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إلى روح المصطفى محمد  خير المعمميف عمى وجو األرض.
إلى شمعة احترقت في الميؿ كي تضيء لي طريؽ نجاحي ،والى مف غمرتني بحبيا وحنانيا
وعطفيا طواؿ حياتي ،ومنحتني الثقة عمى الدواـ ،إلى أغمى وأعظـ أـ "والدتي الغالية".
إلى مف منحني الحب والحناف واألماف ،إلى سندي وذخري ،إلى الذي عطاؤه ال يعرؼ
الحدود ،إلى "أبي الغالي".

إلى تمؾ القموب الرقراقة الشفافة التي أمدتني بالدعـ والعوف أخواتي العزيزات "نداء،
صابريف ،مريـ ،آماؿ ،دالؿ".

إلى أخي العزيز زياد الذي ساندني دوماً.

إلى خالتي الغالية نعيمة التي ساندتني دوماً.
إلى صديقتي المعطاءة أميرة عابد.

إلى كؿ مف شجع العمـ وجعمو نبراساً في حياتو.
إلييـ جميعاً أىدي ىذا البحث المتواضع

الباحثة
صفاء حرب أبك مكتكمة

ب

كتقدير
شكر
ه
ه

إف الحمد هلل أوالً وآخ اًر ،نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بو مف شرور أنفسنا ومف سيئات
أعمالنا ،مف ييده اهلل فال مضؿ لو ،ومف يضمؿ فال ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال

شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو.

َّ
عمي ،وأعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،أف أتقدـ بخالص
 فإنو يطيب لي ،وقد َمف اهلل تعالى ّالشكر والتقدير إلى كؿ مف ساىـ في إنجازىا ،فأتقدـ بالدعاء والرحمة لمدكتور عبد العظيـ
المصدر ( رحمو اهلل ) الذي أشرؼ عمى ىذه الرسالة ورحؿ إلى جوار ربو قبؿ أف ترى

النور .

 وبأسمى آيات الشكر ،وأعطر كممات التقدير أتقدـ ألستاذي الفاضؿ الدكتور /جماؿ كامؿالفميت ،والذي شرفت بإشرافو عمى رسالتي ،حيث كاف لتوجيياتو ومالحظاتو ،الدور األكبر

في إخراجيا بيذه الصورة ،فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،ومتعو بالصحة والعافية .وال يفوتني

أف أتقدـ بخالص شكري وتقديري إلى السادة المحكميف الذيف شرفوني بإرشاداتيـ الدقيقة،

وآرائيـ السديدة ،وأخص بالذكر األستاذة حناف غنيـ المشرفة التربوية ،كما أوجو شكري
وتقديري العميؽ إلى مديرية الوسطى ،ومدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة "ب" لما قدموه

مف تسييالت إلنجاز ىذه الدراسة.

الدي الحبيبيف وأخي وأخواتي األعزاء الذيف ما فتئوا
 وأخي اًر أقدـ عظيـ امتناني وتقديري إلى و ّيشجعونني ويدعوف لي ويبذلوف ما بوسعيـ لتييئة األجواء لي إلتماـ ىذه الدراسة.
إلى كؿ ىؤلء أقدـ فائؽ شكرم كامتناني كتقديرم

الباحثة
صفاء حرب أبك مكتكمة

ج

ملخص الذراسة باللغة العربية
ىدفت الدارسة إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ

القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس بالمحافظة الوسطى ،ولتحقيؽ ىدؼ
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعتيف ،التجريبية والضابطة

مع قياس قبمي – بعدي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )28طالبة مف طالبات الصؼ الخامس،
وقد تـ اختيار مدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة "ب" بالمحافظة الوسطى بصورة قصدية،

وقسمت العينة عشوائياً إلى مجموعتيف ،المجموعة التجريبية التي درست مف خالؿ توظيؼ
استراتيجية القبعات الست لتنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،والمجموعة الضابطة
التي درست بالطريقة المعتادة ،وذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي (،)5802

ولجمع البيانات قامت الباحثة بإعداد عدة أدوات :قائمة ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية

المناسبة لطالبات الصؼ الخامس ،واختبار ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،واستخدمت
الباحثة أساليب إحصائية متنوعة لتحميؿ البيانات ،منيا اختبار "ت" وحجـ التأثير باستخداـ مربع

إيتا.

وقد كشفت النتائج عف فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ

القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس بالمحافظة الوسطى ،حيث تبيف وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط أقرانيـ في المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي لصالح

المجموعة التجريبية.

وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بضرورة استخداـ استراتيجية القبعات الست في

تدريس النصوص األدبية لدى الطالبات في كافة المراحؿ التعميمية.

د

Abstract
The study aimed to identify the effectiveness of using the six hats in
developing reading comprehension skills of literary texts of 5 grade students in the
Middle Area, to achieve the study aim, the researcher used the quasi-example
approach which in cludes an experimental group and a control group with pre and
posttest
The study sample consisted of 80 students from the 5th grade, the Nuseirat
elementary school which was divided into two group: an experimental group which
taught by using the six hats in developing reading comprehension skills of literary
texts while the other group used the second term of (2014-2015) year to gather data,
the researcher prepared the following tools. A list for developing comprehension
skills of literary text of 5th grad students and achievement test. The following
statistical methods were used: T. test, Eta coefficient, and black modified Equation.
The study result
1. There are statistically difference at a=0.05) between the mean of the
experimental group and the means of control group in the post test of the
achievement test in favor of the experimental group.
2. The effectiveness of using six hats approach in developing reading
comprehension skills of literary texts of the 5th grade students in the Middle
Area.
In the light of these finding , the researcher recommended the necessity of
implementing six hats approach in reading comprehension skills of literary texts far
all different levels of teaching.
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 1الفصؿ األكؿ
خمفية الدراسة

الفصؿ األكؿ

خمفية الدراسة
 1.1مقدمة الدراسة:
تمثؿ النصوص األدبية الجانب الجمالي التذوقي في المغة ،فيي تضـ النصوص المختارة

مف التراث األدبي ،شعره ونثره؛ ليتـ تضمينيا في المناىج المدرسية لمغة العربية ،وذلؾ إلثراء
الحصيمة المغوية لمطمبة ،وتنمية ميارات التذوؽ األدبي واحساسيـ بجمالية المغة ،فضال عف
تنمية ميارات الفيـ القرائي بمستوياتيا المختمفة ،وتمثؿ النصوص األدبية وعاء ثريا لمتراث

األدبي ،ومادتو الخصبة التي يمكف مف خالليا تنمية العديد مف الميارات المغوية واألدبية،
والخبرات المعرفية و الحياتية المختمفة.

ولمنصوص األدبية بما تحمؿ مف أفكار وقيـ نبيمة أىمية كبرى في توسيع خبرات التمميذ

العقمية ،ومدركاتو الحسية ،فتتسع آفاقو ومداركو ،وذلؾ أف النصوص األدبية بموضوعاتيا
وأساليبيا وأخيمتيا وصورىا وألفاظيا استطاعت أف تقرب الكثير مف الصور إلى ذىف المتعمـ،

وأف تجعؿ الغريب يبدو مألوفاً عف طريؽ الخياؿ والتصوير ،كما ال يخفى عمينا ما ليا مف دور

في تنمية التذوؽ األدبي ،وزيادة الحس األدبي عند التالميذ والترويح عنيـ (زقوت:5882 ،

.)22

ولقد أدرؾ عمماء المغة العربية أف النصوص األدبية يمكف أف تشكؿ أساساً لدراسة فروع

المغة األخرى ،إذ يمكف في ىذه الحاؿ تفسير مفردات النص ،وشرح عباراتو ،وتوضيح ما اشتمؿ
عميو مف الصور الجمالية والقواعد النحوية مع التحدث عف حياة الشاعر أو الكاتب صاحب

النص (الدليمي والوائمي.)085 :5882 ،

ويحتاج الطمبة في المراحؿ التعميمية إلى ما ينمي الجانب الوجداني لدييـ ،والنصوص األدبية

تقوـ بيذه الوظيفة ،فمكي نخفؼ مف أثقاؿ الدراسة العقمية ونحرر عقوؿ الطمبة مف صرامة التعاريؼ

والقوانيف والصور المنطقية والتقاسيـ العقمية ،يجب أف ننتقؿ بالطالب إلى التخيؿ والتأمؿ ،إذ يعيش
في ىذه الحالة مع الصورة األدبية والكالـ الشعري فتتيذب لديو المشاعر واألحاسيس (عصر،

.)020 :0991

ويستيدؼ تدريس النصوص األدبية ضمف ما يستيدؼ :تنمية ميارات الفيـ القرائي وتوسيع

األفؽ الثقافي لمتالميذ ،وتييئة الفرصة لمموىوبيف ،كي يعمنوا عف مواىبيـ ،وتنمية لغة الطالب،
وتدريب الطالب عمى النقد والتحميؿ والربط بيف أجزاء النص الواحد أو النصوص المختمفة (عامر،

.)028 :0995
5

ويعد الفيـ القرائي ىو الغاية الكبرى مف تعمـ النصوص والقراءة في المرحمة االبتدائية،

والسيما الصؼ الخامس منيا ،حيث ييدؼ تعميميا إلى تمكيف التمميذ مف الربط الصحيح بيف
الرمز والمعنى ،وايجاد المعنى مف السياؽ ،واختيار المعنى المناسب ،وتنظيـ األفكار المقروءة
وتذكر ىذه األفكار واستخداميا فيما بعد وتوظيفيا في األنشطة المغوية والتعميمية.

وتدريس النصوص األدبية بالطريقة التقميدية التي تحرص عمى حفظ الطالب لمنص

األدبي ،وشرح معاني المفردات ومواطف الجماؿ ثـ استخراج كؿ ىذا في االمتحانات ،قد ال

يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف دراسة النصوص.

وتعد استراتيجية القبعات الست التي وضعيا (دي بونو) إحدى استراتيجيات تعميـ التفكير

وتنمية مياراتو المختمفة بما يحقؽ الفيـ الواعي واالستيعاب المتكامؿ لمفكرة أو الموضوع

المطروح  ،وتقوـ عمى افتراض أف التفكير اإلنساني يمكف تقسيمو إلى ست أنماط واعتبار كؿ
نمط كقبعة يرتدييا الفرد أو يخمعيا حسب طريقة تفكيره بيذه المحظة ،وىي ليست قبعات حقيقية

إنما ىي قبعات نفسية تجعؿ اإلنساف يفكر بطريقة معينة ثـ يتحوؿ إلى نمط آخر مف التفكير
بشكؿ دقيؽ .وكؿ قبعة ليا لوف وكؿ لوف لو رمزه ،والقبعة البيضاء ترمز إلى التفكير المحايد،

والقبعة الحمراء ترمز إلى التفكير العاطفي ،والقبعة الصفراء ترمز إلى التفكير اإليجابي ،والقبعة

السوداء ترمز إلى التفكير السمبي ،والقبعة الخضراء ترمز إلى التفكير اإلبداعي ،والقبعة الزرقاء
ترمز إلى التفكير الشمولي ،وبيذه الطريقة يمكف أف ننظر إلى أي فكرة مف خالؿ ست وجيات
نظر مختمفة قبؿ أف نقرر ما مدى أىمية الفكرة ،أو اإلجراء الذي سوؼ يتخذه نحوه (دي بونو،

.)5 :5888

وتـ اختيار األلواف بطريقة تتوافؽ مع طبيعة ونوعية تفكير كؿ قبعة ،وىذه القبعات تعمؿ

في تكامؿ وتناسؽ تشبو التناغـ في ألواف الطيؼ بأسموب عممي ومنطقي يعكس فكرة كؿ عمؿ
العقؿ البشري وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية استراتيجية القبعات الست في تنمية

التحصيؿ الدراسي في مباحث دراسية مختمفة (العكة( )5802،العتيبي( )5803،العزاوي،
 )5805باإلضافة إلى فاعميتيا في تنمية ميارات التفكير (المدىوف )5805،كما أكدت دراسات
أخرى عمى أثر العديد مف الطرؽ في تنمية الفيـ القرائي كدراسة (الغمباف)5802،

(الحداد( )5803،أبوعدناف .)5805،

وبالرغـ مف االىتماـ بدراسة أثر الطرائؽ التدريسية المختمفة في تنمية ميارات الفيـ الق ارئي لدى

الطمبة إال أف ىذه الدراسات – في حدود عمـ الباحثة – لـ تحاوؿ اكتشاؼ أثر استراتيجية
القبعات الست عمى تنمية الفيـ القرائي في مجاؿ النصوص األدبية.
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واستناداً إلى ما سبؽ فقد شعرت الباحثة بالحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية وذلؾ بالكشؼ عف:
أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تدريس النصوص األدبية عمى تنمية ميارات الفيـ
القرائي لدى طالبات الصؼ الخامس بالمحافظة الوسطى ،لعؿ ذلؾ يساعد الطمبة والمعمميف
والمشرفيف في رفع مستوى التحصيؿ في فرع النصوص األدبية ،ومف ىنا نبعت مشكمة الدراسة.

 1.2مشكمة الدراسة:

تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تدريس النصوص األدبية عمى تنمية ميارات الفيـ

القرائي لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي؟

ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -0ما ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية المناسبة لطالبات الصؼ الخامس؟

 -5ما أسس توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص
األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس؟

 -3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ

القرائي الكمي؟

 -2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية ،المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ

القرائي (الميارات الفرعية)؟

 1.3فركض الدراسة:

 -0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( بيف متوسطات

طالبات المجموعة التجريبية (القبعات الست) ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي الكمي لصالح طالبات المجموعة

التجريبية.

 -5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( بيف متوسطات

طالبات المجموعة التجريبية (القبعات الست) ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي (الميارات الفرعية) لصالح طالبات

المجموعة التجريبية.
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 1.4أىداؼ الدراسة:

تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يمي:

 -0تحديد ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية المناسبة لطالبات الصؼ الخامس.
 -5تقديـ نموذج إجرائي الستراتيجية القبعات الست مف خالؿ دليؿ المعمـ.

 -3معرفة أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تدريس النصوص األدبية في تنمية
ميارات الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي.

 1.5أىمية الدراسة:

 -0تفتح المجاؿ أماـ بحوث أخرى الستخداـ استراتيجية (القبعات الست) في المقررات
األخرى في مراحؿ تعميمية مختمفة.

 -5تفيد القائميف عمى المناىج الفمسطينية عند إثرائيا أو تطويرىا ،وذلؾ بتضمينيا تدريبات
متنوعة موجية لخدمة ميارات الفيـ القرائي.

 -3تفيد المختصيف ،والمشرفيف التربوييف ،والباحثيف اآلخريف.

 -2تقدـ نماذج لدروس تتضمف تدريس النصوص األدبية باستخداـ استراتيجية (القبعات
الست) قد تفيد العامميف في ىذا المجاؿ.

 1.6حدكد الدراسة:

تتحدد نتائج ىذه الدراسة بما يأتي:

 -0الحدود البشرية :عينة مف طالبات الصؼ الخامس.
 -5الحدود المكانية :المحافظة الوسطى – مدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة "ب".
 -3الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ .5801 – 5802

 -2الحد الموضوعي :ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية الالزمة لطالبات الصؼ
الخامس.

 1.7مصطمحات الدراسة:

سوؼ تتبنى الباحثة في ىذه الدراسة التعريفات اإلجرائية التالية:
 -0االستراتيجية :ىي الخطط أو الطرؽ واألنشطة واإلجراءات التي يستخدميا المعمـ مف
أجؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة.

 -5استراتيجية (القبعات الست) :استراتيجية تعميمية مخططة ومنظمة تعتمد عمى أنماط
التفكير الست ،المحايد ،واإليجابي ،والمنظـ ،والشمولي ،والمتشائـ ،والعاطفي،
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تستخدميا معممة المغة العربية والنصوص األدبية في الصؼ في ضوء ما ورد في دليؿ

المعمـ.

 -3الفيـ القرائي :عممية عقمية مركبة يقوـ بيا القارئ لمتفاعؿ مع النص المكتوب وتتضمف
عمميات عقمية عميا ،ويندرج تحتيا مستويات تبدأ بالفيـ المباشر ثـ االستنتاجي ثـ

النقدي ثـ التذوقي ثـ الفيـ اإلبداعي.

 -2النصوص األدبية :يمكف تعريفيا إجرائياً بأنيا قطع منتقاة مف الشعر وبكافة أنواعو،
والنثر (حديث نبوي) المقررة عمى طالبات الصؼ الخامس األساسي.

 -2الصؼ الخامس األساسي :ىو أحد صفوؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ في
فمسطيف ،والذي يتراوح أعمار التمميذات فيو مف سف  00 – 08سنة.

 -1المحافظة الوسطى :ىي إحدى محافظات قطاع غزة في دولة فمسطيف.

 1.8خطكات الدراسة:

لإلجابة عف تساؤالت الدراسة والتأكد مف صحة فرضيتيا اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
 -0االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة.
 -5إعداد اإلطار النظري لمدراسة.

 -3تحديد ميارات الفيـ القرائي الالزمة لطالبات الصؼ الخامس بصورتيا األولية.

 -2إعداد أدوات الدراسة وىي :قائمة بميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،واختبار
ميارات الفيـ القرائي.

 -2إعداد دليؿ المعمـ كوسيمة مساعدة لتنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية والتي
تـ تحديدىا.

 -1عرض األدوات عمى مجموعة مف المحكميف وىـ (المختصوف في المغة العربية
والمختصوف في التربية مف أساتذة الجامعات والمشرفيف والمعمميف).

 -7الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف الجامعة موجو إلى وكالة الغوث الدولية لمسماح
بتطبيؽ التجربة في المدارس التابعة ليا بالمحافظة الوسطى.

 -2تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية.

 -9اختيار عينة الدراسة ،وتطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية قبمياً.

 -08التأكد مف تكافؤ المجموعتيف.

 -00تدريس الميارات المطموبة لعينة الدراسة في ضوء توظيؼ استراتيجية القبعات الست
لتنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ووفقاً لإلرشادات المقدمة في دليؿ المعمـ.
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 -05تطبيؽ االختبار عمى العينة بعدياً.
 -03رصد النتائج وتحميميا ومناقشتيا.

 -02صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
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 2الفصل الثاني
اإلطار النظري

الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم
تناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة بعض الموضوعات المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية ،حيث
تناوؿ ميارات الفيـ القرائي واستراتيجية القبعات الست وتدريس النصوص األدبية.

