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 ملخص:

فاعمية استراتيجية القراءة التبادلية في تفسير النصكص الكشؼ عف ىدفت الدراسة إلى 
استخدـ الباحث المنيج الدراسة  أىداؼالقرآنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم، كلتحقيؽ 

تككنت عينة كقد التجريبي ذا التصميـ شبو التجريبي، المككف مف مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، 
في الصؼ األكؿ الثانكم )نظاـ المقررات( البرنامج المشترؾ  البمف ط ا( طالبن ٔٔالدراسة مف )

جمكعتيف، إحداىما إلى م قسمةم، ىػ َُْْ-ىػ ُّْٗالفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي
استراتيجية القراءة كالتي درست باستخداـ  ا،( طالبِّ) ـتمثؿ المجمكعة التجريبية، كعددى

كالتي درست باستخداـ الطريقة  ا،( طالبّْ) ـالمجمكعة الضابطة، كعددى التبادلية، كاألخرل
تفسير النصكص  الباحث قائمةن تحكم ميارات ، كأعدٌ عشكائيةاختيارىما بطريقة  المعتادة، كتـٌ 

( ميارة ُٔكىي ميارة التكضيح كميارة طرح األسئمة كميارة التمخيص كشممت )الرئيسية  القرآنية
كتحميؿ لممعمـ،  دليالن  الباحث ، كما أعدتفسير النصكص القرآنيةاختبارنا في ميارات كأعٌد  ،فرعية

 أسفرت نتائج  كقد ،القرآنيةتفسير النصكص ؛ لتنمية استراتيجية القراءة التبادلية، كفؽ لممحتكل
( بيف متكسطي درجات القياس a ≤ 0.05فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل )كجكد الدراسة عف 

كطالب المجمكعة الضابطة في ميارة طرح األسئمة في  البعدم لطالب المجمكعة التجريبية
 ≥ a)كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ك ،لصالح المجمكعة التجريبية،النصكص القرآنية

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة التجريبية كطالب المجمكعة 0.05
كجكد فرؽ داؿ ،ك ، لصالح المجمكعة التجريبيةالضابطة في ميارة تكضيح النصكص القرآنية

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة a ≤ 0.05إحصائيا عند مستكل )
لصالح المجمكعة  ،في ميارة تمخيص النصكص القرآنية مكعة الضابطةالتجريبية كطالب المج

( بيف متكسطي درجات القياس a ≤ 0.05كجكد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل )ك التجريبية،
تفسير النصكص  اتالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية كطالب المجمكعة الضابطة في ميار 

ضكء ما تكصمت إليو الدراسة  جمكعة التجريبية. كفيلصالح الم )الميارات الثالثة ككؿ( القرآنية
تفسير النصكص تبني ميارات  الباحث بمجمكعة مف التكصيات منيا: ىمف نتائج فقد أكص

تدريب ، ك لممرحمة الثانكية التفسيرالمتضمنة بالدراسة، كاالعتماد عمييا عند بناء مناىج القرآنية 
استراتيجية ؛ لما ليا مف أثر في تنمية ميارات لتبادليةاستراتيجية القراءة اعمى استخداـ  يفالمعمم

 .القراءة التبادلية في تفسير النصكص القرآنية
 األكؿ الثانكم. القرآنية؛ الصؼ التبادلية؛ النصكصالكممات المفتاحية: استراتيجية القراءة 
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Abstract 
The objective of this study is to evaluate efficiency of the reciprocal 

reading strategy in improving the students of 1
st
 year secondary 

interpretation of some Quranic text. The experimental approach has 

been utilized by the researcher to achieve the study objectives. The 

researcher used the experimental approach along side with a semi-

experimental design, consisting of two groups: representing the 

experimental group and controlling group, and the sample of the study 

consisted of (66) students from the class, divided into two groups, the 

experimental group, and they are (32) students, whom were trained 

using the reciprocal reading strategy, and the other is the controlling 

group, and they are (34) students, taught by using the regular teaching 

method, and they were chosen randomly. The researcher targeted a set 

of skills such as the skill of clarification, the skill of asking questions 

and the skill of summarizing and included (16) sub-skills, and prepared 

a test in the skills of interpretation of Quranic texts, the researcher also 

prepared a guide for the teacher, and an analysis for the content, 

according to the reciprocal reading strategy to improve the 

interpretation of the Qur’anic texts, the results of the study have shown 

a statistically significant difference at a level (a ≤ 0.05) between the 

average degrees of post-measurement for students of the experimental 

group and students of the controlling group in the skill of asking 

questions in the texts before in the interest of the experimental group. 

The results also have  shown the presence of a statistically significant 

difference at the level of (a ≤ 0.05) between the average degrees of post-

measurement for the students of the experimental group and the 

students of the controlling group in the skill of clarifying the Qur’anic 

texts, in favor of the experimental group. Also the results  have shown 

the presence of a statistically significant difference at the level of (a ≤ 

0.05) between average levels of post-measurement for students of the 

experimental group and students of the controlling group in the skill of 

summarizing the Qur’anic texts, in favor of the experimental group 

and the presence of a statistically significant difference at the level of (a 

≤ 0.05) between the average levels of post-measurement for students of 

the experimental group and students of the controlling group in the 

skills of interpretation of Qur’anic texts ( the three skills as a whole) in 

favor of the experimental group. Based on results of the study, the 

researcher recommends adopting the skills of interpreting the Qur’anic 
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texts included in the study, and utilizing them when building curricula 

for the interpretation of the secondary stage, and training teachers to 

use the reciprocal reading strategy because of its 

 

 

 مقدمة: 
 ـيب كالسمك ،الناشئيف بتقكيـ الكفيؿككنيما  األكلى؛ المكانة اإلسالمية ةالتربي تحتؿ
سعادىـ  كتطبعيـ ضمائرىـ ربيتك  نفكسيـ، طيرتك  الناشئة قمكب كيفيي تز  مستقبميـ، في كا 

 الجامحة الميكؿ سمطاف مف ـيحميتك  النفسية، النزكات مف كيعصميـ الحميدة، الخصاؿ عمى
 عمى فيحرصكف كاليدل الصالح طريؽ لمناشئيف نيركىك ي المرضية، غير األىكاء كطمكح
 كالمناصفة كالتعاكف الحب مف متيف أساس عمى المجتمع بأبناء ـيعالقات كقياـ ،ـيرب طاعة

  ة.الخالص
كما تعٌد عمـك القرآف الكريـ أىـ العمكـ التي تشكؿ عصب الحياة، كالتي تتفرع منيا 
 التكنكلكجيا الحديثة، كعميو تطكرت النظرة إلى ىذا العمـ مف ككنو مجرد فرع مف فركع العمكـ
الطبيعية إلى أصؿ الفركع األخرل، لذلؾ مرت مناىج القرآف الكريـ في كثير مف بمداف العالـ 
بتطكرات عدة سعيا لتحقيؽ المستكل المقبكؿ لتدريس ىذا العمـ األساسي لممكاطف كالدكلة 

 (.ٕٖ: ََِِ)الزعانيف، كثبات، 
اميةن بيف المغات، دؿَّ عمى تحتؿُّ المغةي العربيةي مكانةن عظيمةن، كمرتبةن سمف جانب آخر ك 

مىٍت آيىاتيوي  ذلؾ أفَّ اهللى سبحانو كتعالى اصطفاىا لتككف لغةى كتاًبو الكريـ قاؿ تعالى: }ًكتىابه فيصِّ
ًبيِّا لِّقىٍكـو   .[ّ]فصمت:يىٍعمىميكف{ قيٍرآننا عىرى

، ( المغة مف الديف، فقاؿ:" فإف نفس المغة مف الديفْٕ: صُُٗٗكقد عدَّ ابف تيمية )
ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب"؛ فأضحى تعمُّـ الديف منكطه بتعمُّـ  كمعرفتيا فرضه كاجب، كما

 ،كلغتنا العربية لغة القرآف الكريـ ،ىذه المغة، كىذا ما أكسبيا سمة العالمية عمى مر العصكر
نَّوي لىتىنزيؿي رىبِّ اٍلعىالىًميفى * نى  ؿى ًبوً كقد ميزىا اهلل عز كجؿ قاؿ تعالي: }كىاً  مىى  زى كحي األًميفي * عى الرُّ

ًبيٍّ ميًبيفو  ٍنًذًريفى * ًبًمسىافو عىرى  .[ُٓٗ- ُِٗ: الشعراء]{ قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى اٍلمي
تفرزه  ماثكرة معرفية، كمع  مفيسكد العالـ  مامع القراءة  إلى الطالبكتزداد حاجة 

المطابع مف إنتاج فكرم كمعرفي بمعدالت ىائمة يكميا، حيث أطمؽ عمييا مسمى المكجة 
القرف الحادم كالعشريف،  إلىالكلكج اآلمف مف كأصبحت المعرفة قكة تمكف اإلنساف  ،الثالثة
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تطكرات كتناقضات كتقدـ تكنكلكجي متالحؽ الخطى، كفي سبيؿ ذلؾ كمو ليس  مف بما يتميز
إلنساف إال بامتالؾ المعرفة، كالتحصف بيا في مكاجية كؿ التحديات، كلف يأتي سبيؿ ل مف

 ذلؾ إال بالقراءة.  
ىدفا  أشكالوبمختمؼ النصكص القرآنية عمى استخداـ ميارات تفسير  لطالبتدريس ا دٌ كيع

مع  يـتكيفك  الطالب،التربكية في حياة  ألىميتو؛ نظرا اإلسالمية التربية أىداؼميما مف 
كما ، متخذيف مف فيميـ لمنصكص القرائية نبراسان لذلؾ تيـ اليكمية كمكاجية مشكالتياحيا

 ،باالستخداـ األمثؿ لمحصيمة المعرفية في التفكير كحؿ المشكالت التي تكاجيوذلؾ يتمثؿ 
فإف نتائج البحث  كتفسير النصكص القرآنية؛ كمف أجؿ جعؿ الطالب أكثر اىتمامان بالقراءة

 الكقت كالجيد تكفير؛ كذلؾ لالمناسبةات القرائية االستراتيجيبضركرة تزكيدىـ  التربكم تقترح
فيـ النصكص القرآنية، كالحقيقة أف الطالب  تحقيؽ سبيؿ في كالطالب المعممكف يبذلو الذم

 (.ََِِ ، (Strategic Reader" Keene"بحاجة إلى أف يصبحكا قارئيف استراتيجييف 
تمكيف الطالب مف  ىكىدؼ تدريس النصكص القرائية ( أف َُِِ) أبك رحمة كما أكضح

 –داخؿ الصفكؼ  –غير أف التدريس كثيران ما يقتصر ،فيميا كتحميميا كتفسيرىا كالحكـ عمييا
بحاجة إلى أف يصبحكا قارئيف استراتيجييف  فالطالب، عمى ميارة فيـ النص فحسب

"Strategic Reader"بالعمميات التي سيقكمكف بيا قبؿ بمعنى أف يككف لدييـ كعي  ؛
 .القراءة كفي أثنائيا

كمف ىذا المنطمؽ كانت الحاجة إلى استراتيجيات تدريسية جديدة في تدريس التفسير، 
، ألنو عمـ يتعمؽ بكالـ اهلل ، كأشرفيا ذكران عمـ التفسير مف أجٌؿ العمـك الشرعية قدران  حيث يعدٌ 

ر ليـ كبينات مف اليدل كالفرقاف. لقد حفظ اهلل تعالى الذم أنزلو لمناس كافة كىك دستك 
نَّا لىوي  }ًإنَّاالقرآف الكريـ مف التحريؼ كالتبديؿ إلى يكـ القيامة. قاؿ تعالى:  اً  ٍلنىا الذٍِّكر كى نىٍحفي نىزَّ

} اًفظيكفى (، كلذلؾ كجب عمى كؿ مسمـ أف يتمسؾ بكتاب اهلل، كأف يبذؿ ٗ)سكرة الحجر:  لىحى
مو، كنشره لمناس كتكضيح معانيو. كترجع أىمية دراسة التفسير إلى أف الجيد في حفظو كفي

يساعد عمى تطبيؽ أحكاميا كتنفيذىا في سمكؾ الفرد  فيـ آيات القرآف الكريـ فيما دقيقان 
 كالمجتمع، إضافة إلى إبراز فكرة إعجاز القرآف عند تفسير آياتو.
 قراءةاستراتيجية ال األىداؼه كمف االستراتيجيات التدريسية التي تسيـ في تحقيؽ ىذ

، التي تعني "عممية تصؼ القراءة باعتبارىا عممية تفاعؿ مع النص يتـ مف خالليا ةالتبادلي
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بأنيا "النشاط التعميمي أك  (ُْٗ: ََِٓ)تنشيط تجارب القارئ السابقة، كيعرفيا إبراىيـ 
، يتعمؽ بمكضكع الدرس"التدريسي الذم يحدث في صكرة حكار بيف المعمـ كالمتعمـ فيما 

عمى أربع استراتيجيات فرعية ىي التكضيح كالتساؤؿ كالتمخيص  ةالتبادلي قراءةتشتمؿ الك 
بكاسطة تدريبيـ  فيـ المقركءعمى  طالباالستراتيجيات مف شأنيا مساعدة الكىذه كالتنبؤ، 

 .(Kelly, 2011)  قراءةعمى التفسير كالتكسع كالتمخيص كتكجيو فيميـ أثناء ال
مف االستراتيجيات المناسبة لتعميؽ فيـ الطالب السيما  ةالتبادليقراءة ال استراتيجية دٌ تعك 

تساىـ في تنمية القدرة عمى الحكار كالمناقشة  استراتيجيةفي دراسة مادة التفسير، فيي 
كتبادؿ اآلراء ككجيات النظر المتباينة، كما يتيح استخداميا الفرصة عمى طرح األسئمة 

كيساعد استخداميا عمى الفيـ مف خالؿ طرح أكجو مختمفة  ط كالتمخيص، أيضان كاالستنبا
لبياف المعاني كالنصكص المراد تفسيرىا، كما ييدؼ التدريس التبادلي إلى تنمية القدرة عمى 

؛ أحمد، ََِٖ؛ المنتشرم، ََِّالتمخيص كالكصكؿ إلى األفكار كتنظيميا )زيتكف، 
؛ العالف، َُِِ؛ الناجـ، َُِِ؛ عطية، َُُِ ؛ الكساب،َُُِ؛ الحميداف، ََِٗ
 (.َُِٓ؛ الرباط، َُِّ؛ عبد الجميؿ، َُِّ

عمى عدة مقكمات أبرزىا انتقاؿ المسئكلية المبدئية  ةالتبادلي قراءةال استراتيجيةكترتكز 
في التعمـ، كربط  لمتعمـ تدريجيا لمطالب، كتضاؤؿ دعـ المعمـ لمطالب كمما قطعكا شكطان 

لجديدة كالمعارؼ السابقة لدل المتعمـ. كقد أشار كثير مف التربكييف إلى أف المعمكمات ا
التدريس التبادلي تشتمؿ عمى أربع استراتيجيات فرعية ىي التكضيح كالتساؤؿ  استراتيجية

كالتمخيص كالتنبؤ، كىي استراتيجيات تساعد الطالب عمى التفسير كالتكسع المعرفي 
 .(Kelley, 2011)لتعمـ اكالتمخيص كتكجيو فيميـ أثناء 

 طالبكجب تبني استراتيجية تدعك إلى تعكيد ال طالب،معنى عند الذم تعمـ  جؿ إحداثكأل
كقراءتيا مف منظكر  ،عمى اإلبداع القائمة عمى عمؽ الرؤية كقدرتيا عمى التعامؿ مع األفكار

كاسع، كدعـ ثقافة اإلبداع في المناىج الدراسية، كالممارسات التعميمية في نطاقيا الشامؿ في 
(. كقد ثبت أف القراءة ََِٕإطار ما تدعك إليو التربية اإلسالمية كتؤكد عميو )الجالد، 

 افحص فاعميتي كلكف الحاجة ماسة إلى ،كتزيده لمنصكص التبادلية تحفز االستيعاب القرائي
ؽ األىداؼ يحقتكما بات تفسير النصكص القرآنية ضركريا ل ،في تفسير النصكص القرآنية

