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 يهخص:

لدى تبلميذ الصف الثالث  التمييز والمقارنة المغويةييدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات 
جراء  اإلعدادي باستخدام استراتيجية خمية التعمم؛ ولتحقيق أىداف البحث تم صياغة الفرضيات وا 

حيث تكونت عينة البحث  7112التجربة التي استغرقت الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
من تبلميذ وتمميذات  ( مجموعة تجريبية01( مجموعة ضابطة و)01( تمميذا وتمميذة )01من )

الصف الثالث اإلعدادي  من مدرستين تابعتين إلدارة شرق الزقازيق التعميمية بمحافظة الشرقية، 
واختبارا ليا، وقام بمعالجة وحدات القراءة  التمييز والمقارنة المغويةوأعد الباحث قائمة بميارات 

ميذ لموضوعات القراءة تم تطبيق باستخدام استراتيجية خمية التعمم، وبعد انتياء دراسة التبل
 االختبار البعدي عمى عينة البحث، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية  عدم وجود -
  القبمي.التمييز والمقارنة المغوية في التطبيق ميارات والضابطة عمى اختبار 

متوسطي درجات تبلميذ  ( بين1.11عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائية دوجو  - 
التمييز والمقارنة ميارات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى اختبار 

 البعدي.المغوية لصالح التطبيق 
 تبعيوالتدرجات التطبيق البعدي  د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيو وجعدم  - 

التمييز والمقارنة المغوية بعد مرور شير من ميارات لممجموعة التجريبية في اختبار 
 .التطبيق

 وفي ضوء ىذه النتائج تم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات.
 الكممات المفتاحية:

 المقارنة المغوية، التمييزخمية التعمم،  
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Abstract: 
The current research aims to develop the linguistic reasoning skills 

of third preparatory grade students using the strategy (Think - Pair - 

Share); to achieve the goals of the research, hypotheses have been 

formulated and the experiment that took the first semester of the 2016 

academic year has been formulated where the research sample 

consisted of (80) students (40) control group and (40) experimental 

group of third-grade students from two schools belonging to the East 

Zagazig Educational Administration in Sharkia governorate, and the 

researcher prepared a list of language deduction skills and a test in 

language deduction skills and treated reading units using the strategy 

(Think - Pair - Share) After the students' study of reading subjects was 

completed, the post test was applied to the research sample, and the 

study reached several results, including: 

- There were no statistically significant differences between the mean 

scores of students of the experimental and controlling groups on 

testing language deduction skills in tribal application. 

 - There are statistically significant differences at the level of (0.01) 

between the mean scores of students of the experimental group in 

the pre and post applications on the test of language deduction 

skills in favor of post application. 

 - There were no statistically significant differences between the mean 

scores of the post and consecutive application of the experimental 

group in testing language deduction skills after one month of 

application. 

In light of these results, a set of recommendations and proposals were 

developed. 
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 يمذيخ: 
تحظى القراءة بمنزلة عظيمة لدى جميع األمم؛ لذلك فقد جعميا اهلل أمرا سماويا مقدسا 

 وبصيرة لما ليا من أىمية كبيرة في حياة اإلنسان.واجب التنفيذ، ال ينكره كل ذي عقل 
" فالقراءة وسيمة إعداد الفرد عمميا، ووسيمة التوافق الشخصي واالجتماعي لديو حيث 
تساعده عمى اكتساب الفيم واالتجاىات وأنماط السموك المرغوب فييا، وىي وسيمة لحل 

“. لذاتي والتكيف مع اآلخرين المشكبلت الفردية والجماعية، كما تساعده عمى االستقبلل ا
 (72، 7111*)عمي سعد جاب اهلل وآخران، 

فما عاد اإلنسان يكتفي بالفيم في القراءة فقط من أجل التفسير واإليضاح لشيء مبيم أو 
حتى الوصول إلى النتائج من المقدمات، بل وصل األمر إلى أنيا أصبحت عممية تفكير عميق 

السيل أو اليين، بل إن ذلك يتطمب من القارئ مجيودا  فيما ىو مكتوب وليس ىذا باألمر
كبيرا؛ لتحميل المقروء وتفسيره والتعمق فيو؛ لتقويمو والحكم عميو، ومثل تمك الميارات ال 
نجدىا إال في القراءة الناقدة التي برزت أىميتيا بشكل كبير ومثير لبلنتباه في اآلونة األخيرة 

 م اآلن.في ظل الظروف التي يمر بيا العال
فالقراءة الناقدة ىي التي تعطي الطالب القدرة عمى التمييز بين األفكار الرئيسة والفرعية، 
والتمييز بين الحقائق واآلراء، وبين الحجج القوية والحجج الضعيفة والتمييز بين التفكير 

رد، المنطقي لؤلحداث والتفكير غير المنطقي في النص المقروء، وكذلك فيي تفتح بصيرة الف
وتنقح أفكاره، وتيذب سموكياتو من خبلل التفريق بين ما ىو نافع وما ىو ضار، وما أوجو 
االستفادة من وراء النص المكتوب، والحكم عمى مدى صحتو من خبلل تتبع األدلة والبراىين 
العقمية، وما تكون لدى الفرد من ثروة لغوية وخبرات معرفية؛ تجعمو يفيم ويفسر، ويحمل 

(، 7112(، والسيد حسين محمد )7117وينقد ويتنبأ. إحسان عبد الرحيم فيمي )ويوازن، 
 (.7112وىالة ناجي عبد الحفيظ )

"وبناء عمى ذلك ونحن في عصر المعمومات فإن فيم النص فيما متقدما، أو قراءتو قراءة  
ول نقدية يتضمن القراءة لبلستفسار لخمق التواصل، واالستنتاج أو التحيز، باختصار تتح

)ماكموفمين ودوفدج “. عادات التفكير الناقد إلى عمميات فيم لمنص المكتوب أو المقروء 
Mclaughlin &Devoogd،2004،35 .) 

ولقد تعددت ميارات القراءة الناقدة، وتم التأكيد عمى أىميتيا في جميع المراحل الدراسية 
صدار الحكم من بين تمك الميارات: التمييز بين األفكار الرئيسة والفرعية بداء الرأي، وا  ، وا 
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عمى المكتوب، والموازنة بين شيئين، والقدرة عمى التنبؤ، وابتكار الحمول، والتوصل إلى 
 األسباب والنتائج.

ولذلك يعد تدريس القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية في المرحمة اإلعدادية 
والتييئة لمدراسة “التعمم في مراحل الدراسة التالية لو أىمية خاصة في إعداد المتعمم لمحياة، و 

أو اإلعداد لمحياة يتطمبان ميارات مختمفة وكفايات متنوعة، لعل من أىميا ميارة القراءة، 
 ومن ثم وجب أن تدرس تمك الميارة من كل جوانبيا، وأن نييئ الظروف المختمفة؛ 

 (.21، 7111شدي طعيمو، لتمكين الطالب منيا واستخداميا بميارة واقتدار". )ر 
وعند األخذ في االعتبار بأىمية القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية فإن ىناك 
عددا من البحوث حاول أن يستقصي كيفية تنمية مياراتيا عن طريق استخدام طرق وأساليب 

راسة أماني (، ود2000) Crismoreتدريسية مختمفة، من ىذه الدراسات: دراسة كريسمور 
 (. 7111حممي عبد الحميد )

 * يتبع الباحث نظام التوثيق )اسم المؤلف، السنة، رقم الصفحة(.
ومن بين ىذه االستراتيجيات واألساليب المستخدمة بوساطة الباحثين السابقين لتنمية 

ية، ميارات القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية استراتيجية الدوائر المعرف
والمحادثة الصحفية، وتوجيو سؤال لممؤلف، والدائرة المعرفية ىي نوع من التدريب الذي 

 ,.Brabham,E.Gيساعد عمى تنمية القارئ الناقد عميق التفكير. برابيام وفيبليوم 
Villayme & ،(2000 وبوران ،)Bowran (2001 وايجل )Egle, (2002.) 