 2.1المحكر األكؿ :ميارات الفيـ القرائي
 2.1.1مفيكـ الفيـ القرائي:

الفيـ لغة" :ىو حسف تصور المعنى ،وجودة استعداد الذىف لالستنباط ،ويقاؿ فيمت فالناً

وفيمت بو" (المعجـ الوسيط)730 ،

واصطالحاً" :ىو عممية فكرية تحميمية تفاعمية بنائية ،وعمى الرغـ مف بدايتو باإلدراؾ الحسي
لمرموز والعالقات المكتوبة إال أف ىذا اإلدراؾ يرافقو ويتبعو تركيز وانتباه وتحميؿ وتركيب ،وذلؾ

إلدراؾ المعاني الصريحة والضمنية لممادة المقروءة" (شحاتو ويوسؼ)110:2003 ،

والفيـ القرائي" :ىو عممية تفكير مركبة ومعقدة ومتعددة األبعاد يتـ فييا التفاعؿ بيف القارئ

والنص ،فيتمكف القارئ مف استخالص المعنى مف النص المكتوب ،وىذه العممية الفكرية
تتضمف بعض االستراتيجيات التي يقوـ بيا القارئ لفيـ النص" (العبد اهلل)75:2007 ،

ويعرؼ الفيـ القرائي بأنو "عممية مركبة ومعقدة ،حيث إنيا تتضمف عمميات عقمية عميا ويندرج
تحتيا مستويات تبدأ بالفيـ الحرفي لمنص والفيـ المباشر ،ثـ الفيـ االستنتاجي ،ثـ الناقد ثـ

التذوقي ،وختاما الفيـ اإلبداعي" (جاد)22:2003 ،

ويمكف تعريؼ الفيـ القرائي "بأنو قدرة التالميذ عمى استنتاج المعنى المالئـ لمنص المقروء مف

خالؿ السياؽ ،وتفسير األفكار الواردة بو ،وتنظيميا واستخداميا في بعض األنشطة التي يقوموف

بيا" (فراج)202:2010 ،

ويعرؼ الفيـ القرائي" بأنو تفاعؿ القارئ مع النص المقروء بما يمكنو مف اكتساب بعض
الميارات وىي استنتاج المعاني مف السياؽ ،وتحديد المفاىيـ الرئيسة والمفاىيـ الفرعية ،وتحميؿ

النص ،وفيـ األفكار وتفسير وِابداء الرأي ،ويستدؿ عمى اكتسابيا مف خالؿ اختبار وضع

خصيصاً لقياس ىذه الميارات" (العتيبي وعمر)222:2014 ،

ويتضح مف خالؿ التعريفات السابقة أف "الفيـ القرائي عبارة عف عممية عقمية فكرية يتـ فييا

تفاعؿ القارئ مع النص المقروء مف حيث تحديد األفكار العامة والرئيسة وتحديد معاني الكممات
مف السياؽ ،وتحديد الرموز المفتاحية لمكممات ووضع عناويف جديدة لمنص المقروء.

9

كتستنتج الباحثة مف خالؿ التعريفات السابقة لمفيـ القرائي ما يمي:
 الفيـ القرائي أساس لالرتقاء بمغة التمميذ.
 الفيـ القرائي أساس لتمكيف التمميذ مف استيعاب المواد الدراسية المختمفة.
 الفيـ القرائي يعود التمميذ عمى إبداء الرأي في الموضوعات المختمفة.
 زيادة الثروة المغوية.
 إدراؾ المعارؼ.

 لمتعبير عف األفكار والمشاعر واألحاسيس.

 2.1.2أىمية الفيـ القرائي:
ويحظى الفيـ القرائي بأىمية كبيرة لكونو يتيح الفرصة لمطالب إلدراؾ المعارؼ والمعمومات
والتواصؿ مع الثقافات األخرى ويساعد الطالب عمى حؿ المشكالت ويطور قدرة الطالب عمى

التواصؿ في المواد الدراسية األخرى.

ويعد الفيـ القرائي ىو الغاية الرئيسة مف درس القراءة ،وتتجمى أىميتو في أنو معيف عمى تطوير

الثروة المغوية لمطالب بمعانييا الحرفية والمجازية ،إذ بدوف ىذه الثروة المغوية ال يفيـ المتعمـ ما

يقرأ ،وتمييا الميا ارت األخرى مثؿ :القدرة عمى تحديد التفاصيؿ ،وتذكر الحقائؽ ،وتعييف الفكرة
المركزية الصريحة أو الضمنية ،وفيـ تنظيـ نص معيف ،مف حيث تسمسمو الموضوعي أو

الزمني ،وميارة تنفيذ التعميمات ،واستخالص النتائج ،والتنبؤ باألحداث والتعبير عف المشاعر
،وتحميؿ الشخصيات  ،وحؿ المشاكؿ ،والقدرة عمى النقد  ،واصدار األحكاـ عمى ما يقرأ( .عبد

الباري)1:2009،

ومما ال شؾ فيو أف الفيـ القرائي يعد البنية األساسية التي مف خالليا ينطمؽ التمميذ إلى تعمـ

واستيعاب المواد التعميمية األخرى ،خصوصاً في المرحمة االبتدائية ،فعندما يتجاوز التمميذ

الصع وبة التي تواجيو في الفيـ القرائي يستطيع بالتالي التغمب عمى أي مشكمة تواجيو في فيـ
المحتوى الذي ُيقدـ لو (السميماف.)4:2001 ،
ويعد الفيـ القرائي أكثر ميارات المغة أىمية ،فيو الغاية لكؿ قراءة ،وال فائدة ألي قراءة بال فيـ،
والقارئ الذي يتمكف مف ميارات فيـ المقروء يحقؽ األىداؼ التي يق أر مف أجميا ،فيوسع مف
خبراتو ،ويستفيد مف تمؾ الخبرات في حؿ مشكالتو ،ويسيطر عمى ميارات المغة ،يمتمؾ القدرة

عمى تحقيؽ النجاح في العممية التعميمية ،باإلضافة إلى اتساع أفكاره ،وثراء معموماتو ،ومما
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يصاحب ذلؾ مف ثقة في النفس ،وقدرة عمى إبداء الرأي ،والنقد والتذوؽ واإلبداع (الشيري،

.)44:2012

ويعد الفيـ القرائي مطمبا أساسيا وضرورياً في القراءة ،كما ويعد أم ار حيويا في عممية القراءة،
يؤثر عمى نظرة التمميذ لذاتو ،وعمى شعوره بالكفاءة الذاتية ،ويساعد عمى إيجاد قارئ فاىـ بما

يدور حولو مف مستجدات في كافة المياديف ،ويربط الخبرات السابقة لمتالميذ بالخبرات الحالية
والمستقبمية (جابر.)55:2015 ،

 2.1.3العناصر المؤثرة في الفيـ القرائي:

يعد الفيـ القرائي أساس عممية القراءة أو ىو الغاية الرئيسة مف درس القراءة ،وىذا الفيـ يتطمب

تفاعؿ القارئ مع المقروء تفاعال تكوف محصمتو بناء المعنى ،حيث يقوـ القارئ بإضفاء معنى
عمى النص المقروء بما يتفؽ وطبيعة المعمومات الواردة في النص مف جية ،والخمفية المعرفية

لمقارئ وخبرتو بالخصائص األسموبية لمكاتب مف جية أخرى(.عبد الباري )0302303،

ويختمؼ فيـ القارئ لممادة المقروءة مف قارئ آلخر حسب عوامؿ وعناصر عدة منيا (الزيات،
:)461:1998

 .1القارئ :حيث تؤثر خصائصو العقمية والمعرفية واالنفعالية والدافعية عمى اختياره لممواد
موضوع القراءة وىذه الخصائص تقؼ خمؼ معدؿ فيمو القرائي ،وتؤثر عمى قدرتو عمى القراءة

مف حيث الكـ والكيؼ ،وتؤثر ميوؿ الفرد واىتماماتو ودوافعو ونسقو القيمي واتجاىاتو عمى

اختياراتو وتفضيالتو القرائية.

 . 2النص :تؤثر طبيعة المادة أو النص موضوع القراءة مف الناحيتيف الشكمية والموضوعية ،مف
حيث الموضوع والتنظيـ وطريقة طباعتو وألوانو وتنسيقو وعناصر الجذب والتشويؽ فيو عمى

مدى إقباؿ القارئ عميو واالىتماـ بقراءتو.

 .3السياؽ :تؤثر خصائص سياؽ القراءة ،والظروؼ البيئية التي تحدث فييا عمى عممية القراءة،
فالمواقؼ االختبارية والتوترات التي تصاحبيا يمكف أف تؤثر عمى الفيـ القرائي لدى التالميذ

ويعتبر الغرض مف القراءة جزءا مف سياؽ القراءة ،فالقراءة في مجمة بيدؼ التسمية تختمؼ عف
القراءة في كتب عممية بيدؼ التحصيؿ العممي وفيـ التفاصيؿ الدقيقة.
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 2.1.4مبادئ الفيـ القرائي كأسسو:

يعد الفيـ القرائي أساسا لعممية القراءة وىو الغاية مف دروس القراءة وىذا الفيـ ينطمؽ مف عدة

اعتبارات وأسس تتضح فيما يمي (عبد البارم.)8:2009 ،
 الفيـ القرائي عممية يتـ مف خالليا تحصيؿ المعمومات . الفيـ القرائي عممية عقمية تتضمف إدراؾ القارئ لمحتوى الموضوع . يتضمف الفيـ عممية تقييـ أو حكـ بحيث يمكف اتخاذ موقؼ مف القارئ إزاء المقروء . الفيـ القرائي عممية بنائية نشطة .كما أف ىناؾ العديد مف المبادئ كاألسس لمفيـ القرائي منيا(الشيرم:)53:2012 ،
 مراعاة الوقت الذي يحتاجو القارئ لقراءة نص معيف. استثمار طاقات الطالب ،وتفعيميا لموصوؿ إلى الفيـ. دافعية القارئ المناسبة ،وخمفيتو السابقة عف ميارات الفيـ القرائي. وعي القارئ باإلستراتيجيات الالزمة لتفسير النص ،وفيـ معناه. وعي الطالب بالعممية العقمية التي تمكنو مف مراقبة الفيـ. توظيؼ الخبرة السابقة والسياؽ في فيـ معنى المقروء. تحديد ىدؼ القارئ وطبيعتو ،ألف اليدؼ مف القراءة يحدد الميارة القرائية. تحديد جوانب الفيـ الميمة. تركيز االنتباه عمى الفقرة الرئيسة أكثر مف التركيز عمى األفكار الثانوية. مراقبة النشاطات القائمة ،لتحديد ما إذا كانت األىداؼ يمكف تحقيقيا. -اتخاذ اإلجراء المناسب عند مالحظة القصور في الفيـ.

 2.1.5خصائص الفيـ القرائي:

يتصؼ الفيـ القرائي بعدة خصائص منيا (الخكلي(،)8:2001 ،يكنس )295:2000،

 .1التفاعؿ النشط والتحميمي مع محتوى النص مف قبؿ القارئ.

 .2ربط األفكار الجديدة بالخمفية المعرفية أو البنائية المعرفية لمقارئ.
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 .3استخداـ أساليب جديدة إلبراز جميع عناصر النص المغوي.
 .4استخداـ مبادئ التنظيـ لتجميع األفكار.
 .5ربط الشواىد باالستنتاجات.

 .6يستدؿ عمى حدوثو بما يظير في سموؾ المتعمـ مف حيث قدرتو عمى توظيؼ ما يحصؿ
عميو مف المعرفة في أغراض مختمفة ،وذلؾ بشكؿ يمكف مالحظتو وقياسو.

 2.1.6أىداؼ تعميـ الفيـ القرائي:

يرل كؿ مف (زقكت )106-105 :1999 ،ك (عبد الحميد )24:2006 :ك(صافي،

 )6:2005ك (معركؼ )89-88 :2007 ،أف مف أىـ أىداؼ تعميـ الفيـ القرائي اآلتي:
 .1القدرة عمى القراءة االستيعابية الواعية بالسرعة المناسبة ،واستنباط األفكار العامة،
والمعمومات الجزئية وادراؾ ما بيف السطور مف معاف وما وراء األلفاظ مف مقاصد.

 .2إثراء ثروة الطالب المغوية باكتساب األلفاظ والتراكيب واألنماط المغوية التي ترد في
النصوص األدبية.

 .3االستفادة مف أساليب الكتاب والشعراء ومحاكاة الجيد منيا.
 .4ارتقاء مستوى التعبير (الشفيي والكتابي) وتنميتو بأسموب لغوي صحيح.

 .5توسيع خبرات الطالب المعرفية والعممية والثقافية بما يكتسبو مف بطوف الكتب والمجالت
والصحؼ وغيرىا مف رسائؿ النشر واإلعالـ.

 .6يمكف القارئ مف تحقيؽ مردود أفضؿ نوعاً وأكثر ،كما بجيد أقؿ وزمف أقصر عند أدائو
ألعمالو وذلؾ نتيجة لما توفره ميارة الفيـ القرائي لديو مف اختزاؿ في الجيد والوقت مع

جودة في اإلنجاز.

 .7مساعدة الطالب عمى تعمـ المواد الدراسية المختمفة في جميع مراحؿ التعميـ ،فالفيـ القرائي
ىو أداة التعميـ األساسية ،وىو الجسر الذي يصؿ بيف اإلنساف والعالـ المحيط بو ،وأف أي

إخفاؽ في السيطرة عمى ىذه الميارة سيؤدي إلى اإلخفاؽ في الحياة المدرسية أوالً وقد
يؤدي إلى اإلخفاؽ في الحياة نفسيا.

 .8تأكيد الصمة وتعزيزىا بكتاب اهلل وسنة نبيو ،واالعتزار بما خمفو لنا اآلباء واألجداد
واألسالؼ مف تراث فكري وعممي وأدبي ولغوي (معروؼ)89،88:2007 ،

 .9غرس القيـ والمثؿ والمبادئ التي يريد المجتمع إكسابيا ألفراده والتأثر بيا ،مما يدفع
التالميذ إلى إعتناقيا والدفاع عنيا.

 .10تنمية القدرات العقمية لممتعمميف مف تذكر ،وتخيؿ ،واستدالؿ ،واستنباط ،ونقد ،وتحميؿ.
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 .11تنمية الميؿ إلى الفيـ القرائي لدى المتعمميف ،واكسابيـ العادات القرائية البناءة ،والقدرة
التذوقية عمى نقد المقروء بأفكاره وصوره وأساليبو.

 .12تكويف بعض االتجاىات اإليجابية لدى الدارسيف :الشغؼ بالقراءة واإلحساس بالمتعة
واالحتفاظ بالجميؿ مف الصور واألساليب في ذاكرة المتعمميف.

 .13إكساب الطالب القدرة عمى الكتابة اإلبداعية في مجاالت األدب المختمفة مف خالؿ
قراءاتو المتنوعة لمنتاجات األدبية المتنوعة.

 .14االرتقاء بفيـ الطالب وتوسيع مداركو ،مما يؤىمو إلى عمؽ التفكير ،والقدرة عمى اإلبداع
في مجاالت الحياة كافة.

 .15االرتقاء بسموؾ الطالب مف خالؿ قراءاتو لسير العمماء مف القادة والمفكريف ،فيتخذ
سموكيـ اإليجابي قدوة يحتذى بيا (عبد الحميد.)24:2006،

 .16جعؿ األطفاؿ مفكريف باحثيف مبتكريف يبحثوف عف الحقائؽ والمعرفة بأنفسيـ مف أجؿ

منفعتيـ ،مما يساعد في المستقبؿ عمى الدخوؿ في العالـ كمخترعيف ومبدعيف ال كمحاكيف

أو مقمديف.

 .17حب األدب والمعب ودعـ القدرة اإلبداعية واالبتكارية باستمرار وحب المغة (صافي،
.)96:2005

 .18الفيـ القرائي لو دور فعاؿ في تكويف اىتمامات وميوؿ جديدة لدى األطفاؿ (عبابدة،
.)16:2002

ويمكف تحديد األىداؼ الخاصة لمقراءة في المرحمة األساسية كما جاء في دليؿ المعمـ لمنياج
المغة العربية في فمسطيف فيما يمي (و ازرة التربية والتعميـ:)3-4 :2014،
 قراءة نصوص مشكولة وغير مشكولة قراءة جيرية ،صحيحة ومعبرة. فيـ ما يسمع وما يق أر فيما مجمال ومفصال. إدراؾ البناء العاـ لمنص المقروء مضموناً وأسموبا. التمكف مف تمخيص ما ُيسمع وما ُيق أر بمغة الطمبة الخاصة. -مناقشة ما ُيق أر وما ُيسمع بجرأة وطالقة.

 قراءة نصوص متنوعة قراءة صامتة ،بفيـ وبسرعة مناسبة. تنمية المعجـ المغوي والحصيمة الفكرية مف خالؿ المقروء والمسموع ،مما يساعد عمىالتعبير السميـ شفويا وكتابيا.
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 استخراج معاني المفردات ودالالتيا مف النصوص المختمفة ،باالستعانة بالمعاجـالمغوية ،ومصادر المعمومات األخرى.
 اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة ،واقتناء الكتب ،والمجالت الثقافية. النظر بعيف التقدير واالحتراـ إلى نتاج المفكريف ،والعمماء ،واألدباء. اكتساب مجموعة مف القيـ ،واالتجاىات اإليجابية ،مثؿ :حب الوطف والوالديف ،ورعايةالجوار ،واحتراـ األصدقاء ،والوفاء.
 االعتزاز بالثقافة الوطنية ،والعربية ،واإلنسانية. حفظ مجموعة مختارة مف اآليات القرآنية الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة،والنصوص الشعرية ،والنثرية.
 تنمية القدرات عمى التحميؿ واالستنتاج. تنمية الثروة المغوية في مجاالت :األلفاظ والتراكيب ،وتوظيفيا في التعبير عف المعاني. تمثؿ القيـ واالتجاىات اإليجابية المتضمنة في النصوص المختمفة . تنمية القدرات عمى اإللقاء وتمثيؿ األدوار . االتصاؿ باألدب العربي واإلنساني ،قديمو وحديثو . التعرؼ إلى بعض أعالـ األدب العربي والعالمي .كقد حدد رشدم طعيمة أىداؼ تعميـ الميارات القرائية كما يمي( :طعيمة)366:2007 ،
 .1إعطاء الرمز معناه.

 .2فيـ الوحدات األكبر مف مجرد الرمز.
 .3القراءة في وحدات فكرية.

 .4فيـ الكممات مف السياؽ واختيار المعنى المناسب.
 .5فيـ المعاني المتعددة لمكممة.

 .6القدرة عمى اختيار األفكار الرئيسة وفيميا.

 .7القدرة عمى إدراؾ التنظيـ الذي اتبعو الكاتب.
 .8القدرة عمى االستنتاج.

 .9القدرة عمى االحتفاظ باألفكار.

 .10القدرة عمى فيـ اتجاه الكاتب.
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 .11القدرة عمى تقويـ المقروء ،ومعرفة األساليب األدبية ،وغرض الكاتب ،والحالة المزاجية لو.
 .12القدرة عمى تطبيؽ األفكار وتفسيرىا في ضوء الخبرة السابقة.

 2.1.7مستكيات الفيـ القرائي:

لقد اختمفت تصنيفات الباحثيف لميارات الفيـ القرائي حيث صنؼ رشدم طعيمة ميارات الفيـ

القرائي إلى ثالثة مستكيات( .طعيمة)149:1998 ،
 .1مستوى الميارات العقمية األولية (استيعاب).
 .2مستوى الميارات العقمية المتوسطة (نقد).
 .3مستوى الميارات العقمية العميا (تفاعؿ وابداع).
كصنؼ بركؾ ككريمر ميارات الفيـ القرائي إلى ثالثة مستكياتBroekand Kremer, ( :
)2000:110
 .1الفيـ الحرفي الظاىري.
 .2الفيـ االستنتاجي أو التفسيري.
 .3الفيـ النقدي التطبيقي.
بينما صنؼ إيمراند  Emerandمستكيات الفيـ لممادة المقركءة أربعة مستكيات مف الفيـ
ىي)Emerand, 2002: 215-216( :
أ .المستوى األوؿ :وفيو يستطيع القارئ االعتماد عمى نفسو ويشعر بأنو يفيـ ما يقرأ ،وأنو
يتذكره بنفس الدرجة ،ويفيـ  %99مف المفردات المقروءة.
ب .المستوى الثاني :في ىذا المستوى يشعر التمميذ بصعوبة المادة المقروءة إلى حد ما،
ويحتاج إلى مساعدة المعمـ لكي يفيـ ما يق أر فيماً تاماً ،وىذا المستوى يسمح لمقارئ بفيـ %75
مف المادة المقروءة ،وأف يفيـ  %95مف المفردات بنجاح ،ويستطيع التمميذ الذي يقع في ىذا
المستوى أف يكوف قارئاً جيداً إذا تدرب تدريباً مستم اًر.
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ج .المستوى الثالث :ويسمى مستوى اإلحباط لمقارئ ،فصعوبة ىذا المستوى تظير في تتبع
الحروؼ والكممات باإلصبع ،وفيـ التمميذ في ىذا المستوى يكوف فيماً جزئياً قاص اًر ،ويقؿ عادة
عف . %50
د .المستوى الرابع :ويسمى مستوى القدرة الحقيقية لمقارئ ويمكف قياس ىذا المستوى وتحديده
باختبارات الذكاء ،ويستغؿ ىذا التقدير في بياف مدى تأخر التمميذ في القراءة ببياف الفرؽ بيف
مستوى قراءتو الفعمي ومستوى قراءتو المتوقع أف يصؿ إليو بالتدريب والعالج.
كما صنفت ميارات الفيـ القرائي إلى خمسة مستكيات كيندرج تحت كؿ مستكل مجمكعة مف
ميارات الفيـ القرائي( :جاب اهلل ومكاوي( )92:2011 ،العذيقي )156:2009 ،
أوال :مستوى الفيـ المباشر.
ثانيا :مستوى الفيـ االستنتاجي.
ثالثاً :مستوى الفيـ الناقد.
رابعاً :مستوى الفيـ التذوقي.
خامساً :مستوى الفيـ اإلبداعي.
كيمكف عرض ىذه المستكيات ،كما يندرج تحت كؿ مستكل مف ميارات فرعية كما يمي:
أ .مستكل الفيـ المباشر :كيندرج تحت ىذا المستكل الميارات الفرعية التالية( :جاب اهلل

كمكاكم( ،)92:2011 ،عبد البارم)9:2009 ،

 .1تحديد معاني بعض الكممات الواردة بالنص المقروء.
 .2تحديد مضاد بعض األسماء.