 .خاصة التعميمية الخاصة بمناىج التربية اإلسالمية عامة كالقرآف الكريـ
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 االحساس بمشكلة البحث:

 ت إلىىدف اإلسالميةمتربية ل امعممن أربعة عشر مع  أجراىا مقابالت خالؿ مف الباحث الحظ
 األساليب معرفة الكاقع الفعمي لالستراتيجيات المستخدمة في تدريس النصكص القرآنية، أف

المستخدمة في التدريس اقتصرت عمى التمقيف، ككانت بعيدة عف المناقشات التي ليا عالقة 
حيث أف سير الدرس يقكـ  ،كتفسير النض القرآني لمنصكص القرآنية، بميارات الفيـ القرائي

ثـ مطالبة الطالب بالقراءة  ،ى تدكيف المعمـ لألفكار كمعاني الكممات الجديدة عمى السبكرةعم
مٌما أدل إلى تدني ميارات  ،كمف ثـ يقـك المعمـ بمناقشة الدرس مناقشة سطحية ،الجيرية

 . نصكصتفسير النص القرآني لدييـ، كالفيـ السطحي لم
تفسير النصكص القرآنية لدل ىؤالء في ان قصكر ىنالؾ أف أيضا كما أظيرت المقابالت 

الطالب نتيجة مكضكعية لعكامؿ متعددة قد يككف مف أىميا: أف معممي التربية اإلسالمية ال 
طالبيـ، األمر الذم قد  تفسير النصكص القرآنية لدل يستخدمكف استراتيجيات محددة لتنمية

النصكص القرآنية. كما أف  يترتب عميو عدـ إتاحة الفرصة لتدريب الطالب عمى ميارات فيـ
غالبية معممي التربية اإلسالمية ال يعدكف تدريس ميارات تفسير النص القرآني نشاطان تعميميان 
أساسيان ضمف خطكات استراتيجية التدريس داخؿ الفصؿ كما أف بعضيـ ال يشجعكف طالبيـ 

 التبادلية الكاعية. عمى التدريب عمى قراءة النصكص القرآنية باستخداـ استراتيجية القراءة
عمى تفسير النصكص القرآنية نتائج بعض الدراسات مثؿ: دراسة  الطالب كما يؤكد ضعؼ

كدراسة الغامدم  ،(ََُِكدراسة الحميد ) ،(ََِٖ( كدراسة أحمد )َُِِالحربي )
 (.َُِِكدراسة عدناف )  ،(ُّْْكدراسة العصيمي ) ،(َُُِ)

 الباحث قاـ القرآنية،عمى تفسير النصكص  لدل الطالب ضعؼ كجكد مف التأٌكد بيدؼك 
 مستكل لقياس كؿ ثانكماأل  الصؼ البط مف شممت أربعة كعشريف طالبا استطالعية دراسةب

 عف النتائج ككشفت التفسير، مادة في أسئمة سبعة عمى االختبار كاشتمؿ ـ،لديي التحصيؿ
كاضحان  ىنالؾ قصكران كأف  ،المقرر في الكاردة القرآنية النصكص فيـ في الطالب مستكل تٌدني

كمما يترتب عمى ذلؾ  ؛في ميارات تفسير النصكص القرآنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
األمر ميارات تفسير النصكص القرآنية؛ إعادة النظر في إتاحة الفرص لتدريب الطالب عمى 

 في تفسير النصكص القرآنية ة فٌعالةالذم يبرز أىمية البحث في استخداـ استراتيجي
 ؛القراءة التبادلية الستخداـ استراتيجية تدريسيا في التفسير مادة مناسبة الباحث رأل كقد

 في كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف عمييا المنصكص التفسير مادة تدريس أىداؼ تضمنتو لما



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ّْٔ - 

 نصكص فيـ عمى تساعد ميارات تنمية مف (2007) ة الثانكيةلممرحم الشرعية العمكـ كثيقة
 ،استراتيجية القراءة التبادلية خطكات مع تدريسيا في تتناسب الميارات كىذه ية،نالقرآ

 البلمط نشاطات عمؿ في السعي مف الكثيقة في جاء كما الميارات، ىذه تنمية في كفاعميتيا
 .الدرس في التعميمية الخبرات خالؿ مف األساسية التفكير ميارات لتنمية

استراتيجية القراءة المتبادلة كاف ليا أثر كبير  أف  Gosson (2016)أشارت دراسة كما 
تقكيـ القراءة " لدم  –التفاعؿ كاإلبداع -النقد-الفيـ -عمى تنمية ميارات القراءة " التعرؼ 

طالب الصؼ الثاني بالمرحمة الثانكية في كندا كذلؾ مف خالؿ اختبار تـ تصميمة مف قبؿ 
كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ ىذه االستراتيجية في  ،يارات القرائيةالباحث في الم

( " فاعمية استراتيجية القراءة التبادلية في َُِٓ) دراسة شعباف ، كأيضا أظيرتالتدريس
كذلؾ  ،"األدبيالتذكؽ  – األدبيالفيـ  –الحفظ كالتذكر -األدبيةيارات " القراءة متنمية 

ضركرة استخداـ ىذه  إليكأكصت الدراسة  ،ة السعكديةبمنطقة عسير بالمممكة العربي
 .اإلسالميةاالستراتيجية في تدريس مقررات المغة العربية كالدراسات 

فاعمية استراتيجية القراءة  إلى (Coleven , 2017) ككلفيف دراسة أيضا كتكصمت
ة النص الكامؿ مف خالؿ قراء كاستيعاب المقركء اإلبداعيالكتابي  األداءالتبادلية في تحسيف 

األمريكية  أكىايكخطكات استراتيجية القراءة التبادلية لطالب المرحمة الثانكية بكالية  إطارفي 
كأكصت الدراسة بأىمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تطكير تدريس المغة كقراءة 

الميارات القرائية  تنميأف القراءة التبادلية  مف خالؿ الدراسات السابقة النصكص. كقد ثبت
 .في تفسير النصكص القرآنية اكلكف الحاجة ماسة إلى فحص فاعميتي لمنصكص،

 عمى أىداؼ كمحتكم مناىج التربية اإلسالمية طرألما كما جاءت ىذه الدراسة استجابة 
 يتسـ بالتطكير الذم ،العصر متطمبات مع استجابة تطكير في المممكة العربية السعكدية مف

إذ تعٌد كتب التربية اإلسالمية لممرحمة أحد نتاجات خطة التطكير التربكم في  ،المستمر
كالتي أكدت استخداـ استراتيجيات جديدة كحديثة ، ََِّالسعكدية في ضكء رؤية المممكة 

في تدريس ميارات القراءة. كعميو فالدراسة الحالية تأتي استجابة لخطة التطكير التربكم في 
كدية كمنسجمة مع عممية تحديثيا حيث ىدفت إلى تكسيع كتعميؽ األثر المممكة العربية السع

لمبرنامج مف أجؿ تحسيف تحصيؿ الطالب كتنمية قدراتيـ القرائية في فيـ نصكص  النكعي
 القراف الكريـ.  
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 تحديد مشكلة البحث:

التي قاـ بيا الباحث عمى  االستطالعيةخالؿ الدراسات السابقة، كالدراسة كمف  مما سبؽ،ك 
تتحدد مشكمة ، طالب الثانكية بمحافظة تربة بالطائؼ حكؿ ميارات تفسير النصكص القرآنية

ما فاعمية استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية ميارات تفسير  في "الدراسة الحالية 
 الثانكم؟ األكؿالصؼ  البالنصكص القرآنية لدل ط
 األسئمة الفرعية التالية:كتفرع مف السؤاؿ الرئيس 

بالمممكة العربية  طالب الصؼ األكؿ الثانكمما ميارات تفسير النصكص القرآنية الالزمة  (ُ
 السعكدية؟

لدل طالب  ما أسس بناء استراتيجية القراءة التبادلية في تفسير النصكص القرآنية (ِ
 الثانكم؟الصؼ األكؿ 

لدل طالب الصؼ  ير النصكص القرآنيةما فاعمية استراتيجية القراءة التبادلية في تفس (ّ
 الثانكم؟األكؿ 
 :البحثفروض 

 ة:تيلإلجابة عف أسئمة الدراسة سيختبر الباحث الفركض اآل
( بيف متكسطي درجات القياس a ≤ 0.05ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ) (ُ

 ،التبادليةالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القراءة 
ميارة تصكر معنى كطالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في 

 . النص القرآني الكريـ
( بيف متكسطي درجات القياس a ≤ 0.05ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ) (ِ

 ،البعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القراءة التبادلية
مفردات ميارة استيعاب طالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في ك 

 . يحتكييا النص القرآني الكريـ كتركيبات لغكية
( بيف متكسطي درجات القياس a ≤ 0.05ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ) (ّ

 ،اءة التبادليةالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القر 
استنباط األحكاـ ميارة كطالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في 

 . النص القرآني الكريـ كاآلداب كالقيـ المتضمنة



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ّٔٔ - 

( بيف متكسطي درجات القياس a ≤ 0.05ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ) (ْ
 ،باستخداـ استراتيجية القراءة التبادليةالبعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي درست 

تفسير النصكص  اتكطالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في ميار 
 .(القرآنية مجتمعة )الميارات الثالثة ككؿ

 البحث:أهداف 

 .تحديد ميارات تفسير النصكص القرآنية الالـز تنميتيا لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم (ُ
طالب  لدلتعرُّؼ فاعمية القراءة التبادلية في تنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية  (ِ

 الصؼ األكؿ الثانكم 
 :البحثأهمية 

كطرائؽ  استراتيجياتالتجاىات العالمية في التربية، القاضية بضركرة استخداـ امسايرةن  (ُ
 تدريس حديثة، تجعؿ مف المتعمـ محكر العممية التعميمية التعمُّمية.

الكشؼ عف فاعمية استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية ميارات تفسير النصكص  (ِ
 القرآنية.

تزكيد مخططي كمؤلفي مناىج المغة العربية بقائمة ميارات تفسير النصكص القرآنية  (ّ
 .المرحمة الثانكية البالمناسبة لط

في  ة اإلسالمية؛التربياعدة القائميف عمى برنامج إعداد كتدريب المعمميف في مجاؿ سم (ْ
كما  القراءة التبادلية،نحك الخمؽ، كاإلبداع، كاالبتكار في ضكء  ـ، كاألخذ بيىـتنمية دكر 

 .استراتيجياتتنضكم تحتو مف 
التي  استراتيجية القراءة التبادليةالمساعدة في تقديـ الدليؿ اإلجرائي الذم يتضمف  (ٓ

 تستيدؼ تنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية.
 استراتيجياتلتجريب  ؛ض التكصيات كالمقترحات التي تفتح المجاؿ أماـ الباحثيفطرح بع (ٔ

كالتربية أخرل تساعد في تنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية بصفة خاصة، 
 بصفة عامة. اإلسالمية

 :البحثحدود 

( لطالب الصؼ األكؿ الثانكم ُالكحدة الثالثة )سكرة األعراؼ( مف كتاب )التفسير  (ُ
  .المقررات( البرنامج المشترؾ)نظاـ 
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تفسير النصكص القرآنية ك  مستقؿ رالقراءة التبادلية كمتغياستخدمت الدراسة -ب (ِ
 المتمثمة في كمتغير تابع.

الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي في -تعالىبفضؿ اهلل -تـ إجراء ىذه الدراسة  (ّ
 ىػ.َُْْىػ/ُّْٗ

في ىػ َُْْ-ىػ ُّْٗطالب الصؼ األكؿ الثانكم لعاـ الصؼ  البمف ط مجمكعة (ْ
التابعة لإلدارة العامة  – بف خزيمة بمحافظة تربةاثانكية )احدل المدارس الحككمية 

 (.بمنطقة مكة المكرمة الطائؼلمتعميـ بمحافظة 
 البحث:مصطلحات 

( بأنيا "القدرة ٓٓ: ص ََِٓاصطالحان عرفيا زيتكف ) :(Effectiveness)فاعمية (ُ
عمى إنجاز األىداؼ أك المدخالت لبمكغ النتائج المرجكة، كالكصكؿ إلييا بأقصى حد 

( أف مصطمح الفاعمية لمدراسات التربكية ََِّ) النجار كعمارممكف "، كذكر شحاتو ك 
التجريبية يعبر عف مدل األثر الذم يمكف أف تحدثو المعالجة التجريبية بعٌدىا متغيرنا 

 في أحد المتغيرات التابعة.  مستقالن 
كتيٌعرؼ إجرائيا بالتغير اإليجابي الناتج عف تدريس طالب الصؼ األكؿ الثانكم نصكص قرآنية 

كيقاس ىذا التغير باختبار فيـ النصكص القرآنية، الذم  ،القراءة التبادلية الستراتيجيةكفنقا 
 ه الباحث ليذا الغرض.عدٌ أ
 (:Reciprocal Teaching Strategy) ةالتبادلي قراءةال استراتيجية (ِ

استراتيجية تقكـ عمى الحكار بيف مجمكعة مف  بأنيا( ُٕـ: صََِٖمحمد )عرفيا 
يكجييـ المعمـ حكؿ نص يقرؤكنو عف طريؽ التمخيص، كالتساؤؿ الذاتي، كالتكضيح طالب ال

 ثـ التنبؤ مف اجؿ تنمية الفيـ القرائي. 
فاعمية عمى ىيئة تبأنيا: "إجراءات  (ِّ: ص ََِٖالكارد في الحارثي ) يعرفيا الشعيبيك  

 استراتيجياتأك الطالب بعضيـ بعضا، يتبادلكف فيو أدكار تدريس  ،حكار بيف الطالب كالمعمـ
المادة  لتجزئىي: التنبؤ، كالتساؤؿ، كالتصكر الذىني، كالتكضيح، كالتمخيص؛  ،خمس

 يا، تمييدنا لمحكـ عمييا كنقدىا".مً يٍ فى ك المقركءة 
تستيدؼ زيادة استيعاب الطالب لمنصكص القرائية يتبادؿ فييا  ةالتبادلي قراءةال كاستراتيجية

، كالتكضيح، كالتمخيص المعمـ كطالبو األدكار مف خالؿ مراحؿ أربع: التنبؤ، كطرح األسئمة
(Palinscar & Brown, 1984; Oczkuz, 2003.) 
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اءات التفاعمية التي تككف عمى شكؿ حكار مجمكعة مف اإلجر  ا بأنيا:عرفيا الباحث إجرائين يك 
معيف؛ مف أجؿ  قرآنيحكؿ نص  ،عضبال ـمع بعضي الب، أك بيف الطالطالبك  المعمـبيف 

عمى كىي  ،فرعية استراتيجياتمف خالؿ تنفيذ أربع  القرآني، عمى فيـ النص ـمساعدتي
 الترتيب: التنبؤ، كالتساؤؿ، كالتكضيح، كالتمخيص.

يصكغ تكقعات عما  أكحيث تتطمب مف القارئ أف يضع فركضا  (:Predicting) التنبؤ-ُ
سيناقشو المؤلؼ في الخطكة التالية مف النص، األمر الذم يكفر ىدفا أماـ القارئ ما 
يؤدم إلى تمكف القارئ مف عممية استخداـ تنظيـ النص عندما يتعمـ، كيدرؾ أف العناكيف 
الرئيسة، كالفرعية، كاألسئمة المتضمنة في النص تعد كسائؿ مفيدة لتكقع ما يدكر حكلو 

 لمحتكل في كؿ جزء مف أجزاء النص المقركء.ا
عندما يكلد القارئ أسئمة حكؿ ما يقرأ، فأنو بذلؾ يحدد  (:Questioningالتساؤؿ )-ِ

درجة أىمية المعمكمات المتضمنة بالنص المقركء، كما صالحيتيا، كما أنو يكسب 
 ميارات صياغة األسئمة ذات المستكل المرتفع مف التفكير.

