿ محك تعمـ المغة العربية، كصياغة عبارات 
ضافة مبلحظات أخرل يركف إضافتيا لممقياس.  المقياس لغكينا، ككضكح تعميمات المقياس، كا 

المحكميف عدة جمسات لمناقشة اآلراء التي تفضؿ بيا السادة  كقد عقد الباحث مع السادة    
كارتبطت معظـ اآلراء بالصياغات المغكية، كالتدقيؽ المغكم، مع االتفاؽ بدرجة  المحكمكف،

، كقد قاـ الباحث بإجراء كبيرة عمى أف تككف صياغة مكجية إلى التبلميذ بطريقة إيجابية
( يكضح مقياس الميكؿ 5المحكمكف) انظر ممحؽ رقـ) التعديبلت التي أجمع عمييا السادة 

 .نحك تعمـ المغة العربية (

 اخلطْٗ اخلامش٘: التجشب٘ االستطالعٔ٘ للنكٔاض:

 أجرل الباحث دراسة استطبلعية عمى المقياس بيدؼ: 
 تحديد الصعكبات التي يمكف أف تكاجو التبلميذ في أثناء اإلجابة عف بنكد المقياس. -
 البلـز لئلجابة عف بنكد المقياس.تحديد زمف  -

( 72)كقػػد تػػـ تطبيػػؽ التجربػػة االسػػتطبلعية لممقيػػاس عمػػى عينػػة عشػػكائية عػػددىا 
بالصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة جماؿ عبد الناصر الرسػمية لغػات بػإدارة  تمميذنا كتمميذة

 الدقي التعميمية، كقد أسفرت التجربة االستطبلعية عف النتائج التالية:
 الصياغة المغكية لبنكد المقياس تناسب تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي. -

 تحديد زمف المقياس: -
 (:0,,1يتحدد زمف اإلجابة عف أسئمة المقياس مف خبلؿ المعادلة التالية) عمي خطاب، 

 زمف المقياس =     زمف أكؿ تمميذ ينيي اإلجابة عف أسئمة المقياس+ زمف آخر تمميذ ينيي  
 اإلجابة عنو                                            

                                                    1                       
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دقيقػػة، كتضػػاؼ خمػػس دقػػائؽ إلػػى ىػػذا الػػزمف لقػػراءة  ,3كيكػػكف زمػػف المقيػػاس ىػػك  
 التعميمات.

 تحديد ثبات المقياس:  -
ـ معادلػػة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ، كيكضػػح الجػػدكؿ لحسػػاب ثبػػات المقيػػاس تػػـ اسػػتخدا    
 ( التالي معامبلت ثبات مقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية.0رقـ)
 ثبات مقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية :  -
 ( تمميذنا كتمميذة72)تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة عشكائية عددىا  لحساب الثبات      

 بالصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة جماؿ عبد الناصر الرسمية لغات بإدارة الدقي التعميمية
 مرتيف )بفاصؿ زمني أسبكعيف(، كباستخداـ معامؿ االرتباط ، جاءت النتائج كما يمي:

 (  ثبات مفردات مقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية 2جدكؿ)

 

المحاكر الرئيسية 
لمقياس الميكؿ نحك  

 عمـ المغة العربيةت

عدد  المحاكر الفرعية لممقياس 
 المفردات

معامؿ ارتباط 
 بيرسكف

 07,0, 03 االستمتاع بتعمـ المغة العربية

 0574, 5 تقدير معمـ المغة العربية

 0752, ,1 إجمإلى 

( السابؽ أف قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف مكجبة كبدرجة قكية، كدالة 2كيتضح مف جدكؿ)
(، مما يعني أف مفردات المقياس تتسـ 0,0,إحصائينا عند مستكل أقؿ مف أك يساكم )

بالثبات بدرجة مقبكلة عمى مستكل كؿ محكر، كمستكل مقياس الميكؿ نحك تعميـ المغة 
 ى إمكانية تطبيؽ المقياس ميدانينا.العربية بصفة ككؿ؛ مما يشير إل

كييدؼ دليؿ المعمـ إلى تقديـ إرشادات كتكجييات لمعمػـ المغػة العربيػة  خامًشا:دلٔل املعله :
بالصؼ الخامس االبتدائي الستخداـ االستراتيجية التي يقػدميا البحػث الحػالي، كذلػؾ لمسػاعدة 
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ىػػذا المعمػػـ عمػػى تنميػػة ميػػارات القػػراءة الناقػػدة كالميػػكؿ نحػػك تعمػػـ المغػػة العربيػػة لػػدل تبلميػػذ 
 ي، كقد تضمف الدليؿ الذم يقدمو البحث الحالي كبلن مف:الصؼ الخامس االبتدائ

ميػػارات القػػراءة الناقػػدة التػػي يسػػعى البحػػث الحػػالي لتنميتيػػا لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس  -
 االبتدائي.

االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميػارات القػراءة الناقػدة، كالميػكؿ نحػك  -
 (.6المعمـ، ممحؽ رقـ تعمـ المغة العربية) انظر دليؿ 

تطبيؽ االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ   
 نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

 كيتضمف ىذ المحكر كبلن مما يمي:  
 أًّلا: التصنٔه التجشٓيب للبحح:

تمميذنا كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة جماؿ تـ اختيار اثنيف كتسعيف 
عبد الناصر الرسمية لغات بإدارة الدقي التعميمية ؛ قسمت إلى مجمكعتيف؛ الضابطة كبمد 

( تمميذنا 36( تمميذنا كتمميذة تدرس بالطريقة التقميدية، كالتجريبية كبمد عددىا)34عددىا )
ة الذم يعتمدىا البحث الحالي عمييـ ؛ حيث اعتمد البحث كتمميذة يتـ تطبيؽ االستراتيجي

 الحالي عمى التصميـ التجريبي ذم المجمكعتيف.
ًٔا: التطبٔل الكبلٕ الختباس مَاسات الكشاٛٗ الياقذٗ ، ّمكٔاض املْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘:  ثاى

تعمػـ المغػة العربيػة كقد تـ تطبيػؽ اختبػار ميػارات القػراءة الناقػدة ، كمقيػاس الميػكؿ نحػك   
 ـ.1,07مف نكفمبر  06عمى مجمكعتي البحث الضابطة كالتجريبية قبمينا في يـك 
 ثالًجا: تيفٔز االسرتاتٔجٔ٘ الكاٜن٘ علٙ األىشط٘ املتذسج٘:

استمر تػدريس االسػتراتيجية لمتبلميػذ؛ بيػدؼ تنميػة ميػارات القػراءة الناقػدة كالميػكؿ نحػك      
بكاقػع أربػع حصػص  1,07مػف نػكفمبر  07خمسػة أسػابيع بػدءنا مػف  تعمـ المغة العربية لمدة

أسػػبكعينا؛ كمػػف ثػػـ يكػػكف مجمػػكع الحصػػص المخصصػػة لتطبيػػؽ االسػػتراتيجية عشػػريف حصػػة، 
 كالجدكؿ التالي يكضح الجدكؿ الزمني لتنفيذ االستراتيجية:

 
 

 



 ..............................................القراءةاستراتيجية قائمة على األنشطة المتدرجة لتنمية مهارات 

- 40 - 

 ( اجلذّل الزمين لتيفٔز االسرتاتٔجٔ٘ الكاٜن٘ علٙ األىشط٘ املتذسج4٘جذّل )

مراحؿ 
 االستراتيجية

 
ميارات القراءة الناقدة 
 المستيدؼ تنميتيا

المكضكعات المختارة مف بالكحدتيف 
األكلى كالثانية مف بمقرر المغة 
  العربية بالفصؿ الدراسي األكؿ

عدد 
 الحصص

المرحمة 
 التنشيطية

 ميارات التمييز:
يميز بيف األفكار الرئيسية  -

 كاألفكار الفرعية..
يتصؿ يميز بيف ما  -

بالمكضكع المقركء كما ال 
 يتصؿ بو.

 يميز بيف الحقيقة كالخياؿ. -
 يميز بيف الحقيقة كالرأم -

 

 حب الكطف  ) قراءة(       -

 مصر أنشكدة الدنيا ) شعر( -

 الكيرباء في حياتنا )قراءة(       -

 طريؽ المعالي      ) شعر( -

 

خمس 
حصص+ 

حصة 
 لمتقكيـ

مرحمة 
األنشطة 
المتدرجة 
 كالمتنكعة

 :ميارات االستنتاج
يحدد المغزل مف النص  -

 المقركء
يستنتج العبارات الدالة  -

عمى معنى محدد مف 
 النص المقركء.

يحدد األدلة كالمعمكمات  -
 التي تدعـ رأينا أك تنقضو.

يتنبأ بالنيايات المختمفة  -
 لقصة أك حدث ما

سبع 
حصص+ 
حصة 
 لمتقكيـ

 
مرحمة 

 المقركء:ميارات تقكيـ 
يحكـ عمى األفكار الكاردة  -

 بالمقركء.