الباحث كأسموب في تنمية القراءة الناقدة قد بحثو ومن الناحية األخرى فإن تأثير أسئمة  
 Dole (2006.)(، ودول 2004) McKeown & Beckأيضا كل من: ماكون وبيك 

من خبلل العرض السابق لمدراسات السابقة والبحوث التي تناولت القراءة الناقدة وميارات 
عميم، ظيرت الحاجة التمييز والمقارنة المغوية وضرورة االىتمام بيا في جميع مراحل الت

الضرورية إلى أىمية البحث عن نماذج حديثة وطرق أخرى لتنمية ميارات التمييز والمقارنة 
المغوية واالىتمام بيا خاصة في المرحمة اإلعدادية، ومن بين تمك االتجاىات واالستراتيجيات 

تعمم النشط ، وأكدتيا التعممية الحديثة التي أثبتت فاعميتيا في الميدان التربوي استراتيجيات ال
نتائج الدراسات والبحوث مما أدى إلى الحاجة الممحة الستخدام استراتيجيات التعمم النشط في 
تنمية ميارات المغة بصفة عامة وميارات التمييز والمقارنة المغوية بصفة خاصة ؛ وذلك ألن 
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، فيو يقوم عمى تقديم استراتيجيات التعمم النشط تركز عمى المتعمم كمحور لمعممية التعميمية
أنشطة لممتعممين تتناسب مع ظروفيم ،وتوجييم إلى االكتشاف والتعمم واالبتكار والنقد 
واإلبداع ، ويقاس اإلنجاز بمدى تقدم المتعمم ، ويأتي التعمم النشط لُيفعل عمميتي التعميم 

 ين .والتعمم وينشط المتعمم ، باإلضافة إلى بقاء أثر التعمم في خبرات المتعمم
"والتعمم النشط ىو ذلك التعمم الذي يشارك فيو المتعمم مشاركة فعالة في عممية التعمم     

من خبلل قيامو بالقراءة والبحث واالطبلع، ومشاركتو في األنشطة الصفية والبلصفية، ويكون 
 ،7117)أحمد حسين المقاني وعمي أحمد الجمل، “. فيو المعمم موجيا ومرشدا لعممية التعمم 

171.) 
إن أىمية التعمم النشط تظير من خبلل النتائج اإليجابية التي يحدثيا عند المتعمم، من 
حيث الميارات واالتجاىات، وىذه النتائج أكدتيا ودعمتيا البحوث حول التعمم النشط كدراسة 

( ودراسة 7110( ودراسة سموى حسن محمد )7112كل من: كامل عبد الرحمن كامل )
 (.7111( ودراسة عبد الممك مسفر حسن )7112عمير ) فاطمة خمف اهلل

ومما سبق يتضح أن استخدام استراتيجيات التعمم النشط في تدريس القراءة يرتبط بتنمية 
ميارات التمييز والمقارنة المغوية ارتباطا وثيقا؛ حيث يتاح لممعمم فرص كثيرة الستثارة التمميذ 

موضوع في صورة قضية، أو موقف، أو مشروع، أو بأكثر من وسيمة، فعندما يدرس المتعمم ال
قصة، أو حكاية، أو حوا، أو يقوم بتمثيل دور من األدوار، أو يشترك مع غيره من المتعممين 

عن  -بأسموب عممي منظم -إلنجاز عمل ما، كل ذلك يثير ذىنو ، ويجعمو ينقب ويبحث 
وازن، ويفسر ويناقش، ويعمل األسباب والنتائج التي يفرق فييا بين الحقائق واآلراء، وي

ويصدر أحكاما، ويتوقع ويتنبأ، ويكشف ويكتشف، ويجرب ويشارك، و يسأل ويجيب، من شأن 
ذلك كمو إعطاؤه القدرة عمى إعمال عقمو، وقيامو بأنشطة ترتبط بذلك الموضوع، وذلك مما 

ظيارىا، وذلك ألن المتعمم يتفا عل معيا، ينمي لديو الرغبة في البحث وتقصي الحقائق وا 
 ويكون عمى دراية بيا فيسيل عميو التعامل معيا قراءة ونقدا.

ومن خبلل استقراء الدراسات والبحوث السابقة يمكن مبلحظة أنيا لم تتناول تنمية ميارات 
التمييز والمقارنة المغوية لمصف التاسع باستخدام استراتيجيات التعمم النشط ومعرفة مدى 

لميارات لدى ىؤالء التبلميذ، ولم تنل اىتمامًا كافيا من قبل فاعمية ذلك في تنمية تمك ا
 الباحثين في مجال القراءة خاصة الناقدة.
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لذلك يختمف البحث الحالي عن البحوث السابقة في أنو يستخدم التعمم النشط في    
تدريس موضوعات القراءة المتعددة لممرحمة اإلعدادية، والتي من خبللو يمكن تنمية ميارات 

 لتمييز والمقارنة المغوية لدييم.ا
 اإلحضبس ثًشكهخ انجحج:

بالرغم من أىمية القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية فيناك الكثير من 
المعوقات التي تمنع من تنميتيا وتحقيقيا ألىدافيا في الصف الثالث اإلعدادي والتي يجب أن 
تنمى فييا ميارات التمييز والمقارنة المغوية بصورة بارزة وقوية، ومن بين تمك الصعوبات 

التقميدية في التدريس التي يستخدميا المعممون في تدريس القراءة، وتمنع من تقدم الطرق 
المتعمم، وتفاعمو مع المادة المقروءة؛ وبالتالي تفقد القراءة وظيفتيا وأىميتيا بالنسبة لمتمميذ 

 مما يجعمو سمبيا في التعامل معيا فاقدا اإلحساس بأىميتيا.        
ثير من التبلميذ الذين يعانون من ضعف شديد في ميارات وىذا ما أدى إلى وجود ك  

التمييز والمقارنة المغوية، وبالتالي فإن خطورة ىذا األمر تكمن في االىتمام بالميارات 
الميكانيكية عمى حساب الميارات العقمية مما يفقد الطبلب القدرة عمى النقد والتفكير وعدم 

بداء الرأي اتفاقا أو اختبلفا، وعدم القدرة عمى اتخاذ القدرة عمى المناقشة والنقد والتحميل و  ا 
 القرار بشأن المادة المقروءة، وىذا ما تم التأكد منو عن طريق:

خبرة الباحث حيث إنو يعمل معمما لمغة العربية لمدة تزيد عمى ستة عشر عاما  -1
 ومبلحظتو لتدني مستويات التبلميذ في ميارات التمييز والمقارنة المغوية.

مقاببلت الباحث مع معممي وموجيي المغة العربية تبين من خبلليا أن تبلميذ الصف  -7
 الثالث اإلعدادي يعانون من تدن وقصور واضحين في ميارات التمييز والمقارنة المغوية.

توصيات ومقترحات الدراسات السابقة: والتي نادت بضرورة االىتمام بميارات التمييز  -7
باستخدام أساليب وطرق مختمفة لتنمية ىذه الميارات والقضاء عمى والمقارنة المغوية 

(، ودراسة 7111نواحي القصور في تعميميا وتعمميا مثل دراسة: وجيو أحمد المرسي )
(، شاتل 7117(، ودراسة جمال سميمان عطية )7111محمد عبلء الدين حممي )

Chattel (2002( ودراسة محمد دىيم الظفيري ،)ودراسة7112 ،)  بوسميBosley 
 (.7111( ىدى وزير السيد )2009) Kell(، ودراسة كيل 2008)

كل ىذه الدراسات أكدت ضعف كثير من التبلميذ في جميع المراحل التعميمية في ميارات 
التمييز والمقارنة المغوية، واقترحت إجراء المزيد من البحوث والدراسات في ىذا المجال، 
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لتبلميذ في جميع مراحل التعميم المختمفة من خبلل استخدام وضرورة تنمية مياراتيا لدى ا
استراتيجيات حديثة، وطرق تدريس، وبرامج مقترحة؛ ومن ثم تولد اإلحساس بمشكمة الدراسة 

 الحالية لدى الباحث.
 تحذٚذ يشكهخ انجحج ٔأصئهتّ:

ميذ الصف تتحدد مشكمة البحث الحالي في تدني ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى تبل
الثالث اإلعدادي في ظل الطرائق التدريسية التقميدية التي يستخدميا المعممون في تدريس 
موضوعات القراءة المقررة عمى تبلميذ الصف التاسع؛ مما أدى إلى وجود قصور وتدن واضح 
في ىذه الميارات لدى ىؤالء التبلميذ؛ ومن ىنا ظيرت الحاجة إلى إجراء بحث يستخدم التعمم 

 لنشط في تدريس القراءة لتنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى تبلميذ الصف التاسع.ا
 ويمكن عبلج ىذه المشكمة باإلجابة عن األسئمة التالية:

 ما ميارات التمييز والمقارنة المغوية البلزمة لتبلميذ الصف التاسع؟  -1
 سع؟ما مدى توافر ىذه الميارات لدى تبلميذ الصف التا -7
ما أسس استخدام استراتيجية خمية التعمم في تنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى  -7

 تبلميذ الصف التاسع؟
ما أثر استخدام استراتيجية خمية التعمم في تنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى  -0

 تبلميذ الصف التاسع؟
 أًْٛخ انجحج:

 لحالي الفئات التالية:يرجى أن يستفيد من البحث ا
 )أ( التبلميذ حيث يؤدي إلى: 

تنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية، والتي قد تسيم بشكل كبير في زيادة التفاعل  - 1
 والتحصيل لدييم في المغة العربية والمواد األخرى، وكل ما يقرؤونو في الحياة العامة.

تبلميذ والتي تتناسب مع قدراتيم، وكذلك األنشطة تنويع استراتيجيات التدريس المختمفة لم -7
 المستخدمة والوسائل التي تساعد عمى تنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدييم.