عندما ينشغؿ القارئ في تكضيح النص، مف خالؿ تحديد  (:Clarifyingالتكضيح )-ّ
االستراتيجية البديمة لمتغمب عمى ىذه  إلى نقاط الصعكبة فيو، فإف ىذا اإلجراء يكجيو

 .الصعكبات إما بإعادة القراءة أك االستمرار أك طمب المساعدة
األفكار الرئيسة  : ىنا نتيح الفرصة أماـ القارئ لتحديدSummarizing)التمخيص )-ْ 

في النص المقركء، كأيضا إلحداث تكامؿ بيف المعمكمات الميمة في النص، كمف خالؿ 
دراؾ العالقات بينيا.  تنظيـ كا 

 ميارات تفسير النصكص القرآنية: (ّ
 في بو كخفي المراد معناه أشكؿ ما ( التفسير بانو "بيافَُِٔ:ِٖيعرؼ القحطاني )

 فيك القرآف لمعاني بياف فيو ما كؿ" :ىي كمية قاعدة في "التفسير مفيكـ"الكريـ"، القرآف
  ."تفسير

تصكر معنى نص القراف الكريـ بشكؿ  بأنو إجرائيا تفسير النصكص القرآنيةؼ الباحث عرٌ يك 
صحيح يستكعب كؿ جكانبو مف مفردات كتركيبات لغكية كاستنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ 

اختبار فيـ النصكص القرآنية الذم كضع ليذه إطار المتضمنة بالنص كربطيا بالكاقع في 
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حيث تتككف ميارات تفسير النصكص القرآنية في البحث الحالي مف الميارات الفرعية الغاية.
 التالية:

 ميارة تصكر معنى النص القرآني الكريـ. (ُ
 يحتكييا النص القرآني الكريـ. مفردات كتركيبات لغكيةميارة استيعاب  (ِ
 النص القرآني الكريـ. حكاـ كاآلداب كالقيـ المتضمنةاستنباط األميارة  (ّ

 البحث: أدبيات
 المحور األول: استراتيجية القراءة التبادلية

القراءة عممية عقمية معقدة تعني قدرة الفرد عمى بناء المعاني مف خالؿ تفاعمو مع نص 
تتطمب ( كيعني ىذا التعريؼ أف القراءة Clay, 1993; Afflerbach, 2007مقركء )

ميارات عديدة تمكف القارئ مف التفاعؿ مع النص. كلعؿ أىـ ىذه الميارات الفيـ كمف ىنا 
جاء مصطمح الفيـ القرائي الذم يعني فيـ أفكار نص ما في ضكء خبرات القارئ كمعارفو 

(Harp & Brewer, 2005 كيعٌد الفيـ القرائي ىدفنا أسمى تقصده المناىج كالبرامج ،)
راح عمى القراءة الفاعمة "القرائية ألنو  " التي تقكـ عمى Effective Readingدليؿ صي

 استجابة القارئ لمنص كقدرتو عمى بناء معنى مما يقرأ.
كعمى ما سبؽ، فإف الفيـ القرائي يضـ ثالثة عناصر : القارئ، كالنص، كالتفاعؿ بيف 

عؿ يتحدد نكع ( كتبعا ليذا التفأََِ( )أحمد، Sweet & Snow ,2002القارئ كالنص )
الفيـ القرائي فإذا قصد القارئ الكقكؼ عمى أفكار النص كتفصيالتو فإنو سيفيمو فيما حرفيا 

"Literal أما إذا أعمؿ فكره في النص ليفسره كيشرحو كيقرأ ما بيف سطكره فإنو سينتقؿ إلى "
تفاعؿ "   كيمكف أف يInterpretativeمستكل أعمى مف االستيعاب يسمى الفيـ التفسيرم "

القارئ مع النص بشكؿ أعمؽ يؤىمو لمقارنة ما يقرأ مع غيره مف النصكص  كإلصدار أحكاـو 
ـٌ   –عمى دقة األفكار كمالءمتيا  ليصؿ   إلى مستكل الفيـ القرائي الناقد  –مف ث

"Critical"(Roe at el, 2005).) 
المعمـ كالطالب، كبيف كتيعرؼ القراءة التبادلية بأنيا "شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ الصفي بيف 

الطالب أنفسيـ يتبادلكف فيو األدكار، فقد يقـك الطالب بتدريس مفيـك معيف أك يحؿ مشكمة، 
كيعبر أثناء ذلؾ بالكيفية التي يفكر بيا، كيقـك المعمـ، كالطالب بالتحاكر معو، كطمب 

طريقة أك تكضيحات منو، كالتعميؿ لخطكاتو، كاإلفصاح عف كيؼ يفكر كلماذا سار بيذه ال
 (،ِِِ: ص ََِٗكيؼ خطط لما قاـ بو" )عبيد، 
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 بمنسر يد عمى تطكيرىا تـ االستراتيجية ىذه أفٌ Howard, 2004: p1) )ىكارد  كذكر -
 زيادة عمى المتعمميف لمساعدة ـ؛ 1983 عاـ   Palincsar & (Brown)كباركف 

 :ىي فرعية؛ أربع استراتيجيات خالؿ مف القرائي الفيـ
 .الرئيس المحتكل تمخيص-ُ
 .األسئمة صياغة-ِ
 .الغمكض تكضيح-ّ
 .يحدثا الحقان  ما تكقع-ْ

 أهداف استراتيجية القراءة التبادلية:

 (:Foster & Rotoloni, 2005إلى ) تيدؼ استراتيجية القراءة التبادلية
التدريس التبادلي الفرعية:  استراتيجياتتعمؽ مستكل الفيـ لدل الطمبة مف خالؿ تطبيؽ  (ُ

 التنبؤ، كالتساؤؿ، كالتكضيح، كالتمخيص.
الفرعية: التنبؤ،  االستراتيجياتيتـ تعزيز  ؛مف خالؿ التكجيو، كالنماذج، كالمحاكاة (ِ

 كالتساؤؿ، كالتكضيح، كالتمخيص.
 الفرعية. االستراتيجياتمف حيث تقدميـ أثناء تطبيؽ  ؛مراقبة الطمبة ألنفسيـ (ّ
 ل األداء التدريسي في بيئات تعممية مختمفة.تقكيـ مستك  (ْ
 إلى: ؼالتبادلية تيد( أف استراتيجية القراءة ِّٓص :ََِٖ) كالجيش ،كرأل عفانة (ٓ
مما يزيد مف قدرتيـ عمى التعامؿ مع المثيرات، مف  ؛تنشيط جانبي الدماغ عند الطمبة (ٔ

لتمخيص، كطرح مثؿ: ا ،خالؿ تفاعميـ في مجمكعات، كتدريبيـ عمى الميارات المغكية
 األسئمة، كالتنبؤ.

التفكير لدييـ، كالكعي بيا، كتنظيميا ضمف  استراتيجياتتدعك الطمبة إلى مراجعة  (ٕ
ينبغي  ،تكتيكية استراتيجياتالتعمـ في جانبي الدماغ، فيي تتضمف عدة  استراتيجيات

 تحميمية، أـ تركيبية، أـ منطقية. االستراتيجياتسكاءن كانت تمؾ  ؛عمى الطمبة اكتسابيا
الطمبة قادريف عمى القيادة، كاتخاذ القرارات، كمحاكمة سمكؾ  االستراتيجيةتجعؿ ىذه  (ٖ

اآلخريف، كتطكيره بطرؽو مقبكلة، األمر الذم يؤكد أىمية ذلؾ في بناء الشخصية 
 لحكـ.المدربة لمتعامؿ مع اآلخريف، كاستخداـ المنطؽ العقمي في إصدار ا ،القيادية

مف اتباع مجمكعة مف الخطكات، كىي  بدٌ  ال التبادلية؛القراءة  استراتيجيةلتنفيذ ك        
 كاآلتي:
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ا كيفية استخداـ  (ُ  االستراتيجياتيقـك المعمـ في بداية الدرس بقيادة الحكار، مكضحن
 الدرس.الفرعية كؿ منيا عمى حدة، مطبقنا إياىا عمى 

 التبادلية القراءةالفرعية  باالستراتيجياتمات المتعمقة تيكزَّع البطاقات التي تتضمف المي (ِ
 عمى الطالب أثناء جمكسيـ في الكضع المعتاد.

يقـك الطالب بالقراءة الصامتة لفقرة محددة، ثـ يتبادلكف الحكار الجماعي بينيـ؛ بناءن  (ّ
 عمى الميمات المحددة لكؿ منيـ.

بينيـ األدكار، كيعيف لكؿ مجمكعة ييقىسَّـ الطالب إلى مجمكعات غير متجانسة، كتكزع  (ْ
 قائد يقكـ بدكر المعمـ، مع مراعاة تغيُّر األدكار عند االنتقاؿ إلى فقرة جديدة.

يتـ تكزيع نسخة مف النص عمى كؿ طالب محدد بيا نقاط التكقؼ بعد كؿ فقرة،  (ٓ
 كتخصيص كقت مناسب لمقراءة الصامتة لكؿ فقرة؛ طبقان لطكليا، كدرجة صعكبتيا.

لحكار التبادلي داخؿ المجمكعات بأف يدير القائد أك المعمـ الحكار، كيقكـ كؿ فرد يبدأ ا (ٔ
داخؿ كؿ مجمكعة بعرض ميمتو لباقي أفراد المجمكعة، كيجيب عف استفساراتيـ حكؿ 

 ما قاـ بو.
تيكزَّع أكراؽ التقكيـ التي تضـ أسئمة عمى القطعة كاممة، بعد االنتياء مف الحكارات  (ٕ

المعمـ عمميات التفكير التي تمت؛ لمتأكد مف مساعدتيا عمى فيـ حكليا، كمراجعة 
 المقركء.

يكمؼ المعمـ عضكنا كاحدنا مف أعضاء المجمكعة بالبدء في استعراض اإلجابات عف  (ٖ
أسئمة التقكيـ، مع تكضيح الخطكات التي اتبعتيا المجمكعة، كالعمميات العقمية التي 

 (.َِٖ-ِٕٗ: صَُِٓ، استخدمتيا؛ ألداء ميمتو المحددة )شحاتو
 :القراءة التبادلية استراتيجية في كالمتعمـ المعمـ دكر -
 كفؽ التبادلية القراءة استراتيجية تطبيؽ أثناء معينة كالمتعمـ أدكران  المعمـ مف كؿ ؤدمي 

  :اآلتي في 138) ص :ـ 2015كالمطاكع ) الخميفة ليا أكجزىا الفرعية الميمات
 المعمـ يقكـ التبادلية لمقراءة الفرعية الميمات ضكء في :التبادلية القراءة في المعمـ دكر-ُ

 :التالي النحك عمى مجمكعة كؿ لنشاط كفقان  مف األدكار بالعديد
 :) كالمتعممكف المعمـ (األكلى المجمكعة-)أ(
 .النمكذج تقديـ خالؿ مف لممتعمميف عممي بياف تقديـ (ُ
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 .التبادلية لمقراءة الفرعية األربع الميمات شرح (ِ
 المناسبة الراجعة التغذية تقديـ مع الفرعية التبادلية القراءة لميمات المتعمميف ممارسة (ّ

 صغيرة مجمكعات إلى المتعمميف تقسيـ- تبايف مجمكعة كؿ في كيراعى.المعمـ مف جانب
 .الحاجة كقت لممتعمميف الراجعة التغذية تقديـ.مجمكعة كؿ في المتعمميف مستكيات

 :) المتعممكف (الثانية المجمكعة-ِ 
 .المتعمميف تقدـ مستكل مالحظة (ُ
 .األداء لمستكل كفقان  لممتعمميف الراجعة التغذية تقديـ (ِ
 لممخص عرضيـ أثناء الحذؼ أك باإلضافة المتعمميف مف المجمكعات قائدم تكجيو (ّ

 .المجمكعة أعضاء باقي قراءتيـ عمى
 لممياـ كفقان  التبادلية القراءة في المتعمـ دكر يتمثؿ :في القراءة التبادلية المتعمـ )ب(دكر

 .ليا الفرعية
 :اآلتي النحك عمى
 :في المتعمـ دكر كيتمثؿ التكضيح،-ُ
 األسئمة كطرح صياغة .المجمكعة قائد قبؿ مف الٌنص في الغامضة النقاط تكضيح 

 .المكضكعية
 الٌنص في فيميا عمييـ التبس التي النقاط مجمكعة كؿ أعضاء ييحدد.  
 الٌنص مف الغامضة األجزاء قراءة إعادة. 
 :في المتعمـ دكر كيتمثؿ التساؤؿ،-ِ
 لزمالئو المجمكعة قائد قبؿ مف األسئمة بعض تكجيو.  
 قائدىـ ألسئمة مجمكعة كؿ أعضاء استماع. 
 .يضع أعضاء كؿ مجمكعة إجابات لألسئمة التي كجييا ليـ القائد 
 في:التمخيص، كيتمثؿ دكر المتعمـ -ّ
  .القراءة الصامتة لمٌنص 
 .القياـ بدكر المعمـ بصفتو قائد المجمكعة 
 .تمخيص كعرض ما تمت قراءتو عمى زمالئو في المجمكعة 
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 الصؼ األكؿ ثانكم: يميارات تفسير النصكص القرآنية ف
 حيث تتككف ميارات تفسير النصكص القرآنية في البحث الحالي مف الميارات الفرعية التالية:

 ميارة تصكر معنى النص القرآني الكريـ. (ُ
 يحتكييا النص القرآني الكريـ. مفردات كتركيبات لغكيةميارة استيعاب  (ِ
 النص القرآني الكريـ. استنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ المتضمنةميارة  (ّ

 اجراءات البحث:
 :البحثمجتمع 

الدراسة  مجمكعةحيث تككنت  مف طالب الصؼ االكؿ الثانكم،  ا المجتمع كتككف ىذ
في الفصؿ الصؼ األكؿ الثانكم )نظاـ المقررات( البرنامج المشترؾ  البمف ط ا( طالبٔٔ)

إلى مجمكعتيف، إحداىما تمثؿ  قسمةم،  قَُْْ- ُّْٗالدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي
عشكائية، المجمكعة التجريبية، كاألخرل تمثؿ المجمكعة الضابطة، كتـ اختيارىما بطريقة 

يتـ تقسيـ مدارس الثانكية إلى كيانات، يمثؿ كؿ كياف مركزان يضـ عددان مف فصكؿ  حيث
الصؼ األكؿ ثانكم ثـ االختيار بالقرعة عمى إحدل ىذه المدارس، كمف ثـ اختيار عشكائي 

كاختيار فصميف مف فصكؿ  ،عمى إحدل المدارس )ثانكية ابف خزيمة بتربة( عف طريؽ القرعة
مدارس الثانكية ليمثؿ فصال منيا المجمكعة التجريبية )تدرس نصكصان الصؼ األكؿ ثانكم بال

، )باستخداـ استراتيجية القراءة التبادلية -الكحدة الثالثة مادة تفسير سكرة األعراؼي قرآنية ف
 كاألخرل المجمكعة الضابطة )تدرس النصكص القرآنية نفسيا بالطريقة االعتيادية(.