خمس 
حصص+ 
حصتاف 
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 يحكـ عمى أسمكب الكاتب. - تقكيـ األداء
يبدم رأيو حكؿ شخصيات  -

 أك مكاقؼ في المقركء.
يكزاف بيف نصيف مختمفيف  -

عف مكضكع كاحد معمبلن 
 رأيو

 لمتقكيـ 

عشركف   اثنتا عشرة ميارة المجمكع
 حصة

المجمكعػة التجريبيػة مػف خػبلؿ معمػـ المغػة العربيػة بأحػد  كقد تػـ تػدريس االسػتراتيجية لتبلميػذ 
الفصػػػػكؿ التػػػػي يػػػػدرس فييػػػػا التبلميػػػػذ مجمكعػػػػة الدراسػػػػة، كقػػػػد نػػػػاقش الباحػػػػث مػػػػع المعمػػػػـ 
االستراتيجية القائمة عمى األنشطة المتدرجة، ككيفية تدريسيا، كأىـ الصعكبات التػي يمكػف أف 

ى، ككػػذلؾ نػػاقش معػػو الباحػػث دليػػؿ تكاجػػو تطبيقػػو مػػف خػػبلؿ عػػدد مػػف جمسػػات العصػػؼ الػػذىن
 المعمـ، ككيفية االستفادة منو في تدريس االستراتيجية.

 :سابًعا: التطبٔل البعذٖ ألدّات التكْٓه
تـ تطبيؽ  اختبار ميػارات القػراءة الناقػدة كمقيػاس الميػكؿ نحػك تعمػـ المغػة العربيػة بعػدينا      

 ـ.1,07مف ديسمبر   16عمى األطفاؿ مجمكعتي البحث في يـك الخميس 
 خامًشا: املعاجل٘ اإلحصأٜ٘ لليتاٜج:

تػػدريس  تػػـ حسػػاب قيمػػة "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف؛ لمقارنػػة نتػػائج مجمػػكعتي البحػػث قبػػؿ    
االستراتيجية كبعدىا؛ لمتأكد مف فاعميتيػا فػي تنميػة ميػارات القػراءة الناقػدة كالميػكؿ نحػك تعمػـ 

(، كقػد تػـ حسػاب حجػـ تػأثير االسػتراتيجية SPSSالمغة العربية باستخداـ البرنامج اإلحصائي)
لمغػة العربيػة القائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقػدة كالميػكؿ نحػك تعمػـ ا

لػػدل التبلميػػذ باسػػتخداـ حسػػاب مربػػع إيتػػا مػػف خػػبلؿ المعادلػػة التاليػػة ) سػػيد عبػػد الػػرحمف، 
1,,8:) 

 1مربع إيتا) حجـ التأثير( =          ت
 + ف1ت                                
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 ىتاٜج البحح ّتفشريٍا ّمياقشتَا ّتْصٔاتَا:

ييػػدؼ ىػػذا المحػػكر إلػػى عػػرض النتػػائج التػػي تكصػػؿ إلييػػا البحػػث الحػػالي، كمناقشػػتيا،       
 كتفسيرىا، كتقديـ التكصيات كالمقترحات.

 ح:ــاٜج البحـــأًّلا: ىت 
 يعرض البحث نتائجو مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاليف الرابع، كالخامس . 
لئلجابة عف السؤاؿ الرابع كالذم نصو:"ما فاعمية االستراتيجية القائمة عمى األنشطة      -

تـ اختبار صحة " المتدرجة لتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟
( بيف α ≤ 0,01الفرض التالي:" تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكم داللة )

تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار متكسطي درجات  
ميارات القراءة الناقدة بصفة عامة، كمياراتيا كؿ عمي حدة لصالح درجات تبلميذ 

 المجمكعة التجريبية."

كلدراسة داللة الفركؽ بيف المتكسطات عمي المستكم اإلحصائي، تـ استخداـ       
 :( كما يمي4ستقمتيف، ككانت النتائج كما في جدكؿ )اختبار)ت( لممجمكعتيف الم

(  نتائج اختبار )ت( لمفركؽ بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية 4جدكؿ)    
 كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار القراءة الناقدة بصفة عامة كمياراتو كؿ عمى حدة

المتكسط  العينة المجمكعات الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجات  قيمة )ت(
 الحرية