 تفعيل دور المتعمم من متمق سمبي إلى قارئ ناقد ذكي ونشط. -7
 -)ب( المعممون: حيث يساعدىم عمى: 

استخدام استراتيجيات التعمم النشط بأساليب جديدة تطوير تدريسيم لمقراءة من خبلل  -1
 ومتنوعة تتناسب مع ميول وقدرات التبلميذ وتغيير أدوارىم التدريسية والمينية.
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إعطاء فكرة أشمل وأوسع لممعمم عن القراءة وموضوعاتيا التي يقوم بتدريسيا من  -7   
ة لتبلميذ تمك المرحمة، خبلل التعرف عمى ميارات التمييز والمقارنة المغوية المناسب

 والسعي من أجل تعميميا وتحقيق أىدافيا.
 )ج( الموجيون: حيث يوجو أنظارىم إلى: 
ضرورة تدريب المعممين عمى كيفية تنمية مثل ىذه الميارات باستخدام استراتيجية خمية  -1

 التعمم.
غوية لتنميتيا ضرورة تدريب المعممين عمى كيفية تدريس ميارات التمييز والمقارنة الم -7

 باستخدام استراتيجيات التعمم النشط.
تدريب المعممين عمى استخدام أساليب وطرق تدريسية جديدة وحديثة في القراءة بصفة  -7

 عامة، والقراءة الناقدة بصفة خاصة.
 )د( واضعو المناىج: حيث يمفت انتباىيم واىتماميم إلى:

التعميم األساسي بصفة خاصة والمراحل  ضرورة وضع مناىج جديدة لمحمقة الثانية من -1
األخرى بصفة عامة في القراءة، تتضمن التمييز والمقارنة المغوية المناسبة لتبلميذ كل 

 صف دراسي.
ضرورة وضع أدلة لممعمم لكيفية تقويم التبلميذ معرفيا ووجدانيا ومياريا وفكريا في  -7

في ظل استراتيجيات جديدة القراءة الناقدة بصفة خاصة وفي القراءة بصفة عامة 
 ومتنوعة وأساليب تقويم حديثة.

: حيث يعد ىذا البحث منطمقا لعدد من البحوث والدراسات في القراءة عامة، الباحثون )ىـ(  
وميارات التمييز والمقارنة المغوية بصفة خاصة في ظل استخدام استراتيجيات التعمم 

 بصفة عامة. النشط في تدريس مناىج المغة العربية وفروعيا
 فزٔض انجحج:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية 
 والضابطة الختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية في التطبيق القبمي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في 
 بمي والبعدي الختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية لصالح التطبيق البعدي.التطبيقين الق
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق البعدي والتتبعي 
لممجموعة التجريبية في اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية بعد مرور شير من 

 التطبيق.
 حذٔد انجحج:

 حث الحالي عمى الحدود التالية:اقتصر الب 
)أ( تنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية كإحدى ميارات القراءة الناقدة التي تحظى بوزن  

 % من آراء المحكمين من المتخصصين.01نسبي
)ب( وحدات القراءة األربع المقررة عمى تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي لفصل دراسي واحد 

 عمم النشط من خبلل استخدام استراتيجية خمية التعمم.مصاغة باستخدام الت
 يتغٛزاد انجحج:

 المتغير المستقل: التعمم النشط من خبلل استراتيجية خمية التعمم. -
المتغير التابع: ميارات التمييز والمقارنة المغوية الخاصة بالقراءة الناقدة لدى تبلميذ الصف  -

 التاسع.
 أدٔاد انجحج:

 تمثمت أداة البحث في:   
 اختبار في ميارات التمييز والمقارنة المغوية. )إعداد الباحث(. -

 إجزاءاد انجحج: 

 أوال: لئلجابة عن السؤالين األول والثاني، وىما: 
 ما ميارات التمييز والمقارنة المغوية البلزمة لتبلميذ الصف التاسع؟  -
 الصف التاسع؟ ما مدى توافر ىذه الميارات لدى تبلميذ -

 تم القيام بالخطوات التالية:
 االطبلع عمى أىداف ومعايير تدريس القراءة بالمرحمة اإلعدادية. -1
 االطبلع عمى البحوث والدراسات والكتب التربوية في مجال التخصص. -7
إعداد قائمة بميارات التمييز والمقارنة المغوية وعرضيا عمى األساتذة والمتخصصين في  -7

جراء التعديبلت المن اىج؛ لمحكم عمى مدى مناسبة ىذه الميارات لتبلميذ ىذه المرحمة، وا 
 التي يقرىا المحكمون من المتخصصين، ثم وضع القائمة في صورتيا النيائية.
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لئلجابة عن السؤال الثالث، وىو: ما أسس استخدام استراتيجية خمية التعمم في  :ثانيا
 المغوية لدى تبلميذ الصف التاسع؟تنمية ميارات التمييز والمقارنة 

 اتبعت الخطوات التالية:  
 االطبلع عمى البحوث والدراسات والكتب التربوية التي تناولت التعمم النشط في التربية. -1
تصميم اإلطار العام لوحدات القراءة المقررة عمى تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي معدة  -7

 باستخدام استراتيجية خمية التعمم.
ثالثا: لئلجابة عن السؤال الرابع وىو: ما أثر استخدام استراتيجية خمية التعمم في تنمية 
 ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى تبلميذ الصف التاسع؟ تم تنفيذ الخطوات التالية:

 إعداد اختبار في ميارات التمييز والمقارنة المغوية. -
 و والتأكد من صدقو وثباتو.عرضو عمى مجموعة من المحكمين لتعديم -
 وضعو في صورتو النيائية. -

 تطبيق أدوات البحث التجريبية:
اختيار عينة البحث من تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي بمحافظة الشرقية عشوائيا  -  

 وقسمت العينة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.
التطبيق القبمي ألدوات البحث )اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية( عمى  -   

 المجموعتين )التجريبية والضابطة(.
تطبيق تدريس وحدات القراءة بالتعمم النشط باستخدام استراتيجية خمية التعمم عمى عينة  -   

 البحث. )المجموعة التجريبية فقط(
البحث )اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية( عمى عينة  التطبيق البعدي ألدوات -   

 البحث المجموعتين )التجريبية والضابطة(.
 رابعا: تحديد نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا وتقديم المقترحات والتوصيات.

 يصطهحبد انجحج: 
  The Learning Cellخهٛخ انتعهى:  -1

ثنائية ويعمل الطبلب سويا بحيث يقابل كل "عممية تنظيم الطبلب عمى شكل مجموعات 
طالب زميمو اآلخر في المجموعة ويتعمم معو بطريقة تعاونية تحقق إنجاز الميام األكاديمية 

 (.7112،710التي يحددىا المدرس". )ببلسم كحيط حسن، 
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ويقصد بيا في البحث الحالي: تنظيم المتعممين في صورة أزواج حيث يجمس كل زوج من 
ن معا عمى منضدة واحدة أو عمى مقعدين متجاورين أو متقابمين، لتساعد المتعممين المتعممي

عمى التعمم الفعال الذي يمكنيم من طرح األسئمة، واإلجابة عمييا، وتحديد العبلقات وتمييزىا، 
 وعقد المقارنات المغوية لممادة المقروءة.

 Language deduction skillsانتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ:  -0

التمييز والمقارنة المغوية كمياراة واحدة يقصد بيا في البحث الحالي: إكساب التمميذ القدرة 
عمى التمييز بين الحقيقة والرأي والخيال، وتمييز المعاني غير الصريحة في النص وفيميا، 

لخاطئة، والمقارنة بين األسباب والنتائج والربط بينيما، والتمييز بين اآلراء الصحيحة واآلراء ا
وتمييز األفكار وتفسيرىا، ومقارنة ما كتبو مؤلفون حول موضوع واحد، وتمييز العبارات التي 
تحمل معاني متعارضة، وتمييز االختبلف والتشابو في جمل وأفكار النص، ويقاس ذلك 

 باختبار أعده الباحث ليذا الغرض.
 أدثٛبد انجحج:

 يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ: -

تطور العمم ونظريات التعمم وتعدد االتجاىات التربوية الحديثة في التدريس، فقد نظرا ل
حظيت القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية باىتمام كثير من الباحثين وتعددت 
تعريفاتيا وكثرت؛ لتعدد وظائفيا، وكثرة فوائدىا خاصة في العصر الحاضر بسبب تنوع وسائل 

لثورة المعموماتية، واختبلف التيارات الفكرية؛ لتتبوأ القراءة الناقدة وميارات التمييز المعرفة، وا
 والمقارنة المغوية مكانة كبيرة في حياتنا الحالية.