كالتي درست  ا،( طالبِّ) ـ( المجمكعة التجريبية، كعددىُ) األكؿ ثانكمكقد مثؿ 
( المجمكعة ِ) األكؿ ثانكمفي حيف مثؿ الصؼ  استراتيجية القراءة التبادلية، باستخداـ

 كالتي درست باستخداـ الطريقة المعتادة. ا،( طالبّْ) ـالضابطة، كعددى
 ( تىصَع أفشاد عُنخ اٌذساسخ1جذوي )

 اٌّجّىع اٌىٍٍ عذد اٌطالة اٌّجّىعخ اٌظف اٌذساسٍ اٌّذسسخ

 ثبنىَخ ثن خضَّخ ثتشثخ
 55 23 اٌتجشَجُخ 1األوي ثبنىٌ/

 23 اٌضبثطخ 3األوي ثبنىٌ/ 

 :البحث أدوات

 تـ إعداد األدكات كالمكاد اآلتية: ؛لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
 قائمة ميارات تفسير النصكص القرآنية. (ُ
 اختبار تفسير النصكص القرآنية. (ِ
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 استراتيجية القراءةدليؿ المعمـ لتنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية في ضكء  (ّ
  ة.التبادلي

 استراتيجية القراءةلتنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية في ضكء تحميؿ المحتكل  (ْ
 ةالتبادلي

جراءات إعدادىا:    ،كفيما يمي كصؼ ليذه األدكات كالمكاد  كا 
 قائمة ميارات تفسير النصكص القرآنية: إعداد-أكالن 

 :تيةتـ إعداد قائمة ميارات تفسير النصكص القرآنية كفؽ الخطكات كاإلجراءات اآل
 اليدؼ مف القائمة: تحديد-أ

 كؿالصؼ األ  البىدفت القائمة إلى تحديد ميارات تفسير النصكص القرآنية المناسبة لط
 بغرض االستفادة منيا في:(؛ لمشترؾا القسـ-المقرراتالثانكم )نظاـ 

 .إعداد اختبار لقياس ميارات تفسير النصكص القرآنية (ُ
 ة.التبادلي استراتيجية القراءةتنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية مف خالؿ  (ِ
 كتحميؿ المحتكل.إعداد دليؿ المعمـ  (ّ
 مصادر بناء القائمة: تحديد-ب

 عمى دراسة المصادر اآلتية:لقرآنية، اتـ االعتماد في إعداد قائمة ميارات تفسير النصكص 
 قكائـ ميارات تفسير النصكص القرآنية الكاردة في البحكث كالدراسات السابقة. (ُ
 كمياراتو. القرآنية،بعض الدراسات كالبحكث التي تناكلت تفسير النصكص  (ِ
 ، كبطرائؽ التدريس.التربية اإلسالميةاألدب التربكم المتعمؽ بكتب  (ّ
)الكحدة  لمشترؾمقررات القسـ االالثانكم نظاـ  كؿلمصؼ األ التفسير محتكل مقرر  (ْ

 .(بسكرة األعراؼالخاصة 
 لممرحمة الثانكية.التربية اإلسالمية تفسير الكاردة بكثيقة تعميـ الأىداؼ تدريس  (ٓ
 األخذ بآراء بعض المختصيف كالقائميف عمى العممية التعميمية في المرحمة الثانكية. (ٔ
 المرحمة الثانكية. البلطدراسة الخصائص النمائية  (ٕ
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 القائمة: محتكل صياغة-ج
 كتصنيفيا القرآنية،تفسير النصكص  ميارات حصر بعض تـ سبؽ، ما عمى االطالع بعد
تنتمي لتمؾ  الميارات الفرعية التي مف ميارة عددان  كؿ كتتضمف ميارات رئيسة، ثالثفي 

 :األكلية يكضح محتكل القائمة في صكرتيا كالجدكؿ التالي الميارة،
 ميارة تصكر معنى النص القرآني الكريـ. (ُ
 يحتكييا النص القرآني الكريـ. مفردات كتركيبات لغكيةميارة استيعاب  (ِ
 النص القرآني الكريـ. استنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ المتضمنةميارة  (ّ

 األوٌُخ طىستهب فٍ تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ ِهبساد لبئّخ ( ِذتىي3جذوي )
 عذد اٌّهبساد اٌفشعُخ اٌشئُسخاٌّهبساد 

 4 ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ
8 

 4 ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 18 اٌّجّىع

عشرة  مافت بمغ الفرعية في صكرتيا األكلية قد( أف عدد الميارات ِيتضح مف جدكؿ )
 .ميارة

 القرآنية:قائمة ميارات تفسير النصكص  صدؽ-د
 : تيتحقؽ الباحث مف اآل القائمة، صدؽ مف كلمتأكد

 صدؽ المحكميف: -
فقد عيرضت القائمة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف  ؛لمتحقؽ مف صدؽ المحكميف

التربية ( متخصصان في المناىج كطرؽ تعميـ َِذكم الخبرة كاالختصاص بمغ عددىـ )
 يفمف مشرف التربية اإلسالميةككذلؾ مجمكعة مف المتخصصيف في تدريس  اإلسالمية،

 كطيًمب منيـ إبداء آرائيـ حكؿ: يف،كمعمم يف،تربكي
 الثانكم. كؿالصؼ األ  البمناسبة الميارة لطمدل  (ُ
 مدل كضكح صياغة الميارة لغكينا. (ِ
 إضافة التعديؿ المقترح سكاءن بالحذؼ أك اإلضافة. (ّ
 القائمة في ضكء آراء المحكميف: تعديؿ-ق

بقائمة ميارات تفسير النصكص  لمخركج-في ضكء آراء المحكميف -تـ إجراء التعديالت ك 
 الثانكم. كؿالصؼ األ  بالالمناسبة لط القرآنية
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كالكزف  القرآنية،حساب نسبة اتفاؽ المحكميف عمى قائمة ميارات تفسير النصكص كتـ 
 اآلتي:( ّكما يتضح مف الجدكؿ ) ،النسبي ألىمية الميارات

 ( نسجخ اتفبق اٌّذىُّن عًٍ لبئّخ ِهبساد تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ2جذوي)

َ 
اٌّهبساد 

 اٌشئُسخ
 اٌّهبساد اٌفشعُخ

عذد ِشاد 

 االتفبق

نسجخ 

 االتفبق

1 
ِهبسح تظىس 

ِعنً اٌنض 

 اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 

 %122 32 ِهبسح فن طُبغخ اٌسؤاي

 %14 11 ِهبسح تنىَع األسئٍخ 3

 %14 11 ِهبسح استخذاَ األسئٍخ أثنبء اٌششح 2

 %12 18 ِهبسح تىصَع األسئٍخ عًٍ اٌطالة 3

 %84 11 ِهبسح غٍك اٌذسط ثبألسئٍخ 4

5 

ِهبسح استُعبة 

ِفشداد 

وتشوُجبد 

ٌغىَخ َذتىَهب 

اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ

 %34 1 ِهبسح ششح اٌنض واٌّعبنٍ اٌغبِضخ

 %122 32 ِهبسح إثشاص أثشص ِذبوس اٌنض 1

 %12 18 ِهبسح االستشسبي 8

 %122 32 ِهبسح إظهبس اٌذمبئك 1

 %12 18 ِهبسح اٌسشد اٌذلُك إلثشاص ِضبُِن اٌنض 12

 %84 11 ِهبسح جبرثُخ اٌذىاس أثنبء ششح اٌنض 11

 %32 8 تىضُخ اٌظىسح اٌفنُخ اٌىاسدح فٍ اٌنض 13

12 
تىضُخ اإلَذبءاد اٌشعىسَخ فٍ اٌظىس 

 األدثُخ
1 34% 

ِهبسح استنجبط  13

األدىبَ 

واِداة واٌمُُ 

اٌّتضّنخ 

اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ

 %14 11 ِهبسح تجُّع أفىبس اٌنض

14 
اإلدسان اٌشبًِ إلثشاص لضبَب ولُُ ِهبسح 

 اٌنض
11 84% 

 %122 32 ِهبسح اٌتأوذ ِن فهُ اٌنض 15

 %84 11 ِهبسح اٌتسٍسً اٌّنطمٍ 11

 %12 18 ِهبسح اٌغٍك 18

 الب%( فأكثر كنسبة اتفاؽ المحكميف عمى مناسبة الميارة لطَٖكأخذ الباحث نسبو )
 ؛ككجيات النظر ،الثانكم، كما تفضؿ المحكمكف بتقديـ عدد مف المالحظات كؿالصؼ األ 

، تكضيح الصكرة الفنية الكاردة في النصميارة  كحذؼ الميارتيف: تمثمت في تعديؿ الصياغة
حيث أخذ الباحث بما اتفؽ عميو  ،تكضيح اإليحاءات الشعكرية في الصكر األدبيةكميارة 

 .أغمب المحكميف
( تكزيع ْ)تي رقـ الجدكؿ اآليكضح فقد تـ تعديؿ القائمة، ك  ؛آراء المحكميفكبناء عمى 

ميارات  القرآنية قائمةىذه الميارات في صكرتيا النيائية عمى ميارات تفسير النصكص 
 في صكرتيا النيائية. القرآنيةتفسير النصكص 
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 ( لبئّخ ِهبساد تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ فٍ طىستهب اٌنهبئُخ3جذوي )
 عذد اٌّهبساد اٌفشعُخ ّهبساد اٌشئُسخاٌ

 4 ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ
5 

 4 ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 15 اٌّجّىع

( ميارة فرعية، ُٔبمغت ) القرآنية( أف ميارات تفسير النصكص ْيتضح مف جدكؿ )
في  القرآنيةميارات رئيسة، كبالتكصؿ لقائمة ميارات تفسير النصكص  ثالث مكزعة عمى

عمى السؤاؿ المتعمؽ بميارات تفسير النصكص  أجابككف الباحث قد ي ؛صكرتيا النيائية
  .الثانكم كؿالصؼ األ  البالالـز تنميتيا لدل ط القرآنية
 كؿالصؼ األ  البطل القرآنيةميارات تفسير النصكص قياس اختبار  إعداد -ثانينا

 الثانكم:
الصؼ  البلدل ط القرآنيةميارات تفسير النصكص  لقياس الدراسة ىذه في االختبار أيعدَّ 

 :كفقنا لمخطكات اآلتية ،الثانكم كؿاأل 
 االختبار: ىدؼ تحديد-أ

 كؿالصؼ األ  البلدل ط القرآنيةميارات تفسير النصكص  قياس إلى االختبار ىذا ييدؼ 
 الثانكم.

 إعداد االختبار:  مصادر-ب
 اعتمد الباحث في إعداد االختبار عمى المصادر اآلتية:

 القرآنية.ميارات تفسير النصكص بالدراسات كالبحكث السابقة المرتبطة  (ُ
 التي تـ إعدادىا. القرآنيةقائمة ميارات تفسير النصكص  (ِ
 ككيفية قياسيا. القرآنية،األدبيات المرتبطة باختبارات ميارات تفسير النصكص  (ّ
 مفردات االختبار: صياغة-ج

، كالذم ركعي فيو الكضكح، الميارمار بتـ صياغة مفردات االختبار عمى أساس االخت
مع مراعاة أف يتصؼ االختبار  الثانكم، كؿالصؼ األ  البكالدقة، كمدل مناسبتو لمستكل ط

 .بمناسبتو لقياس ميارات تفسير النصكص القرآنية
أسئمة رئيسة، كتفرع عف كؿ سؤاؿ أربعة أسئمة ( ٕكبذلؾ أصبح االختبار مككننا مف )

  القرآنية.تفسير النصكص  مياراتمف ميارية فرعية تقيس كؿ ميارة 
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 االختبار: ضبط-د
 بالخطكات اآلتية: ثالباحقاـ  ؛لضبط االختبار

 مف صدؽ االختبار: التحقؽ-ُ
يعد صدؽ االختبار كسيمة يتـ مف خالليا معرفة صدؽ االختبار لقياس ما تـ كضعو، كىك 

 (. ِْٗص :ََِّمدل تمثيؿ بنكد االختبار لممحتكل المراد قياسو )العساؼ، 
 صدؽ المحتكل: -

 ، كتبيف اف االختبار يقيس ما كضع لقياسو مف مياراتعمى المحكميف  االختبار ـ عرضت
 حكؿ ما يمي: يـأير طيًمب مف السادة المحكميف إبداء  تفسير النصكص القرآنية، حيث

 الصؼ األكؿ الثانكم.لطالب  القرآنيةتفسير النصكص ميارات  صالحية االختبار لقياس (ُ
 ككضكحيا. ،مدل صحة صياغة األسئمة (ِ
 الصؼ األكؿ الثانكم.طالب مدل مناسبة مفردات االختبار لمستكل  (ّ
 ككضكحيا. ،تعميمات االختبارمدل صحة  (ْ
 حذؼ أك تعديؿ أك إضافة ما يركنو مناسبنا. (ٓ

، كأصبح االختبار في صكرتو النيائية الالزمةالتعديالت  تـ إجراء ،كفي ضكء آراء المحكميف 
 لمتطبيؽ عمى عينة استطالعية لمتحقؽ مف الخصائص السيككمترية لالختبار.جاىزنا 

 :االستطالعية لالختبار التجربة-ِ
عمى عينة استطالعية غير عينة  القرآنيةتفسير النصكص ميارات تـ تطبيؽ اختبار 

)بمدرسة ثانكية ابف خزيمة( التابعة إلدارة التعميـ ، الصؼ األكؿ الثانكمطالب مف  ،الدراسة
 (ٕ) عمى االختبار كاشتمؿ لدييـ، التحصيؿ مستكل لقياس كذلؾ طالبان  (ِْ) شممت .بتربة
 التفسير. مادة في أسئمة

 :تيةالباحث التجربة االستطالعية لألىداؼ اآل لكقد أجر 
 التحقؽ مف كضكح تعميمات االختبار. (ُ
 حساب معامالت السيكلة كالصعكبة. (ِ
 حساب معامالت التمييز. (ّ
 .حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار (ْ
 حساب معامؿ ثبات االختبار. (ٓ
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 حساب معامؿ الصدؽ الذاتي. (ٔ
 لإلجابة عف أسئمة االختبار.تحديد الزمف الالـز  (ٕ

 تـ حساب اآلتي: ،كتصحيحو ،كبعد تطبيؽ االختبار
 :حساب معامالت السيكلة كالصعكبة لمفردات االختبار (ُ)
  آلتي:( آ)رقـ كجاءت النتائج كما بجدكؿ  ،تـ حساب معامالت السيكلة كالصعكبة 

 اٌنظىص اٌمشآنُخ( لُُ ِعبِالد اٌسهىٌخ واٌظعىثخ الختجبس ِهبساد تفسُش 4جذوي )

 ِعبًِ اٌسهىٌخ ِعبًِ اٌظعىثخ َ

1 2231 2212 

3 2238 2243 

2 2222 2251 

3 2221 2252 

4 2241 2231 

5 2234 2244 

1 2235 2243 

في ( السابؽ أف قيـ معامالت الصعكبة كالسيكلة لمفردات االختبار ٓ)رقـ يتضح مف جدكؿ 
 .كالسيكلةالمدل المقبكؿ لمعامالت الصعكبة 

 القرآنية:حساب معامؿ التمييز لفقرات اختبار ميارات تفسير النصكص  (ِ)
 :تي( اآلٔ)رقـ جدكؿ في جاءت النتائج كما 
 ( لُُ ِعبِالد اٌتُُّض الختجبس ِهبساد تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ5جذوي )

َ 1 3 2 3 4 5 1 

 2225 2232 2243 2243 2223 2253 2235 ِعبًِ اٌتُُّض

 – ّٔ.َ)( السابؽ أف قيـ معامالت التمييز تراكحت بيف ٔ)رقـ يتضح مف جدكؿ 
 حيث يقبؿ السؤاؿ إذا لـ يقؿ معامؿ تميزه عف ،ككميا تقع في المدل المقبكؿ ،(ْٔ.َ

(َ.َّ( )Brown, 1981: p104). 
    :صدؽ االتساؽ الداخمي (ّ)

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بحساب معامؿ ارتباط سبيرماف بيف درجة 
ككذلؾ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية  ،كؿ مفردة كالدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا

 اآلتية: الجداكؿ في كجاءت النتائج كما  ،لممستكل كالدرجة الكمية لالختبار
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 ِعبِالد االستجبط ثُن دسجخ اٌفمشح واٌذسجخ اٌىٍُخ ٌٍّستىي اٌزٌ تنتٍّ إٌُه( 1جذوي )

 اٌّهبسح
سلُ 

 اٌسؤاي
 ِعبًِ االستجبط

سلُ 

 اٌسؤاي

ِعبًِ 

 االستجبط

 **22122 5 **22111 3 ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ 

 َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

1 22112** 1 22141** 

2 22813** 
  

ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ 

 اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ
3 22132** 4 22121** 

 (َُ.َ** دالة عند )
( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة المفردة كالدرجة الكمية ٕ)رقـ يتضح مف الجدكؿ 

االتساؽ  مؤشر عمى صدؽ أنويعني  (؛ ممآَ.َ)أك ( َُ.َ)لممستكل دالة عند مستكل 
 .الداخمي

 ( لُُ ِعبِالد االستجبط ثُن اٌذسجخ اٌىٍُخ ٌٍّستىي واٌذسجخ اٌىٍُخ ٌالختجبس8جذوي )

 ِعبًِ االستجبط اٌّستىي َ
ِستىي 

 اٌذالٌخ

 2221 **22831 ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ 1

3 
َذتىَهب اٌنض ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ 

 اٌمشآنٍ اٌىشَُ
22132** 2221 

2 
ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض 

 اٌمشآنٍ اٌىشَُ
22888** 2221 

 ،( أف قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لممستكلٖ)رقـ يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
 (َُ.َ)ككميا قيـ دالة عند مستكل  (ِٗ.َ-ِٖ.َ)بيف ما كالدرجة الكمية لالختبار تتراكح 