مربع  الداللة
 إيتا

 0830, دالة ,8 270,35 0352, 6068 36 تجريبية التمييز
 0818, ,,10 34 ضابطة

 0663, دالة ,8 060466 0471, 6034 36 تجريبية االستنتاج
 00075 30,3 34 ضابطة

تقكيـ 
 المقركء

 0741, دالة ,8 110713 0430, 6032 36 تجريبية
 00061 2000 34 ضابطة

المجمكع 
 الكمي

 0838, دالة ,8 3,0881 00,87 11046 36 تجريبية
 00854 80,3 34 ضابطة

( أف لبلستراتيجية فاعمية في تمكيف تبلميذ المجمكعة التجريبية مف كؿ 4يتضح مف جدكؿ) 
ميارات القراءة الناقدة بصفة عامة ككؿ ميارة فرعية عمى حدة، حيث تكجد فركؽ بيف 
المتكسطات الحسابية في درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة، كباستقراء 
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(، مما يشير إلي قبكؿ α≤,0,0قيـ )ت( دالة إحصائيان عند مستكل ) قيمة )ت( يتضح أف 
الفرض، ككجكد فركؽ لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية، كلحساب فاعمية االسترتيجية 
المقترحة في تنمية ميارات القراءة الناقدة ) دراسة األىمية التربكية( لمنتائج تـ حساب مربع 

لمستقمتيف، كالتي تحدد النسبة المئكية مف تبايف المتغير إيتا في اختبار )ت( لمعينيتيف ا
( السابؽ أف قيـ 4التابع التي يمكف تفسيرىا بمعرفة المتغير المستقؿ، كيتبيف مف جدكؿ)

(، في نتائج ميارات القراءة الناقدة، كمككناتيا كؿ 01,مربع إيتا مرتفعة، جاءت أكبر مف )
متغير المستقؿ عمى المتغير التابع، كتتضح فاعمية عمي حدة؛ مما يدؿ عمي التأثير القكم لم

االستراتيجية القائمة عى األنشطة المتدرجة في تنمية ميارات القراءة الناقدة بصفة عامة، 
 كمككناتو كؿ عمى حدة.

لئلجابة عف السؤاؿ الخامس كالذم نصو:"ما فاعمية االستراتيجية القائمة عمى األنشطة  
            " حك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية؟المتدرجة لتنمية الميكؿ ن

 ≥ αتـ اختبار صحة الفرض التالي:" تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكم داللة ) 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم  تبلميذ درجات متكسطي بيف( 0,0,

بية بصفة عامة، كمحاكرىا كؿ عمي حدة لصالح درجات لمقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العر 
 تبلميذ المجمكعة التجريبية."

كلدراسة داللة الفركؽ بيف المتكسطات عمى المستكم اإلحصائي، تـ استخداـ اختبار)ت( 
 :( كما يمي5لممجمكعتيف المستقمتيف، ككانت النتائج كما في جدكؿ )
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( ىتاٜج اختباس )ت( للفشّم بني متْسطٕ دسجات تالمٔز اجملنْعتني التجشٓبٔ٘ ّالضابط٘ يف 6جذّل)

 التطبٔل البعذٖ ملكٔاض املْٔل حنْ تعله اللغ٘ العشبٔ٘ بصف٘ عام٘ ّحماّسِ نل علٙ حذٗ

المجاال 
الرئيسية 

 لمقياس الميكؿ

عدد  النكع
 التبلميذ

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 إيتا

االستمتاع 
بتعمـ المغة 
 العربية

دالة  ,8 403,5 00855 01020 36 تجريبية
 إحصائيا 

,0134 

 ,1000 0,0,0 34 ضابطة

تقدير معمـ 
 المغة العربية

دالة  ,8 80,37 0351, ,406 36 تجريبية
 إحصائيا 

,0365 

 00,24 ,301 34 ضابطة

إجمالي  
 الميكؿ نحك 

 المغة

 10257 070,0 36 تجريبية
60251 

دالة  ,8
 إحصائيا 

,0265 

 10470 ,0301 34 ضابطة

( السابؽ كجكد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجات تبلميذ المجمكعتيف 5يكضح جدكؿ)
التجريبية كالضابطة، كجاءت ىذه الفركؽ لصالح متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة 
التجريبية في التطبيؽ البعدم لمقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية بصفة عامة، كمحاكره 

( يتبيف أف قيمة )ت( المحسكبة أكبر مف قيمة 6قيـ )ت( مف جدكؿ) كؿ عمي حدة. كباستقراء
(، مما يعني كجكد فركؽ ذات ,8(  بدرجات حرية) ,105)ت( الجدكلية، حيث تساكم )

داللة احصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ 
بصفة عامة كمحاكره كؿ عمي حدة. ككجكد البعدم لمقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية 

فركؽ لصالح تبلميذ المجمكعة التجريبية، كلحساب فاعمية االسترتيجية المقترحة في تنمية 
الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية ) دراسة األىمية التربكية( لمنتائج تـ حساب مربع إيتا في 