 .3تحديد المفرد المناسب لبعض الكممات.

 .4تحديد الجمع الصحيح لبعض األسماء المفردة التي وردت بالنص.
 .5توضيح العالقة بيف كممتيف.

 .6توضيح العالقة بيف فقرات النص ونوع ىذه العالقة.
 .7تحديد األفكار األساسية بالنص المقروء.
 .8تحديد األفكار الفرعية.
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 .9ترتيب األحداث وفقا لتسمسميا المنطقي.

 .10توضيح زماف ومكاف وقوع األحداث الواردة بالنص.
 .11تحديد البيانات والمعمومات المطموبة مف النص.

 .12تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجموعات تنتمي إلييا.
 .13الربط بيف النص المقروء وخبرات القارئ ومعارفو السابقة.

ب .مستكل الفيـ الستنتاجي :كيندرج تحت ىذا المستكل الميارات الفرعية التي تتضمف

استنتاج ما يمي( :جاب اهلل كمكاكم( ،)93:2011 ،عبد البارم)10:2009 ،
 .1عالقات السبب بالنتيجة.

 .2العنواف المناسب لممقروء.

 .3أىداؼ الكاتب في النص.
 .4خاتمة الموضوع التي لـ يذكرىا الكاتب لنصو.
 .5خصائص أسموب الكاتب.

 .6سمات الشخصيات مف خالؿ الحوار واألحداث الواردة بالنص.
 .7القيـ المتضمنة في النص المقروء.

 .8أوجو الشبو واالختالؼ بيف عناصر الموضوع.
 .9النتائج مف خالؿ مجموعة مف المقدمات.

.10المالمح الشخصية التي يمكف أف نرسميا لصاحب النص.
ج .مستكل الفيـ الناقد :كيندرج تحت ىذا المستكل الميارات الفرعية التي تتضمف التمييز

بيف ما يمي( :جاب اهلل كمكاكم( ،)93:2011 ،عبد البارم( ،)10:2009 ،العذيقي،

)156:2009

 .1المسممات والفروض.
 .2الحقائؽ واآلراء.

 .3ما يتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ بو.
 .4األفكار الرئيسة والثانوية.

 .5األىداؼ الضمنية والصريحة (المعمنة).
 .6الفكرة المبتكرة والشائعة.

 .7الواقع والخياؿ في المقروء.
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كما يتضمف مستكل الفيـ الناقد بعض الميارات التي تتضمف قدرة القارئ الماىر في الحكـ

عمى مدل( :جاب اهلل كمكاكم( ،)94:2011 ،العذيقي )156:2009 ،
 صدؽ الكاتب.

 موضوعية الكاتب أو ذاتيتو.

 اإلفادة مف الموضوع في بعض جوانب الحياة.
 حداثة الموضوع.

 وضوح أفكار النص.
 صدؽ أدلة الكاتب وقوتيا في التأثير.

 أىمية النص المقروء في ضوء خبرات القارئ.

 موضوعية شخصيات النص ،وخصائصيا في ضوء معايير معينة.
 منطقية األفكار وتسمسميا.

 التزاـ الكاتب باألمانة العممية في نصو.
د .مستكل الفيـ التذكقي :كيندرج تحت ىذا المستكل الميارات الفرعية التالية( :جاب اهلل

كمكاكم( ،)94:2011 ،عبد البارم)10:2009 ،
 .1ترتيب األبيات حسب قوة المعنى.

 .2اختيار أنسب المعاني التي تضمنيا النص األدبي.
 .3تحميؿ بعض مواطف الجماؿ في النص األدبي.
 .4تحديد مدى صدؽ عاطفة األديب ومشاعره.
 .5توضيح مدى الترابط بيف الفكر والوجداف.

 .6إدراؾ القيمة الداللية في بعض الكممات والعبارات.

 .7إدراؾ النغمة الشائعة بالمقروء مف سخرية أو احتراـ.

 .8تحديد مدى مناسبة األلفاظ لمشاعر الكاتب وعاطفتو.
 .9فيـ المعاني الرمزية المتضمنة بالنص المقروء.

 .10استخالص بعض المفاىيـ العامة والمبادئ اإلنسانية الراقية.
 .11تمخيص النص المقروء بإيجاز غير ُمخؿ.
ق .مستكل الفيـ اإلبداعي :كيندرج تحت ىذا المستكل الميارات الفرعية التالية( :جاب اهلل

كمكاكم( ،)94:2011 ،العذيقي . )156:2009 ،
 .1إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة مبتكرة.
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 .2اقتراح حموؿ جديدة لبعض المشكالت الواردة بالنص المقروء.

 .3اقتراح توقعات لألحداث في ضوء مجموعة مف الفرضيات المناسبة.
 .4تعبير القارئ عف انفعالو بالنص في بعض المواقؼ الحياتية.

 .5استخداـ المغة المجازية والكممات المثيرة لمعاطفة في أساليب لغوية خاصة.
 .6اكتساب المبالغات ،وأساليب الدعاية المتضمنة بالنص.
 .7إعادة صياغة المقروء وترتيب أحداثو.

 .8كتابة مادة مقروءة مشابية لممادة التي قرأىا.
 .9إعادة مسرحة العمؿ األدبي وتمثيمو (وفقاً لمستوى القارئ)

 .10وضع نياية مناسبة لقصة معينة ،لـ يوضح كاتبيا نياية ليا.
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 2.2المحكر الثاني :النصكص األدبية
 2.2.1مفيكـ النصكص األدبية:

" قطع مف التراث األدبي الجيد قديمو وحديثو ومادتو التي يمكف مف خالليا تنمية ميارات
الطالب المغوية فكرية وتعبيرية وتذوقية " (خاطر)130:1986 ،
وتعرؼ النصوص األدبية بأنيا " قطعة مختارة مف التراث األدبي يتوافر ليا حظ مف الجماؿ
الفني ،وتعرض عمى التالميذ فكرة متكاممة أو عدة أفكار مترابطة ،ويمكف اتخاذىا أساساً ألخذ
التالميذ بالتذوؽ الفني األدبي" (إبراىيـ)251:2002 ،
وتعرؼ بأنيا "مف الفنوف المغوية التي تزود القارئ بالفكر والمعارؼ والمعمومات والقيـ الروحية
والخمقية واإلنسانية ،وتعرفو بقضايا أمتو وعصره ،وتحرؾ فكرتو وعاطفتو وتقؼ بو عمى تراثو
األدبي القديـ والمعاصر ،وتنمي لغتو ،وذوقو األدبي" (األشمر)94:1979 ،
وتعرؼ " بأنيا نتاج فكري راقي يوسع المنتقي منو نظرة الطالب إلى الحياة ،ويعمؽ فيميـ ليا
ولمناس ولممجتمع والطبيعة " (خاطر)214:1980 ،
وتعرؼ النصوص األدبية أيضا " بأنيا أمثمة لخصائص األدب في العصر الذي يدرسو الطالب
وخصائص األديب الذي يدرسونو بصرؼ النظر عف حفظيا" (مجاور)452:1998 ،
ويعرؼ النص األدبي بأنو " مبنى لغوي يقوـ عمى عالقات نحوية وبالغية تعطيو القدرة
عمى بعث طاقات داللية ،ال معجمية _ تتعاقب وفقاً لمتراكيب المغوية التي يجيء عمييا النص "
(عصر)209-208 :2005،
أفكار وآراء ومشاعر األديب ،توجو نحو
وتعرؼ الباحثة النص األدبي بأنو قطعة أدبية تتضمف
اً
غرض معيف تؤثر في السامع والمتمقي ويتفاعؿ معيا.
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 2.2.2أىداؼ تدريس النصكص األدبية:

النصوص األدبية متعة لمكبار والصغار ،فيي تساعد القارئ أو المستمع عمى فيـ نفسو
ومجتمعو ،والوقوؼ عمى العوامؿ التي تصنع الحاضر وتؤثر في تكويف المستقبؿ.

كأىداؼ تدريس النصكص األدبية متعددة منيا( :مذككر( )6:2009 ،عصر)191:2005 ،
(القطاكم)80:2005 ،
 .1تعود التالميذ تعمؽ المقروء ،وسبر أغواره تحميالً حتى يفيـ معناه ،ويتجاوز أىداؼ
المعنى إلى مغازيو.

 .2تنمية ميارات التفريؽ بيف الكالـ الحقيقي والمجاز.

 .3إكساب التالميذ القدرة عمى تحديد القرائف التي تجعؿ الكالـ مجازياً.

 .4تعويد التالميذ تجسيد المعنى المراد في النص ،عف طريؽ القراءة الجيرية المعبرة
لمصواب والتعبير الكتابي المدقؽ.

 .5بعث السرور النفسي والراحة واالطمئناف في نفس القارئ أو المستمع ،وىو ذلؾ السرور
الشبيو بما يشعر بو المتنزه في حديقة فيحاء ،أو المستمع لمحف موسيقي شجي وىادئ.

 .6السمو بالذوؽ الجمالي األدبي ،نتيجة لمزاولة قراءة األدب الجميؿ أو سماعو فتتربى عند
الفرد عاطفة حساسة تؤثر فيما يتخيره منو لقراءتو وفيما ينتجو مف ألواف األدب الراقي.

 .7التأثر بما في األدب مف أفكار وأساليب جميمة ،تظير في التعبير الشفوي أو الكتابي
لمقارئ أو المستمع ،فالقارئ أو المستمع المحب لألدب يتأثر بو ويحاكيو بطريقة تمقائية.

 .8معالجة بعض المشكالت النفسية االجتماعية ،بقراءة القصص أو األشعار التي تنفس عف
القارئ وعف رغباتو المكبوتة.

 .9وصميـ بحياة األدباء وصال يستثير متعتيـ وشغفيـ بقراءة المزيد مف تراثيـ.

 .10تمكيف التالميذ مف استعماؿ المغة في نقؿ أفكارىـ إلى غيرىـ بطريقة تسيؿ عمييـ إدراكيا
وفيميا.

 .11توسيع خبرات التالميذ وتعميؽ فيميـ لحياة الناس والمجتمع والطبيعة مف حوليـ مف
خالؿ دروس النصوص األدبية.

 .12تنمية ميميـ إلى القراءة الحرة الواسعة كوسيمة مف أنجح وأنفع وسائؿ وقت الفراغ.

 .13تعويد الطالب إجادة اإللقاء وحسف األَداء التمثيمي ،وذلؾ مف خالؿ قراءة اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية الشريفة والنصوص الشعرية.
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 .14تشجيع الطالب وتعويدىـ المشاركة في أنشطة المدرسة المختمفة كاالحتفاالت الدينية
والوطنية واإلذاعة المدرسية ،مف خالؿ إلقاء بعض النصوص األدبية.

 .15تيذيب ميوؿ الطالب وتربية شخصياتيـ بما تجعؿ مف النصوص األدبية معاني سامية
ومثؿ عميا تؤثر في نفوسيـ وتوقظ شعورىـ.

 .16تشجيع ذوي المواىب األدبية مف الطالب واتاحة الفرص ليـ لتنمية مواىبيـ في مختمؼ
الفنوف الشعرية.

 .17إدراؾ ما في األدب مف صور ومعاف وأخيمة تمثؿ صورة مف صور الطبيعة الجميمة أو
عاطفة مف العواطؼ البشرية أو تعرض ظاىرة مف الظواىر االجتماعية أو السياسية أو

الطبيعية.

وترى الباحثة مف خالؿ استعراض أىداؼ تدريس النصوص األدبية أىمية النصوص األدبية في
بناء شخصية الطالب واالرتقاء بقيمو ومثمو وربطيا بواقعو وتطوير ىذا الواقع إلى األىداؼ

المنشودة وتنمية قدرتو عمى التفكير اإلبداعي الناقد.

 2.2.3أىمية تدريس النصكص األدبية:

"تمثؿ النصوص األدبية فرعا ميما مف فروع األدب العربي ،يتـ مف خاللو تقديـ مختارات

شعرية ونثرية أبدعيا الشعراء واألدباء عمى مر العصور ،تتوفر فييا صفات الجماؿ الفني سواء
مف حيث األفكار أو المعاني أو القيـ التي تنادي بيا"( .مذكور .)254: 2009 ،
وتحتؿ النصوص األدبية في مجاؿ تعميـ المغة العربية أىمية خاصة بالنسبة لمطالب،
فيي تقوـ بدور أساسي في تنمية تذوقيـ األدبي ،وادراكيـ نواحي الجماؿ ،واطالؽ
خياليـ ،وربطيـ بالتراث األدبي ،وزيادة ثروتيـ المغوية ،وتوسيع أفقيـ الثقافي وتزويدىـ
بالقيـ االجتماعية الرفيعة (أحمد )50: 1986 ،
كما أف لمنصوص األدبية بما تحمؿ مف أفكار وقيـ نبيمة أىمية كبرى في توسيع خبرات
التمميذ العقمية ،ومدركاتو الحسية ،فتتسع آفاقو ومداركو ،وذلؾ أف األدب يستطيع
بموضوعاتو وأساليبو وأخيمتو وصوره وألفاظو أف يقرب الكثير مف الصور إلى ذىف
المتعمـ ،وأف يجعؿ الغريب يبدو مألوفاً عف طريؽ الخياؿ والتصوير.
(زقوت )54: 2004 ،
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وتسيـ النصوص األدبية في تنمية التذوؽ األدبي ،وزيادة الحس األدبي عند الطمبة والترويح
عنيـ ،ويخطئ مف يظف أف درس النصوص األدبية كغيره مف الدروس أي يعامؿ كمادة عممية
عمى الطالب أف يدرسيا حتى يصؿ إلى االمتحاف وتقديـ االمتحانات ،فدراسة النصوص األدبية
ال تنتيي بانتياء حصة النصوص بؿ إف الطالب يخرج مف حصة النصوص األدبية مفعماً
بالمشاعر الجميمة واألحاسيس المرىفة ،مما ينعكس عمى سموكو وشخصيتو ،وىو ما ال تفعمو
حصص المواد العممية الجافة.
وتشكؿ النصوص األدبية أساساً لدراسة فروع المغة األخرى ،إذ يمكف في ىذه الحاؿ تفسير
مفردات النص ،وشرح عباراتو وتوضيح ما اشتمؿ عميو مف الصور البالغية والمسائؿ النحوية
وما جاء فيو مف اإلشارات التاريخية مع التحدث عف حياة الشاعر أو الكاتب صاحب النص وما
قد يكوف لو مف ميزات ومآثر عف المغة وآدابيا ومدى تأثره بغيره وتأثيره في سواه وذكر الظروؼ
التي كتب فييا النص ،وقد يستطرد المؤلؼ ليستشيد عمى صحة آرائو بذكر نصوص أخرى
تؤيدىا ( .الدليمي والوائمي . )102: 2005 ،
وتتيح النصوص األدبية لمطالب فرصة الوقوؼ عمى مستويات راقية مف االستخداـ
المغوي سواء عمى مستوى المفردات أو التراكيب أو العالقة بينيما ،بما يكسبو القدرة
عمى فيـ مفردات وتراكيب المغة ،وذلؾ بشرط أف تكوف مالئمة لمتالميذ مف حيث
األفكار ،فال تكوف أفكارىا صعبة معقدة ،ومف حيث األسموب ،ال تزحـ باأللفاظ الجديدة
غير المفيدة وأف تكوف مف األوزاف السيمة والبحور القصيرة إذا كانت شع اًر وأف تكوف
مناسبة مف حيث الطوؿ والقصر.
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 2.2.4معايير الحكـ عمى مناسبة النص:

إف التالميذ في المرحمة االبتدائية يتنبيوف وتبدأ عنايتيـ تزداد رويداً رويداً ،ومف ىنا يجب أف
تكوف مقطوعات الشعر التي تقدـ لمتالميذ سيمة وأف تكوف مف األنواع التي ييتـ بيا التمميذ.
واألسئمة اآلتية يمكف أف يسأليا المدرس أو واضع المنيج لنفسو وترد كمعايير مبدئية لمحكـ
عمى مدى مناسبة النص لمتالميذ(مذكور:)256:2009 ،
 -ىؿ الفكرة التي في القطعة واضحة ،أو يستطيع التمميذ استيضاحيا بسيولة؟

ِ
معاف فمسفية صعبة عمى
 ىؿ الفكرة تتضمف صو اًر حسية كثيرة ،أو ىي مجموعةالتمميذ؟

 -أتناسب فكرة النص ميوؿ التالميذ؟

 ىؿ الفكرة حيوية منشطة تستدعي مف التالميذ حركة وخياالً متحركاً ،أـ ىي مجردعرض لمحقائؽ؟

 أليذه القطعة صمة بنشاط التالميذ المدرسي أو الخارجي ،مف مشروعات أو موضوعاتدراسية أو موسيقية؟

 ىؿ يميؿ التالميذ بأنفسيـ إلى اختيار ىذه القطعة لمقراءة والحفظ أو الغناء إذا ترؾ ليـاالختيار؟

 ىؿ عدد الكممات الجديدة معقوؿ _ بمتوسط كممة واحدة عمى األكثر في البيت _ واليعطؿ فيـ المعنى؟

 -ىؿ الكممات الجديدة في النص األدبي مما يصح أف يكوف في قاموس التمميذ؟

 2.2.5تدريس النصكص األدبية:

طرؽ تدريس النصوص األدبية تتضمف أف يقوـ معمـ المغة العربية بالتمييد لموضوع النص

بحديث قصير أو بأسئمة يوجييا إلى طالبو أو قصة قصيرة ممتعة مشوقة تجذب الطالب
وتحببيـ في النص األدبي واذا كاف المعمـ قاد اًر عمى التمحيف فعميو أف يمحف ليـ النص ،واذا لـ
يكف قاد اًر عمى التمحيف فعميو أف يق أر النص أماميـ بطريقة واضحة ولغة سميمة ثـ يناقشيـ في
المعاني والمفردات الصعبة ويستمر في إقرائيـ النص عمى صورة أجزاء حتى يحفظوا النص
كمو(.أبو الييجاء )128 : 2007 ،

52

كيسير تدريس النصكص األدبية بحسب الخطكات اآلتية (الدليمي كالكائمي:)149:2003 ،
 .1التمييد :وفيو يبدأ المعمـ بتشويؽ طالبو إلى النص موضوع الدرس وجذبيـ نحوه،
وذلؾ بعرض مناسبة النص والجو النفسي لتأليفو ،ويكوف ذلؾ بتوجيو بعض األسئمة

حوؿ موضوع النص ،أو يباشر المعمـ بنفس الحديث عنو.