 كىك مؤشر عمى الصدؽ. ،مما يعني أف المستكيات تقيس ما يقيسو االختبار
 :حساب ثبات االختبار (ْ)

كجاءت  ،تـ التحقؽ مف ثبات االختبار بطريقة ألفاكركنباخ لممستكيات كالدرجة الكمية
 ي:تاآل (ٗ)رقـ جدكؿ في الالنتائج كما 

 جبد اختجبس )اٌّستىَبد واالختجبس وبِال(( لُُ ِعبِالد ث1جذوي )
 ِعبًِ اٌثجبد اٌّستىي َ

1 22183 2282 

3 22823 2211 

2 22822 2214 

3 22881 2251 

 22183 االختجبس وبِال
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( أف قيـ معامالت الثبات لالختبار تراكحت لممستكيات ٗ)رقـ يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
كىي قيـ ثبات عالية  ٖٕ.َلالختبار كامال كما بمغت قيمة الثبات  ّٖ.َ-ٗٔ.َبيف 

أف معامالت الثبات التي تبدأ مف مف ( ّٔٔص :ََِِ كفقا لما ذكره )عكدة، ،كمقبكلة
 تعد معامالت ثبات عالية. َٕ.َ

 :اربالصدؽ الذاتي لالخت (ٓ)
كذلؾ  ؛تـ التحقؽ مف الصدؽ الذاتي لالختبار بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات

 ي:ت( اآلَُ)رقـ جدكؿ في كجاءت النتائج كما  ،ختبار كاماللممستكيات كاال
 ( لُُ ِعبِالد اٌظذق اٌزاتٍ ٌٍّستىَبد واالختجبس وبِال122ًجذوي )

 ِعبًِ اٌظذق اٌزاتٍ اٌّستىي َ

 2211 ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ 1

3 
ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ
2288 

2 
ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ
2281 

 2213 االختجبس وبِال

( أف قيـ معامالت الصدؽ الذاتي لممستكيات كاالختبار َُ)رقـ  يتضح مف الجدكؿ السابؽ
 ، ككميا قيـ عالية تشير إلى الصدؽ.ِٗ.َ-ٕٖ.َكامال تتراكح بيف 

 تطبيؽ االختبار: تحديد زمف (ٔ)
 ( دقيقة. ْٓ)بحساب الزمف الالـز لإلجابة عمى االختبار، تبيف أنو 

كيتـ تصحيحو كفقان  (،ْالنيائية )ممحؽ ) توتـ صياغة االختبار في صكر كبذلؾ يككف 
 لمفتاح التصحيح.

 :المعمـ دليؿ إعداد-ثالثنا
 ية:تكقد سار إعداد دليؿ المعمـ كفقان لمخطكات اآل

اليدؼ مف الدليؿ: تـ إعداد ىذا الدليؿ بيدؼ إرشاد المعمـ إلى الخطكات التي  تحديد - أ
في الكحدة الثالثة )سكرة  القرآنيةينبغي اتباعيا أثناء تدريس ميارات تفسير النصكص 

لطالب الصؼ األكؿ الثانكم )نظاـ المقررات( البرنامج  التفسير األعراؼ( مف كتاب
 القرآنيةلتنمية ميارات تفسير النصكص ة التبادليالقراءة استراتيجية باستخداـ  المشترؾ،

 لدل الطالب.
 مصادر بناء الدليؿ: استند الباحث في إعداد ىذا الدليؿ إلى المصادر اآلتية: تحديد - ب
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 التي تـ التكصؿ إلييا. القرآنيةقائمة ميارات تفسير النصكص  (ُ
 .القراءة التبادلية الدراسات كالبحكث السابقة في مجاؿ (ِ
 لطالب الصؼ األكؿ الثانكم )نظاـ المقررات( البرنامج المشترؾ  التفسير كتاب (ّ
 دليؿ المعمـ: مككنات-ج
 مقدمة الدليؿ. (ْ
 ىدؼ الدليؿ. (ٓ
 مفيكميا، كأىميتيا. القراءة التبادلية،نبذة عف  (ٔ
 القراءة التبادليةخطكات التدريس ب (ٕ
 التفسير في كتاب ةالقرآنيالخطة الزمنية المقترحة لتدريس ميارات تفسير النصكص  (ٖ

 .كؿالفصؿ الدراسي األ  ،لطالب الصؼ األكؿ الثانكم )نظاـ المقررات( البرنامج المشترؾ
 السابؽ تحديدىا. القرآنيةميارات تفسير النصكص  (ٗ

 الكسائؿ التعميمية التي يمكف االستعانة بيا. (َُ
 بعض األنًشطة التعميمية كالتقكيمية نياية كؿ درس. (ُُ
 :كتحميؿ المحتكلضبط دليؿ المعمـ -د

كتدريسيا،  تربية اإلسالميةتـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في مناىج ال
 بيدؼ إبداء آرائيـ حكؿ ما يمي: المشرفيف؛إضافةن إلى بعض 

 مدل مناسبة الدليؿ ألىداؼ الدراسة. (ُ
 .القراءة التبادليةالتأكد مف صياغة الدركس كفؽ  (ِ
 .القرآنيةتنمية ميارات تفسير النصكص مناسبة األنًشطة التعميمية ل (ّ
 ككضكحيا. ،مدل دقة الصياغة المغكية (ْ

الى أف كصؿ الدليؿ لصكرتو النيائية ، التي أشار الييا المحكمكف الالزمة كتـ اجراء التعديالت
 القابمة لمتطبيؽ.  

 خطوات تطبيق أدوات البحث:
 :القرآنيةالقبلي الختبار مهارات تفسير النصوص  التطبيق-1

عمى طالب المجمكعة  القرآنيةميارات تفسير النصكص قياس تـ تطبيؽ اختبار  (ُ
كذلؾ لمتحقؽ مف تجانس  ىػ؛َُْْ/ ُّْٗلمعاـ الدراسي  كؿالتجريبية في الفصؿ األ 

 القرآنية.المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات تفسير النصكص 
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طالب المجمكعة التجريبية  كبعد تطبيؽ اختبار ميارات تفسير النصكص القرآنية عمى (ِ
مف خالؿ البرنامج  ؛كمعالجتيا إحصائينا ،كرصد البيانات ،التصحيح تـٌ  ،كالضابطة

باستخداـ اختبار اختبار )ت( لمعينات المستقمة ، «SPSS»اإلحصائي 
(Independent-Samples T test)كجاءت  ،لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف ؛

 :تيالجدكؿ اآلفي النتائج كما 
( ودالٌتهب ٌٍفشوق ثُن اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ عًٍ T testلُّخ )  (11جذوي )

 اختجبس ِهبساد تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ لجٍُب

 اٌعذد اٌّجّىعخ اٌّهبساد
ِتىسظ 

 اٌشتت

ِجّىع 

 اٌشتت
 لُّخ د

دسجخ 

 اٌذشَخ

ِستىي 

 اٌذالٌخ

ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض 

 اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 12132 12241 2225 23 تجشَجُخ

 

53 

 
22351 

 12213 2222 23 ضبثطخ 

ِهبسح استُعبة ِفشداد 

وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض 

 اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 12511 2283 23 تجشَجُخ
22411 

 

53 

 
22441 

 12838 2241 23 ضبثطخ 

ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة 

واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ

 22148 12353 2211 23 تجشَجُخ

 

53 

 
22814 

 

 12443 2212 23 ضبثطخ

 اٌذسجخ اٌىٍُخ
 22113 22221 12221 23 تجشَجُخ

 

53 

 
22333 

 2255 1214 23 ضبثطخ 

كىذا يدؿ  ،(َٓ.َأكبر مف )جاءت يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة 
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياس القبمي لطالب 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كىذا يدؿ عمى تكافؤ طالب مجمكعتي الدراسة في القياس 

تفسير النصكص القرآنية قبؿ استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تفسير  اتالقبمي لميار 
 ص القرآنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.النصك 
 كعة الدراسة:مجم تدريس

؛ استراتيجية القراءة التبادليةمجمكعة التجريبية كفؽ التدريس  المجمكعة التجريبية: تـٌ  (ُ
لتنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية، كقد تطمب ذلؾ تدريب معمـ المجمكعة 

استراتيجية القراءة باستخداـ  ،القرآنيةالتجريبية عمى كيفية تناكؿ مكضكعات النصكص 
، كبدكرىا، كأدكار الطالب خالليا، كقد تـ تزكيده بنسخة مف دليمي المعمـ التبادلية

كبيريف، التعاكف التنسيؽ ك كما حظيت العالقة بيف المعمـ كالباحث بال، كتحميؿ المحتكل
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معمـ أثناء فترة تطبيؽ مف حيث اإلجابة عف االستفسارات، أك اإلشكاالت التي قد تكاجو ال
 ، إضافةن إلى تقبؿ كجيات النظر، كتبادؿ اآلراء بينيما.  استراتيجية القراءة التبادلية

تدريس المجمكعة الضابطة مكضكعات )سكرة األعراؼ( مف  المجمكعة الضابطة: تـٌ  (ِ
كتاب التفسير لطالب الصؼ األكؿ الثانكم )نظاـ المقررات( البرنامج المشترؾ مف 

 .( بالطريقة التقميديةٕٓ( كحتى صفحة )ُٓصفحة )
 تفسير النصكص القرآنية:قياس ميارات التطبيؽ البعدم الختبار 

تـ تطبيؽ اختبار تفسير النصكص القرآنية تطبيقنا بعدينا عمى طالب المجمكعتيف: 
كبعد االنتياء مف  ،ىػ َُْْىػ/ُّْٗاألكؿ لمعاـ الدراسي  ؿكالضابطة بالفصالتجريبية 

كرصد النتائج لكؿ  ،بالدراسة الحالية االختبار تـ تصحيحو في ضكء نمكذج التصحيح المعدٌ 
 تمييدنا لمعالجتيا إحصائينا. ؛مجمكعة

 المعالجات كاألساليب اإلحصائية:
( SPSSلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

 البيانات كالحصكؿ عمى النتائج، كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية:لتحميؿ 
 معامالت الصعكبة كالسيكلة كالتمييز لمتحقؽ مف قبكؿ أسئمة االختبار. (ُ
( لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف ) (ِ

 لالختبار.
 لمتحقؽ مف ثبات االختبار. (Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) (ّ
(؛ لمعرفة داللة Independent-Samples T testاختبار )ت( لمعينات المستقمة ) (ْ

 الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف.
 ( لقياس الفاعمية.Blakeمعادلة الكسب المعدؿ لبميؾ ) (ٓ

 البحث:نتائج  عرض

تبادلية في تنمية ما فاعمية استراتيجية القراءة ال" نص السؤاؿ الرئيس لمدراسة عمى:
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ الثانكم؟"،  األكؿالصؼ  البميارات تفسير النصكص القرآنية لدل ط

 تـ صياغة الفركض التالية:
 a)مستكل نص عمى: " ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند الذم اختبار الفرض األكؿ ك  نتائج-أ

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي درست 0.05 ≥
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كطالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة  ،باستخداـ استراتيجية القراءة التبادلية
 .االعتيادية في ميارة طرح األسئمة في النصكص القرآنية"

( بيف متكسطي َٓ.َلة )كلمتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدال 
ميارة تصكر معنى النص درجات القياس البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

 Independent-Samples Tاستخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة ) تـٌ  ،القرآني الكريـ
test:ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي ،) 

( ٌذالٌخ Independent-Samples T testٌٍعُنبد اٌّستمٍخ )اختجبس )د(  (13جذوي سلُ )

اٌفشوق ثُن ِتىسطٍ دسجبد اٌمُبط اٌجعذٌ ٌطالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ فٍ 

 ِهبسح ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 اٌعذد اٌّجّىعخ
اٌّتىسظ 

 اٌذسبثٍ

االنذشاف 

 اٌّعُبسٌ

 لُّخ

 د

 دسجخ

 اٌذشَخ

 ِستىي

 اٌذالٌخ

 12122 22141 1223 23 اٌتجشَجُخ 

  

53 

  

2224 

 12232 3228 23 اٌضبثطخ   

( َٓ.َ( كىي أقؿ مف )َََ.َ( أف قيمة مستكل الداللة بمغت )ُِيبيف الجدكؿ رقـ )
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية، كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى: " يكجد فرؽ داؿ 

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة a ≤ 0.05إحصائيا عند مستكل )
كطالب المجمكعة الضابطة التي  ،التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القراءة التبادلية

"، كىذا يدؿ عمى  ميارة تصكر معنى النص القرآني الكريـدرست بالطريقة االعتيادية في 
جات القياس البعدم لطالب المجمكعتيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي در 

التجريبية كالضابطة في ميارة طرح األسئمة في النصكص القرآنية، كمف المتكسطات الحسابية 
تبيف أف ىذه الفركؽ كانت لصالح طالب المجمكعة التجريبية، حيث حصؿ طالب المجمكعة 

عة الضابطة عمى بينما حصؿ طالب المجمك  ،(َِ.ٕالتجريبية عمى متكسط حسابي قيمتو )
 (.ّٖ.ْمتكسط حسابي قيمتو )

ميارة تصكر معنى كلمتحقؽ مف فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية 
لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم تـ استخداـ معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ  النص القرآني الكريـ

(Blake:ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي ،) 
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نتبئج ِعبدٌخ اٌىست اٌّعذي ٌجٍُه ٌٍتذمك ِن فبعٍُخ استخذاَ استشاتُجُخ  (13جذوي سلُ )

 اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ تنُّخ ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 ِتىسظ اٌمُبط اٌمجٍٍ
ِتىسظ اٌمُبط 

 اٌجعذٌ

اٌذسجخ 

 اٌىٍُخ

 دسجخ

 اٌىست اٌّعذي

2225 1223 8 12334 

لميارة تصكر معنى النص ( أف درجة الكسب المعدؿ ُِالجدكؿ رقـ )تبيف النتيجة في 
(، كىي أعمى مف الحد األدنى لمستكل الفاعمية التي حددىا ِْٓ.ُبمغت ) القرآني الكريـ

(، كىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية ميارة طرح ِ.ُبميؾ )
 األسئمة في النصكص القرآنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.

لدرجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالرسـ البياني التالي يبيف المتكسطات الحسابية 
 :تصكر معنى النص القرآني الكريـكالضابطة في القياسيف القبمي كالبعدم لميارة 

(: اٌّتىسطبد اٌذسبثُخ ٌذسجبد طالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ فٍ 3شىً )

 ِهبسح تظىس ِعنً اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُاٌمُبسُن اٌمجٍٍ واٌجعذٌ ٌّهبسح 

 

 
نص عمى: " ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل الذم اختبار الفرض الثاني ك  نتائج-ب

(a ≤ 0.05 بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي )
كطالب المجمكعة الضابطة التي درست  ،درست باستخداـ استراتيجية القراءة التبادلية

يحتكييا النص القرآني  مفردات كتركيبات لغكيةاستيعاب ميارة بالطريقة االعتيادية في 
 .الكريـ

3.36 3.03 

7.02 

4.38 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 مهارة تصور معىن النص القرآين الكرمي 

 القياس البعدي القياس القبلي



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ّٖٕ - 

( بيف متكسطي َٓ.َكلمتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
مفردات ميارة استيعاب درجات القياس البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة  تـٌ  ،يحتكييا النص القرآني الكريـ كتركيبات لغكية
(Independent-Samples T test):ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي ، 

( ٌذالٌخ Independent-Samples T testاختجبس )د( ٌٍعُنبد اٌّستمٍخ ) (12جذوي سلُ )

واٌضبثطخ فٍ اٌفشوق ثُن ِتىسطٍ دسجبد اٌمُبط اٌجعذٌ ٌطالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ 

 ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 اٌعذد اٌّجّىعخ
اٌّتىسظ 

 اٌذسبثٍ

االنذشاف 

 اٌّعُبسٌ

 لُّخ

 د

 دسجخ

 اٌذشَخ

 ِستىي

 اٌذالٌخ

 182123 22135 12248 23 اٌتجشَجُخ 

  

53 

  

22222 

 12482 3245 23 اٌضبثطخ   

( َٓ.َ( كىي أقؿ مف )َََ.َأف قيمة مستكل الداللة بمغت ) (ُّيبيف الجدكؿ رقـ )
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى: "يكجد فرؽ داؿ 

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة a ≤ 0.05إحصائيا عند مستكل )
كطالب المجمكعة الضابطة التي  ،التبادلية التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القراءة

يحتكييا النص القرآني  مفردات كتركيبات لغكيةميارة استيعاب درست بالطريقة االعتيادية في 
"،  كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياس  الكريـ

 مفردات كتركيبات لغكيةميارة استيعاب البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 
، كمف المتكسطات الحسابية تبيف أف ىذه الفركؽ كانت لصالح  يحتكييا النص القرآني الكريـ

طالب المجمكعة التجريبية، حيث حصؿ طالب المجمكعة التجريبية عمى متكسط حسابي 
 (.ٔٓ.ْمتو )( بينما حصؿ طالب المجمكعة الضابطة عمى متكسط حسابي قيٖٓ.َُقيمتو )

ميارة استيعاب مف فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية  كلمتحقؽ
 تـٌ  ،لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم يحتكييا النص القرآني الكريـ مفردات كتركيبات لغكية

 (، ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي:Blakeاستخداـ معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ )
نتبئج ِعبدٌخ اٌىست اٌّعذي ٌجٍُه ٌٍتذمك ِن فبعٍُخ استخذاَ استشاتُجُخ  (13جذوي سلُ )

اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ تنُّخ ِهبسح استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ
 دسجخ اٌىست اٌّعذي اٌذسجخ اٌىٍُخ ِتىسظ اٌمُبط اٌجعذٌ ِتىسظ اٌمُبط اٌمجٍٍ

2283 12248 13 12281 



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ّٖٖ - 

مفردات استيعاب ( أف درجة الكسب المعدؿ لميارة ُْ)بيف النتيجة في الجدكؿ رقـ ت
(، كىي أعمى مف الحد األدنى ّٕٖ.ُبمغت ) يحتكييا النص القرآني الكريـ كتركيبات لغكية

(، كىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة ِ.ُلمستكل الفاعمية التي حددىا بميؾ )
لدل  يحتكييا النص القرآني الكريـ مفردات كتركيبات لغكيةميارة استيعاب التبادلية في تنمية 

 طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
لي يبيف المتكسطات الحسابية لدرجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالرسـ البياني التا

يحتكييا  مفردات كتركيبات لغكيةاستيعاب كالضابطة في القياسيف القبمي كالبعدم لميارة 
 :النص القرآني الكريـ

(: اٌّتىسطبد اٌذسبثُخ ٌذسجبد طالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ فٍ 2شىً )

استُعبة ِفشداد وتشوُجبد ٌغىَخ َذتىَهب اٌنض اٌمشآنٍ ذٌ ٌّهبسح اٌمُبسُن اٌمجٍٍ واٌجع

 اٌىشَُ

 
 
" ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل  نص عمى:الذم اختبار الفرض الثالث ك  نتائج-ج

(a ≤ 0.05 بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي )
كطالب المجمكعة الضابطة التي درست  ،التبادليةدرست باستخداـ استراتيجية القراءة 

النص القرآني  استنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ المتضمنةميارة بالطريقة االعتيادية في 
 ". الكريـ

تحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الك ، الختبار ىذا الفرضك 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  ( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالبَٓ.َ)
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 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 مهارة استيعاب مفردات وتركيبات لغوية حيتويها النص القراين الكرمي

 القياس البعدي القياس القبلي



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ّٖٗ - 

استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة  تـٌ  ،ميارة تمخيص النصكص القرآنية
(Independent-Samples T test):ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي ، 

( ٌذالٌخ Independent-Samples T testاختجبس )د( ٌٍعُنبد اٌّستمٍخ ) (14جذوي سلُ )

ثُن ِتىسطٍ دسجبد اٌمُبط اٌجعذٌ ٌطالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ فٍ  اٌفشوق

 ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 اٌعذد اٌّجّىعخ
اٌّتىسظ 

 اٌذسبثٍ

االنذشاف 

 اٌّعُبسٌ

 لُّخ

 د

 دسجخ

 اٌذشَخ

 ِستىي

 اٌذالٌخ

 122322 22821 1211 23 اٌتجشَجُخ 

  

53 

  

22222 

 12242 3235 23 اٌضبثطخ   

( َٓ.َ( كىي أقؿ مف )َََ.َ( أف قيمة مستكل الداللة بمغت )ُٓيبيف الجدكؿ رقـ )
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية، كقبكؿ الفرضية البديمة كالتي تنص عمى: "يكجد فرؽ داؿ 

لطالب المجمكعة ( بيف متكسطي درجات القياس البعدم a ≤ 0.05إحصائيا عند مستكل )
كطالب المجمكعة الضابطة التي  ،التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القراءة التبادلية

النص القرآني  استنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ المتضمنةميارة درست بالطريقة االعتيادية في 
"، كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياس  الكريـ

البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة تمخيص النصكص القرآنية، كمف 
المتكسطات الحسابية تبيف أف ىذه الفركؽ كانت لصالح طالب المجمكعة التجريبية، حيث 

بينما حصؿ طالب  ،(ُٕ.ٕى متكسط حسابي قيمتو )حصؿ طالب المجمكعة التجريبية عم
 (.ِٔ.ْالمجمكعة الضابطة عمى متكسط حسابي قيمتو )

استنباط األحكاـ ميارة كلمتحقؽ مف فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية 
خداـ است تـٌ  ،لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم النص القرآني الكريـ كاآلداب كالقيـ المتضمنة

 (، ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي:Blakeمعادلة الكسب المعدؿ لبميؾ )
نتبئج ِعبدٌخ اٌىست اٌّعذي ٌجٍُه ٌٍتذمك ِن فبعٍُخ استخذاَ استشاتُجُخ  (15جذوي سلُ )

اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ تنُّخ ِهبسح استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ اٌنض اٌمشآنٍ 

 اٌىشَُ
 دسجخ اٌىست اٌّعذي اٌذسجخ اٌىٍُخ ِتىسظ اٌمُبط اٌجعذٌ ِتىسظ اٌمُبط اٌمجٍٍ

2211 1211 8 12235 

استنباط األحكاـ ( أف درجة الكسب المعدؿ لميارة ُٔتبيف النتيجة في الجدكؿ رقـ )
(، كىي أعمى مف الحد األدنى ِّٔ.ُبمغت ) النص القرآني الكريـ كاآلداب كالقيـ المتضمنة

(، كىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة ِ.ُلمستكل الفاعمية التي حددىا بميؾ )



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- َّٗ - 

لدل  النص القرآني الكريـ استنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ المتضمنةميارة التبادلية في تنمية 
 طالب الصؼ األكؿ الثانكم.

يبيف المتكسطات الحسابية لدرجات طالب المجمكعتيف ي الفركؽ تالالشكؿ اليكضح ك 
استنباط األحكاـ كاآلداب كالقيـ التجريبية كالضابطة في القياسيف القبمي كالبعدم لميارة 

 :النص القرآني الكريـ المتضمنة
(: اٌفشوق َجُن اٌّتىسطبد اٌذسبثُخ ٌذسجبد طالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ 3شىً )

استنجبط األدىبَ واِداة واٌمُُ اٌّتضّنخ ٌمُبسُن اٌمجٍٍ واٌجعذٌ ٌّهبسح واٌضبثطخ فٍ ا

 اٌنض اٌمشآنٍ اٌىشَُ

 
 
 ≥ aنص عمى "ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل )الذم اختبار الفرض الرابع ك  نتائج-د

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة التجريبية التي درست 0.05
كطالب المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة  ،استراتيجية القراءة التبادليةباستخداـ 

 تفسير النصكص القرآنية". اتاالعتيادية في ميار 
( بيف متكسطي َٓ.َكلمتحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

تفسير النصكص  درجات القياس البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة
 Independent-Samples Tاستخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة ) تـٌ  ،القرآنية

test :ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي ،) 
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 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 مهارة استنباط األحكام والقيم املتضمنة النص القرآين الكرمي

 القياس البعدي القياس القبلي



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ُّٗ - 

( ٌذالٌخ Independent-Samples T testاختجبس )د( ٌٍعُنبد اٌّستمٍخ ) (11جذوي سلُ )

ٌطالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ فٍ اٌفشوق ثُن ِتىسطٍ دسجبد اٌمُبط اٌجعذٌ 

 ِهبساد تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ

 اٌعذد اٌّجّىعخ
اٌّتىسظ 

 اٌذسبثٍ

االنذشاف 

 اٌّعُبسٌ

 لُّخ

 د

 دسجخ

 اٌذشَخ

 ِستىي

 اٌذالٌخ

 322282 12382 33211 23 اٌتجشَجُخ 
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22222 

 22228 12231 23 اٌضبثطخ  

( َٓ.َ( كىي أقؿ مف )َََ.َأف قيمة مستكل الداللة بمغت ) (ُٕكيبيف الجدكؿ رقـ )
كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى: " يكجد فرؽ داؿ 

( بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعة a ≤ 0.05إحصائيا عند مستكل )
كطالب المجمكعة الضابطة التي  ،ة التبادليةالتجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية القراء

تفسير النصكص القرآنية"، كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ  اتدرست بالطريقة االعتيادية في ميار 
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات القياس البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية 

لحسابية تبيف أف ىذه تفسير النصكص القرآنية، كمف المتكسطات ا اتكالضابطة في ميار 
الفركؽ كانت لصالح طالب المجمكعة التجريبية، حيث حصؿ طالب المجمكعة التجريبية عمى 

( بينما حصؿ طالب المجمكعة الضابطة عمى متكسط حسابي ٕٕ.ِْمتكسط حسابي قيمتو )
 (.ُِ.ُّقيمتو )

تفسير  اتكلمتحقؽ مف فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية ميار 
استخداـ معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ  تـٌ  ،النصكص القرآنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم

(Blake:ككانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي ،) 
نتبئج ِعبدٌخ اٌىست اٌّعذي ٌجٍُه ٌٍتذمك ِن فبعٍُخ استخذاَ استشاتُجُخ  (18جذوي سلُ )

 تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخاٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ تنُّخ ِهبساد 
 دسجخ اٌىست اٌّعذي اٌذسجخ اٌىٍُخ ِتىسظ اٌمُبط اٌجعذٌ ِتىسظ اٌمُبط اٌمجٍٍ

12221 33211 38 12222 

تفسير النصكص القرآنية  ات( أف درجة الكسب المعدؿ لميار ُٖتبيف النتيجة في الجدكؿ )
(، كىذا ِ.ُ(، كىي أعمى مف الحد األدنى لمستكل الفاعمية التي حددىا بميؾ )َّّ.ُبمغت )

تفسير النصكص  اتيدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية ميار 
 القرآنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.

سطات الحسابية لدرجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالرسـ البياني التالي يبيف المتك 
 كالضابطة في القياسيف القبمي كالبعدم لميارة تفسير النصكص القرآنية:



 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ِّٗ - 

(: اٌّتىسطبد اٌذسبثُخ ٌذسجبد طالة اٌّجّىعتُن اٌتجشَجُخ واٌضبثطخ فٍ 4شىً )

 اٌمُبسُن اٌمجٍٍ واٌجعذٌ ٌّهبساد تفسُش اٌنظىص اٌمشآنُخ

 
 

 الدراسة: نتائج تفسير

 الستراتيجيةا أسفرت الدراسة الحالية عف تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست كفقن 
بالمقارنة بالمجمكعة ، الدرجة الكمية القرآنية فيفي ميارات تفسير النصكص القراءة التبادلية 

 الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة، ككذلؾ تحسف أداء المجمكعة التجريبية في القياس
تفسير النصكص  اتبمغت درجة الكسب المعدؿ لميار كما  ،البعدم بالمقارنة بالقياس القبمي

(، ِ.ُ(، كىي أعمى مف الحد األدنى لمستكل الفاعمية التي حددىا بميؾ )َّّ.ُالقرآنية )
تفسير النصكص  اتكىذا يدؿ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية ميار 

 ..ة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكمالقرآني
 ،كالتفاعؿ ،عمى المشاركةقراءة التبادلية الطالب الربما ترجع ىذه النتائج الى تحفيز ك 

تفسير النصكص  اكتشاؼًضمف العمؿ في مجمكعات، كطرح األسئمة المتنكعة، كاالشتراؾ في 
باستخداـ ميارات التفكير  ـا يسمح ليممٌ  ؛كالتدريبات التي تعمؿ عمى حؿ المشكالت القرآنية،
المفاىيـ،  تكسبيـكالمساىمة في األنشطة  ،السميـ لألعماؿ الطالبتحميؿ  ؛ إذ إفٌ بأنكاعيا

 عمى اتخاذ القرار. ـكميارات التفكير اإلبداعي، كاالستقصاء، كحؿ المشكالت، كما يشجعي
تنمية ميارات  ساعد فيالقراءة التبادلية مف مميزات تمتاز بو تذلؾ إلى ما  كيمكف ردٌ 

 :أتيفيما ي ةكالمتمثم القرآنية،تفسير النصكص 
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كالمشاركة النًشطة بيف  ،عمى التفاعؿ القراءة التبادلية تشجع الممارسات التدريسية في (1
ما يؤدم إلى تحفيز مبشكؿ مستمر، داخؿ الحجرة الدراسية كخارجيا؛  كالطالبالمعمـ 
 التعمـ.مزيدو مف إلى  ـ، كدفعيـتفكيرى

عمى التعاكف كالتفاعؿ بيف القراءة التبادلية  استراتيجية الممارسات التدريسية في تشجع (2
حيث إف التعمـ يتعزز بصكرة أكبر عندما يككف بشكؿ جماعي، كتقديـ تغذية  الطالب؛
عمى التركيز عمى التعمـ،  ـيساعدى كنوبما يعرف الطالبحيث إف إلماـ  طالب؛راجعة لم

 .كفعمميفيما  كابحاجة إلى أف يتأمم لطالبكتقييميا؛ فا ـكفيـ طبيعة معارفي
 تشجيع الطالب عمى المشاركة في المناقشات، كضبط الحكار، كتبني مسؤكلية التعمـ (3

 ًكفقنا لما تنادم بو استراتيجية القراءة التبادلية.
كاالتجاىات  ،كالميارات ،كساب الطالب المعارؼإتسيـ الممارسات التدريسية في  (4

ساب ميارات التفكير تعمى اك يـكما تشجع التعاكني، العمؿعمى  ييـفييا، كتدرب المرغكب
 كالتقكيـ. ،كالتركيب ،كالتحميؿ؛ العميا

 الطالبتجبر  خالؿ القراءة التبادلية،أك التعبير عف فكرة تفسير الحاجة إلى التكصؿ إلى  (5
اقؼ الحقيقية التي ثـ ربطيا ببعضيا، كىذا يشابو المك  و السابقة،عمى استرجاع معمكمات

 المعرفة. الطالبستخدـ فييا ي
 ؿبنفسو خال  الطالبنجزىا يحيث تككف الميمة التي  ـ،بذكاتيالب عزز ثقة الطت (6

 .غيره انجزىا لييذات قيمة أكبر مف الميمة التي القراءة التبادلية  استراتيجية
 ؛عف التعمـ التقميدميختمؼ القراءة التبادلية  استراتيجيةرل الباحث أف دكر الطالب في يك 

 ا،كنقدن  يارة، فىٍيمنا، كتفسيرنا كتعميالن في اكتساب الم صبح أكثر نشاطان ي ياكبناء عميو فإن
 ةن قادر  اجعمو إيجابييا ممحكر العممية التعميمية؛ مالقراءة التبادلية يعىدُّ  استراتيجيةفي  كالطالب

ر قيمة قدٌ يكما يجعؿ الطالب  ،مـتحت إشراؼ مع ،وبنفسً  ونفسى  اعمى تحمؿ المسؤكلية، معمم
النًشط أف الحكار بينو كبيف  الطالبدرؾ يآلراء مع اآلخريف؛ إٍذ ينبغي أف اك  ،تبادؿ األفكار