مئكية مف تبايف المتغير التابع التي اختبار )ت( لمعينيتيف المستقمتيف، كالتي تحدد النسبة ال
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( السابؽ أف قيـ مربع إيتا 5يمكف تفسيرىا بمعرفة المتغير المستقؿ، كيتبيف مف جدكؿ)
(، في نتائج مقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية، كمككناتو 01,مرتفعة، جاءت أكبر مف )

لمتغير التابع، كتتضح كؿ عمي حدة؛ مما يدؿ عمي التأثير القكم لممتغير المستقؿ عمى ا
فاعمية االستراتيجية القائمة عى األنشطة المتدرجة في تنمية الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية 

 بصفة عامة، كمككناتو كؿ عمى حدة. كبالتالي يتـ قبكؿ الفرض. 

لئلجابة عف السؤاؿ السادس، كنصو: "ما نكع كمستكم العبلقة االرتباطية بيف درجات   -
مكعة التجريبية في ميارات القراءة الناقدة كدرجاتيـ في مقياس الميكؿ نحك تعمـ تبلميذ المج

تكجد  " المغة العربية في التطبيؽ البعدم ألدكات البحث؟ تـ اختبار صحة الفرض التالى:"
( بيف درجات  α ≤ 0,01عبلقة ارتباطية مكجبة ذك داللة احصائية عند مستكم داللة ) 

تبلميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات القراءة الناقدة، 
 كدرجاتيـ في التطبيؽ البعدم لمقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية بصفة عامة".

كالختبار صحة الفرض تـ حساب قيـ معامبلت االرتباط لبيرسكف، ككانت النتائج كما في 
 ( كفقنا لما يمي:6) جدكؿ

( نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية في 6جدكؿ) 
التطبيؽ البعدم الختبار ميارات القراءة الناقدة، كدرجاتيـ في التطبيؽ البعدم لمقياس 

 الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية بصفة عامة".

معامؿ  عدد العينة أبعاد العبلقة االرتباطية
 االرتباط 

نكع 
 االرتباط

 كمستكاه 

 الداللة 

 0,0,عند 

الميكؿ نحك تعمـ    ميارات القراءة 
 المغة العربية

مكجب  0485, 36
 متكسط

 داؿ
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( أف قيمة معامؿ االرتباط لبيرسكف مكجبة ككبيرة، كتعنى كجكد 6يتضح مف جدكؿ)       
عبلقة ارتباطية مكجبة قكية بيف درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم 
الختبار ميارات القراءة الناقدة، ك مقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية بصفة عامة، مما 

  يدؿ عمي قبكؿ الفرض.

ًٔا: مياقش٘ اليتاٜج ّتفشريٍا:  ثاى

أظيرت النتائج السابؽ ذكرىا أف لبلستراتيجية التي قدميا البحث الحالي فاعمية في تنمية    
ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ، 

 كقد يرجع ذلؾ لؤلسباب التالية:
كضعت االستراتيجية في ضكء األنشطة المتدرجة التي ساعدت عمى تنمية ميارات  -0   

القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل التبلميذ مف خبلؿ تدريبيـ في ثبلث مراحؿ 
 ىي: المرحمة التنشيطية، ثـ مرحمة األنشطة المتدرجة كالمتنكعة، ثـ مرحمة تقكيـ األداء.

ك النتيجة السابقة إلى أف األنشطة المتدرجة، تخاطب الفصكؿ متعددة المستكيات كتعز    
كالقدرات كالميكؿ، حيث تعمؿ عمى  بناء مجتمعات التعمـ بطرؽ مختمفة داخؿ الفصؿ الدراسي  
) مجمكعات ثابتة(، كمجمكعات غير متجانسة ثابتو كغير ثابتة، كمجمكعات متجانسة، كما 

شارؾ(، كالعمؿ في أزكاج، كتعمـ األقراف،  -زاكج -لمتعمـ منيا: )فكر تستخدـ أساليب متنكعة
كالتعمـ الفردم؛ بما يمبي التبايف في ميكؿ التبلميذ كحاجاتيـ ، كما تمبي إدماج جميع التبلميذ 
عمى اختبلفات مستكياتيـ داخؿ مجتمعات التعمـ، كتحفيزىـ عمى المشاركة كالتفاعبلت 

مناقشة كالتعمـ، كما دعمت خطكات التدريس تنكيع األنشطة التعميمية اإليجابية في التفكير كال
لمخاطبة التبايف في أنماط التعمـ: السمعية كالبصرية، كاعتمدت خطكات التدريس عمى التغذية 
الراجعة المستمرة لتحديد أكجو الصعكبات التي تكاجو التبلميذ في كؿ مرحمة، كالتأكد مف تنمية 