( عمى أنيا: " أحد أشكال القراءة التي 712، 7111لذلك فقد عرفيا محمد سالم )
بداء الرأي، تستيدف تنمية القدرات العقمية كالتمييز بين األفكار،  والقدرة عمى التحميل، وا 

صدار األحكام، وتقاس بالدرجة الكمية المحصمة عمى اختبار سابق وثابت أعد ليذه الغاية ".  وا 
بداء الرأي،   وىذا التعريف يركز عمى ميارات التمييز بين األفكار، والقدرة عمى التحميل وا 

صدار األحكام باعتبارىا قدرات عقمية عميا يجب تنمي  تيا لدى التبلميذ.وا 
( تعريفا آخر يشير إلى أن:" القراءة 72، 7111في حين قدمت أماني عبد الحميد )

الناقدة يحدد فييا القارئ ىدف الكاتب، والتمييز بين األفكار المرتبطة وغير المرتبطة 
بالموضوع، والتمييز بين اآلراء الصحيحة واآلراء الخاطئة، والتمييز بين الحجج القوية 

 ضعيفة، والقدرة عمى االستنتاج الصحيح ".وال
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( بأنيا " تنمية القدرات العقمية العميا كالتمييز بين 72، 7112كما عرفيا محمد الظفيري )
صدار  بداء الرأي، وا  األفكار الرئيسة والفرعية، وتحديد اليدف الظاىري والضمني لمنص، وا 

 اقدة الذي أعد ليذا الغرض".األحكام، وتقاس بالدرجة الكمية في اختبار القراءة الن
ويتبين مما سبق أن ميارات التمييز والمقارنة المغوية كمستوى من مستويات القراءة 
الناقدة ييتم بالعمميات العقمية العميا ألنو يركز عمى التفاعل بين القارئ والنص المقروء، 

بداء الرأي في صدار أحكام واستنتاج معانيو وأفكاره الرئيسة والفرعية، وتحميمو، وا  و، وتقويمو، وا 
في ضوء خبرات القارئ وقراءاتو السابقة سواء عن طريق تنمية النشاطات العقمية أو القدرات 

 الفردية التي تصاحب القارئ في عممية القراءة.
 دٔاعٙ انتذرٚت عهٗ يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ:

 لتمييز والمقارنة المغوية ما يأتي:    من األسباب التي تدعو إلى ضرورة التدريب عمى ميارات ا
التشابك والتداخل في جميع المجاالت وعمى كافة المستويات؛ مما أدى إلى إصابة البعض  -1

 بنوع من الشك واالرتياب في كل ما يحصل عميو من معمومات.
 .الحاجة لمتابعة النتاج الذي تخرجو المطابع يوميا، والتمييز بين المفيد وغير المفيد -7
ىذا الكم اليائل من اإلنتاج الفكري الذي تصدره المطابع يوميا، وما يتم بثو من معمومات  -7

من خبلل شبكة االنترنت وما نراه، ونسمعو، ونقرأه في وسائل اإلعبلم والفضائيات، وما 
 تتبناه بعض الدول من فرض لمعولمة. 

ئف منيا والحقيقي، والصواب فييا تمكين التبلميذ من تفحص األفكار وتمييزىا ومعرفة الزا -0
 والخطأ، وما يقصده المؤلفون من وراء كتاباتيم وأفكارىم.

القراءة الناقدة تعد من أىم مراحل عممية القراءة، وبدونيا فإنو سيستمر في تخريج  -7
األميين الكبار من ذوي القدرة عمى االستيعاب والتذكر، والذين تنقصيم القدرة عمى فيم 

فيم العالم المحيط بيم، كما أنو لن يستطيع بدونيا تخريج مواطنين قادرين أنفسيم أو 
عمى مواجية التيارات الفكرية والثورة المعموماتية، والتي ىي إحدى تحديات القرن 
الجديد، وىذه األمور تدل عمى أن القراءة الناقدة ليا أىمية كبيرة في حياتنا ". )جمال 

 (.07، 7117عطية، 
 ى تنظيم المعمومات؛ مما يجنب الفرد التوظيف السيئ ليذه المعمومات.القدرة عم -2

ولذلك يكون " التمكن من ميارات القراءة الناقدة من شأنو أن يحصن األفراد ضد أساليب  
الدعاية وحيميا، وما يمارس بواسطتيا من ضغوط فكرية ونفسية عمى األفراد في مختمف 
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ؤونو عمى أنو قضية مسمم بصحتيا، بل يعممون فيو الميادين؛ حتى ال يتقبموا كل ما يقر 
فكرىم، ويحكمون عقوليم، ويتقبمون ما يرونو صحيحا ويرفضون ما دون ذلك " )إحسان عبد 

 (.110، 7117الرحيم، 
وجود األمية األبجدية والثقافية في مجتمعاتنا النامية وتعدد وسائل اإلعبلم والمطبوعات  -2

 ديدة وتعبر عن آراء ووجيات نظر مختمفة. الموجية التي تفد من جيات ع
لمقراءِة الناقدة جانب ميم آخر يتمثل في بناء شخصية الفرد، وصقل ذوقو األدبي والفني  -0

صدار الحكم عمى المادة المقروءة.   والقدرة عمى التعميل والموازنة وا 
إلى تدريب  في أمس الحاجة -نحن العرب  –بالنظر إلى الواقع من حولنا نبلحظ أننا  -2

أبنائنا عمى القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية وحتى يستمر الكيان العربي 
البد أن نربي أجيالنا عمى عدم تصديق كل ما يقال، وعمى فحص وتمحيص اآلراء، 
وقراءة ما وراء السطور؛ وذلك التخاذ القرارات الصائبة بالنسبة لممشكبلت االقتصادية، 

 (.00، 7111سية، واالجتماعية. )ىدى السيد، والسيا
ممارسة التبلميذ لمقراءة الناقدة تعد نوعا من ممارسة الديمقراطية والتفتح العقمي، وخمق  -11

أجيال واعية تدرك رسالتيا السامية في خدمة نفسيا وأوطانيا، وىو ما تطمح إليو 
 ا ومعتقداتيا.وتسعى إليو جميع دول العالم من حولنا عمى اختبلف ألواني

عمى ضوء ما سبق ومن خبلل عرض المفاىيم المختمفة لمقراءة الناقدة، يمكن أن نستخمص 
بعض الخصائص التي تميز القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية عمى غيرىا من 

عمال العقل  في النص المستويات األخرى لمقراءة، فيي تتسم بالتفاعمية بين القارئ والمقروء وا 
 بيمة ونشاط وقيام القارئ بدور ممحوظ في التساؤل الدائم وعدم التسميم بالمعاني الظاىرة.

 يٓبراد انمزاءح انُبلذح ٔيٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ:  -

إن تعرف الطبلب عمى مياراِت القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة المغوية في غاية 
ن لشخص أن يولى اىتمامًا لشيء يجيمو، ويجيل استخدامو، كما أن معمم األىمية؛ إذ ال يمك

القراءة ىو اآلخر في حاجة إلى الوقوف عمى ىذه الميارات وتحديدىا لتوجيو العممية 
 التعميمية، وتعرف الميارات التي تحتاج إلى تعزيز لدى الطبلب أو تمك التي تحتاج إلى تنمية. 

 يٓبراد انمزاءح انُبلذح:

خبلل استقراء الباحث لما توصمت إليو الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت ميارات من 
(، )محمد 710، 7111القراءة الناقدة يمكن إبراز أىم ىذه الميارات في اآلتي )محمد سالم 
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(، )أماني عبد الحميد Hicks ،M&Simpson,R.2000,7-8)) 12، 7111موسى 
(، )حسين السيد 77، 7117رىام الصراف (، )7117(، )جمال عطية، 00، 7111
 (:00، 7111(، )ىدى السيد، 77 -77، 7112(، )عمى سعد27، 7112

 استنتاج غرض الكاتب وىدفو.

 استنتاج الفكرة الرئيسة لمفقرة.
 استنتاج النتائج الصحيحة التي يطرحيا النص.

 استنتاج عناوين لما يقرأ.
جابتيا. استنتاج مجموعة من األسئمة لمنص المقروء و   ا 

 استنتاج آراء من خبلل حجج وبراىين.
 استنتاج أفكار النص من خبلل العنوان.
 استنتاج تمميحات الكاتب في النص.

 تحديد درجة ارتباط المقروء بموضوعو.
 إبداء الرأي في المكتوب من أفكار وآراء.

 اقتراح معمومات مكممة وحمول لمشكبلت تناوليا النص
 تؤيد رأيا من اآلراء.تحديد التفصيبلت التي 

 تقويم مدى تحقيق الكاتب ألىدافو.
 تقدير النتائج التي توصل إلييا الكاتب.

 يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ: 

كأحد أىم ميارات القراءة الناقدة لما ليا من نفع كبير وفوائد جمة لمقارئ والتي أظيرتيا  
 نتائج الدراسات السابقة تم التركيز عمى الميارات التالية:

 التمييز بين الحقيقة والرأي والخيال. - 
 تمييز المعاني غير الصريحة في النص وفيميا. -
 والربط بينيما.المقارنة بين األسباب والنتائج  -
 التمييز بين اآلراء الصحيحة واآلراء الخاطئة. -
 تمييز األفكار وتفسيرىا.  -
 مقارنة ما كتبو مؤلفون حول موضوع واحد. -
 تمييز العبارات التي تحمل معاني متعارضة. -
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 تمييز االختبلف والتشابو في جمل وأفكار النص.  -
في ىذه الدراسة، والتي سوف تتضمنيا  وتمك الميارات ىي التي يمكن االعتداد بيا

استبانة تحديد ميارات التمييز والمقارنة المغوية التي يستيدف الباحث تنميتيا من خبلل 
 استخدام التعمم النشط.

 انتعهى انُشط 

تواجو التربية عمى مستوى العالم تحديات كثيرة متعددة ومتسارعة؛ وذلك نتيجة التغيرات 
معمومات والتقدم اليائل في مجال التكنولوجيا، وتتطمب ىذه التحديات اليائمة في المعارف وال

مراجعة شاممة لمنظومة التعميم في معظم دول العالم النامية والمتقدمة، وقد أدى ذلك إلى 
 إيجاد مداخل واتجاىات حديثة لتطوير التعميم وتحديثو.