ا ينمي لديو االتجاه البناء في تقدير قيمة ماآلخريف سيعمؿ عمى إثارة نشاط تعميمي فعاؿ؛ م
متـز ببذؿ الجيد المطمكب، يتبادؿ اآلراء كاألفكار مع اآلخريف، كتطبيقيا كاقعينا، كيجعمو 

كذكم الخبرة،  يفلمتعميمات، كالتكجييات، كالنصائح، كاالقتراحات مف المعمم كيجعمو متقبال
مكانياتو في التعامؿ مع ال بيئة التعميمية التعممية المحيطة بيا بنجاح، كأكثر ثقة بقدراتو، كا 
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 ،مارسو في المكاقؼ التعميميةيكظؼ المعارؼ، كالميارات، كاالتجاىات التي اكتسبو ك يك 
 كالحياتية الجديدة.
 االستراتيجياتإلى طبيعة ميارات تفسير النص القرآني التحسف أيضا في  كربما يرجع

عمى تبادؿ الحكار بيف التبادلية تقكـ  ةيجية القراءفاسترات، في القراءة التبادلية المستخدمة
التنبؤ، كالتساؤؿ،  استراتيجيات، كيتـ تكظيؼ ابعض ـكبيف الطالب مع بعضي ،المعمـ كالطالب

ثـ الحكـ  تفسيرىا،، ك كص قرانيوكالتمخيص، كالتكضيح؛ مف أجؿ مساعدة الطالب في فيـ نص
لطالب مف خالؿ التكجيو، كالنماذج، يؽ مستكل الفيـ لدل ام، كما تعمؿ عمى تعاعميي

الفرعية،  االستراتيجياتأثناء تطبيؽ  ـمف حيث تقدمي ـ؛كالمحاكاة، كمراقبة الطالب ألنفسي
استراتيجيات ، كالكعي بيا، كتنظيميا ضمف ـالتفكير لديي استراتيجياتإلى مراجعة ىـ كتدعك 

تفسير النص القرآني عمى  قدرتيـكتزيد مف  ،لتعمـا ـ نحككتعزز مف دافعيتي القراءة التبادلية،
باإلضافة إلى مف معمكمات سابقة،  ـعمى ربط المفاىيـ الجديدة مع ما لدييـ تساعدىكما ، 

بداء الرأم ـقدراتي ةتنمي  .عمى الحكار كالمناقشة كا 
كتتفؽ ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات التي تناكلت فاعمية 

 ،(ََُِؿ )صيمثؿ دراسة العارات التفسير القرآني في تنمية مي القراءة التبادليةاستراتيجية 
التي ىدفت إلى تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيؿ طالب الصؼ 
األكؿ ثانكم في مادة التفسير كبقاء أثر التعمـ، ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات 

سطي درجات المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية داللة إحصائية في متك 
التدريس التبادلي كمتكسطي درجات المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في 

  .االختبار البعدم العاجؿ
تقصي فاعمية استخداـ  (، التي ىدفتَُِٖدراسة حمدم )كما تتفؽ ىذه النتيجة مع 

استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات تفسير القرآف الكريـ كالتفكير التباعدم لدل 
ككشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  األزىرم،الثانكم بالتعميـ  األكؿطالب الصؼ 

 لقرآف الكريـ.ميارات تفسير ا فيالتدريس لصالح المجمكعة التجريبية  استراتيجيةتعزل إلى 
ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي ىدفت إلى تعرؼ فاعمية  باإلضافة إلى اتفاؽ

 Takalaمثؿ دراسة تاكاال ) الفيـ القرائي،في تنمية ميارات  استراتيجية القراءة التبادلية
ىدفت إلى تعرؼ أثر التدريس التبادلي في تنمية االستيعاب القرائي، كدراسة التي  ،(2006
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ـ( التي ىدفت إلى تعرؼ أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات التدريس التبادلي  ََِٕعيسى )
( التي ىدفت إلى تعرؼ فاعمية تدريس َُُِدراسة الرشيد )القرائي، ك عمى ما كراء الفيـ 

كدراسة   ،القراءة باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات االستيعاب القرائي
تنمية التي ىدفت إلى تعرؼ أثر التدريس التبادلي عمى  ، Maharani (2012)يماىاران
ىدفت إلى تعرؼ فاعمية برنامج تعميمي قائـ  التي (ـ َُِِخكالدة ) القرائي، كدراسة الفيـ 

صالحي كفافخاه  ، كدراسةعمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيـ القرائي
Salehi & Vafakhah (َُِّ )ىدفت إلى تحديد الفرؽ بيف التدريس التبادلي فقط  التي

كالتدريس المباشر مف قبؿ استراتيجيات التدريس التبادلي عمى القراءة كالفيـ لدل المتعمميف 
ىدفت إلى تعرؼ فاعمية برنامج قائـ عمى  التي ـ( َُِْدراسة الشريؼ )ك  ،مف اإلناث

 .ارات الفيـ القرائي لدل طالبات المرحمة الثانكية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مي
ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناكلت بكجو عاـ فاعمية اتفقت ك 

دراسة مثؿ  التفسير، ادةمفي تحسيف التحصيؿ كميارات التفكير كاالتجاه نحك  استراتيجية
التي ىدفت إلى تعرؼ أثر استخداـ الكتابة مف أجؿ التعمـ في  (،َُِٔمصطفى كالبريؾ )

كتكصمت إلى  ،تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث المتكسط في مادة التفسير كبقاء أثر التعمـ
الضابطة )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات القياس البعدم لممجمكعتيف 

لصالح المجمكعة  ، كبقاء أثر التعمـالتفسير  تحصيؿ الطالباختبار  في (كالتجريبية
يدفت إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية ( فَُِٔ)التجريبية، كدراسة دراسة أبانمي 

التعميـ المتمايز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كتحسيف االتجاىات نحك مقرر التفسير 
 قائمة تدريسية استراتيجية فاعمية الدراسة نتائج لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم ، كأثبتت

 .التفسير ادةفي م التعمـ أثر كبقاء الناقد، التفكير ميارات تنمية في المتعددة الذكاءات عمى
المستخدمة في الدراسة الحالية قد أثبتت  قراءة التبادليةال استراتيجياتمما سبؽ يتضح أف 

  .فاعميتيا في تنمية ميارات تفسير النص القرآني
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 التوصيات:

 كصي بما يمي:يفإف الباحث  ؛في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج
تبني الميارات التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ الدراسة الحالية، كاستخداميا لتطكير  (ُ

 لممرحمة الثانكية في مجاؿ ميارات تفسير النصكص القرآنية. التربية اإلسالميةمناىج 
 ؛كمساعدتيـ عمى استخداميا التبادلية،القراءة  استخداـ حث المعمميف كالمعممات عمى (ِ

 لما ليا مف أثر في تنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية أثبتتو الدراسة الحالية. 
عمى  أخرل أدكاتضركرة االسترشاد باختبار ميارات تفسير النص القرآني عند تصميـ  (ّ

 غراره.
مشرفات لمتدريب عمى المشرفيف كالك  كالمعممات عقد دكرات تدريبية لممعمميف  (ْ

 الطالبات.  .الطالب ك تنمية ميارات تفسير النصكص القرآنية لدل  استراتيجيات
)الفقو كالحديث  اإلسالميةضركرة استخداـ استراتيجية القراءة التبادلية مع فركع التربية  (ٓ

 كالثقافة اإلسالمية كغيرىا(
ليستخدمنيا في فركع التربية  التبادلية؛اءة القر  استراتيجيةالطالبات عمى الطالب ك تدريب  (ٔ

 )الفقو كالحديث كالثقافة اإلسالمية كغيرىا(.  اإلسالمية المختمفة
التدريسية التي يككف لممتعمـ فييا دكرا بارزا، كما في  االستراتيجياتالتكسع في  (ٕ

 التبادلية.القراءة  استراتيجية
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 المقترحات:

 ية:تكصي بإجراء الدراسات اآليفإف الباحث  ؛إليو مف نتائجفي ضكء ما تـ التكصؿ  
في تدريس ميارات أخرل بمراحؿ كصفكؼ  التبادليةالقراءة  استراتيجيةفاعمية استخداـ  (ُ

 أخرل.
صعكبات  مالطالبات ذك الطالب ك في تنمية تحصيؿ  التبادليةالقراءة  استراتيجيةفاعمية  (ِ

 التعمـ بالمرحمة الثانكية.
ميارات لتنمية  التبادليةالقراءة  استراتيجياتأخرل مف  استراتيجياتاـ فاعمية استخد (ّ

 تفسير النص القرآني
 .التبادليةالقراءة  ستراتيجيةلمدل استخداـ معممات المغة العربية ال ةدراسة تقييمي (ْ
األخرل  كاالستراتيجيات، التبادليةالقراءة  استراتيجيةدراسة مقارنة بيف فاعمية استخداـ  (ٓ

 .ميارات تفسير النص القرآنيتنمية  يف التعمـ النًشط كاستراتيجياتىا أك إحدا
القراءة التبادلية عمى تنمية المعرفة اإلسالمية في التاريخ اإلسالمي  استراتيجيةفاعمية  (ٔ

 لمعممي التربية اإلسالمية بالمرحمة الثانكية. 
لدم  اإلسالمي لقضايا الحدكد في اإلسالـ الكعي في القراءة التبادلية استراتيجيةفاعمية  (ٕ

 .الثانكيةالمتكسطة أك طالب المرحمة 
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  المراجع
 القرآف الكريـ.

ـ، ََِّىػ، ُِّْصحيح البخارم لإلماـ محمد إسماعيؿ إبراىيـ المغيرة الناشر: مكتبة اإليماف 
 .المنصكرة

 ثانيا: المراجع العربية:
أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية ميارات (. َُِٔ)زعبد العزيأبانمي، فيد بف 

. التفكير اإلبداعي كتحسيف االتجاىات نحك مقرر التفسير لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم
المصرية لمقراءة  الجمعية-التربية  كمية-جامعة عيف شمس ، مجمة القراءة كالمعرفة

 ْٖ - ُِ، ُّٕ. كالمعرفة
، القاىرة: دار عالـ ٕ(. اقتضاء الصراط المستقيـ. طُٗٗٗقي الديف أحمد عبد الحميـ )ابف تيمية، ت
 الكتب.

(. تعميـ التفكير: النظرية كالتطبيؽ. عماف: دار المسيرة َُِٓأبك جادك، صالح كنكفؿ، محمد )
 لمنشر كالتكزيع.

رائي لدل طالبات القرائية في الكعي الق SRQ2R(. فاعمية استراتيجية َُِِ) إيادأبك رحمة، 
جامعػػػة بكرسعيد.  –الصؼ التاسع األساسي في األردف. مجػػػمة كمػػػية رياض األطفاؿ 

ُ(ٕٕ-َُٗ) 
(. مبادئ القياس النفسي كالتقييـ التربكم. عماف: جمعية عماؿ ََِٖأبك لبدة، سبع محمد )
 المطابع التعاكنية.

بادلي في تنمية الفيـ كالكعي القرائي لدل (. فاعمية استراتيجية التدريس التََِٔأحمد، نعيمة )
طالبات المرحمة الثانكية الشعبة األردنية. المؤتمر العممي العاشر لمتربية العممية. تحديات 

 .َِٓ-ٓ-ِ، ُالحاضر كرؤل المستقبؿ. مجمد 
(. برنامج تدريبي باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنمية ََِٖأحمد، آماؿ محمد محمكد )

ارات التدريس اإلبداعي لدل معممات العمـك كأثره في تنمية التفكير التباعدم لدل تمميذاتيف مي
بمرحمة التعميـ األساسي، كرقة مقدمة الى المؤتمر العممي الثاني عشر الجمعية المصرية 

 لمتربية، جامعة قناة السكيس باإلسماعيمية، جميكرية مصر العربية. 
استراتيجية الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير الناقد كالتعمـ في  (. فاعميةَُِٖاحمد، سعدية )

 األبحاثممخصات مادة التفسير لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مدينة الباحة. 
 (ُْ)ِ،  التربكية كالنفسية

 (. طرؽ تدريس المغة العربية. السكيس: دار المعرفة الجامعية.ُٗٗٗإسماعيؿ، زكريا )

https://www.ajsrp.com/category/%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9
https://www.ajsrp.com/category/%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9


 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- ّٗٗ - 

(. فاعمية التدريس التبادلي في تنمية ميارة االستدالؿ العممي لدل ََِٔبمجكف، ككثر جميؿ )
مكة تمميذات المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعكدية، رسالة ماجستير، كمية التربية، 

 المكرمة، المممكة العربية السعكدية.
ـ( "فاعمية طريقة التدريس التبادلي لمادة النصكص األدبية في َُُِبنك ذياب، محمكد عكض )

 ( ْ)17عالج ضعؼ الطمبة في االستيعاب القرائي". مجمة المنارة، 
في تعميـ القراءة، اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما كراء المعرفة ) ـ ََِٔبيمكؿ، إبراىيـ أحمد )
 (   الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة.ّٔكالمعرفة، العدد ) مجمة القراءة

التميمي، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر؛ الحنظمي؛ ابف أبي حاتـ، الرازم 
ىػ(. تفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتـ )الطبعة الثالثة(، المممكة العربية السعكدية: ُُْٗ)

 . ُ، جزء ٓمكتبة نزار مصطفى الباز، صفحة 
سالمية، األسس النظرية كاألساليب العممية، عماف: ، تدريس التربية اإل(2007) الجالد، ماجد زكي
 .دار المسيرة

ىػ(. زاد المسير في عمـ ُِِْالجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )
 .ُ، جزء ٗالتفسير )الطبعة األكلى(، بيركت: دار الكتاب العربي، صفحة 

اتيجية التدريس التبادلي في تنمية ما كراء (. فاعمية استخداـ استر ََِٖالحارثي، مسفر عايض )
المعرفة في القراءة لدل طالب المرحمة الثانكية، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اإلماـ 

 محمد بف سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية.
ع ـ(. مجمك  ََِٓىػ /  ُِْٔالحراني، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية )

الفتاكل. تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ. مكة، المدينة المنكرة: مجمع الممؾ فيد 
 .ّلطباعة المصحؼ الشريؼ. ط 

(. أثر استراتيجية التعميـ التبادلي في الكعي القرائي لطالب الصؼ العاشر َُُِ) ماجد، حرب
 .َْٕ-ْٕٗ(، ٓ)ّٖاألساسي في األردف. مجمة دراسات، 

(. فاعمية استخداـ الكسائط المتعددة في تنمية ميارة القراءة لدل َُِِـ حمادم )الحربي، إبراىي
تمميذات الصؼ األكؿ االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ 

 القرل، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.
يس التبادلي في تنمية ميارات تفسير (.  فاعمية استخداـ استراتيجية التدر َُِٖحمدم، بميغ )

القرآف الكريـ كالتفكير التباعدم لدل طالب المرحمة الثانكية األزىرية. المجمة التربكية، 
ِّ(ُِٔ ،)223-277. 
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كقياس (. بناء كحدات تدريسية قائمة عمى التعمـ التبادلي، ََِٕالخالدم، جماؿ خميؿ محمد. )
في مبحث الثقافة اإلسالمية في  كتنمية دافعيتيـفي تحصيؿ طمبة المرحمة الثانكية،  فاعميتيا

 .األردف العربية،األردف. )أطركحة دكتكراه(. جامعة عماف 
 :الفعاؿ، الدماـ التدريس استراتيجيات .(2015) محمد الديف ضياء كمطاكع، جعفر حسف الخميفة،

 .المتنبي مكتبة
(. فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية َُِِالخكالدة، ناجح عمى )

ميارات الفيـ القرائي لذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة األساسية في األردف، المجمة الدكلية 
 التربكية المتخصصة، المجمد األكؿ، العدد الرابع، كمية التربية، جامعة الباحة. 