بلميذ كفؽ مستكيات متقدمة، مع مراعاة عنصر الزمف كالتكرار كالتبلميذ الميارة لدل جميع الت
منخفضي المستكيات في مجتمعات التعمـ، كما أف األنشطة متدرجة المستكيات تضمف 
مشاركة معظـ التبلميذ خاصة في األنشطة البسيطة، كتتمخص أىمية ىذه الخطكة في بناء 

اإليجابية نحك تعميـ المغة ، حيث يضمف ذلؾ مشاركة الدافعية، كجذب االنتباه، كتنمية الميكؿ 
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جميع التبلميذ في المكقؼ التعميمي؛ مما ينعكس عمي تحسيف مستكاىـ في ميارات القراءة 
 الناقدة.
كتتفؽ نتائج البحث مع ما أشارت إليو األدبيات مف أىمية األنشطة المتدرجة في الفصكؿ     

 ,Cox)( ، كدراسة كككس 7,,1ككجؾ كآخركف ) متعددة المستكيات، كما ذكرت ذلؾ ككثر
التي أكدت أف األنشطة المتدرجة ضركرة ممحة في المدرسة االبتدائية، حيث تساعد  (2008

في مكاجية الفجكة في التدريس، كالمرتبطة بقصكر األداء التدريسي لممعمميف في مكاجية 
في المخرجات التعميمية، لذا احتياجات التبلميذ، كميكليـ، مما يؤدم إلى تحسف مستكياتيـ 

فإف األنشطة المتدرجة تكجو المعمـ نحك تحسيف أدائو، كتحفيز تبلميذه نحك مخرجاتو تعميمية 
(، 1,02محمد عبد اليادم ) كدراسة سارة ( ,1,0سمكم عثماف )متقدمة المستكم.كدراسة 

يا القائمة عمي في فاعمية األنشطة المتدرجة في تحسيف مخرجات التعمـ انطبلقنا مف فمسفت
مخاطبة جميع التبلميذ باختبلؼ أنماط تعمميـ كمستكياتيـ كميكليـ كاحتياجاتيـ، كدراسة 

محمد ىبللي  (، كدراسة ىدل1,04)  صبرم العظيـ زيد، كعبد أبك تكفيؽ، كسميرة رضا
(، كالتي أثبتت أىمية األنشطة المتدرجة في تنمية ميارات القراءة لدل التبلميذ. كما 1,04)

أف تنمية ميارات القراءة الناقدة يزيد مف دافعية التمميذ نحك تعمـ المغة العربية، مما يعني ميؿ 
التبلميذ لمتعمـ، كاالنتباه،؛ فميارات القراءة الناقدة، كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية، متغيرات 

ة المتدرجة، مترابطة قد تحدث في مكقؼ تعميمي كاحد شريطة التخطيط الجيد، كتنكيع األنشط
كىذا ما اعتمد عميو البحث الحالي في تنكيع األنشطة ، كالربط بيف ميارات القراءة الناقدة 

 كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية؛ نظرنا لبلرتباط بينيما.
قدـ البحث دليبلن يتضمف تعريفنا بمفيـك األنشطة المتدرجة، كأىميتيا في تنمية ميارات  -1

 ميكؿ نجك تعمـ المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي.القراءة الناقدة، كال
استندت االستراتيجية إلى نكعيف مف التقكيـ ىما التقكيـ المستمر، كتمثؿ في حصص  -2

تقكيـ ذاتي لمتأكد مف اكتساب التبلميذ الميارات المستيدفة في أثناء تنفيذ االستراتيجية، 
ـ ىك التقكيـ النيائي، كتمثؿ في اختبار ميارات القراءة ككذلؾ تضمنت نكعنا آخر مف التقكي

 الناقدة كمقياس الميكؿ نحك تعمـ المغة العربية؛ بيدؼ الحكـ عمى فاعمية االستراتيجية.
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 ثالًجا: تْصٔات البحح:

 في ضكء مشكمة البحث كما كشفت عنو مف نتائج يكصي البحث بما يمي:         
تكصؿ إلى قائمة بميارات القراءة الناقدة المناسبة لتبلميذ لما كاف البحث الحالي قد  -0

الصؼ الخامس االبتدائي ؛ لذا يكصي البحث باالستناد إلى ىذه القائمة في كضع 
 أىداؼ تعميـ المغة العربية في الصؼ الخامس االبتدائي.

القراءة  لما كاف البحث قد قدـ استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات  -1
 الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية؛ لذا يكصي البحث الحالي بػػػ:

إعادة النظر في مناىج تعميـ المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في ضكء  -أ
 االستراتيجية التي يقدميا البحث.

 عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ لمعممي المرحمة االبتدائية؛ لتمكينيـ مف استخداـ -ب
االستراتيجية لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالميكؿ نحك تعمـ المغة العربية لدل 

 التبلميذ.
إعادة النظر في أدكات، ككسائؿ تقكيـ ميارات القراءة الناقدة في ضكء االختبار  -ج

 الذم يقدمو البحث الحالي.
 :سابًعا: مكرتحات البحح

تنمية الميارات األساسية في المغة العربية استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة ل -0
 لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية.

برنامج قائـ عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات الكتابة اإلقناعية لدل تبلميذ المرحمة  -1
 اإلعدادية.

كحدة قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات التكصؿ المغكم لدل تبلميذ المرحمة  -2
 تدائية.االب
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 عــــاملشاج
 

(. نحك إصبلح طرؽ تدريس المغة العربية القراءة 1,02إبراىيـ أحمد الحارثي) -
 االستراتيجية، 

 القراءة الحاذقة، تعميـ الميارات المغكية، المنيج المبني عمى المعايير. الرياض: دار المقاصد. -
العربي.القاىرة: الدار (.أساسيات التدريس الفعاؿ في العالـ 3,,1حسف شحاتة )  -

 .3المصرية المبنانية، ط
(. المرجع في فنكف المغة العربية لتشكيؿ إنساف عربي جديد. 1,05حسف شحاتة) -

 القاىرة:  دار العالـ العربي.
(. 1,04العظيـ ) عبد صبرم العظيـ ، كعبد زيد أبك عبدالفتاح، كسميرة تكفيؽ رضا -

 الحياتية الميارات تحسيف في كفاعميتو التدريس تنكيع خبلؿ مف لمقراءة االستعداد تنمية
 .327-288(، 1)10التكحدييف. مجمة دراسات تربكية كاجتماعية: مصر،  لؤلطفاؿ

(. فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ القراءة التشاركية لتنمية 1,07ركال نعيـ حسف ) -
رسالة التربية ميارات القراءة الناقدة كاالتجاه نحك لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم، 

 .0,6-68( 50كعمـ النفس، الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية، يكنيك، عدد)
 التدريس تنكيع في معاصرة استراتيجيات (. فاعمية1,02اليادم) عبد محمد سارة -

كالفنكف، كمية التربية  الفنية التربية في بحكث الفنكف. مجمة تعميـ في لمتخطيط كمدخؿ
 .03-0(، 38جامعة حمكاف: القاىرة، عدد)الفنية، 

(.القياس النفسي) النظرية كالتطبيؽ(. القاىرة: دار الفكر 8,,1سعد عبد الرحمف) -
 .2العربي،ط

 (. القراءة كتنمية التفكير.القاىرة:عالـ الكتب.5,,1سعيد الفي)  -
 (.تعميـ المغة العربية المعاصرة. القاىرة:عالـ الكتب.1,04سعيد الفي) -
 األشغاؿ مجاؿفي  التدريس استراتيجيات تنكيع (. استخداـ,1,0ماف مصطفي)سمكل عث -

 تمميذات الصغيرة لدل كالمشركعات التعمـ نحك كاالتجاه لئلنجاز الدافع لتنمية الفنية
التدريس، الجمعية  كطرؽ المناىج فى المستكيات. دراسات متعدد الكاحد الفصؿ مدرسة

 .142-087(، 047عدد)المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، 



 ..............................................القراءةاستراتيجية قائمة على األنشطة المتدرجة لتنمية مهارات 

- 40 - 

(.استراتيجيات التعمـ النشط 1,05سيا أحمد أبك الحاج ، كحسف خميؿ المصالحة) -
 أنشطة كتطبيقات عممية. دبي، اإلمارات العربية المتحدة: مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.

(. الدافعية كعبلقتيا ببعض 5,,1صالح النصار ، كمحمد سالـ، كمحمد أبك ىاشـ) -
صية كالمعرفية لدل طبلب المرحمة التمكسطة. مجمة كمية التربية، عيف المتغيرات الشخ

 .  087-018(,2شمس:العدد الثاني، الجزء الرابع،العدد)
 إتقاف في اإلنشاء مادة تدريس أساليب تنكيع (. أثر1,00يعقكب) محمد عمي عادؿ -

 تعميـ مف الثامف الصؼ تبلميذ عمي ميدانية دراسة : كالتحدث الكتابة لميارتي التبلميذ
 سنار. رسالة دكتكراه، كمية التربية: جامعة أـ درماف اإلسبلمية السكداف.  كالية األساس مرحمة