ويمكف أف يميد المعمـ أيضاً بتعريؼ موجز بحياة األديب أو بالنواحي الميمة ،مما لو صمة

بالنص الذي يدرسو الطمبة.

 .2عرض النص :ويكوف ذلؾ بإرشاد الطمبة إلى النص في الكتاب المقرر ،أو يعرضو
المعمـ مكتوباً عمى السبورة ،ومع ذلؾ يطمب المعمـ استخداـ الكتاب إلى جانب
العرض السبوري ليتعرؼ الطمبة عمى النص في كتابيـ الذي ىو مرجعيـ عند
الدراسة.
 .3القراءة النمكذجية لممعمـ :يق أر المعمـ النص قراءة نموذجيو مراعياً فييا حسف األداء
وتمثيؿ المعنى.
 .4القراءة الجيرية لمطمبة :يق أر الطمبة بعد قراءة المعمـ النص قراءة جيرية معبرة
ليتسنى ليـ في ىذه القراءة تحديد المفردات الصعبة ،والتدرب عمى القراءة ،وىذه
القراءة تكوف أكثر أنواع القراءة صحة لقربيا مف قراءة المعمـ النموذجية ،كما أنيا
تساعد عمى فيـ المضموف والمفردات األساليب المغوية.
 .5الشرح كالتحميؿ :يبدأ المعمـ في ىذه الخطوة بشرح المفردات الصعبة ،ثـ يبدأ
بتقسيـ النص إلى أقساـ تنتظـ كؿ قسـ فكرة واحدة ،بحيث تبدأ بشرح البيت الواحد
شرحاً إجمالياً إذا كاف البيت يمثؿ فكرة مستقمة ،أو يشرح كؿ فكرة إذا كانت
متضمنة في أكثر مف بيت ،ويبيف المعمـ في ىذه الخطوة الصور النفسية البارزة
والنواحي النقدية والبالغية البسيطة التي تتعمؽ بالمعنى واأللفاظ التي عبرت عنو
بصورة مناسبة.
 .6التقكيـ :حيث يقوـ المعمـ بتقويـ أىدافو باستمرار مف خالؿ التقويـ الجزئي التكويني
والمتمثؿ في أسئمة حوؿ كؿ ميارة مف ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ثـ
يعقب ذلؾ في النياية بتقويـ ختامي لكؿ ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
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إف كؿ ذلؾ يجري بطبيعة الحاؿ باالشتراؾ مع الطمبة ،إذ يجب عمى المعمـ أف ال يستأثر
بالشرح والتحميؿ ،بؿ يقسـ الطالب إلى ست مجموعات كؿ مجموعة تمثؿ قبعة مف القبعات
الست ،أي نمطاً معيناً مف التفكير ويطمب المعمـ مف ممثؿ أو قائد المجموعة أف يطرح
أسئمة حوؿ الفكرة العامة أو تمخيص ما عرض في حصة النصوص األدبية.
ويطمب مف ممثمة مجموعة القبعة الصفراء أف تبيف القيـ والعبر المستفادة مف النص األدبي
ويطمب مف ممثمة القبعة الخضراء ،أف تطمب مف الطالبات اقتراح عناويف جديدة لمنص
األدبي ويطمب مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء تمخيص أفكار النص .
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 2.3المحكر الثالث

إستراتيجية القبعات الست

 2.3.1اإلستراتيجية:

يمكف تعريؼ اإلستراتيجية بشكؿ عاـ مف خالؿ استعراض التعريفات التالية:

ىي الخطط أو الطرؽ التي يستخدميا الطالب في األنشطة العقمية المعرفية ،حيث تشكؿ طرقاً
لمتفكير ،واإلدراؾ والتذكر ،وتجييز المعمومات ،ومعالجتيا ،وتكوف قابمة لمتعمـ واالكتساب،
وتكوف قابمة لمقياس لدى المفحوصيف (أبو حطب وصادؽ)15:1994 ،
وتعرؼ بأنيا "أداءات خاصة يقوـ بيا المتعمـ ليجعؿ عممية التعميـ أسرع ،وأسيؿ ،وأكثر إمتاعا،
وأكثر ذاتية ،وأكثر قابمية لمتطبيؽ في مواقؼ جديدة"(اكسفورد)65:1996 ،
كما تعرؼ بأنيا "األنشطة العقمية التي يستخدميا الطالب في معالجتو لمنص في أثناء قراءتو،
لتحسيف فيمو في استنتاج الدالالت ،وابداء الحكـ عمى المقروء"(عبد الحميد)75:2000 ،
وتعرفيا الباحثة :بأنيا طريقة أو أسموب وفؽ خطوات منظمة ومحددة لتحقيؽ أىداؼ معينة.

 2.3.2تعريؼ إستراتيجية قبعات التفكير الست:

تعتبر استراتيجية قبعات التفكير الست إلدوارد دي بونو واحدة مف المداخؿ التي يمكف أف تسيـ
في إيجاد فرص مف التعميـ والتعمـ في حصة النصوص األدبية ،يستطيع التالميذ مف خالليا
إدراؾ وتفسير وتقييـ كافة ما يستمعوف إليو في جو تعميمي تأممي ناقد يشارؾ فيو جميع
التالميذ ،ويشجعيـ عمى الممارسات الديمقراطية في إبداء اآلراء ،واحتراـ اآلراء األخرى،
والتعاوف ،واإلثراء المتبادؿ في تحميؿ ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
وقبعات التفكير الست ىي إحدى نظريات أو أفكار دي بونو عف عممية التفكير ،حيث يرى أف

التفكير لو أنماط ستة يعبر عنيا بست قبعات ،وكؿ قبعة ليا لوف يميز ىذا النمط ،وعندما
يستمع المرء أو يتحدث أو يناقش أو يفكر فيو يستعمؿ نمطاً مف ىذه األنماط ،أي يمبس قبعة
مف القبعات الست ذات لوف معيف :أبيض ،أحمر ،أسود ،أصفر ،أخضر.
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وتعد ىذه اإلستراتيجية مف استراتيجيات تعميـ التفكير الحديثة التي وضعيا العالـ دي بونو،
وكاف ىدفو األساسي توضيح وتبسيط التفكير ،وذلؾ حتى تزداد فعاليتو ،فالفرد مف خالؿ ىذه
اإلستراتيجية يقوـ بالتفكير بالتعامؿ مع شيء واحد ،والسماح لممفكر باالنتقاؿ أو بتغير نمط
تفكيره ،فالقبعات الست الممونة ىي عبارة عف وسيمة يستخدميا الفرد في جميع مواقفو الحياتية.
وقد تعددت التعريفات والمفاىيـ المتعمقة بالقبعات الست وعمى الرغـ مف اختالؼ المصطمحات
إال أف المعنى واحد ،ويمكف عرض بعض تعريفات إستراتيجية قبعات التفكير الست عمى النحو
التالي:
عرفيا إبراىيـ ( )312:2010بأنيا مجموعة مف اإلجراءات أو الطريقة التي يتبعيا المعمـ مع
تالميذه لتوجيو وتنظيـ تفكيرىـ ،وتدريبيـ عمى ممارسة ستة أنواع رئيسة لمتفكير ،مف خالؿ
ارتدائيـ ست قبعات لكؿ منيا وظائؼ محددة ولوف مميز يرمز ألحد أنواع التفكير.
وىذه القبعات ىي :القبعة البيضاء وترمز لمتفكير الموضوعي ،والقبعة الصفراء وترمز لمتفكير
اإليجابي ،والقبعة الحمراء وترمز لمتفكير العاطفي ،والقبعة السوداء وترمز لمتفكير الناقد الحذر،
والقبعة الخضراء وترمز لمتفكير المنتج اإلبداعي ،والقبعة الزرقاء وترمز لمتفكير الشمولي.
وعرفيا الشايع والعقيؿ (" )35:2009بأنيا طريقة لتقسيـ التفكير إلى ستة أنواع ،واعتبار كؿ
نوع كقبعة يرتدييا المفكر أو يخمعيا حسب طريقة تفكيره في موقؼ ما.
وعرفيا البركاتي (" )74:2008بأنيا خطوات متسمسمة ومرتبة ،تستخدميا المعممة في الصؼ
لتنظيـ أنماط التفكير المختمفة ،وتقسيميا إلى ستة أنواع مف التفكير ،بناء عمى طبيعة الموقؼ
التعميمي ،وتستخدـ بشكؿ فردي أو جماعي".
وعرفيا إدوارد دي بونو (" )9:2001بأنيا طريقة لتبسيط التفكير وزيادة فاعميتو والسماح لألفراد
باالنتقاؿ أو تغيير نمط تفكيره ورؤية الموضوع مف مختمؼ الزوايا وذلؾ عف طريؽ تقسيـ
التفكير إلى ستة أنماط واعتبار كؿ نمط كقبعة يمبسيا أو يخمعيا اإلنساف حسب طريقة تفكيره
في تمؾ المحظة".
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وعرفيا محمد (" )49:2010بأنيا إحدى اإلستراتيجيات الحديثة لتنمية ميارات التفكير التي
اقترحيا (إدوارد دي بونو) وتعتبر تطوي اًر لطريقة العصؼ الذىني".
وبعد استعراض التعريفات السابقة والتعرؼ مف خالليا عمى أىـ معالـ القبعات الست ،تمخص
الباحثة تعريؼ القبعات الست عمى أنيا مجموعة مف اإلجراءات والطرؽ المخطط ليا تتبعيا
معممة المغة العربية مع طالب الصؼ الخامس االبتدائي أثناء تدريسيـ ميارات الفيـ القرائي
لمنصوص األدبية ،لمتوجيو واالرتقاء بتفكيرىـ ليشمؿ ستة أنماط مف التفكير.

 2.3.3مبادئ إستراتيجية القبعات الست:

تستند إستراتيجية قبعات التفكير الست إلى مجموعة مف المبادئ التي تسيـ في تنظيـ إجراءاتيا

وعممياتيا بما يحقؽ األىداؼ المنشودة ،ومف أبرز ىذه المبادئ:
(دي بونو( )264:2001 ،سميماف)554:2011 ،
 .1تبسيط عممية التفكير وتوضيحيا لمبعد عف االرتباؾ والتشويش.
 .2جعؿ التفكير أكثر متعة وفاعمية ،وذلؾ بإتاحة الفرصة أماـ المفكر لمتعامؿ مع قضية
واحدة في الوقت الواحد.
 .3تحديد األدوار ،حيث تتيح لنا قبعاتنا أف نفكر ونقوؿ آراءنا دوف تجريح األنا.
 .4توجيو االنتباه ،فإذا أردنا أف يكوف تفكيرنا أكثر مف مجرد ردود أفعاؿ يجب أف تكوف
لدينا طريقة لتوجيو االنتباه لمظير تمو اآلخر ،وىكذا فإف قبعات التفكير الست تفتح لنا
المجاؿ لتركيز انتباىنا إلى ستة مظاىر مختمفة لمموضوع.
 .5تتيح لنا رمزية القبعات الست طريقة مالئمة لسؤاؿ اآلخريف وأنفسنا أف يكونوا إيجابييف
أو سمبييف ،مبدعيف أو غير مبدعيف ،أو عاطفييف.
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 2.3.4فكائد إستراتيجية القبعات الست:

تحظى إستراتيجية القبعات الست بفوائد عديدة في المجاؿ التربوي العممي ومف ىذه المزايا ما

يمي:
 .1تفتح مجاالً لإلبداع في صنع القرار ،كما تساعد األشخاص التشاؤمييف عمى الدواـ
أف يصبحوا إيجابييف ومبدعيف)James, 2003:174( .
 .2إف قبعات التفكير الست طريقة مفيدة لتدريس الموضوعات المختمفة ،كما أنيا تثير
دافعية الطالب في التعمـ الفعاؿ ،وتسمح ليـ بإعادة توجيو تفكيرىـ لمواقؼ مختمفة.
()Batool, 2004:150
 .3إستراتيجية شاممة متكاممة ال يتطمب تنفيذىا وقتا طويالً ،كما أنيا تعتمد عمى لعبة
تبادؿ األدوار مما يضيؼ متعة في استخداميا( .قطامي والسبيعي.)77:2008 ،
 .4إف القبعات الست تتميز بالشمولية لجميع عناصر التفكير األساسية ،باإلضافة إلى
أف استخداميا أشبو بمعبة تبادؿ األدوار ،مما يضفي عمييا جو مف المتعة ،ويزيد
دافعية الطالب ،كما تتميز القبعات بالسيولة والوضوح وعدـ التعقيد.
(.)Stuart,2003:104
 .5تسيـ في تمكيف المعمميف مما يقوموف بتدريسو ،واالستفادة مف أفضؿ الممارسات
في صفوفيـ ،وتشجيعيـ عمى استخداـ وسائؿ تعميمية أثبتت البحوث فعالياتيا،
وتشجيعيـ عمى تطبيؽ شيء جديد في ممارستيـ التدريسية ،وأخي اًر تشجيع الخياؿ
لدى المعمميف.)Aleer,2006:123( .
 .6تناوؿ المشكالت بصورة رمزية ،باإلضافة إلى دورىا الواضح في تنمية ميارة حؿ
المشكالت والعصؼ الذىني لدى األفراد ،كما أنيا تساعدىـ في الحصوؿ عمى
التوعية الجيدة ،واتخاذ الق اررات المناسبة ،ألنيا تؤكد عمى التعاوف بيف جميع
الطالب ،وليس التنافس في كافة عمميات التفكير.)Shi_Sing Li,2008:54( .
 .7إف استخداـ إستراتيجيات التدريس بالقبعات الست يمكف أف يحقؽ أغراض التعميـ
الجيد ،ألنيا تقدـ أنشطة متنوعة تبدأ بالمعمومات والحقائؽ ،وتتنوع حسب متطمبات
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استخداـ كؿ قبعة ،فمكؿ قبعة دور معيف يتطمب نشاطاً مختمفاً( .عبيدات وأبو
السميد.)183:2005،
 .8يحقؽ استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست مجموعة الفوائد منيا تقديـ صورة
مرئية مف السيؿ تعمميا وتذكرىا واستخداميا وتنمي القدرة عمى حؿ المشكالت،
واتخاذ الق اررات ،والقيادة ،واالستقاللية ،أو التقييـ الذاتي ،والثقة بالنفس لدى األفراد،
باإلضافة إلى جعؿ مناقشات الطالب أكثر عمقاً وتركي اًز ،وتفعيؿ التعميـ التعاوني
والعمؿ في فريؽ.)Aleer,2006:124( .

 2.3.5أىداؼ قبعات التفكير الست:

إستراتيجية قبعات التفكير الست ليا أىداؼ متعددة ومتنوعة في المجاؿ التربوي العممي ومف

ىذه األىداؼ ما يمي( :سيد والجمؿ)236:2012 ،
 .1تحديد األدوار :فالخمط والعشوائية ىما مف أبرز معوقات التفكير.
 .2توجيو االنتباه :إذا أردنا أف يكوف تفكيرنا أكثر مف مجرد ردود أفعاؿ يجب أف تكوف
لدينا طريقة لتوجيو االنتباه ،ذلؾ فإف قبعات التفكير الست تفتح لنا المجاؿ لتركيز
انتباىنا لستة مظاىر مختمفة لمموضوع.
 .3التوافؽ والتجانس :تتيح لنا رمزية القبعات الست طريقة مالئمة لسؤاؿ اآلخريف ،ليكونوا
إيجابييف أو سمبييف ،مبدعيف أو غير مبدعيف ،أو عاطفييف.
 .4وضع قواعد لمتعامؿ مع المواقؼ :أي وضع القبعة المناسبة في السياؽ المناسب،
فبعض المواقؼ تستوجب أف ننظر لألمور مف زاوية معينة دوف األخرى.
 .5االنتقاؿ مف عرضية التفكير وعشوائيتو إلى تعمد التفكير.
 .6تبسيط وتوضيح التفكير لتحقيؽ فاعمية أكبر.
 .7تنظيـ المعمومات ،فمتعة التفكير وفاعميتو ال يتحققاف إال بخموه مف التداخالت التي قد
تسبب التشويش الفكري الذي يعيؽ الوصوؿ إلى قرار أفضؿ ويعتبر التفكير البناء
وسيمة لتحقيؽ فكر غير مشوش أو متداخؿ.
 -التركيز عمى أىمية المعمومات والتدقيؽ الواعي في مصداقيتيا.
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 زرع أرض خصبة ومناسبة لممارسة اإلبداع ،حيث يتضمف تقديـ مقترحات وتطويرأفكار جديدة.
 تجعؿ الفرد ممماً بجميع جوانب الموضوع أو المشكمة فال ينظر ليا مف جانب واحد. تجعؿ الفرد يحس باآلخريف فيتفاعؿ معيـ ويتعاطؼ معيـ ويتفيـ طريقة تفكيرىـ معقدرة أكبر عمى فيـ اآلخريف ،واحتوائيـ والمرونة في التفكير مما يجعؿ الفرد منفتحاً
عمى آ ارء اآلخريف وأفكارىـ.