م، واكتساب التعمم يتم من "ويركز التعمم النشط عمى أن يكون المتعمم محورا لعممية التعم
خبلل الخبرة، وبالتالي فإن مسؤولية المدرسة تقوم عمى تقديم أنشطة لممتعممين تتناسب مع 
ظروفيم، وتوجيييم إلى االكتشاف والتعمم، ويقاس اإلنجاز بمدى تقدم المتعمم من خبلل 

( و)عمي 127، 7117)محمد ىندي، “. خبراتو، وقدرتو عمى التعامل مع المواقف الجديدة 
 (.172، 7117عبد الوىاب، 

إن طبيعة التعمم النشط تؤكد عمى أن التعمم البد أن يرتبط بحياة التمميذ واحتياجاتو 
واىتماماتو، ويحدث تفاعبل بين التمميذ وبين كل ما يحيط بو، وينطمق من استعدادات المتعمم 

لبيت، والمدرسة، والفصل، وقدراتو، ويحدث في جميع األماكن التي ينشط فييا المتعمم في ا
 والحي، والنادي والطبيعة من حولو.

 The Learning Cellاصتزاتٛجٛخ خهٛخ انتعهى: 

الغرض من ىذه االستراتيجية مساعدة المتعممين عمى التفاعل معا، وتحقيق التعمم الفعال، 
 وذلك بتنظيم المتعممين في صورة أزواج حيث يجمس كل مجموعة من المتعممين معا عمى

 منضدة واحدة أو عمى مقعدين متجاورين أو متقابمين.  
يرمز لمتمميذ األول بالرمز )أ( والتمميذ الثاني بالرمز )ب(، ويقوم التمميذ )أ( بإلقاء السؤال  

عمى التمميذ )ب(، فيجيب، ثم يسأل التمميذ )ب( التمميذ )أ( سؤاال آخر؛ ليقوم باإلجابة عميو. 
 ( 101، 7110)فاطمة عبد الوىاب، 
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 فٕائذ اصتزاتٛجٛخ خهٛخ انتعهى:

إن ىذه االستراتيجية تزيد من دافعية التعمم لدى المتعممين، وتيسر توضيح وشرح المفاىيم 
الصعبة، كما تساعد عمى التواصل العممي الفعال، والتعاون واإليجابية، كما أنيا تمكنيم من 

، 7111بالنتيجة. )الخميمي وآخرون،  طرح األسئمة، واإلجابة عمييا، وتحديد العبلقات والسبب
172.) 

كما أنيا تحقق مبدأ التعمم النشط وتضمن أن كل تبلميذ الفصل يعممون في وقت واحد، 
 ومن ثم تحقيق التفاعل بين كل الطبلب واكتساب النواحي التربوية المرغوبة.

ألىداف  ويتركز دور المعمم في مساعدة المتعممين عمى إعداد األسئمة المناسبة وفقا
الدرس، وتييئة الفرص أمام المتعممين لممناقشة والتعاون بين التبلميذ، ومبلحظتيم، 
عطائيم التغذية الراجعة المناسبة لنوع العمل الذي يقوون بو، وشرح  وتوجيييم لمعمل، وا 
وتوضيح كل ما ىو غامض أو مبيم، "كما يمكن لممعمم إلقاء األسئمة لمناقشتيا بين 

ع داد تقرير وممخص ليا، ويكون ىذا الممخص كتابيا أو شفييا أو تحديد المتعممين، وا 
 (.107، 7110األسئمة واإلجابات باختصار، وعمل ممخص ليا ". )فاطمة عبد الوىاب، 

 خطٕاد اصتزاتٛجٛخ خهٛخ انتعهى:

يحّضر المتعممون الدرس مسبقا قبل موعد الدرس، ويضعون أسئمة حول أفكار الدرس  -1
 ومحتواه.

في بداية المقاء التعميمي داخل حجرة الدراسة البد أن يقوم المعمم بمساعدة المتعممين  -7
عمى تنظيم أنفسيم، وترتيب المتعممين في صورة أزواج حيث يجمس كل تمميذين معا، 

 عمى منضدة واحدة أو عمى مقعدين متجاورين، وفقا ألدوات وأثاث حجرة الدراسة.
و بالرمز )أ( بإلقاء السؤال عمى المتعمم الثاني ويرمز لو يقوم المتعمم األول ويرمز ل -7

بالرمز )ب( وعميو أن يجيب مباشرة في صورة شفيية أو كتابية، أو النقاش حول معنى 
 السؤال إذا كان غامض المعنى.

يقوم الطالب )ب( بإلقاء السؤال الثاني عمى الطالب )أ( وعميو أن يجيب مباشرة عن  -0
 ي تدور حوليا األسئمة.الميمة العممية الت

يستمر تبادل األسئمة واألجوبة بين الطالبين ىكذا، حتى االنتياء من األسئمة المحددة؛  -7
 وفقا لحجم الميمة التي تدور حوليا األسئمة.
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أثناء تبادل كل تمميذين األسئمة واألجوبة عمى المعمم المرور بين التبلميذ؛ لمبلحظة  -2
رشاد التبلميذ أثناء األداء وتوفير التغذية الراجعة عمى األداء بين التبلميذ، وتوج يو وا 

 العمل، وتقبل اإلجابات الصحيحة.
 يجزراد انعًم ثٓذِ االصتزاتٛجٛخ:

نظرا ألىمية االستراتيجية وفوائد استخداميا التي من  المتوقع أن تؤدي إلى تنمية ميارات 
ميذ لؤلسئمة الجيدة واإلجابة عمييا، القراءة الناقدة حيث تساعد التبلميذ عمى إعداد التبل

والتواصل العممي الفعال، والتعاون واإليجابية، وتحديد عبلقات السبب بالنتيجة والتشابو 
واالختبلف المفظي مما يسيل عمييم عقد الموازنات والمقارنات المغوية من خبلل إتاحة 

قي المساعدة، واستكشاف الفرصة لممتعممين كي يسألوا، ويناقشوا، ويبادلوا األفكار، وتم
المواقف، وتعزيز االتصال  الشخصي، والتفاىم من خبلل مناقشات التبلميذ بعضيم بعضا، 
تاحة الفرصة  وتييئة مناخ صحي مفعم بالنشاط والفعالية، يساعد عمى تعمم ممتع وفعال، وا 

لحل المشكمة  أمام التبلميذ لمتعمم من أخطائيم، في جو يمؤله التفاىم ؛ لتعمم أساليب مختمفة
تاحة الفرصة ليم لكتابة أفكارىم  نفسيا، والقدرة عمى التوصل معا إلى العبلقات المختمفة، وا 
وفحصيا من قبل المعمم لموقوف عمى مدى تقدميم في الفيم والتعمم، وتعمميم كيف يتعممون، 
أن وكيف يعممون، وكيف يفكرون، وكيف يتحدثون عما يتعممونو، فيما تتيحان لكل متعمم 

يستمع لزميمو بفيم ومودة، وتفيم آراء اآلخرين، باإلضافة إلى سيولة االستخدام، وسرعة 
مكانات  التطبيق، وعدم استغراق وقت طويل في إعدادىا، وكذلك فيي متبلئمة مع ظروف، وا 
مدارسنا المتاحة، فيي تصمح لبلستخدام مع األعداد الكبيرة لممتعممين، وأىداف معظم المواد 

 .الدراسية
 ثُبء أدٔاد انجحج ٔتطجٛمٓب:

أعد الباحث قائمة بميارات التمييز والمقارنة المغوية المناسبة لتبلميذ الصف التاسع، وذلك 
 من خبلل:

االطبلع عمى أىداف ومعايير تدريس القراءة بالمرحمة اإلعدادية وخاصة الصف التاسع، 
 منيا.

التربوية في مجال القراءة بصفة عامة مراجعة األدبيات البحوث والدراسات السابقة والكتب 
 والناقدة بصفة خاصة.
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تم عرض القائمة عمى مجموعة من األساتذة والمتخصصين في المناىج وطرق تدريس 
المغات وبعض معممي وموجيي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية؛ لمحكم عمى مدى مناسبة 

 ىذه الميارات لتبلميذ ىذه المرحمة.
 انتٙ ألزْب انًحكًٌٕ عهٗ انمبئًخ.إجزاء انتعذٚالد 

إعداد اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي وذلك من 
 خبلل:

االطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي استيدفت قياس وتقييم 
يز والمقارنة المغوية عمى وجو ميارات القراءة بوجو عام والقراءة الناقدة وميارات التمي

 الخصوص.
تتبع األدبيات التربوية التي عرضت ألنواع القراءة المختمفة وكيفية تنمية مياراتيا خاصة 

 الناقدة منيا.
التعرف عمى أساليب تقييم قراءات التبلميذ خاصة القراءة الناقدة وميارات التمييز والمقارنة 

 المغوية.
من األساتذة والمتخصصين في المناىج وطرق تدريس ُعرض االختبار عمى مجموعة 

المغات وبعض معممي وموجيي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية؛ لمحكم عمى مدى مناسبتو 
 لتبلميذ ىذه المرحمة وتم تعديمو في ضوء مقترحاتيم وآرائيم.