 التبادلي في كالتدريس المناظرة طريقتي عمى قائـ تدريسي برنامج فاعمية (2009) .ىناء الدبس،
غير  ماجستير رسالة الفمسفة، مادة في التحصيؿ في كأثره الناقد التفكير ميارات تنمية

 دمشؽ جامعة-التربية كمية منشكرة،
 . ُ، جزء ٓالذىبي، محمد السيد حسيف )د.ت(. التفسير كالمفسركف، القاىرة: مكتبة كىبة، صفحة 

(. مناىج البحث التربكم بيف النقد كالتجديد. كفر الشيخ: العمـ ََِٗرجب، مصطفى كطو، حسيف )
 كاإليماف لمنشر كالتكزيع.

خداـ استراتيجية التدريس التبادلي في (. فاعمية تدريس القراءة باستَُُِالرشيد، إبراىيـ عبد اهلل )
تنمية ميارات االستيعاب القرائي لدل طالب الصؼ السادس االبتدائي، رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية.
في المرحمة الثانكية (. تطكير مناىج الفيزياء ََِِالزعانيف، جماؿ عبد ربو كثبات، محمد مكسى )

 (ُ)َُفي فمسطيف لمقرف الحادم كالعشركف. مجمة الجامعة اإلسالمية، 
كسبؿ  المشكالت-النمك(. النمك اإلنساني في الطفكلة كالمراىقة )مراحؿ ََِٕالزعبي، أحمد محمد )

 عالجو(. دمشؽ: دار الفكر.
 :القاىرة .كالتعمـ التعميـ ؽلطر معاصرة رؤية التدريس (. استراتيجيات (2006حسيف حسف زيتكف،

 .الكتب عالـ
 (. التدريس نماذجو كمياراتو، القاىرة، عالـ الكتب، الطبعة الثانية. ََِٓزيتكف، كماؿ )

ـ(. اإلتقاف في عمـك القرآف، ُٕٖٗ-ىػ َُْٕالسيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )
 . ِ، جزء ْٖٗالرياض: مكتبة المعارؼ، صفحة 

(. معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية. ََِّشحاتة، حسف، كالنجار، زينب، كعمار، حامد )
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية. 
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(. المرجع في عمـ النفس المعرفي كاستراتيجيات التدريس. القاىرة: الدار َُِٓشحاتو، حسف )
 المصرية المبنانية.

 كالكشؼ عف األدب دكائر استراتيجية عمى قائـ عميميت برنامج(. َُِِ) حامد أشجاف الشديفات،
الجامعة  مجمة .األردف في األساسي الرابع الصؼ تالميذ لدل المقركء فيـ تنمية في أثره

 .ُُّ ص ص األكؿ، العدد (،ِّالمجمد) كالنفسية، التربكية لمدارسات اإلسالمية
ـ(. فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي في  َُِْىيا دخيؿ اهلل محمد ) ،الشريؼ

تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدل طالبات المرحمة الثانكية. )رسالة ماجستير( غير 
 منشكرة. جامعة طيبة، كمية التربية، قسـ مناىج كطرؽ تدريس المغة العربية.

اعمية استراتيجية القراءة التبادلية في تنمية الميارات األدبية كميارة اتخاذ (. فَُِٓشعباف، فاطمة )
القرار لدم طالبات الصؼ الثالث الثانكم. رسالة ماجستير قسـ المناىج كطرؽ التدريس، كمية 

 التربية، جامعة اإلماـ.
بعض ميارات  أثر استخداـ التدريس التبادلي في تنمية(. ََُِ) الشعيبي، محمد عالء الديف حممي

. مجمة البحث في سمطنة عمافبالقراءة الناقدة لدل طالب المغة العربية بكمية التربية بنزكم 
 .ُٔ-ِٖ(، ُ)ُٓالتربية كعمـ النفس، 
(. فاعمية نمكذج التعمـ التكليدم في تنمية ميارات فيـ الٌنصكص َُِِالشيخ، بسيكني إسماعيؿ )

مممكة العربية السعكدية. مجمة دارسات عربية في األدبية لدل طالب المرحمة الثانكية بال
 .ُٔٗ، ص ص ّّالتربية كعمـ النفس، الجزء الثاني، العدد 

(. تعميـ القراءة كاألدب استراتيجيات مختمفة لجميكر ََِّطعيمو، رشدم أحمد كالشعبي، محمد )
 متنكع. القاىرة: دار الفكر العربي.

التدريس التبادلي عمى تحصيؿ الطمبة في مبحث التربية أثر استراتيجية (. ََِٕالعازمي، مبارؾ )
ماجستير. مناىج التربية اإلسالمية كطرؽ تدريسيا. جامعة . اإلسالمية في دكلة الككيت

 عماف العربية لمدراسات العميا. كمية الدراسات التربكية العميا.
 األنشطة، الميارات، ت،المجاال كاإلبداعية الكظيفية الكتابة. (ََُِ)ماىر شعباف  ،عبد البارم

 بيركت: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة. .كالتقكيـ
 تفسير القرآف الكريـ أصكلو كضكابطو. الرياض: مكتبة التكبة.(. ُٖٗٗعمي )العبيد، 

(. استراتيجية التعميـ، كالتعمـ في سياؽ ثقافة الجكدة اطر مفاىيميو كنماذج ََِٗعبيد، كليـ )
  دار المسيرة.تطبيقية، عماف: 
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(. فاعمية استخداـ الكسائط المتعددة في تنمية بعض ميارات َُِِعدناف، ىاشـ عبد الرحمف )
الفيـ القرائي لدل تمميذات الصؼ السادس االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ 

 القرل، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.
(. أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيؿ طالب الصؼ ََُِ، عبد العزيز)العصيؿ

األكؿ ثانكم في مادة التفسير كبقاء أثر التعمـ. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الممؾ 
 سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية. 

الزمة لمعممات المغة العربية بالمرحة (. االحتياجات التدريبية الُّْْالعصيمي، نجالء مبارؾ )
ضكء المدخؿ التكاممي، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة   االبتدائية في 

 المكرمة، المممكة العربية السعكدية.
عمى  التبادلي التدريس طريقة استخداـ أثر (2012) .عصاـ أحمد كالدبسي، سكسف العالف،

التعميـ. مجمة  مرحمة مف الثامف الصؼ لتالميذ االشتراكية القكمية التربية مادة في التحصيؿ
 .ْْٓ-ِٓٓ(، ْ)ِٖجامعة دمشؽ بكمية التربية، 

(. التدريس كالتعمـ بالدماغ ذم الجانبيف. غزة: آفاؽ لمنشر ََِٖعفانة، عزك كالجيش، يكسؼ )
 كالتكزيع.

كالكتابة في تنمية األداء القرائي (. فاعمية منيج متكامؿ بيف القراءة ََِٕعيسكم، حافظ حنفي )
كالكتابي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية. رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية 

 باإلسماعيمية، جامعة قناة السكيس.
(. أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات التعميـ التبادلي عمى ما كراء الفيـ ََِٕعيسى، ماجد محمد )

الفيـ القرائي في الصؼ الخامس االبتدائي. المجمة العممية، كمية  لدل الطالب ذكم صعكبات
 .ّّٔ(، ص ص ُ) ِٔجامعة أسيكط، -التربية

(. فاعمية استراتيجيتي التدريس التبادلي كتنشيط المعرفة السابقة في َُُِالغامدم، عمى عكض)
الثاني تنمية بعض ميارات التذكؽ األدبي كاالتجاه نحك دراسة األدب لدل طالب الصؼ 

 ثانكم. رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.
(. أثر استخداـ استراتيجية التفكير المعرفي في تنمية ميارات القراءة َُُِالغامدم، فايزة عثماف )

ماجستير غير اإلبداعية في مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالب الصؼ الثاني ثانكم، رسالة 
 منشكرة، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المممكة العربية السعكدية.

؛ البغكم ) مَّدو اٍلحيسىٍيفي ٍبفي مىٍسعيكدو ىػ(. مختصر تفسير البغكم المسمى بمعالـ ُُْٔاٍلفىرَّاءي، أبي ميحى
كالتكزيع، التنزيؿ )الطبعة األكلى(، الرياض، المممكة العربية السعكدية: دار السالـ لمنشر 

 . ُ، جزء ٓصفحة 
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 مكتبة :لقاىرةاكالبحث. النظرية بيف :معرفية الميتا .( (2003كليد رضكاف،ك  حمدم الفرماكم،
 المصرية. األنجمك

التعمـ التعاكني في تنمية ميارات  استراتيجية(. فاعمية استخداـ ََُِالقحطاني، أشرؼ سعيد )
تحميؿ النص األدبي لدل طالب الصؼ الثالث متكسط. رسالة ماجستير منشكرة، مكة المكرمة، 

 جامعة أـ القرل، كمية التربية.
المدخؿ النظرم لتدريس مقرر التفسير في المرحمة (. َُِٔ) بف جابر عبد اهللالقحطاني، محمد بف 

 ٗٓ-ْ(، ُ)ِٓ. مؾ خالد لمعمـك الشرعية كالدراسات اإلسالميةمجمة جامعة الم. الجامعية
ـ(. فاعمية استخداـ التدريس التبادلي لتدريس الجغرافيا في  ََُِالقناكم، أميرة محمد محمد )

تنمية التحصيؿ المعرفي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة البحث العممي في التربية، 
 .ٓٔٓ- ّْٓ(، ص ص ُُ) ّمصر، 

(. أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمى التحصيؿ كالتفكير َُُِيسي، عبد الكاحد )الكب
، المجمد اإلسالميةالرياضي لطمبة الصؼ الثاني متكسط في مادة الرياضيات، مجمة الجامعة 

 ، العراؽ. األنبار، جامعة ِالتاسع عشر، العدد 
ة االبتكارية لدل طالب المرحمة الثانكية ـ(. تنمية ميارات القراءََِٖمحمد، عمرك عيسى )

باستخداـ استراتيجيتي القراءة التبادلية كالقراءة التفاعمية. رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية 
 التربية، جامعة عيف شمس. 

تحصيؿ طالبات  فيأثر استخداـ الكتابة مف أجؿ التعمـ (. َُِٔ) صطفى، فاتف مصطفى محمدم
جمة القراءة كالمعرفة. . ممادة التفسير كبقاء أثر التعمـ يفالصؼ الثالث المتكسط 

 ِِْ-ُٖٔ:ُٖٕع
(. استراتيجيات حديثة في فف ََِٖالياشمي، عبد الرحمف عبد عمى كالدليمي، طو عمى حسيف )

 التدريس، دار الشركؽ لمنشر، عماف، األردف.
المتكسطة في ك كثيقة مناىج العمـك الشرعية لممرحمتيف االبتدائية  (.ََِٕكزارة التربية كالتعميـ )

 العاـ. الرياض: كزارة التربية كالتعميـ. التعميـ
 (. دليؿ التعميـ الثانكم. نظاـ مقررات، المممكة العربية السعكدية.َُِّكزارة التربية كالتعميـ )

لتدريس مقرر  األشتاتتيجية تآلؼ . فاعمية استخداـ استرا(َُُِ) اليكسؼ، يحيى بف عبد الخالؽ
 .الثانكم بمنطقة تبكؾ األكؿلدل طالب الصؼ  اإلبداعي التفسير في تنمية ميارات التفكير

 .  . ِْْ-ُّٔ، َُمجمة كمية التربية بالفيـك
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أثر استخداـ استراتيجية الصؼ المقمكب في تدريس مادة  .(َُُِ) اليكسؼ، يحيى بف عبد الخالؽ
مجمة  .ؿ الدراسي االتجاه نحك المادة لدل طالب الصؼ الثاني الثانكمالتفسير في التحصي
 .  . ِْْ-ُّٔ، َُكمية التربية بالفيـك

Afflerbach, P. (2007). Understanding and using reading assessment, K-12. 

Newark, DE: International Reading Association. 

Alfassi, M. (2004). Reading to learn: Effects of Combined Strategy 

Instruction on High School Students. Journal of Educational 

Research, 97(4), 171-184.  

Briggs. S.R (2010).Using Literature Circles to Increase Reading 

Comprehension in Third Grade Elementary Students. Unpublished 

master Dissertation, Dominican    

Brown, F. G. (1981). Measuring Classroom Achievement. New York: Holt, 

Rinehart and Winston, Inc. 

Choo, T., Eng., T. and Ahmed, N. (2011).Effects of Reciprocal Teaching 

Strategies on Reading Comprehension, The Reading Matrix, 11(2), 

PP.140-149. 

Clay, M. (1993). Reading Recovery: a Guidebook for Teachers in Training. 

New Zealand: Heinemann Education. 

Coleven, D. (2017). The effectiveness of the interactive reading strategy in 

improving creative writing performance and comprehension of the 

reader. Ohyio state,Mcmelan. Ohyio. 

Foster, E. & Rotoloni, R. (2005). Reciprocal Teaching, General overview of 

theories. In M. Orey (ed). Emerging perspectives on Learning, 

teaching, and technology. Available Website: httpp,// www.coe.uga. 

Edu/epltt/reciprocalteaching. htm. 

Gorgen,I.(2014).The effects of reciprocal teaching and direct instruction 

approaches on knowledge map (k-map) generation skill, academic 

Journals, Educational Research and Reviews,9(9),pp.255-261. 

Gosson,k.,(2016 ( :The impact of reciprocal reading on the development of 

levels of knowledge, understanding and application for high school 

students. Journal of Teacher Education, Washington,D.C.USA, 

Washington.  

Harp, B. & Brewer, J. A. (2005). The informed reading teacher: Research-

based practice. New Jersey: Prentice Hall, Inc.  

Jost,M.   , (2017): The importance of reciprocal reading in developing 

understanding of text. Journal of Higher Education, Vol. 122, 

No.97,P.P.93-109. 

Keene, E.O. 2002. From good to memorable: Characteristics of highly 

effective comprehension teaching. In Improving comprehension 

http://www.coe.uga/


 .................... تنُّخ ِهبسادفبعٍُخ استشاتُجُخ اٌمشاءح اٌتجبدٌُخ فٍ 

- َْٓ - 

instruction, ed. C. Collins Block, L.B. Gambrell, and M. Pressley, 385–

389. San Francisco: Jossey-Bass. 

Kelley, M. & Clausen – Grace, N. (2007). Comprehension shouldn't be 

silent: From strategy instruction to student independence. Network, 

DE: International Reading Association. 

Maharani, A. (2012). The Effect of Reciprocal Teaching and Self-Concept 

upon the Reading Comprehension of the Tenth Grade Students of SMA 

Nigeria 1 Gianyar. M.Sc. Thesis, Language Education Study Program, 

Postgraduate Program, Ganesha University of Education. 

Oczkus, L. D. (2003). Reciprocal teaching at work: Strategies for improving 

reading comprehension. Newark, DE: International Reading 

Association. 

Oczkus,L (2013). Reciprocal Teaching: Powerful Hands- On Comprehenion 

Strategy. The Utah Journal of Literacy, 16 (1) 

Palinscar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of 

comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. 

Cognition & Instruction, 1(2), 1172 

Roe, B., Smith, S. & Burns, P. (2005). Teaching Reading In Today's 

Elementary Schools (9th Ed.). Houghton Mifflin, Boston. 

Rosenshine, B., & Meister, C. (1994). Reciprocal teaching: A review of the 

research. Review of Educational Research, 64(4), 479–530. 

Salehi, M. and Vafakhah, S. (2013). A Comparative Study of Reciprocal 

Teaching Only (RTO) and Explicit Teaching of Strategies before 

Reciprocal Teaching (ET-RT) On Reading Comprehension of EFL 

Learners, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(2): 148-

155. 

Suleman. A & Yuksel. A (2011). Cognitive and Affective contributions of the 

Literature Circles Method on the Acquisition of Reading Habits and 

comprehension Skills in Primary level students. Educational sciences: 

Theory & Practice, 11 (3) summer, P P 1295- 1300. 

Sweet, A. P., & Snow, C. (2002). Reconceptualizing reading comprehension. 

In C. C. Block, L. B. Gambrell, & M. Pressley (Eds.), Improving 

comprehension instruction: Rethinking research, theory, and 

classroom practice. San Francisco: Jossey-Bass.  

Takala, M (2006). The Effects of Reciprocal Teaching on Education 

Comprehension in Mainstream and Special Education. Scandinavian 

journal of Education Research, Number (5095), pp 559-576. 

 