 2.3.6كصؼ القبعات الست:

إف قبعات التفكير الست ىي ليست قبعات حقيقية ،وانما قبعات نفسية إذ أعطى دي بونو لكؿ

قبعة لوناً يعكس طبيعة التفكير المستخدـ ،واستخدـ دي بونو األلواف لتسمية القبعات لسيولة
تذكرىا ،ولسيولة التمييز بينيما ،باإلضافة إلى أف كؿ لوف مرتبط بالوظيفة التي تقوـ بيا القبعة
ويمكف توضيح ذلؾ بما يمي:
 .1القبعة البيضاء :إف قبعة التفكير البيضاء تعتبر أداة توجيو وتدريب عمى الدقة
والحيادية ،وتدفع مف يرتدييا أف يكوف أكثر حيادية وموضوعية في تقديـ المعمومات.
وتمثؿ ىذه القبعة اتجاىا ونظاماً يشجع الفرد عمى فصؿ الحقائؽ عف التفسيرات
واالستنتاجات ،وعندما يضع الفرد عمى رأسو قبعة التفكير البيضاء ،عميو أف يتخيؿ
نفسو ككمبيوتر يعطي الحقائؽ واألشكاؿ التوضيحية التي تطمب منو بطريقة محايدة
وموضوعية دوف الدخوؿ في تفسيرات وآراء ،ويقوـ مف يرتدي ىذه القبعة بدور الباحث
عف المعمومات والحقائؽ ،ويسأؿ أسئمة بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات( .عبيدات وأبو
السميد.)173:2005 ،
 .2القبعة الحمراء :يركز تفكير القبعة الحمراء عمى العواطؼ والمشاعر والنواحي غير
العقالنية وغير المنطقية في التفكير ،إف ارتداء القبعة الحمراء يتيح لممفكر القوؿ ىذا
شعوري حوؿ الموضوع ،ولذا فإنيا تضفي شرعية لممشاعر واألحاسيس كجزء ميـ في
التفكير ،وعمى ذلؾ تكوف القبعة الحمراء نقيضاً لمقبعة البيضاء التي تتميز بالحياد
والموضوعية بعيداً عف العواطؼ ،ويؤكد دي بونو أف القبعة الحمراء تغطي نوعيف
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كبيريف مف األحاسيس :يختص أوليما باألحاسيس العادية المعروفة كالخوؼ والغضب،
والكره واإلعجاب...الخ ،ويختص اآلخر بالحكـ المعقد عمى األمور ،ويعتمد في ذلؾ
عمى الحدس والبديية ،والحس الداخمي ،وتذوؽ الجماؿ (دي بونو.)85:2001 ،
 .3القبعة السوداء :يركز تفكير القبعة السوداء عمى التقييـ السمبي لألمور وال يعتبر تفكير
القبعة السوداء نزاعاً أو خالفاً ،ولكنو محاولة لوضع العناصر السمبية عمى الخريطة،
ويشير مفكر القبعة السوداء إلى أسباب عدـ صالحية فكرة ما مف الناحية العممية ،كما
يبيف مخاطر الفكرة ،وكذلؾ يشير إلى األخطاء في تصميـ ما ،وتوضيح العيوب
واألخطاء ،والتحذير مف العواقب ،والنقد واصدار األحكاـ السمبية( .عبيدات وأبو
السميد.)173:2005،
 .4القبعة الصفراء :تعد القبعة الصفراء نقيضاً لمقبعة السوداء مف حيث االتجاه واتخاذ
الموقؼ ،فالقبعة السوداء تيتـ بالتقييـ السمبي ،بينما تركز الصفراء عمى التقييـ
اإليجابي ،ويبحث تفكير ىذه القبعة عف القيمة والفائدة ويشجعيا ،ويقوـ مف يرتدييا
بالبحث عف التفاؤؿ واألمؿ واإليجابيات والمنافع ،ويقوـ بدور التفكير البناء الداعـ.
(عبيدات وأبو السميد.)74:2005 ،
 .5القبعة الخضراء :إف تفكير القبعة الخضراء معني باألفكار والرؤى الجديدة لمنظر
لألشياء واحداث تغييرات فييا ،وترمز القبعة الخضراء لإلبداع واالبتكار ،ويقوـ
الشخص الذي يرتدييا باستخداـ مصطمحات التفكير اإلبداعي ،ويقوـ األشخاص الذيف
معو بالتعامؿ مع المخرجات عمى أساس أنيا إبداعية ومبتكرة ،ويقدـ مقترحات وأفكار
جديدة ،ويقدـ بدائؿ متنوعة( .دي بونو.)144:2008 ،
 .6القبعة الزرقاء :يكوف تفكير ىذه القبعة مسئوالً عف التمخيص ،واآلراء العامة والنتائج
التي تحدث مف وقت آلخر خالؿ عممية التفكير ،وعمى ذلؾ فالقبعة الزرقاء ىي قبعة
التحكـ والتنظيـ لعممية التفكير نفسيا ،ومف يرتدي ىذه القبعة يقوـ بوضع الخطط
التنفيذية ،ويراعي كؿ األفكار المطروحة مف القبعات األخرى ،ويتخذ الق اررات المناسبة،
ويعرؼ المشكالت ،ويصوغ األسئمة ،ويحدد الواجبات ،والمياـ التفكيرية الالزـ تنفيذىا.
(عبيدات وأبو السميد.)174:2005 ،
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 2.3.7تكظيؼ قبعات التفكير في تدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصكص.
إف تدريس ميارات الفيـ القرائي لمنص األدبي يبدأ بميارات مستوى الفيـ الحرفي كاستخالص
الفكرة الرئيسة واألفكار الجزئية وترتيب األحداث واألفكار التي تحتاج إلى القبعة البيضاء التي
تقوـ بدور الباحث عف المعمومات في النص المقروء وترتيب األفكار وفؽ تسمسميا المنطقي
والتي تسبقيا عممية القراءة الجيرية لألبيات مف قبؿ المعمـ والطالب.
(حافظ )159: 2008 ،
ثـ ينتقؿ المعمـ بعد ذلؾ إلى تدريس ميارات مستوى الفيـ االستنتاجي كتفسير المعاني وتحديد
المضاد وادراؾ األساليب المغوية والتفريؽ في المعنى بيف األلفاظ والعبارات ويتـ ذلؾ مف خالؿ
القراءة الجيرية لمنص مف قبؿ الطالبات ،ثـ ينتقؿ المعمـ إلى مستوى الفيـ الناقد والذي يتمثؿ
في استنتاج القيـ والعبر مف النص األدبي والذي يحتاج في تنفيذ إلى القبعة الصفراء التي تبحث
عف الفوائد واإليجابيات وباإلضافة إلى المستويات الثالثة ،يقوـ المعمـ بتدريس ميارات مستوى
الفيـ اإلبداعي والمتمثؿ في اختيار عناويف جديدة لمنص األدبي وخير مف يمثؿ اإلبداع
واألفكار القبعة الخضراء ولتوظيؼ قبعات التفكير في تدريس ميارات الفيـ القرائي يتـ تقسيـ
التالميذ إلى مجموعات غير متجانسة (وفقاً لوضع الجموس أو بأية طريقة أخرى كاأللواف
المفضمة ،أو اليوايات المشتركة ...الخ) بحيث ال يزيد عدد أفراد المجموعة عمى  6مشاركيف.
 .1توجيو كؿ مجموعة أف تختار لنفسيا اسماً جذاباً ورم اًز مصو اًر أو شعا اًر معب اًر عف اسـ
المجموعة ،ومتناسبا مع رمزىا.
مثاؿ :مجموعة األمؿ ،رمزىا :الشمعة ،وشعارىا :ال حياة بدوف أمؿ ،وتعييف قائد ليا
يتولى تنظيـ العمؿ بيف أفرادىا.
 .2تكميؼ أفراد المجموعات بالتعاوف فيما بينيـ القتراح بعض قواعد العمؿ التي يرونيا
ضرورية لتنظيـ العمؿ داخؿ الصؼ مف خالؿ تحديد ستة أشياء يقبمونيا ،وستة أشياء
أخرى يرفضونيا في أثناء العمؿ ،وتسجيؿ قائمة بأىـ ىذه القواعد عمى لوحة كبيرة،
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وتعميقيا عمى الحائط أماـ التالميذ لتكوف بمثابة ميثاؽ شرؼ ينظـ العمؿ في دروس
النصوص األدبية.
 .3توضيح أف القبعة البيضاء ىي قبعة الحياد والموضوعية ،ومطالبة أفراد مجموعة القبعة
البيضاء ليقوموا بدور الباحث عف المعمومات والحقائؽ في النص المقروء.
 .4تفقد سموؾ التالميذ ،وتقديـ المساعدة ألداء الميمة ،والتدخؿ لتقديـ الميارات التعاونية.
 .5االستماع باىتماـ لعرض كؿ مجموعة ،وتعزيز أدائيا ،وتقديـ تغذية راجعة عمى إجابات
المجموعات.
 .6االنتقاؿ بعد ذلؾ إلى بقية القبعات األخرى بالكيفية السابقة التي تمت بيا عمميات القبعة
البيضاء وفؽ التتابع التالي:
 القبعة الحمراء :يعمف المعمـ أنيا قبعة المشاعر واألحاسيس ويطمب مف ممثؿ مجموعةالقبعة الحمراء طرح األسئمة التي تتضمف المشاعر واألحاسيس.
 القبعة السكداء :يطمب المعمـ مف ممثؿ أو قائد مجموعة القبعة السوداء طرح األسئمةالتي تتحدث عف المساوئ واألخطاء فيما يتعمؽ بميارات الفيـ القرائي لمنص األدبي
بمستوياتيا المختمفة.
 القبعة الصفراء :تطمب المعممة مف ممثؿ أو قائد مجموعة القبعة الصفراء ،ارتداء ىذهالقبعة وطرح األسئمة التي تتحدث عف إيجابيات ومحاسف النص األدبي ومضامينو.
 القبعة الخضراء :تعمف المعممة أنيا قبعة الخصب والنماء ،ثـ تطالب ممثؿ أو قائدالمجموعة الخضراء بارتداء ىذه القبعة لطرح عناويف جديدة ،أو تقديـ تعميقات طريفة أو
البحث عف بدائؿ وأفكار جديدة حوؿ النص األدبي.
 القبعة الزرقاء :تطمب المعممة مف ممثؿ أو قائد مجموعة القبعة الزرقاء ،ارتداء ىذهالقبعة وطرح األسئمة التي تتحدث عف اتخاذ الق اررات والتمخيص لألفكار التي تـ
طرحيا.
 غمؽ الدرس بالتأكيد عمى القيـ اإليجابية التي تتضمنيا النص المقروء ،ثـ تعزيزالمجموعة صاحبة أفضؿ أداء خالؿ اليوـ ،ودعوة قائدىا لتسميـ جائزة أفضؿ مجموعة.
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إف لمنص األدبي بطبيعة الحاؿ رسالة ،ويجب عمى المعمـ أف يكوف مطمعاً اطالعاً تاماً
عمى الدروس والعبر التي يتضمنيا النص.
ويمكف أف يشترؾ الطمبة مع المعمـ في استخالص ىذه الدروس مف خالؿ ممثؿ مجموعة
القبعة الصفراء ،ألف ليا فوائد تتعمؽ بالخصائص الفنية لمنص ،وتتعمؽ ببعض األحكاـ عند
الشاعر أو الكاتب أو تتعمؽ ببعضيا .وقد تتعمؽ الدروس والعبر أيضاً بما يصوره النص مف
ظواىر البيئة الطبيعية أو االجتماعية أو السياسية ،إف ىذه الدروس والعبر في الواقع ىي
التي يفيد منيا الطالب في حياتو ،أي في تغيير سموكو.
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 3الفصل الثالث
الذراسات السابقة

الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
في ضوء مراجعة الباحثة لمدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة وجدت العديد مف
الدراسات ذات العالقة بالمتغيرات المختمفة لموضوع الدراسة الحالية ،وقد صنفت الباحثة
الدراسات التي ليا عالقة بموضوع الدراسة إلى ثالثة محاور وىي :المحور األوؿ /دراسات
تناولت ميارات الفيـ القرائي ،المحور الثاني /دراسات تناولت إستراتيجية القبعات الست ،المحور
الثالث /دراسات تناولت النصوص األدبية.

 3.1المحكر األكؿ :دراسات تناكلت ميارات الفيـ القرائي.
 .1دراسة الغمباف (:)2014
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ إستراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائي
لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج
التجريبي ،حيث طبقت الدراسة عمى عينة مف تمميذات الصؼ الرابع األساسي وبمغ عددىف
( )103تمميذات ،حيث تـ تقسيميف إلى ثالث مجموعات ،المجموعة التجريبية األولى بمغ
عددىا ( )32تمميذة درسف بإستراتيجية التعمـ التعاوني ،والمجوعة التجريبية الثانية بمغ عددىا
( )36تمميذة درسف بإستراتيجية لعب األدوار ،بينما استمرت المجموعة الضابطة دراستيا وفؽ
الطريقة المعتادة ،وتمثمت أدوات الدراسة وموادىا في (قائمة ميارات الفيـ القرائي ،واختبار
ميارات الفيـ القرائي ،ودليؿ المعمـ في توظيؼ استراتيجية التعمـ التعاوني ولعب األدوار)،
وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجة التمميذات في المجموعتيف
التجريبيتيف والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ القرائي بمستوياتو
(الحرفي ،االستنتاجي ،النقدي ،اإلبداعي) ولصالح المجموعتيف التجريبيتيف.
 .2دراسة الحداد (:)2013
ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ فاعمية استراتيجية قائمة عمى مدخؿ المغة لتدريس القراءة في
تحسيف االستيعاب القرائي لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اُتبع
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المنيج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )123طالباً وطالبة ،تـ توزيعيـ إلى
مجموعتيف ،األولى تجريبية تكونت مف ( )30طالباً ،و ( )31طالبة درسوا باستخداـ
االستراتيجية القائمة عمى مدخؿ المغة الكمي ،والثانية ضابطة تكونت مف ( )30طالباً ،و()32
طالبة درسوا باستخداـ اإلستراتيجية المعتادة .وتمثمت أداة الدراسة في (اختبار ميارات
االستيعاب القرائي) ،وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف أداء طمبة المجموعتيف في
ميارات االستيعاب القرائي لصالح المجموعة التجريبية ،وأف ىناؾ فرقاً داالً بيف أداء التالميذ
والتمميذات في ميارات االستيعاب القرائي لمصمحة التمميذات.
 .3دراسة ابف عدناف (:)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ الوسائط المتعددة في تنمية ميارات الفيـ القرائي
بمستوياتو( :الفيـ الحرفي ،الفيـ االستنتاجي ،الفيـ النقدي) لدى تالميذ الصؼ السادس
االبتدائي .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي ،وقد صمـ الباحث لذلؾ
الغرض عدداً مف األدوات والمواد البحثية ،تمثمت في (قائمة ميارات الفيـ القرائي ،والبرمجية
القائمة عمى الوسائط المتعددة ،واختبار ميارات الفيـ القرائي) .وقد بمغ حجـ عينة الدراسة ()50
تمميذاً مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،بمدارس منطقة الباحة بالمممكة العربية السعودية،
تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية بمغ عدد أفرادىا ( )25تمميذاً ،واألخرى ضابطة
وبمغ عددىا ( )25تمميذاً .وقد كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
األداء البعدي لميارات الفيـ القرائي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ،لصالح المجموعة
التجريبية.
 .4دراسة زعرب (:)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ إستراتيجيات ما وراء المعرفة في اكتساب ميارات التفكير
اإلبداعي والتأممي في دروس القراءة لمصؼ الثالث األساسي ،وقد اتبع الباحث في دراستو
المنيج التجريبي ،حيث اختيرت عينة الدراسة مف طالب الصؼ الثالث مف مدرسة ذكور ابف
سينا االبتدائية لالجئيف ،بمغ عددىا ( )80طالباً ،تـ تقسيميا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة
وتـ إخضاع المتغير المستقؿ لمتجريب وقياس أثره عمى المتغير التابع ،وقد تـ تنفيذ ىذه الدراسة

28

خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 2012-2011ـ ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد
األدوات التالية :اختبار لمتفكير اإلبداعي ،اختبار لمتفكير التأممي) وقد أظيرت نتائج الدراسة
وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانيـ في المجموعة
الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي والتفكير التأممي لصالح المجموعة التجريبية.
 .5دراسة الشيرم (:)2012
ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى استخداـ نشاطات القراءة في تنمية
ميارات الفيـ القرائي واالتجاه نحوىا لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي .ولتحقيؽ ما تيدؼ
إليو الدراسة اتبع المنيج شبو التجريبي ،حيث طبقت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا ( )61تمميذا
مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمكة المكرمة ،ثـ توزيعيـ عمى مجموعتيف :تجريبية مكونة
مف ( )31تمميذاً ،وضابطة مكونة مف ( )30تمميذاً ،فيما تمثمت أدوات الدراسة في (قائمة
ميارات الفيـ القرائي ،واختبار الفيـ القرائي ،ومقياس االتجاه نحو القراءة) .وتوصمت الدراسة
إلى العديد مف النتائج أىميا :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء البعدي لمستويات
الفيـ القرائي (المستوى الحرفي ،المستوى النقدي ،المستوى االستنتاجي ،المستوى اإلبداعي،
المستوى التذوقي) ،لصالح المجموعة التجريبية.
 .6دراسة المطيرم (:)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي باستخداـ التعمـ البنائي في تنمية ميارات الفيـ
القرائي لدى ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية بدولة الكويت .واتبع الباحث المنيج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ الخامس في المرحمة االبتدائية بمحافظة
الفروانية ،والتي بمغ عددىا النيائي ( )61طالباً ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية
درست بنموذج التعمـ البنائي وبمغ عدد أفرادىا ( )30طالباً ،واألخرى ضابطة درست باألسموب
االعتيادي وبمغ عدد أفرادىا ( )31طالباً .وبناء عميو قاـ الباحث بتصميـ أدوات ومواد الدراسة
والتي تمثمت في (اختبار الذكاء غير المغوي ،اختبار الفيـ القرائي ،مقياس التقدير التشخيصي
لصعوبات التعمـ ،برنامج الدراسة القائـ عمى التعمـ البنائي) .وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ
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ذات داللة إحصائية عمى األداء البعدي الختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح المجموعة
التجريبية.
 .7دراسة أحمد (:)2011
ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ
القرائي واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي .ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ،حيث قامت الباحثة
باختيار عينة مف طالب الصؼ الثالث اإلعدادي بمحافظة سوىاج بمغ عددىا ( )60طالباً ،تـ
تقسيميـ إلى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية مكونة مف ( )30طالباً درست وفؽ استراتيجية
التدريس التبادلي ،وأخرى ضابطة مكونة مف ( )30طالباً استمرت بالدراسة حسب األسموب
التقميدي ،فيما تمثمت أدوات ومواد الدراسة في (اختبار الفيـ القرائي ،مقياس االتجاه نحو العمؿ
التعاوني ،دليؿ المعمـ) .وقد أظيرت نتائج الدراسة ،تفوؽ المجموعة التجريبية في مستويات الفيـ
القرائي (الحرفي ،االستنتاجي ،النقدي ،اإلبداعي ،التذوقي ،المباشر) وذلؾ في التطبيؽ البعدي،
كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمى مقياس االتجاه نحو العمؿ التعاوني وذلؾ لصالح
المجموعة التجريبية.
 .8دراسة شعالف (:)2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر قراءة الصورة في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طالب
الصؼ األوؿ الثانوي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي ،حيث قاـ الباحث
باختيار عينة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي في دولة مصر بمغ عددىا ( )62طالباً ،تـ
تقسيميـ إلى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية مكونة مف ( )31طالب درست وفؽ قراءة الصورة
أخرى ضابطة مكونة مف ( )31طالباً درست وفؽ الطريقة المعتادة ،فيما تمثمت أدوات الدراسة
في (اختبار الفيـ القرائي ،برنامج مقترح ،دليؿ المعمـ ) وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ
المجموعة التجريبية في ميارات الفيـ القرائي(الحرفي ،االستنتاجي ،النقدي ،اإلبداعي ،التذوقي ،
المباشر) .وذلؾ في التطبيؽ البعدي .
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كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي .
 .9دراسة محمد (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ إستراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات
القراءة الناقدة لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف  60طالبة مف
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي تـ تقسيميف إلى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية مكونة مف 30
طالبة درست وفؽ استراتيجية القبعات الست وأخرى ضابطة مكونة مف  30طالبة استمرت
بالدراسة حسب الطريقة المعتادة واستخدمت الدراسة المنيجيف الوصفي والتجريبي ،وتكونت
أدوات الدراسة مف استبانة تتضمف ميارات القراءة الناقدة ،وبناء اختبار في ميارات القراءة
الناقدة لمصؼ األوؿ الثانوي.
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والتي تدرس
بطريقة القبعات الست لمتفكير والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة لصالح
المجموعة التجريبية حيث إف قيمة ت دالة إحصائياً عند (. )0.01
وقد أوصت باستخداـ إستراتيجية القبعات الست في تدريس ميارات القراءة الناقدة في مختمؼ
الصفوؼ الدراسية.
 .10دراسة فراج (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية إستراتيجية قائمة عمى نظرية إلماعات السياؽ في تنمية

الثروة المغوية وبعض ميارات الفيـ القرائي لدى تالميذ الصؼ الخامس األساسي ،ولتحقيؽ
أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي حيث تـ اختيار عينة مف طمبة الصؼ

الخامس األساسي ،بمغ عددىا ( )80تمميذاً وتمميذة ،بحيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما
تجريبية تكونت مف ( )40تمميذاً وتمميذة درسوا باستراتيجية إلماعات السياؽ ،واألخرى ضابطة

تكونت مف ( )40تمميذاً وتمميذة درسوا بالطريقة المعتادة ،وقد قاـ الباحث بتطبيؽ أدوات الدراسة
التي تمثمت في (اختبار الثروة المغوية ،واختبار ميارات الفيـ القرائي ) .وقد أظيرت الدراسة

عدة نتائج كاف أىميا ،وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة
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التجريبية مف الجنسيف فيما بيف التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الثروة المغوية لصالح التطبيؽ

البعدي ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف تالميذ المجموعتيف التجريبية
والضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ القرائي.