جراء األساليب اإلحصائية  التأكد من صبلحية اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية، وا 
 المناسبة لمتأكد من صدقو وثباتو. 

إعداد وتصميم وحدات القراءة المقررة باستخدام التعمم النشط من خبلل استخدام 
 استراتيجية خمية التعمم.

 تجزثخ انجحج إجزاءاتٓب َٔتبئجٓب:
 عُٛخ انجحج:

( تمميذا وتمميذة بعد استبعاد المتغيبين بكثرة والمتسربين  01تكونت عينة البحث من) 
( تمميذة من 71( تمميذا و)71( :)01دراسيا و قسمت عمى مجموعتين إحداىما: ضابطة )

تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي بمدرسة ميت أبوعمي اإلعدادية المشتركة واألخرى تجريبية 
( تمميذة من تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي بمدرسة الشييد سعيد 71)( تمميذا و71(: )01)

صالح عبدالعزيز المشتركة ) طاروط اإلعدادية المشتركة سابقا ( التابعتين إلدارة شرق 
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الزقازيق التعميمية بمحافظة الشرقية والمتين قد تم اختيارىما بناء عمى التشابو في معظم 
ى ثبلثة فصول: فصل لمبنين وفصل لمبنات وفصل واحد الجوانب حيث كمتاىما تحتويان عم

مشترك يجمع بين البنين والبنات، وطبيعة عمل المعمم القائم بالتطبيق حيث إنو يعمل أساسيا 
بمدرسة الشييد سعيد صالح عبدالعزيز المشتركة ومنتدبا جزئيا كذلك لمعمل بمدرسة ميت 

 أبوعمي اإلعدادية المشتركة.
 ضجط انًتغٛزاد:

ى الباحث مجموعة من العوامل التي قد تؤثر عمى نتائج البحث عند اختيار العينة راع
 العشوائية ومنيا:

اختيار مدرستين متشابيتين من حيث كل منيما مدرسة مشتركة وبيما فصل مشترك يجمع  -
بين البنين والبنات وتتبعان اإلدارة التعميمية نفسيا، وفي الوقت نفسو متباعدتين مكانيا 

ال يحدث أي اتصال بين أفراد العينتين: الضابطة والتجريبية؛ مما قد يؤثر عمى حتى 
 نتائج البحث. 

اعتبر الباحث وجود تجانس بين تبلميذ المجموعتين ألن توزيع التبلميذ يتم داخل الفصول  -
 دون تمييز بين التبلميذ سواء عمى أساس التحصيل أو الذكاء.

 ور واإلناث ولم يتم االقتصار عمى جنس دون اآلخر.تم اختيار عينة البحث من الذك -
 التطبيق القبمي لبلختبار:

قام الباحث ببناء االختبار وضبطو ومراجعتو، وتعديمو، ووضعو في صورتو النيائية حتى 
 أصبح صالحا لمتطبيق عمى عينة البحث األساسية.

ى تبلميذ المجموعة تم التطبيق القبمي الختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية عم
( 07وكان الزمن الكمي المخصص لبلختبار ) 7112سبتمبر  70التجريبية يوم األربعاء 

 دقيقة.
 تصحٛح االختجبر:

تم االنتياء من تطبيق االختبار، وتصحيحو من قبل المعمم الذي قام بالتطبيق واستخرج  
الصحيحة التي أجاب  نتائجو حيث تم احتساب الدرجات لكل طالب بناء عمى عدد اإلجابات

عنيا في أسئمة اختبار ميارات القراءة الناقدة، وقد تم تقدير الدرجة الكمية لبلختبار بثبلثين 
 درجة بواقع درجة واحدة لكل سؤال.
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 تطجٛك انذراصخ:

تم تدريس المحتوى القرائي من كتاب الوزارة المقرر عمى تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي 
والضابطة ولم يكن ىناك إي اختبلف بينيما سوى طريقة التدريس  لممجموعتين التجريبية

 فقط.
قام معمم أول المغة العربية* بمدرسة الشييد سعيد صالح عبدالعزيز اإلعدادية المشتركة 
بطاروط والحاصل عمى ليسانس آداب لغة عربية ودبموم عام في التربية والمنتدب جزئيا لمعمل 

المشتركة ومن ذوي الخبرة في الحقل التربوي بالتدريس بمدرسة ميت أبوعمي اإلعدادية 
لممجموعة التجريبية باستخدام التعمم النشط من خبلل استخدام استراتيجية خمية التعمم؛ حرصا 
من الباحث عمى الحيادية والموضوعية في نتائج الدراسة والبعد عن الذاتية والتحيز، في حين 

المغة العربية الموجود بالمدرسة حيث إنو ذو خبرة قام بالتدريس لممجموعة الضابطة معمم 
وكفاءة وحرصا منو عمى عدم االحتكاك بين تبلميذ المجموعتين أثناء التجربة التي تمت في 

 م.7112الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
اختبار  التبلميذ الذين تغيبوا أثناء التجربة والتطبيق القبمي والبعدي تم استبعاد درجاتيم في -

 ميارات القراءة الناقدة؛ وبالتالي تم ضبط الفاقد التجريبي.
وبذلك يمكن القول بأن النتائج التي أظيرىا البحث ترجع إلى طريقة تدريس موضوعات 
القراءة المقررة عمى تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي باستخدام استراتيجية خمية التعمم 

 ادة في التدريس لممجموعة الضابطة.لممجموعة التجريبية، وبالطريقة المعت
 انتطجٛك انجعذ٘ نالختجبر:

بعد االنتياء من تدريس وحدات القراءة المقررة باستخدام التعمم النشط عن طريق استخدام 
استراتيجية خمية التعمم تم التطبيق البعدي الختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية عمى 

م حيث كانت 71/11/7112المجموعتين التجريبية والضابطة في يوم األربعاء الموافق 
ختبار البعدي مطابقة تماما لظروف تطبيق االختبار القبمي من حيث الزمان ظروف تطبيق اال

والمكان؛ بيدف الوصول إلى بيانات تتصل بمستوى التبلميذ في كل مجموعة حيث يتاح عمل 
المقارنات بين المستويات األولية ليم قبل التطبيق والمستويات النيائية ليم بعد التطبيق، 

 التطبيق البعدي وبعد االنتياء من مرحمة 
لبلختبار تم تصحيحو، ثم طبق االختبار التتبعي عمى المجموعة التجريبية بعد شير من 
التطبيق البعدي لمتأكد من نتائج التجربة وبقاء أثر التعمم ومدى استفادة الطبلب من التجربة 
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حصائيا. وطريقة التدريس باستخدام التعمم النشط وتم تصحيحو كذلك، وتمت معالجة النتائج إ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أ. حنان نعمان ليما من الباحث                  المعمم الخبير * أ. جودة أحمد جودة بإشراف
 خالص الشكر والتقدير.

 عزض َتبئج انجحج ٔيُبلشتٓب ٔتفضٛزْب:

يتناول الباحث في ىذا الفصل أساليب المعالجة اإلحصائية لمبيانات، وكيفية اختبار صحة 
ا في ضوء الدراسات السابقة الفروض، ومناقشة وتفسير النتائج، وتحميميا، والتعميق عميي

واإلطار النظري لمدراسة، والبيانات التي تم الحصول عمييا من تجربة الدراسة وفيما يمي بيان 
 ذلك:

أوال: األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة البيانات التي تم الحصول عمييا: 
 استخدم الباحث في الدراسة الحالية:

لمعالجة البيانات التي تم جمعيا وذلك بعد رصد درجات ( اإلحصائي v19 spssبرنامج ) -1
تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي؛ لمتحقق من صحة 

 الفروض.
( اإلحصائي لدراسة داللة الفروق بين متوسطي درجات تبلميذ  T.Testاختبار "ت" ) -7 

ين القبمي والبعدي الختبار ميارات التمييز المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
والمقارنة المغوية باعتبار اختبار" ت " ىو األسموب اإلحصائي البارامتري المناسب 

 لمتعامل مع مثل ىذه البيانات.
ثانيا: نتائج الدراسة: يتم عرض نتائج التطبيق، ومناقشتيا، وتحميميا في ضوء 

 الفروض التي وضعيا الباحث، وىي:
 األول:الفرض 

لمتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة ولمتحقق من صحة الفرض األول الذي  
ينص عمى: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين 
التجريبية والضابطة عمى اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية في التطبيق القبمي " فتم 

اختبار "ت" لقياس التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة كما ىو موضح  استخدام
 بالجدول التالي:
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 دالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕصطٙ انمٛبس انمجهٙ نهًجًٕعتٍٛ انتجزٚجٛخ ٔانضبثطخ (1جذٔل )

 فٙ انذرجخ انكهٛخ الختجبر يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ )انتكبفؤ(

 01=  7= ن 1ن    
 لًٛخ  انًجًٕعخ انضبثطخ انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ  

 " د "

يضتٕٖ 

 انذالنخ
 0ع 0س   1ع 1س  

انتًٛٛز يٓبراد 

    ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ

0.822 1.600 6.222 1.6.1 2.0.. 2.01. 