(. فعالية استراتيجيات معرفية معينة في تنمية بعض ,,,1عبد الحميد عبد اهلل ) -
معرفة: الميارات العميا لمفيـ في القراءة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم، مجمة القراءة كال

  .164 -120(،12العدد)
(.القياس كالتقكيـ في العمـك النفسية كالتربكية كاالجتماعية. 0,,1عمي خطاب) -

 القاىرة:مكتبة األنجمك المصرية.
(.أثر استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية ميارات القراءة 1,05غادة خميؿ منسي) -

الناقدة لدل طمبة الصؼ السادس االبتدائي في األردف، كاتجاىاتيـ نحك القراءة، مجمة 
 .025-,00(، يكنيك،0(:العدد)02جامعة الشارقة لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، المجمد)

(. أثر تدريس كحدة في المجمكعات لتبلميذ المرحمة 5,,1فاطمة عبدالسبلـ محمد ) -
االبتدائية في ضكء نظرية الذكاءات المتعددة عمي التحصيؿ كالميؿ نحك الرياضيات. 
المؤتمر العممي السادس بعنكاف" مداخؿ معاصرة لتطكير تعميـ كتعمـ الرياضيات"، الجمعية 

(، 5,,1يا: في القترة ) يكليك المصرية لتربكيات الرياضيات، كمية التربية جامعة بن
11,-148. 

أثر برنامج تعميمي قائـ عمى المدخؿ الكظيفي  (.1,01فراس السميتي، كفؤاد مقدادم ) -
في تحسيف ميارات القراءة الناقدة لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي في األردف. مجمة 

 .4,,1-,087، ص ص 8النجاح لؤلبحاث ) العمـك اإلنسانية(. العدد 
(. تنكيع التدريس في الفصؿ: دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ 7,,1ككجؾ، كآخركف ) ككثر -

 الدكؿ في لمتربية اإلقميمي التعميـ كالتعمـ في مدارس الكطف العربي. مكتب اليكنيسكك
 بيركت. ة:العربي
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(. سيككلكجيا القراءة كتطبيقاتيا التربكية، األردف: دار ,1,0ماىر شعباف عبد البارم) -
 لمنشر كالتكزيع.المسيرة 

 ميارات تحسيف في التخيؿ عمي قائمة استراتيجية (. أثر1,02إسماعيؿ حسف ) محمد -
 .28-2(، 0,5)16االستيعاب القرائي. المجمة التربكية: الككيت.

(.مستكيات الفيـ القرائي كمياراتو البلزمة ألسئمة كتب 0,,1محمد رجب فضؿ اهلل ) -
بدكلة اإلمارات العربية المتحدة" دراسة تحميمية"، مجمة  المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ

 القراءة كالمعرفة، العدد السابع، يكليك.
 العممي لمتدريس. المؤتمر كالمعاصرة األصالة جكدة (. معايير8,,1الناقة ) كامؿ محمكد -

كالمعاصرة" الجمعية  األصالة الدراسية بيف المناىج كالعشركف بعنكاف "تطكير الحادم
 (، دار الضيافة جامعة عيف شمس.8,,1يكليك 18-17المصرية لممناىج كطرؽ التدريس،)

(.تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ 1,,1كامؿ الناقة، ككحيد السيد حافظ)محمكد  -
 جامعة عيف شمس. -مداخمو كفنياتو.القاىرة: كمية التربية

ة الناقدة في االتجاه نحك (.أثر تنمية ميارات القراء5,,1مركل محمد عد الكىاب) -
(: 5القراءة لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، مجمة جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، المجمد)

 .173-170( أبريؿ، 06العدد)
(.فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات القراءة 1,01ىدل السيد) -

 .46-27(،0,1القراءة كالمعرفة،العدد) الناقدة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم، مجمة
 األكؿ الصؼ طالبات اكتساب في التدريس تنكيع فاعمية(. 1,04ىبللى ) محمد ىدل -

 .,20-158(، 0)10الببلغية. دراسات تربكية كاجتماعية: مصر،  المفاىيـ الثانكم
 باستخداـ الجغرافيا مادة تدريس طرائؽ تنكيع (. فاعمية8,,1حامد ) محمد ىياـ -

الثانكية. رسالة ماجستير، كمية التربية  المرحمة في العامة األىداؼ تحقيؽ في الحاسب
 جامعة أـ درماف السكداف. 

(.فاعمية استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية ميارات القراءة 7,,1كحيد السيد حافظ) -
الناقدة لدل طبلب المرحمة الثانكية، دراسات في المناىج كطرؽ 

 .136-083(،020التدريس،العدد)
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