 .11دراسة المزركعي (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية طريقة حمقات األدب في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى
طالبات الصؼ الثاني اإلعدادي وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف طالبات الصؼ
الثاني اإلعدادي ،بمنطقة العيف التعميمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،تـ تقسيميـ إلى
مجموعتيف إحداىما تجريبية مكونة مف ( )40طالبة ،درست وفؽ طريقة حمقات األدب أخرى
ضابطة مكونة مف ( )40طالبة ،درست وفؽ الطريقة المعتادة ،فيما تمثمت أدوات الدراسة في
(اختبار الفيـ القرائي ،دليؿ المعمـ) ،وقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية طريقة حمقات األدب في
تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ الثاني اإلعدادي مقارنة بالطريقة المعتادة.
كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي
 .12دراسة حافظ (:)2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ التعاوني الجمعي واستراتيجية
( )K-W-Lفي تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة
العربية السعودية ،وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف ثالث

مجموعات ،مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة وكؿ مجموعة ( )45تمميذاً ،المجموعة
التجريبية األولى درست بالتعمـ التعاوني الجمعي  ،والمجموعة التجريبية الثانية درست

بإستراتيجية ( )K-W-Lوالمجموعة الثالثة الضابطة أكممت دراستيا بالطريقة المعتادة ولتحقيؽ
أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء أدوات دراستو التي تمثمت في (قائمة ميارات الفيـ القرائي،

اختبار ميارات الفيـ القرائي) .وقد أظيرت النتائج ،وجود فروؽ دالة إحصائيا في كؿ مستوى

مف مستويات الفيـ القرائي عمى حده ،وفي مستويات الفيـ القرائي ككؿ ،بيف المجموعات الثالث
ولصالح المجموعة التجريبية األولى.
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 .13دراسة عيد (:)2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة معدؿ سرعة القراءة الجيرية وتنميتيا وتنمية ميارات الفيـ القرائي

لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي باستخداـ األلعاب التعميمية ،وقد اتبع الباحث في دراستو
المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ،حيث اختار عينة كشفية مف طالب الصؼ الخامس

األساسي عددىـ ( )40تمميذاً وتمميذة وذلؾ لتجديد سرعة القراءة بينما كانت العينة التجريبية
مكونة مف ( )80تمميذاُ قسموا إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية بمغ عددىا ( )40تمميذاً درست

بالبرنامج القائـ عمى األلعاب التربوية ،واألخرى ضابطة بمغ عددىا ( )40تمميذاً استمرت

بالدراسة وفؽ الطريقة المعتادة وتمثمت أدوات الدراسة في (اختبار سرعة القراءة الجيرية ،اختبار
ميارات الفيـ القرائي ،قائمة ميارات الفيـ القرائي البرنامج المقترح القائـ عمى األلعاب التعميمية.
وقد أظيرت النتائج ما يمي ،وجود أثر داؿ إحصائياً لمبرنامج المقترح القائـ عمى األلعاب

التعميمية ،حيث تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في التطبيقيف البعدييف
الختباري سرعة القراءة الجيرية وميارات الفيـ القرائي.
 .14دراسة مكسى (:)2007
ىدفت إلى دراسة فاعمية استخداـ الحاسوب في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طالب الصؼ
الحادي عشر لمتعميـ الثانوي ،وطبقت الدراسة عمى عينة مف طمبة الحادي عشر بإدارة أبو
ظبي ،وقد بمغ عدد أفراد العينة ( )120طالبا وطالبة ،وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي في
استعراض البحوث والدراسات السابقة وتحديد ميارات الفيـ القرائي ،واستخداـ المنيج التجريبي
في اختيار التصميـ التجريبي الذي يتضمف االختباريف القبمي والبعدي لكؿ مف المجموعتيف
التجريبية والضابطة .وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
المجموعتيف عند مستوى ( )0.001وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.
كما أوصى الباحث باستخداـ الحاسوب في تدريس ميارات الفيـ القرائي في مختمؼ الصفوؼ
الدراسية.
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 .15دراسة سمطاف (:)2006
استيدفت الدراسة تحديد أثر بعض استراتيجيات العمميات الذىنية المصاحبة في استيعاب
المقروء والتعبير الكتابي لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ تحديد ثالثة
مستويات الستيعاب المقروء ،ىي :مستوى فيـ الكممة ويشمؿ ميارات :تحديد معاني الكممات
ومضادىا ،وتحديد العالقات بيف الكممات ،وتحديد دالالت الكممات مف السياؽ ،ومستوى
استيعاب الجمؿ ويشمؿ ميارات :تحديد معاني الجمؿ المعجمية ،وتحديد العالقات بيف الجمؿ،
ومستوى استيعاب النص ويشمؿ ميارات :تحديد الفكرة األساسية لمنص ،كما تـ اختيار ()150
تمميذاً ،مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمدارس إدارة بنيا التعميمية ،وتقسيميـ إلى أربع
مجموعات :بحيث تدرس المجموعة األولى موضوعات القراءة المحددة باستخداـ إستراتيجية
سؤاؿ الذات ،وتدريس الثانية باستخداـ إستراتيجية تركيز االنتباه ،وتدريس الثالثة باستخداـ
إستراتيجية مراقبة االستيعاب ،أما الرابعة فتدرس بالطريقة المعتادة .ولقياس مستوى أداء التالميذ
تـ بناء اختبار في استيعاب المقروء تـ تطبيقو عمى المجموعات األربع قبمياً وبعدياً .وقد أسفر
التطبيؽ البعدي عف وجود فروؽ ذات دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات المجموعة
الضابطة ،والمجموعات التجريبية الثالثة لكؿ مف استيعاب المقروء وكتابة الممخص لصالح
المجموعات التجريبية.
 .16دراسة مفمح (:)2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ التعمـ التعاوني في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدى
طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدينة حائؿ بالسعودية ،واتبع الباحث في بحثو المنيج الوصفي
مف خالؿ اإلطار النظري ،والمنيج التجريبي مف خالؿ تجريب أسموب التعمـ التعاوني ،وقد
تكونت عينة الدراسة مف ( )58طالباً ،تـ تقسيميـ إلى ( )31طالبا كمجموعة ضابطة ،و ()27
طالباً كمجموعة تجريبية ،واستخدـ الباحث األدوات التالية( :اختبار الفيـ القرائي ،ودليؿ المعمـ
لتدريس موضوعات القراءة وفؽ أسموب التعمـ التعاوني) ،وأظيرت نتائج الدراسة بأف ىناؾ نمواً
دؿ عمى فاعمية أسموب التعمـ
واضحاً في ميارات الفيـ القرائي لدى المجموعة التجريبية َ
التعاوني في تنمية ميارات الفيـ القرائي مقارنة باألسموب التقميدي.
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كما أوصى الباحث باستخداـ التعمـ التعاوني في تدريس ميارات الفيـ القرائي في مختمؼ
الصفوؼ الدراسية .
 .17دراسة جاد (:)2003
ىدفت إلى تحديد مدى فعالية إستراتيجية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ تحديد ميارات ومستويات الفيـ القرائي
المناسبة ليؤالء التالميذ ،والتي تمثمت في :ميارات الفيـ المباشر (تحديد معنى الكممة مف
السياؽ ،تحديد الكممات المفتاحية مف النص) وميارات الفيـ االستنتاجي وميارات الفيـ التذوقي،
وفي ضوء ىذه الميارات ،تـ بناء اختبار في الفيـ القرائي وبناء اإلستراتيجية المقترحة ،كما تـ
اختيار عينة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي عددىا( )88تمميذاً ثـ تقسيميـ إلى مجموعتيف:
مجموعة تجريبية عددىا ( )43تمميذاً تـ تدريسيا موضوعات القراءة المحددة باستخداـ
استراتيجية التدريس المقترحة ،والمجموعة الضابطة عددىا ( )45تمميذاً التي درست موضوعات
القراءة بالطريقة المعتادة .ولقياس مدى فعالية اإلستراتيجية المقترحة ثـ تطبيؽ اختبار الفيـ
القرائي عمى المجموعتيف :التجريبية والضابطة قبمياً وبعدياً .وقد كشفت نتائج الدراسة عف تدني
مستوى التالميذ (عينة الدراسة) في ميارات الفيـ القرائي وذلؾ في التطبيؽ القبمي لالختبار ،كما
أثبتت الدراسة فعالية اإلستراتيجية المقترحة في رفع مستوى التالميذ في ميارات الفيـ القرائي.
 .18دراسة عبد الحميد (:)2002
ىدفت إلى عالج صعوبات الفيـ القرائي لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،وذلؾ مف خالؿ
برنامج مقترح ،ولتحقيؽ ذ لؾ تـ تحديد ميارات الفيـ القرائي التي تمثؿ صعوبات لدى ىؤالء
التالميذ ،وفي ضوء ىذه الميارات تـ بناء برنامج عالجي قدـ لعشريف مف تالميذ وتمميذات
الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة ف ازرة اإلعدادية  .كما تـ اختيار عينة مف تالميذ الصؼ األوؿ
اإلعدادي عددىا ( )40تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف  :مجموعة تجريبية ( )20تمميذاً ومجموعة
ضابطة عددىا ( )20تمميذاً كما تـ إعداد اختبار في الفيـ القرائي تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة
قبمياً وبعدياً ،وقد توصمت الدراسة إلى أف البرنامج العالجي المقترح كاف فعاالً في تحسيف
مستوى التالميذ (عينة الدراسة) ،وتمكنيـ مف ميارات فيـ المفردات مف خالؿ السياؽ ،وفيـ
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معنى الجمؿ والوحدات الطويمة (الفقرة) ،وتحديد األفكار الرئيسة والتفاصيؿ الفرعية لمموضوع،
وتذكر المادة المقروءة وتمخيصيا.
 .19دراسة فضؿ اهلل (:)2001
ىدفت إلى تحديد مدى مراعاة أسئمة كتب القراءة المقررة عمى تالميذ المرحمة اإلعدادية بدولة
اإلمارات ،وأسئمة المعمميف الصفية ،لميارات الفيـ القرائي ومستوياتو المناسبة ليؤالء التالميذ،
ولتحقيؽ ذلؾ تـ تحديد مستويات الفيـ القرائي (المباشر ،االستنتاجي ،النقدي ،التذوقي،
اإلبداعي) والميارات المندرجة تحت كؿ مستوى ،وفي ضوء ىذه المستويات والميارات ،تـ
تحميؿ أسئمة الكتب وأسئمة المعمميف الصفية.
وقد كشفت نتائج الدراسة عف أف األسئمة قد عالجت مستوى الفيـ المباشر ،ومستوى الفيـ
التذوقي بشكؿ واضح في حيف لـ تعالج مستويات الفيـ :االستنتاجي ،والنقدي ،والتذوقي ،كما قد
عالجت األسئمة ميارات الفيـ القرائي بدرجات مختمفة ،حيث عالجت بشكؿ كبير ميارات :تحديد
الفكرة الرئيسة ،واألفكار الفرعية ،وتحديد المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ في حيف عالجت
بشكؿ ضعيؼ ميارات :استنتاج أوجو الشبو واالختالؼ ،وعالقات السبب والنتيجة ،واستنتاج
أغراض الكاتب ،واستنتاج المعاني الضمنية ،في حيف لـ تعالج نيائيا ميارات التمييز بيف ما
يتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ بو ،والتمييز بيف الحقيقة والرأي ،والتمييز بيف المعقوؿ
والالمعقوؿ ،وأخي اًر أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتنمية ميارات الفيـ القرائي بالمرحمة
اإلعدادية والمراحؿ الدراسية المختمفة.
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 .1الدراسات األجنبية:
 .1دراسة (:)Chen et al, 2010
ىدفت الدراسة إلى تطوير نظاـ تعمـ القراءة التعاونية عف طريؽ الحاسوب المصمـ مف أجؿ
تحسيف الفيـ القرائي بالمغة اإلنجميزية ومساعدة المعمميف في تقييـ التنور بالمغة اإلنجميزية بدقة،
وقاـ الباحثوف باختبار قدرة ىذا النظاـ عمى تحسيف الفيـ القرائي بإجراء تجربة لمدة ثالثة شيور
بمشاركة ( )56طالباً مف تايوف في المدارس الثانوية ،وأثناء ىذه الدراسة أظيرت نتائج االختبار
البعدي تحسناً داالً إحصائياً في متوسطات تحصيؿ الطمبة عمى اختبار الفيـ القرائي،
واستخدمت الدراسة المنيجيف الكمي والكيفي في تحميؿ البيانات وذلؾ مف خالؿ استبانة وزعت
عمى الطمبة لمساعدتيـ في الفيـ األفضؿ لسموكيات التعمـ وقياس درجة رضاىـ عف ىذا
النظاـ ،وأظيرت النتائج وجود تحسف واضح في ميارات الفيـ القرائي لدى الطمبة يعزى لطريقة
التعمـ القائـ عمى الحاسوب ،أي لصالح المجموعة التجريبية.
 .2دراسة لف كآخركف (:)Lanet al., 2009
حاولت ىذه الدراسة تطبيؽ بيئة تعاونية لمفيـ القرائي لتعمـ المغة اإلنجميزية باستخداـ أجيزة
متنقمة تعتمد عمى الحاسوب ،لتعميـ الفيـ القرائي بالمغة اإلنجميزية ،وتقييـ أثرىا عمى ميارات
تعمـ القراءة المبكرة ،وسموكيات التعمـ لطمبة المرحمة األساسية ،تكونت عينة الدراسة مف ()52
طالباً مف الصؼ الرابع األساسي ،بواقع درسيف ،وكؿ مجموعة تتكوف مف ( )26طالباً مف
الذكور و( )12طالبة مف اإلناث في مدرسة أساسية في تايبي في تايوف ،وتـ تطبيؽ االختبار
عمى المجموعتيف واستخدـ الباحث المنيجيف الكيفي والكمي ،وذلؾ مف خالؿ بطاقة مالحظة
لتسجيؿ سموؾ تعمـ الطمبة أثناء أنشطة التعمـ المخصصة ،وخمصت الدراسة إلى أف نظاـ
القراءة المتنقؿ قمؿ مف الصعوبات التي تواجو الطمبة أثناء التعمـ التعاوني وزادت مف دافعيتيـ
لمتعمـ ،أي لصالح المجموعة التجريبية.
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 .3دراسة ىكلنج ككرث (:)Holling worth's, 2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية التعمـ التعاوني عمى الفيـ القرائي لمصفيف األوؿ والثاني
األساس ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )79طالباً ومعمماً ،ثـ تقسيميـ كالتالي )51( ،طالباً و
( )28معمماً لممرحمة األساسية ،وتمثمت أدوات الدراسة في( :دراسة مسحية لمطمبة ،وقائمة
بميارات الفيـ القرائي لمنصوص الروائية والتفسيرية ،واختبار الفرضيات) ،وقد استخدـ الباحث
مجموعات التعمـ التعاوني والقراءة الموجية والمسرح المعمـ ،وأظيرت النتائج أف طريقة التعمـ
التعاوني أثبتت أنيا طريقة قيمة وفاعمة لمساعدة الطمبة لتعمـ استراتيجيات الفيـ القرائي وتؤدي
إلى تفاعؿ إيجابي بيف الطمبة وأقرانيـ.
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 3.1.1التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ

 .1أكدت الدراسات السابقة في ىذا المحور عمى أىمية ميارات الفيـ القرائي لدى الطمبة
في جميع المراحؿ التعميمية كدراسة الغمباف ( ،)2014ودراسة الحداد ( ،)2013دراسة
أحمد (.)2011
 .2كشفت نتائج دراسات ىذا المحور عف فاعمية العديد مف المتغيرات المؤثرة في تنمية
ميارات الفيـ القرائي كاف مف أبرزىا قراءة الصورة كما في دراسة شعالف (،)2011
وحمقات األدب كما في دراسة المزروعي ( ،)2009والوسائط المتعددة كما في دراسة
ابف عدناف ( ،)2012واستخداـ الحاسوب كدراسة موسى ( ،)2007كما أظيرت
الدراسات أثر العديد مف االستراتيجيات في تنمية الفيـ القرائي مثؿ إستراتيجية التعمـ
النشط كما في دراسة الغمباف ( ،)2014واستراتيجيات ما وراء المعرفة كما في دراسة
زعرب ( ،)2012واستراتيجية التدريس التبادلي كما في دراسة أحمد (.)2011
 .3أكدت الدراسات السابقة عمى إمكانية عالج صعوبات الفيـ القرائي لدى الطمبة كما في
دراسة عبد الحميد (.)2002
 .4أكدت الدراسات السابقة عمى ضرورة تضميف كتب تعميـ القراءة لألسئمة التي تتناوؿ
ميارات الفيـ القرائي بمستوياتيا المختمفة كما في دراسة فضؿ اهلل (.)2011
 .5تنوعت العينات المختارة في الدراسات السابقة فكاف مف بينيا طمبة في مرحمة التعميـ
األساسي كما في دراسة فراج ( ،)2010ودراسة حافظ ( ،)2008وكاف مف بينيا طمبة
في مختمؼ مراحؿ التعميـ العاـ كما في دراسة شعالف ( ،)2011ودراسة محمد
( ،)2010وىذا يدلؿ عمى أىمية ميارات الفيـ القرائي لمطمبة في جميع الصفوؼ وفي
جميع المراحؿ التعميمية .
 .6اعتمدت الدراسات السابقة في قياس الفيـ القرائي عمى االختبا ارت التحصيمية كدراسة
المزروعي ( ،)2009ودراسة سمطاف (.)2006
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 3.2المحكر الثاني :الدراسات السابقة التي تناكلت النصكص األدبية
 .1دراسة الزىراني (:)2013
ىدفت ىذه الدراسة لتحديد ميارات تحميؿ النصوص األدبية الالزمة لطالب الصؼ الثالث

الثانوي وأساليب تنميتيا لدييـ والتعرؼ عمى مستوى تمكف معممي المغة العربية مف أساليب
تنمية ميارات تحميؿ النصوص األدبية لدى طالب الصؼ الثالث الكشؼ عف الفروؽ الدالة

اإلحصائية بيف متوسطات مستوى تمكف معممي المغة العربية عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات

الخبرة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي وطبقت الدراسة عمى عينة
مكونة مف ( )35معمما مف معممي المغة العربية لمصؼ الثالث الثانوي خالؿ الفصؿ الدراسي
الثاني مف العاـ (1434-1433ىػ) ،وتطمبت الدراسة بناء ثالث أدوات :قائمة ميارات تحميؿ

النصوص األدبية الالزمة لطالب الصؼ الثالث الثانوي ،وقائمة باألساليب الالزمة لتنمية
ميارات تحميؿ النصوص األدبية لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي ،وتصميـ بطاقة مالحظة

اشتممت عمى أساليب تنمية ميارات تحميؿ النصوص األدبية لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي،

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :حددت الدراسة ميارات تحميؿ النصوص الالزمة لمصؼ

الثالث الثانوي ،وتحديد األساليب الالزمة لتنمية ميارات تحميؿ النصوص األدبية ،وبينت كذلؾ

النتائج مستوى تمكف معممي المغة العربية مف أساليب تنمية الميارات ،تحميؿ النصوص

المرتبطة باألفكار والتراكيب والعاطفة كاف متوسطاً بينما المرتبطة باألفكار والمعاني والعاطفة
والموسيقى كاف ضعيفاً ،كشفت عدـ تمكف معممي المغة العربية مف أساليب تنمية ميارات تحميؿ

النصوص األدبية لدى طمبة الصؼ الثالث الثانوي ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )0.05بيف المتوسطات الخاصة بمستوى تمكف معممي المغة العربية مف أساليب
تنمية ميارات تحميؿ النصوص األدبية لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي تعزى لمتغير سنوات