 * غير دال إحصائيًا 
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياس القبمي 1يتضح من جدول )

التجريبية والضابطة في ميارات التمييز والمقارنة المغوية والدرجة الكمية الختبار لممجموعتين 
ميارات التمييز والمقارنة المغوية قيد البحث، مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين في ىذه 
المتغيرات قيد البحث ليعزى التغييرات في النسب والنتائج إلى طرق التدريس المتبعة 

 لممجموعتين.
النتائج السابقة يمكن قبول صحة الفرض األول لمدراسة والذي ينص عمى  ومن خبلل

أنو"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية 
 “.والضابطة عمى اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية في التطبيق القبمي

 -الفرض الثاني: 
إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في "توجد فروق ذات داللة 

التطبيقين القبمي والبعدي عمى اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية لصالح التطبيق 
 البعدي"

وفيما يمي عرض النتائج الخاصة بمتوسط القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية 
التمييز والمقارنة المغوية وذلك من خبلل استخدام اختبار في الدرجة الكمية الختبار ميارات 

 )ت( والجدول التالي يوضح النتائج كما يمي:
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 دالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕصط انمٛبصٍٛ انمجهٙ ٔانجعذ٘ نهًجًٕعخ انتجزٚجٛخ  (0جذٔل )

 فٙ انذرجخ انكهٛخ الختجبر يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ لٛذ انجحج

 01ن =                                                                       
 لًٛخ  انمٛبس انجعذ٘   انمٛبس انمجهٙ  

 " د "

يضتٕٖ 

 انذالنخ
 0ع 0س   1ع 1س  

يٓبراد انتًٛٛز 

 ٔانًمبرَخ

12.022 2.110 0.602 1.8.0 1..060* 2.21 

 ( 1.11* دال إحصائيًا عند مستوى معنوية )
( 1.11( أنو توجد فروق جوىرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )7يتضح من جدول )

بين متوسط درجات القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في الدرجة الكمية الختبار 
ميارات التمييز والمقارنة المغوية قيد البحث وذلك لصالح القياس البعدي حيث بمغت قيمة "ت" 

وىو ما يدل عمى  1.11* عند مستوى داللة 17.727ميارات التمييز والمقارنة في ميارات 
األثر الواضح لمتعمم النشط عن طريق استخدام استراتيجية خمية التعمم في تعمم موضوعات 
القراءة المقررة عمييم حيث أدت إلى تحسن أداء الطبلب القرائي؛ مما ساعدىم عمى اكتساب 

التمييز والمقارنة المغوية وصقميا باستخدام األنشطة المختمفة أثناء  المعرفة المتعمقة بميارات
فترة التطبيق، وتم التركيز عمى ميارات التفكير العميا لدى المتعممين كالتحميل والتركيب 
والتقويم وكذلك تشجيع وتعزيز التفاعل والمشاركة النشطة من جانب المتعمم ، والتوجيو 

لمعمم، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج البحوث والدراسات المستمر تحت إشراف وتوجيو ا
السابقة ذات الصمة التي أشارت إلى أىمية توظيف مداخل واستراتيجيات تدريس حديثة في 
مجال تدريس القراءة الناقدة وتعميم مياراتيا ميارات التمييز والمقارنة المغوية مثل: دراسة 

( 7117( ودراسة إحسان فيمي )7111( ودراسة وجيو المرسي )7111محمد موسى )
( ودراسة ىدى السيد) 7112( ودراسة ىالة عبد الحفيظ ) 7112ودراسة السيد محمد )

( 7117( ودراسة فراس السميتي وفؤاد مقدادي )7111( ودراسة سعاد عبد الغني )7111
 (.7117ودراسة نوال البموشي ومحمد عثمان )
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 مٛبصٍٛ انمجهٙ ٔانجعذ٘ نهًجًٕعخ انتجزٚجٛخُيعذل انتغٛز انحبدث ثٍٛ ان (.جذٔل )

 فٙ انذرجخ انكهٛخ الختجبر يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ لٛذ انجحج

 01ن  =                                                                             
ٔحذح  انًتغٛزاد

 انمٛبس

انمٛبس 

 انمجهٙ 

انمٛبس 

 انجعذ٘  

انفزق ثٍٛ 

 انًتٕصطٍٛ

ُيعذل انتغٛز 

% 

 0س   1س  

 %.82.0 5.00 0.602 12.022 درجخ يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ

( أنو يوجد ُمعدل تغير حادث بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي  7يتضح من جدول )
البحث لممجموعة التجريبية في الدرجة الكمية الختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية قيد 

وذلك لصالح القياس البعدي، حيث كانت أكبر ُمعدل تغير حادث في ميارات " ميارات التمييز 
%( ؛ وذلك يرجع إلى التعمم النشط حيث يجعل 01.77والمقارنة " بُمعدل تغير يبمغ ) 

المتعممين في حالة اندماج تام مع بعضيم البعض ، فيو يقضي عمى العزلة ويساعد أكثر 
والتفاعل بين الزمبلء الذي يتم داخل الفصل عمى شكل مجموعات أو أزواج، عمى التواصل 

فعند اندماج المتعممين في األنشطة المختمفة نبلحظ أنيم يستجيبون ليا بطرق مختمفة ويعمل 
عمى زيادة اىتمام المتعممين وجذب انتباىيم لمدة طويمة ، نظرا النشغاليم باألنشطة 

م كيف يتعمم ، وكيف يفكر ، وكيف يشارك بفاعمية ، حتى يصل وتفاعميم معيا ،ويعمم المتعم
 كل واحد من المتعممين إلى التعزيز الذي يناسبو ، ويرضيو ، ويطمح إليو.

 -الفرض الثالث: 
 " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق البعدي والتتبعي
 لممجموعة التجريبية في اختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية بعد مرور شير من التطبيق"
وىذا يؤكد صحة الفرض الثاني لمدراسة والذي ينص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى 

 رات التمييز والمقارنة المغوية لصالح التطبيق البعدي ".اختبار ميا
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 (5جذٔل )

 دالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕصط انمٛبصٍٛ انجعذ٘ ٔانتتجعٙ نهًجًٕعخ انتجزٚجٛخ

 فٙ انذرجخ انكهٛخ الختجبر يٓبراد انتًٛٛز ٔانًمبرَخ انهغٕٚخ لٛذ انجحج

 01ن =                                                                
 لًٛخ  انمٛبس انتتجعٙ انمٛبس انجعذ٘ 

 " د "

يضتٕٖ 

 0ع 0س   1ع 1س   انذالنخ

يٓبراد انتًٛٛز 

 ٔانًمبرَخ

0.822 1.815 12.022 2.110 10.816* 2.21 

 * غير دال إحصائيًا 
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط القياسين البعدي 0يتضح من جدول )

والتتبعي لممجموعة التجريبية في الدرجة الكمية الختبار ميارات التمييز والمقارنة المغوية قيد 
البحث وذلك ألن الميارات التي يكتسبيا المتعمم عن طريق التعمم النشط أو التي ينمييا لديو 

المتعمم لفترات طويمة وفي جميع المراحل الدراسية ،بل بعد انتياء دراستو ألنو تستمر مع 
اعتاد العمل في مجموعات وكمف بميمات يعتمد نجاحيا عمى نفسو وغيره ، فبل شك في أن 
ىذه الميارات التي اكتسبيا مع زمبلئو وفي التواصل معيم والتفاعل معيم تستمر مع المتعمم 

ويعمل كذلك التعمم النشط عمى زيادة اىتمام المتعممين وجذب انتباىيم  في حياتو المستقبمية،
لمدة طويمة، نظرا النشغاليم باألنشطة وتفاعميم معيا ، حيث إن التعمم النشط يعمم المتعمم 

 كيف يتعمم ، وكيف يفكر ، وكيف يشارك بفاعمية .
وىذا يؤكد صحة الفرض الثالث لمدراسة والذي ينص عمى أنو " ال توجد فروق ذات داللة   

إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية في اختبار 
 “.ميارات التمييز والمقارنة المغوية بعد مرور شير من التطبيق 
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 تٕصٛبد انذراصخ:

 عمى ضوء النتائج السابقة، يمكن تقديم التوصيات التالية:  
العمل عمى تصميم برامج لتنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى المتعممين عمى 
اختبلف مراحميم الدراسية باستخدام التعمم النشط واستراتيجياتو المتنوعة؛ حتى يتمكن 

 ز والمقارنة المغوية واإللمام بيا.المتعممون من الوعي الدقيق بميارات التميي
العمل عمى تطوير برامج إعداد معممي المغة العربية لتتضمن التدريب عمى ميارات التمييز 

 والمقارنة المغوية تخطيطا وتنفيذا وتقويما.
عقد دورات تدريبية وورش عمل لمعممي المغة العربية أثناء الخدمة لتدريبيم عمى كيفية 

شط واستراتيجياتو في تدريس فنون المغة العربية ومياراتيا المختمفة وعمى استخدام التعمم الن
 رأس ىذه االستراتيجيات استراتيجية خمية التعمم.

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتدريب معممي المغة العربية عمى كيفية تقييم ميارات 
ساليب التقييم في ىذا المجال التمييز والمقارنة المغوية لجميع المراحل وتوعيتيم بأىم آليات وأ

 بشكل مقنن موضوعي ودقيق.
إنشاء بنك إلكتروني لمحصص المتميزة في تدريس وميارات التمييز والمقارنة المغوية 

 وتقديميا لمطبلب والمعممين أثناء فترة التدريب عمى القراءة الناقدة ومياراتيا المختمفة.
 حبنخب: يمتزحبد انذراصخ:

 اسة الحالية، يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبمية التالية:عمى ضوء نتائج الدر 
 فاعمية استخدام التعمم النشط في تنمية متغيرات تابعة أخرى مثل:

 ميارات التفكير الناقد -           ميارات القراءة اإلبداعية                  
 رات التفكير اإلبداعيميا -           ميارات الفيم القرائي                     

فاعمية استخدام التعمم النشط في تنمية ميارات التمييز والمقارنة المغوية لدى المتعممين 
 في مراحل وصفوف دراسية أخرى.

برنامج مقترح قائم عمى الدمج بين بعض استراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات 
 ى تبلميذ الصف التاسع.القراءة التبادلية وتحسين االتجاه نحو المادة لد
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  انًزاجع
 القراءة ميارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجية فعالية" (:7117) فيمي الرحيم عبد إحسان

 عين جامعة التربية، كمية والمعرفة، القراءة مجمة ،"الثانوي األول الصف طالبات لدى الناقدة
 يونية. 77عدد مصر، القاىرة، شمس،

 المناىج في المعرفة التربوية المصطمحات معجم"  (:7117) الجمل أحمد وعمي المقاني حسين أحمد
 الكتب. عالم القاىرة،"  التدريس وطرق

 ميارات تنمية عمى التعاوني التعمم استراتيجية استخدام أثر(:" 7111) الحميد عبد حممي أماني
الصف الثالث  تبلميذ لدى التعمم أثر وبقاء التعاوني السموك أنماط واكتساب الناقدة القراءة

 مصر القاىرة، شمس، عين جامعة التربية، كمية والمعرفة، القراءة مجمة" اإلعدادي 
 .71: 12 ديسمبر،17عدد

(:" أثر استراتيجية خبليا التعمم في تنمية ميارات التفكير الناقد والتفكير 7112ببلسم كحيط حسن )
البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، العراق، التأممي لدى طبلب الصف الخامس" مجمة 

 .77العدد 
 اآللي الحاسب باستخدام الناقدة القراءة ميارات تنمية في برنامج" (:7117) عطية سميمان جمال

 .بنيا جامعة التربية، كمية (،منشورة غير) دكتوراه رسالة".  الثانوية المرحمة لطبلب
 تدريس: " (7111)حسين حيدر، ومحمد جمال الدين يونس  ف، وعبد المطيالخميمي يوسف خميل

 .  دبي القمم، دار الثانية، الطبعة"  العام التعميم مراحل في العموم
 – تطويرىا – إعدادىا) العربية المغة تعميم لمناىج العامة األسس(: " 7111) طعيمة أحمد رشدي

 القاىرة. الثانية، الطبعة العربي الفكر دار تقويميا("
 القراءة ميارات تنمية في الذاتي التساؤل استراتيجية فاعمية"  (:7111) الغني عبد مصطفى سعاد

 جامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة" الثانوي األول الصف طبلب لدى الناقدة
 . المنوفية

 التفاعمي التدريس عمى قائمة األدب لتدريس مقترحة استراتيجية"  (:7110) محمد حسن سموى
 رسالة"  الثانوية المرحمة طبلب لدى األدبي التذوق ميارات تنمية عمى وأثرىا النشط والتعمم
 .الزقازيق جامعة التربية، كمية منشورة، غير دكتوراه

 ميارات تنمية في التمقي نظرية عمى قائم مقترح برنامج فاعمية:" (7112) محمد حسين السيد
 غير) دكتوراه رسالة"  العامة اإلعدادية بالمرحمة المتفوقين التبلميذ لدى الناقدة القراءة

 المنصورة. جامعة التربية، كمية منشورة(
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 بعض الرياضيات معممي إكساب عمى مقترح تدريبي برنامج فاعمية"(:7111حسن ) مسفر الممك عبد
 )غير دكتوراه رسالة الرياضيات( نحو طبلبيم واتجاىات تحصيل وعمى النشط التعمم ميارات
  القرى أم التربية، جامعة كمية منشورة(

 والكتابة القراءة تعميم"  (:7111) الباري عبد شعبان ماىر مكاوي، فيمي سيد اهلل، جاب سعد عمي
جراءاتو أسسو  المسيرة. دار األردن:"  التربوية وا 

 والتحصيل االبتكاري التفكير تنمية في النشط التعمم أثر( :" 7112الزايدي) عمير اهلل خمف فاطمة
 مكة بمدينة الحكومية بالمدارس المتوسط الثالث الصف طالبات لدى العموم بمادة الدراسي
 . القرى أم جامعة ، التربية كمية(  منشورة غير) ماجستير رسالة"  المكرمة

(:" فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط في تحصيل 7110فاطمة محمد عبد الوىاب )
عموم وتنمية بعض ميارات التعمم مدى الحياة والميول العممية لدى تبلميذ الصف الخامس ال

 7االبتدائي " مجمة التربية العممية، المجمد الثامن، العدد 
 في الوظيفي المدخل عمى قائم تعميمي برنامج أثر(:"7117) مقدادي وفؤاد السميتي، محمود فراس

 مجمة" األردن في الصف الثالث اإلعدادي األساسي طبلب لدى الناقدة القراءة ميارات تحسين
 .2العدد ،72المجمد( اإلنسانية )العموم لؤلبحاث النجاح جامعة

 تنمية في الواقعي والتقويم النشط التعمم استراتيجيات بعض أثر: " (7112) كامل الرحمن عبد كامل
 المناىج في دراسات“ اإلعدادي األول الصف تبلميذ لدى التحريري التعبير ميارات بعض
 ( 172) عدد شمس، عين جامعة التربية: كمية التدريس، وطرق

 وحدة تعميم في النشط التعمم استراتيجيات بعض استخدام تنوع أثر"  (:7117) ىندي حمادي محمد
 االعتماد نحو واالتجاه الذات وتقدير البيولوجية، المفاىيم بعض اكتساب عمى األحياء بمقرر

 22 العدد التدريس وطرق المناىج في دراسات"  الثانوي األول الصف طبلب لدى المتبادل
 .م 7117 أبريل

 عينة لدى الناقدة القراءة ميارات تنمية في مقترح برنامج أثر" (:7112) الظفيري دىيم محمد 
 القراءة مجمة تجريبية، دراسة" العربية المغة تخصص الكويت بجامعة التربية كمية طمبة من

 .7112 فبراير ،71 العدد مصر القاىرة، شمس، عين جامعة التربية، كمية والمعرفة،
 القراءة ميارات بعض تنمية في التبادلي التدريس استخدام أثر(: “7111) حممي الدين عبلء محمد

 التربية في البحث مجمة "عمان بنزوري، سمطنة التربية بكمية العربية المغة طبلب لدى الناقدة
 . ،يوليو األول العدد عشر، الخامس المنيا، المجمد جامعة التربية، النفس، كمية وعمم
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 اكتساب عمى المتخرجين مساعدة في الجامعي التعميم فعالية مدى"  (:7111) سالم محمد محمد
 يناير، 27 العدد التدريس، وطرق المناىج في دراسات"  الناقدة القراءة ميارات بعض
  م7111

 األول الصف طبلب اكتساب في التعاوني التعمم فعالية"  (:7111) موسى محمود محمد 
  م 7111 أكتوبر ،20 العدد والمعرفة، القراءة مجمة"  الناقدة القراءة ميارات الثانوي

 العاشر الصف طمبة تمكن مستوى(:" 7117) عثمان الطاىر ومحمد البموشي سيف نوال 
 األكاديمية" أماراباك" مجمة" المعموماتي الثراء عصر في الناقدة القراءة ميارات من األساسي
 111-22 ص ص ،0 العدد الرابع المجمد والتكنولوجيا لمعموم العربية األمريكية

 بالمغة الناقدة القراءة ميارات بعض تنمية في برنامج تأثير" (:7112) الحفيظ عبد ناجي ىالة 
 ماجستير رسالة"  اإلسبلمية العربية الثقافة نحو الطبلب اتجاه تعديل في لؤلجانب، العربية
 مصر. شمس، القاىرة، عين التربية، جامعة كمية منشورة، غير

 تدريس في التفكير تنمية استراتيجيات بعض استخدام فاعمية"  (:7111) السيد وزير ىدى 
 غير ماجستير رسالة" الثانوية المرحمة طبلب لدى الناقدة القراءة ميارات تنمية في القراءة

 المنصورة. دمياط، جامعة التربية فرع كمية منشورة،
 القراءةِ  موضوعاتِ  تدريسِ  استراتيجيات بعضِ  فعاليةُ (: " 7111) المرسي أحمد وجيو 

 والتفكيرِ  الناقدة القراءةِ  مياراتِ  تنميةِ  في الثانويةِ  المرحمةِ  طبلبِ  تعممِ  ألنماطِ  المناسبة
 عين جامعة والتربية، والعموم لآلداب البنات كمية منشورة(، )غير دكتوراه رسالة"  االبتكاري
 .شمس
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