الخبرة في التدريس لصالح معممي المغة العربية متوسطي الخبرة .
 .2دراسة األنصارم (:)2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى الخرائط المعرفية باستخداـ الحاسوب في
تنمية ميارات فيـ النصوص األدبية ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي،
أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي وبمغ قواميا ( )97طالباً،

حيث بمغت المجموعة التجريبية األولى التي تدرس بالخرائط المعرفية ( )33طالباً ،والمجموعة

التجريبية الثانية التي تدرس بالخرائط المعرفية بالحاسوب ( )32طالباً ،والمجموعة الضابطة
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التي تدرس بالطريقة التقميدية ( )32طالباً ،وتمثمت أدوات الدراسة في استبانة الستطالع أراء

الخبراء حوؿ قائمة ميارات فيـ النصوص األدبية وتذوقيا المتضمنة في مقرر الصؼ األوؿ

الثانوي ،اختبار قبمي بعدي لقياس ميارات فيـ النصوص األدبية وتذوقيا ،بعض دروس

النصوص األدبية المقررة عمى الصؼ األوؿ الثانوي مصممة بالخرائط المعرفية الحاسوب،

وتمثمت نتائج الدراسة في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعات

التجريبية األولى والتجريبية الثانية والضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية

األولى والثانية ،فاعمية البرنامج كأحد المداخؿ التدريسية الفعالة التي تسيـ بدرجة كبيرة في
تحسيف فيـ النصوص األدبية وتذوقيا .
 .3دراسة عبد الرحمف ()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة استخداـ طريقة توليفية في تدريس النصوص األدبية لطالبات

الصؼ األوؿ الثانوي لصفيف مف صفوؼ األوؿ الثانوي بمدرسة الشيماء الثانوية بنات سوىاج
في الفصؿ الدراسي الثاني (2010-2009ـ) ،وأجريت عمى عينة عشوائية مف طالبات الصؼ

األوؿ الثانوي بمغ قواميا ( )66طالبة حيث بمغت المجموعة التجريبية ( )33طالبة والمجموعة

الضابطة ( )33طالبة ،واستخدمت الباحثة اختبا اًر لمقراءة اإلبداعية ومقياساً لمتذوؽ األدبي
والقراءة اإلبداعية ،وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ،وذلؾ في مقياس التذوؽ األدبي
لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات طالبات

المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ،وذلؾ في ميارات القراءة اإلبداعية وذلؾ
لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
 .4دراسة سميماف (:)2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج قائـ عمى مدخؿ القراءة االستراتيجية التعاونية

لمنصوص األدبية لتنمية ميارات التذوؽ األدبي لدى طالب المرحمة الثانوية  ،واعتمدت الدراسة

المنيج التجريبي  ،وتـ اختيار العينة مف طالب الصؼ الثاني الثانوية بمدرسة بنيا التعميمية ،
وتكونت العينة مف ( )80طالباً )42( ،مجموعة تجريبية و( )38مجموعة ضابطة ،وتمثمت

أدوات الدراسة في قوائـ ميارات التذوؽ األدبي ،بناء مقياس التذوؽ األدبي لطالب الصؼ

الثاني الثانوي ،وبرنامج قائـ عمى االستراتيجية التعاونية لمنصوص األدبية وخمصت الدراسة إلى
مجموعة مف أىـ النتائج :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بيف متوسط
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أداء طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في مقياس التذوؽ األدبي لصالح

المجموعة التجريبية ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01في االختبار البعدي
لمميارات لصالح المجموعة التجريبية ،وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05
بيف متوسطي أداء طالب المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في االختبار البعدي

في ميارات ترتيب األبيات الشعرية بشكؿ صحيح لصالح المجموعة التجريبية.
 .5دراسة البرقعاكم (:)2010

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية ميارات التفكير اإلبداعي في تحميؿ النصوص األدبية

واالحتفاظ بيا لدى طالب المرحمة الثانوية ،واتبع الباحث المنيج التجريبي ،واختار المدارس
اإلعدادية والثانوية النيارية لمبنيف فقط في مركز محافظة بابؿ البالغ عددىا ( )85مدرسة،

واعتمد الطريقة العشوائية (ثانوية الحمة لمبنيف ) ،واختار عينة مكونة مف ( )62طالباً مف طالب

الصؼ الرابع األدبي في ثانوية الحمة التطبيقية لمبنيف لمعاـ الدراسي (2010-2009ـ))31( ،
طالباً عينة تجريبية تدرس األدب والنصوص باستعماؿ ميارات التفكير اإلبداعي )31( ،طالباً
المجموعة األخرى (الضابطة) وتدرس األدب والنصوص بالطريقة التقميدية ،وقد كانت أدوات
الدراسة عبارة عف دروس معدة بطريقة تتضمف ميارات التفكير اإلبداعي واختبار تحميؿ

النصوص األدبية ،كما بينت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
)

( بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانيـ في

المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي.
 .6دراسة القحطاني (:)2009
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني في تنمية ميارات تحميؿ

النص األدبي لدى طالب الصؼ الثالث المتوسط ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج
شبو التجريبي المعتمد عمى تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وطبقت الدراسة عمى عينة

مكونة مف ( )54طالباً مف طالب الصؼ الثالث المتوسط وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية
وضابطة ،وصمـ الباحث لذلؾ عدداً مف األدوات والمواد البحثية تمثمت في قائمة تحميؿ النص

األدبي ،وقد شممت عمى أربع ميارات ( ميارات متعمقة بمجاؿ األلفاظ  ،وميارات متعمقة بمجاؿ

العاطفة ،وميا ارت متعمقة بمجاؿ األفكار والمعاني ،وميارات متعمقة بمجاؿ الصور الخياؿ )،
واختبا اًر تحصيمياً قبمي بعدي لقياس ميارات تحميؿ النص األدبي ،ودليؿ معمـ ،وكاف مف أىـ
نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01في التحصيؿ البعدي
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لميارات تحميؿ النص األدبي بمجاؿ األلفاظ ،العاطفة ،األفكار ،المعاني ،الصور والخياؿ ،

لصالح المجموعة التجريبية ،توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01في
التحصيؿ البعدي لميارات تحميؿ النص األدبي مجتمعة لصالح المجموعة التجريبية ،ارتفاع
فاعمية استراتيجية التعميـ التعاوني في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي حيث بمغت قيمة حجـ

األثر ( )0.79أي بنسبة  %79وىي نسبة تأثير كبيرة تشير إلى داللة عممية لتطبيؽ استراتيجية
التعميـ التعاوني .
 .7دراسة مكسى (:)2009
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخداـ الحاسوب في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس
العممي في مادة األدب والنصوص ولتحقيؽ اليدؼ اختارت الباحثة المنيج شبو التجريبي

لتطبيقو عمى طالبات الصؼ الخامس العممي في قضاء بمدروز مجتمعاً لدراستيا ،وتمثمت العينة

باختيار مدرستيف إعداديتيف (الفاضالت لمبنات وتمثمت في  39طالبة كمجموعة تجريبية تدرس

النصوص الشعرية بطريقة الحاسوب )( ،بابؿ لمبنات وتمثمت في 40طالبة مجموعة ضابطة
تدرس النصوص بالطريقة التقميدية ) ،وتمثمت أداة الدراسة في اختبارات متسمسمة واختبار

القصائد والشرح  ،وتكمف نتائج الدراسة في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط
تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف

باستخداـ جياز الحاسوب عمى طالبات المجموعة الضابطة
 .8دراسة بصؿ (:)2008

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى استراتيجية مقترحة لتدريس األدب قائمة عمى التدريس التفاعمي
والتعمـ النشط وأثرىا عمى تنمية ميارات التذوؽ األدبي لدى طالب المرحمة الثانوية واتخذت

الباحثة المنيج التجريبي وطبقت أدوات البحث عمى عينة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي،
وذلؾ مف خالؿ التصميـ التجريبي لثالث مجموعات تجريبية ،ومجموعة ضابطة ،ولتحقيؽ ىذا

اليدؼ ُحددت أدوات الدراسة المتمثمة في :إعداد قائمة بميارات التذوؽ األدبي المناسبة لطالب
الصؼ األوؿ الثانوي ،بناء مقياس التذوؽ األدبي ،واعداد قائمة بالمفاىيـ األدبية والمعمومات
البالغية المتضمنة في كتاب األدب لطالب الصؼ األوؿ الثانوي ،إعداد اختبار تحصيمي في

المفاىيـ األدبية والمعمومات البالغية ،واعداد استبياف لمتعرؼ عمى أكثر استراتيجيات التدريس
التفاعمي والتعمـ النشط مناسبة فعالية في تدريس األدب وتنمية التذوؽ األدبي لدى طالب

الصؼ األوؿ الثانوي ،وبناء اإلستراتيجية المقترحة والقائمة عمى التدريس التفاعمي والتعمـ النشط
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في تدريس األدب لتنمية ميارات التذوؽ األدبي ،وكانت أىـ نتائج الدراسة :تفوقت المجموعات
التجريبية الثالث عمى المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لكؿ مف المقياس واالختبار

التحصيمي ،وتفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس بالتعمـ النشط عمى المجموعة

التجريبية األولى التي تدرس بالتدريس التفاعمي في التطبيؽ البعدي لمقياس التذوؽ األدبي،
وتقارب مستوى المجموعتيف في االختبار التحصيمي حيث كاف متوسط المجموعة التجريبية

األولى أعمى مف متوسط المجموعة التجريبية الثانية والفرؽ بسيط ،مما يدؿ عمى تقارب أثرىما

في التحصيؿ ،وتفوقت المجموعة التجريبية الثالثة التي تدرس باالستراتيجية المقترحة عمى
المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في التطبيؽ البعدي لمقياس التذوؽ األدبي ،واالختبار

التحصيمي ،وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التحصيؿ والتذوؽ األدبي لدى طالب كؿ مجموعة
مف المجموعات التجريبية الثالث.

 .8دراسة القطاكم (:)2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر الطريقة التوليفية في تدريس مادة النصوص األدبية لطمبة الصؼ
العاشر بمحافظة غزة عمى كؿ مف تحصيميـ الدراسي  ،وتذوقيـ لو  ،وميوليـ نحوه.

حيث تـ توصيؼ الطرؽ المتبعة لطرؽ التدريس في تدريس
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي
ُ
مادة األدب والنصوص بقطاع غزة  ،كما اعتمد المنيج التجريبي مف خالؿ الطريقة التوليفية

لتدريس المجموعتيف ( طالب _ طالبات ) كمجموعة تجريبية مقارنة بالطريقة التقميدية.

واستخدـ الباحث األدوات التالية  :اختبار التحصيؿ الدراسي في مادة األدب والنصوص ،مقياس

التذوؽ األدبي ،مقياس الميوؿ نحو تعمـ مادة األدب.

واقتصرت عينة الدراسة عمى ( )162طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي بمحافظة

غزة.

وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تحصيؿ طمبة
المجموعة التجريبية الذيف تعمموا بالطريقة التوليفية وبيف متوسط درجات تحصيؿ أقرانيـ في

المجموعة الضابطة لصالح التجريبية ،كما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

تحصيؿ طمبة المجموعة التجريبية الذيف تعمموا بالطريقة التوليفية وبيف متوسط درجات أقرانيـ

في الضابطة في مقياس التذوؽ األدبي لصالح التجريبية ،وأوصت الدراسة إلى ضرورة أف تتبنى

و ازرة التربية والتعميـ عند تصميميا لمناىج األدب والنصوص منيج التجريب قبؿ التطبيؽ،

بحيث تتضمف الط ارئؽ الجديدة في تدريس مادة النصوص ،وضرورة أف يركز العامموف في
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تدريس مادة النصوص األدبية عمى أىمية التذوؽ األدبي لدى التالمذة والعمؿ عمى تنمية ىذه

الميارات لدييـ ،وضرورة إعداد معمـ المغة العربية وتدريبو قبؿ الخدمة وأثنائيا عمى استخداـ
طرؽ التدريس المختمفة في تدريس مادة المغة العربية وضرورة توفير الظروؼ واألوضاع

المناسبة لتطبيؽ الطريقة التوليفية كأسموب تدريسي لمادة النصوص األدبية.

 3.2.1التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني
مف خالؿ ما تـ عرضو مف دراسات في ىذا المحكر يمكف استخالص ما يمي:
 . 1أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية النصوص األدبية ودورىا في تنمية ميارات الفيـ القرائي
والتذوؽ األدبي لدى الطمبة كما في دراسة األنصاري ( ،)2011ودراسة سميماف (.)2011
 .2أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى فاعمية العديد مف العوامؿ والمتغيرات في تنمية ميارات

التذوؽ األدبي لمنصوص األدبية ،مثؿ برنامج قائـ عمى مدخؿ القراءة اإلستراتيجية التعاونية كما

في دراسة سميماف ( ،)2011واستخداـ الخرائط المعرفية وخرائط الحاسوب كما في دراسة
األنصاري ( ،)2011واستراتيجية التعمـ التعاوني كما في دراسة القحطاني ( ،)2009واستخداـ

الحاسوب في األدب كما في دراسة موسى (.)2009
 . 3تفاوتت العينات والمراحؿ التعميمية في الدراسات التي تناولت النصوص األدبية ،فكاف مف

بينيا دراسات تناولت المرحمة الثانوية كدراسة الزىراني ( ،)2013ودراسة األنصاري (،)2011

ودراسة عبد الرحمف ( ،)2011ودراسة سميماف ( ،)2011ودراسة البرقعاوي ( ،)2010ودراسة

بصؿ ( ،)2008ودراسة القطاوي ( ،)2005وتناولت دراسات أخرى المرحمة اإلعدادية كدراسة

القحطاني ( )2009ودراسة موسى ( )2009وىذا يشير إلى أىمية النصوص األدبية ليذه

المراحؿ.

 .4لقد أظيرت نتائج دراسات ىذا المحور تحسف مستوى أداء طالب المجموعة التجريبية في
ميارات التذوؽ األدبي لمنصوص األدبية كما في دراسة األنصاري ( ،)2011ودراسة عبد

الرحمف ( ،)2011ودراسة سميماف ( ،)2011ودراسة البرقعاوي ( ،)2010ودراسة موسى
( ،)2009ودراسة بصؿ ( ،)2008ودراسة القطاوي (.)2005
 .5أكدت الدراسات السابقة عمى ضرورة توافر معظـ مقومات التذوؽ األدبي في النصوص

األدبية مف حيث المقومات الفكرية والخياؿ البياني والمطابقة والمحسنات البديعية والموسيقي

الخارجية والداخمية.

27

 3.3المحكر الثالث :دراسات تناكلت قبعات التفكير الست
 .1دراسة (العكة:)2014 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية التدريس بدورة التعميـ الخماسية والقبعات الست في تنمية
ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدى طالب الصؼ الثامف ،واتبع الباحث المنيج التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة مف ( )108طالب جرى توزيعيـ عشوائيا عمى ثالث مجموعات اثنتاف
منيا تجريبية والثالثة ضابطة ،وقد تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ دورة التعميـ
الخماسية ،وتدريس المجموعة التجريبية الثانية باستخداـ قبعات التفكير الست ،وتدريس
المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،وتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي ،كأسموب إحصائي
حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ،وتفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف عمى
المجموعة الضابطة في الميارات :تحديد المعطيات وتحديد المطموب ووضع خطة الحؿ وتنفيذ
خطة الحؿ والتحقؽ مف صحة الحؿ ،في حيف لـ تظير النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متوسطات درجات المجموعات الثالث في ميارة رسـ المسألة اليندسية ،كما توصمت
الدراسة إلى تفوؽ مجموعة القبعات الست عمى مجموعة دورة التعمـ الخماسية في الميارات
السابقة.
 .2دراسة (العتيبي:)2013 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس بإستراتيجية القبعات الست في التحصيؿ العممي،
والميوؿ نحو مادة األحياء لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدينة مكة المكرمة ،ولتحقيؽ
أىداؼ البحث استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ،وقد طبؽ البحث عمى عينة مف طالبات
المدرسة الثانوية في مكة المكرمة ،حيث بمغ عدد أفراد العينة ( )62طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة
القصدية ،وقامت الباحثة بتوزيعيـ عمى مجموعتي الدراسة بالتساوي ،وتمثمت أدوات الدراسة في
اختبار تحصيمي ،ومقياس لمميوؿ ،وبعد تطبيؽ المعالجات اإلحصائية التالية (اختبار لعينتيف
مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف ،وحجـ األثر ،توصمت الدراسة إلى النتائج
التالية:
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 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤aبيف متوسطات درجاتطالبات المجموعتيف في االختبار التحصيمي البعدي وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.
 توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ( )0.05≤aبيف التحصيؿ والميوؿ نحو األحياءلدى طالبات المجموعة التجريبية.
 .3دراسة (المدىكف:)2012 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي في مبحث حقوؽ اإلنساف لدى تالميذ الصؼ السادس بغزة ،ولتحقيؽ ىذا
اليدؼ استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وقامت بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طمبة
الصؼ السادس بمدرسة ذكور غزة الجديدة ومدرسة بنات الشاطئ ب لالجئيف ،وتكونت
عينة الدراسة مف  140طالباً وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية بسيطة مف المدرستيف
السابقتيف ،وقامت الباحثة بتوزيع العينة عمى مجموعات الدراسة ،حيث بمغ عدد طالب
المجموعة الضابطة ( )30طالباً ،وبمغ عدد المجموعة الضابطة طالبات ( )40طالبة،
وقامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة والمتمثمة في اختبار التفكير اإلبداعي ،وبعد استخداـ
األساليب اإلحصائية المناسبة توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01≤aبيف متوسط درجاتطمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة في التطبيؽ
البعدي وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.
 يتصؼ برنامج قبعات التفكير الست بفعالية كبيرة تزيد عف ( )0.78وفقاً لمعامؿ مربعإيتا في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في تدريس مبحث حقوؽ اإلنساف لدى تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي.
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 .4دراسة (العزاكم:)2012 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية القبعات الست في تحصيؿ مادة
التربية اإلسالمية لدى طالب المرحمة اإلعدادية ،ولتحقيؽ ىذه اليدؼ استخدـ الباحث
المنيج التجريبي ،وقاـ بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالب الصؼ الثالث اإلعدادي في
إعدادية النيرواف في محافظة ديالي /ناحية المنصورية ،وتكونت عينة الدراسة مف ()49
طالباً تـ اختيارىـ عشوائيا وموزعيف بالطريقة العشوائية البسيطة عمى مجموعتي الدراسة،
حيث بمغ عدد طالب المجموعة التجريبية ( )25طالباً والمجموعة الضابطة ( )24طالباً،
كما وقاـ الباحث بإعداد أدوات الدراسة والمتمثمة في اختبار تحصيمي ،وبعد تطبيؽ
المعالجات اإلحصائية :اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ،ومقاييس النزعة المركزية ،أشارت
نتائج الدراسة إلى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية في التحصيؿ عمى طالب المجموعة
الضابطة مما يشير إلى فعالية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تنمية التحصيؿ.
 .5دراسة (رضكاف:)2012 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية
المفاىيـ العممية وميارات اتخاذ القرار في مادة العموـ لدى طالبات الصؼ الثامف بوكالة
الغوث الدولية ،ولتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيجيف :الوصفي وشبو التجريبي ،وقامت
الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالبات مدرسة بنات غزة اإلعدادية أ حيث بمغ عدد
العينة ( )80طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة ،وتوزيعيا عشوائيا وبالتساوي
عمى مجموعتي الدراسة ،وقامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة والمتمثمة في أداة تحميؿ
المحتوى ،واختبار المفاىيـ العممية ،وبعد تطبيؽ األساليب اإلحصائية :اختبار ت لعينتيف
مستقمتيف ومربع إيتا لقياس حجـ األثر ،توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤aبيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف في
مقياس ميارات اتخاذ القرار وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.
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 .6دراسة (شامية:)2012 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نموذج القبعات الست في تنمية بعض ميارات
التعبير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت
الباحثة المنيج التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )90طالبة مف طالبات الصؼ
السادس األساسي مف مدرسة أسماء (ج) االبتدائية المشتركة ،التابعة لوكالة الغوث،
اختيرت بطريقة قصدية ،بحيث وزعت عمى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا ()45
طالبة واألخرى ضابطة وعددىا ( )45طالبة ،وتـ إعداد استبانة تشمؿ ميارات التعبير
الكتابي اإلبداعي لطالبات الصؼ السادس ،وقد تـ إعداد دليؿ لممعمـ لتدريس بعض ميارات
التعبير الكتابي اإلبداعي األكثر أىمية ،وقد تـ تحكيمو مف قبؿ المحكميف ،وبعد معالجة
البيانات إحصائياً أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05≤aبيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية المواتي درسف باستخداـ
نموذج القبعات الست ،وأقرانيف في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التعبير
اإل بداعي الكتابي لصالح المجموعة التجريبية مما يدلؿ عمى فاعمية استخداـ نموذج القبعات
الست في تنمية ىذه الميارات.
 .7دراسة السمؾ (:)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تدريس المغة االنجميزية
عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي ،واستخدمت
الباحثة المنيج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف ( )90طالبة تـ تقسيميا ،إلى
مجموعتيف األولى تجريبية ،درست باستخداـ القبعات الست ،والثانية ضابطة درست
بالطريقة التقميدية ،وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار لمتفكير اإلبداعي ،ودليؿ لممعمـ ،وقد
توصمت الدراسة إلى فعالية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تدريس المغة االنجميزية
عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وقد توصمت الدراسة أيضاً إلى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05≤aبيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية
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(القبعات الست) ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التفكير الكمي في اختبار
التفكير اإلبداعي البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
 .8دراسة عباس (:)2011
ىدفت الدراسة إلى اكتشاؼ أثر استراتيجية قبعات التفكير الست عمى اكتساب المفاىيـ
التاريخية ،واستبقائيا لدى طالبات الصؼ الرابع األدبي في مادة التاريخ في جامعة بغداد،
واتبعت الباحثة المنيج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )98طالبة قسمت إلى
مجموعتيف :إحداىما تجريبية مكونة مف ( )49طالبة درست وفؽ إستراتيجية القبعات الست
واألخرى ضابطة درست وفؽ الطريقة المعتادة ،واستخدمت الباحثة اختبا اًر تحصيمياً ،شمؿ
خمسة أبواب مف كتاب التاريخ لمصؼ الرابع األدبي جرى التطبيؽ البعدي لو مرتيف وقد
توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( بيف

متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية (القبعات الست) ومتوسط درجات طالبات
المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ التاريخية البعدي لصالح طالبات المجموعة
التجريبية ،وخمصت الدراسة إلى فاعمية إستراتيجية قبعات التفكير الست عمى رفع التحصيؿ
واكتساب المفاىيـ التاريخية ،وتحسيف التعمـ ،واالحتفاظ بو.
 .9دراسة إبراىيـ (:)2010
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العموـ في
تنمية التحصيؿ المعرفي والوعي الصحي وميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الخامس
االبتدائي ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،حيث قاـ بتطبيؽ الدراسة
عمى عينة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الحجار االبتدائية المشتركة
بمحافظة سوىاج ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )60طالباً وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة
العشوائية البسيطة ،وتـ توزيعيا عمى مجموعتي الدراسة بالتساوي ،وتمثمت أدوات الدراسة
في (اختبار التحصيؿ المعرفي ،ومقياس الوعي الصحي ،ومقياس ميارات اتخاذ القرار)،
وبعد تطبيؽ اختبار  Tلعينتيف غير مستقمتيف توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
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 أشارت النتائج إلى فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية التحصيؿ المعرفيلدى طمبة الصؼ الخامس االبتدائي.
 وكذلؾ فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية الوعي الصحي وتنمية مياراتاتخاذ القرار لدى طمبة الصؼ الخامس.
 .10دراسة محمد (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ القبعات الست في تنمية الميارات المغوية لعدد 24
طفالً مف أطفاؿ الروضة بالرياض (ذكور واناث) ،وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي
بمجموعتيف تجريبيتيف تدرس األولى بطريقة المناقشة ،وتدرس الثانية باستخداـ القبعات الست،
واستخدـ الباحث ثالث قبعات فقط ،خالؿ تطبيؽ استراتيجية القبعات الست في تدريس المغة
وىي البيضاء والصفراء والسوداء بسبب أعمار الفئة المستيدفة ( )5سنوات ،واستخدـ الباحث
مقياس الميارات المغوية ،وتوصؿ الباحث إلى فاعمية قبعات التفكير في تنمية الميارات المغوية
لألطفاؿ أكثر مف المناقشة ،كما خمصت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
الذكور واإلناث في الميارات المغوية في العينة التجريبية الثانية.
 .11دراسة منصكر (:)2010
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح في تدريب الطمبة المعمميف عمى استخداـ القبعات
الست في تنمية اتجاىاتيـ نحو تدريس التاريخ ،ولتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج
التجريبي ،وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة المستوى الرابع مف شعبة التاريخ وتكونت عينة
الدراسة مف ( )33طالباً تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ،وتقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية
وضابطة ،وتمثمت أدوات الدراسة في برنامج اشتمؿ عمى كتاب الطالب ودليؿ لممعمـ ومقياس
لالتجاه تكوف مف ( )50عبارة ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح في تنمية اتجاىات
المعمميف نحو تدريس التاريخ.
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 .12دراسة عز الديف (:)2010
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ فنية دي بونو لقبعات التفكير الست في تنمية ميارات
الحؿ اإلبداعي لممشكالت في الكيمياء لدى طالب الشعب العممية بكميات التربية ،وتكوف
مجتمع الدراسة مف طمبة المستوى الثالث شعبتي الطبيعة والكيمياء والبيولوجي في كمية التربية
بينيا ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي (مجموعة ضابطة ،مجموعة تجريبية) والتصميـ
التجريبي القبمي والبعدي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )43طالباً وطالبة وتمثمت أدوات الدراسة
في قائمة ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت في الكيمياء وتوصمت الدراسة إلى فاعمية فنية دي
بونو في تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت في الكيمياء.
 .13دراسة (الشايع كالعقيؿ:)2009 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العموـ عمى تنمية
التفكير اإلبداعي والتفاعؿ الصفي المفظي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدينة الرياض،
ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي ،وقاـ الباحثاف بتطبيؽ الدراسة عمى عينة
مف طالب الصؼ السادس بمدينة الرياض مف مدرسة الطفيؿ بف عمرو االبتدائية حيث بمغ
حجـ العينة ( )60طالباً تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية مف الفصؿ االبتدائي األوؿ ،وقاـ
الباحثاف بتوزيعيما عمى مجموعتي الدراسة بالتساوي ( )30طالباً لكؿ منيما ،وقاـ الباحثاف
بإعداد أدوات الدراسة والمتمثمة في دليؿ المعمـ ،ومقياس تورانس لقياس التفكير اإلبداعي ،وأداة
فالندرز لقياس التفاعؿ الصفي ،وبعد تطبيؽ المعالجات اإلحصائية التالية (المتوسطات،
واالنحرافات ،واختبار ت لعينتيف مستقمتيف) توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤aبيف درجات أفراد العينة فياختبار ميارات التفكير اإلبداعي (المرونة ،الطالقة ،األصالة ،والتفاصيؿ) كؿ عمى حدة.
 فاعمية القبعات الست في تحسيف نسب التفاعؿ الصفي المفظي لحديث المعمـ غير المباشروحديثو المباشر وحديثو بشكؿ عاـ.
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 .14دراسة البركاتي (:)2008
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ إستراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات
الست و  K.W.Lفي تحسيف التحصيؿ والتواصؿ والترابط الرياضي ،واستخدمت الباحثة
المنيج شبو التجريبي ألربع مجموعات ثالث تجريبية وواحدة ضابطة ،وتـ اختيار العينة
بالطريقة العشوائية وتكونت عينة الدراسة مف ( )95طالبة ،وتمثمت أدوات الدراسة في دليؿ
المعمـ ودليؿ الطالب واختبار تحصيمي وآخر لمتواصؿ والترابط الرياضي واستخدمت الباحثة
اختبار تحميؿ التبايف كأسموب إحصائي ،وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التحصيؿ البعدي وتفوؽ
المجموعة التجريبية عمى الضابطة في التحصيؿ الدراسي عند مستويات (التذكر ،التطبيؽ،
التحميؿ ،التركيب).
 .15دراسة فكدة كعبده (:)2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ فنية دي بونو لمقبعات الست في تدريس العموـ عمى
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،لدى تالميذ الصؼ الخامس األساسي ،واقتصرت الدراسة
عمى بعض نزعات التفكير اإلبداعي وىي :حب المغامرة ،وتحدي الصعب ،وحب
االستطالع والتخيؿ وبعض ميارات التفكير اإلبداعي وىي :الطالقة والمرونة واألصالة
والتحسينات وتكونت أدوات الدراسة مف أداة تحميؿ محتوى ،ودليؿ المعمـ ،ومقياس نزعات
التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي
وتكونت عينة الدراسة مف ( )146طالباً مف مدرسة مصطفي كامؿ االبتدائية بقويسنا ()71
طالباً في المجموعة التجريبية و( )75المجموعة الضابطة وتوصمت الدراسة إلى فاعمية
القبعات الست في تنمية التفكير اإلبداعي ومياراتو.
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 .2الدراسات األجنبية:
 .1دراسة كارادج كساريتس كانجز (:)2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست كطريقة مبتكرة في تدريس بعض
الموضوعات الصحية مثؿ :العناية بسرطاف الثدي ،وتروما الحبؿ الشوكي ،ونقؿ وزراعة بعض
األعضاء بمقرر التمريض الجراحي في تنمية ميارات التفكير الناقد واإلبداعي وتطوير نظاـ
التفكير لدى طالب قسـ التمريض بمدرسة ) (Tokatschoolلمعموـ الصحية بجامعة
 Gaziosmpasaفي تركيا حيث تـ تدريب طالب التمريض عمى تغيير أنماط تفكيرىـ بتغيير
قبعاتيـ في فترات زمنية منتظمة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )41طالباً ،وأشارت نتائج الدراسة
إلى أف طريقة القبعات الست قد يسرت تعاطؼ معظـ الطالب مع المرضى ،ومشاركة اآلراء مع
اآلخريف ،وتطوير األفكار اإلبداعية.
 .2دراسة مارم كجكنز ):(Mary and Jones, 2004
ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير ميارات التفكير الناقد وتطوير ميارات حؿ المشكالت ،وتعميـ
مفاىيـ التفكير المتوازي وتقنياتو وتطبيقيا عمى المعضالت األخالقية التي تواجو الطمبة في
العمؿ الصيدلي ،واستخدـ الباحثاف لتحقيؽ ىذا اليدؼ منيج دراسة الحالة ،حيث طبقت الدراسة
عمى عينة مف طالب كمية الصيدلة في جامعة توليدو األمريكية ،حيث بمغ حجـ العينة ()40
طالب مف كمية الصيدلة ،وتمثمت أدوات الدراسة في المالحظة والمقابمة ،وتـ تعييف المعضالت
األخالقية لكؿ فريؽ ،وطمب مف كؿ فريؽ اختيار الطمبة ووضعيـ أماـ معضالت قبؿ جمسات
القبعات الست ،ثـ تـ وضعيـ أماـ معضالت أخرى بعد جمسات تـ فييا استخداـ طريقة قبعات
التفكير الست كطريقة لتوضيح وتبسيط المواقؼ المعقدة في بيئات عمؿ متنوعة عادة يواجييا
الطالب وتحتاج إلى ق اررات صعبة ترتبط بمعضالت في العمؿ ،ثـ تمت مقارنة استجابات
الطمبة عمى األسئمة حوؿ خبراتيـ الفردية في عممية حؿ المشكالت وق اررات المجموعة النيائية
حوؿ المعضالت قبؿ جمسات قبعات التفكير الست وبعدىا ،وكانت استجابات الطمبة بعد
الجمسات أفضؿ مف االستجابات القبمية.
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 .3دراسة كيني (:)Kenny,2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى توظيؼ القبعات الست لتشجيع التأمؿ والتفكير اإلبداعي في غرفة
الصؼ ،واستخدـ الباحث لتحقيؽ ىدؼ بحثو المنيج التجريبي ،وقاـ بتطبيؽ الدراسة عمى عينة
مف الطمبة في كمية التمريض حيث بمغ حجـ العينة ( )60طالباً اختارىـ الباحث بالطريقة
العشوائية البسيطة وقاـ بتوزيعيـ عمى مجموعتي الدراسة ،وقاـ الباحث اختبار ت لعينتيف
مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف العينتيف ،وتوصمت الدراسة إلى إمكانية استخداـ برنامج
قبعات التفكير الست لتنمية التفكير التأممي واإلبداعي كما كشفت عف قدرة القبعات الست عمى
تقميؿ التوتر واالحتراؽ النفسي.
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 3.3.1التعقيب عمى دراسات المحكر الثالث

 مف خالؿ العرض السابؽ لدراسات المحكر الثالث الذم تناكؿ قبعات التفكير الستيمكف استخالص ما يمي:

 .1أكدت دراسات ىذا المحور عمى أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية التفكير
اإلبداعي مثؿ دراسة المدىوف ( ،)2012السمؾ ( ،)2012عز الديف (.)2010
 .2كشفت بعض الدراسات عف أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية التحصيؿ
الدراسي في مباحث مختمفة كما في دراسة العزاوي ( ،)2012إبراىيـ ( ،)2010العتيبي
( ،)2013وكذلؾ كشفت بعض الدراسات عف تنمية ميارات اتخاذ القرار كما في دراسة
رضواف ( ،)2012إبراىيـ (.)2010
 .3أشارت نتائج دراسات ىذا المحور إلى وجود أثر الستخداـ قبعات التفكير الست في
تحسيف جودة األداء لعضو ىيئة التدريس في التعميـ العالي كما في د ارسة السماؾ ()2011
وفي تنمية ميارات حؿ المشكالت كما في دراسة ماري وجونز ( ،)2009وفي التواصؿ
والترابط الرياضي كما في دراسة البركاتي (.)2008
 . 4أكدت دراسات ىذا المحور عمى أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية ميارات
التعبير اإلبداعي الكتابي كما في دراسة شامية ( ،)2012وتنمية الميارات المغوية بشكؿ
عاـ كما في دراسة محمد (.)2010
 .5تنوعت العينات المختارة في الدراسات السابقة فكاف مف بينيا عينات مف رياض األطفاؿ
كما في دراسة محمد ( ،)2010وعينات في مختمؼ مراحؿ التعميـ العاـ كما في دراسة
العكة ( ،)2014العتيبي ( ،)2013والمدىوف ( ،)2012وشامية ( ،)2012وكاف مف بينيا
عينات مف طمبة الجامعة كما في دراسة منصور ( )2010وىذا يشير إلى مالءمة القبعات
الست لجميع المراحؿ التعميمية.
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 3.4تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة
بعد الطالع عمى الدراسات السابقة يمكف استخالص ما يمي:
 .1أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية الفيـ القرائي وضرورة تحديد مياراتو والعمؿ عمى
تنميتيا بشكؿ منظـ ومقصود.

 .2أكدت معظـ الدراسات السابقة التي تناولت إستراتيجية القبعات الست عمى فاعميتيا في
التحصيؿ الدراسي وتنمية الميارات في العديد مف المباحث كدراسة العتيبي (،)2013

ودراسة العكة (.)2014

 .3معظـ الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية قبعات التفكير الست أثبتت تأثيرىا
اإليجابي في بعض المتغيرات التعميمية وأنواع مختمفة مف التفكير اإلبداعي والناقد ،مثؿ

دراسة المدىوف ( ،)2:2012والسمؾ (.)2:2012

 .4تنوعت اإلستراتيجيات واألساليب التي استخدمتيا الدراسات السابقة وكشفت عف فاعميتيا
في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى الطمبة في المراحؿ التعميمية المختمفة فكاف مف بينيا

معرفة أثر قراءة الصورة كدراسة شعالف ( ،)2011وفاعمية حمقات األدب كما في دراسة

المزروعي ( )2009واستراتيجية التعمـ التعاوني الجمعي كما في دراسة حافظ (،)2008
واأللعاب التعميمية كما في دراسة عيد ( )2007واستراتيجية قائمة عمى مدخؿ المغة كما

في دراسة الحداد ( ،)2013واستخداـ الوسائط المتعددة كما في دراسة ابف عدناف

(.)2012

 .5استخدمت الدراسات السابقة االختبار التحصيمي في قياس الفيـ القرائي.

 .6قدمت بعض الدراسات دليالً لممعمـ لتدريس المجموعة التجريبية وفقاً الستراتيجية قبعات
التفكير الست وبذلؾ تتفؽ مع الدراسة الحالية في أنيا تقدـ دليالً لممعمـ لتوضيح خطوات
تدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية وفقاً إلستراتيجية قبعات التفكير الست.
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 3.5فائدة الدراسات السابقة:
بناء عمى ما ورد في الدراسات السابقة مف ميارات.
 .1بناء قائمة ميارات الفيـ القرائي ً
 .2بناء اختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي.
 .3بناء إطار فكري حوؿ متغيرات الدراسة (قبعات التفكير الست وميارات الفيـ القرائي
لمنصوص األدبية).
 .4تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة.
 .5المساىمة في تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية تفسي اًر عممياً.

 3.6ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 .1توظيؼ إستراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
 .2اختيار كافة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لمصؼ الخامس في مدارس وكالة الغوث.
 .3إعداد دليؿ مرشد لممعمـ لتوضيح كيفية تطبيؽ خطوات إستراتيجية القبعات الست في
تدريس النصوص األدبية.
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 4الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

الفصؿ الرابع

الطريقة كاإلجراءات

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ عرض ػاً لمػػنيج الد ارسػػة ومجتمعيػػا وعينتيػػا ،وكػػذلؾ عرض ػاً ألدوات

الدراسة وطريقة بنائيا ،فيبدأ بقائمة ميارات الفيػـ الق ارئػي المناسػبة لطالبػات الصػؼ الخػامس ،ثػـ

يعػػرض خط ػوات إعػػداد اختبػػار ميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي ،وأخي ػ اًر إعػػداد دليػػؿ المعمػػـ الػػذي يسػػتخدـ
لتنميػػة ميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي فػػي ضػػوء توظيػػؼ اسػػتراتيجية القبعػػات السػػت ،كمػػا يتضػػمف ىػػذا

الفصؿ وصفاً لإلجراءات التي قامت الباحثة في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا حتى وصمت إلػى
صػػورتيا النيائيػػة ،وأخي ػ اًر المعالجػػات اإلحصػػائية التػػي اعتمػػدت الباحثػػة عمييػػا فػػي تحميػػؿ نتػػائج

الدراسة بواسطة البرنامج اإلحصائي.

 4.1أكلن :منيج الدراسة

اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي الػػذي يعػػرؼ بأنػػو المػػنيج الػػذي يػػتـ فيػػو الػػتحكـ فػػي

المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعػو وتغييػره بيػدؼ تحديػد
وقيػػاس تػػأثيره عم ػػى الظػػاىرة موض ػػع الد ارسػػة (زيتػػوف ،)019 :5882 ،حي ػػث أخضػػعت الباحث ػػة
المتغيػػر المسػػتقؿ فػػي ىػػذه الد ارسػػة وىػػو اسػػتخداـ اسػػتراتيجية القبعػػات السػػت لمتجربػػة لقيػػاس أث ػره
عمى المتغير المتابع وىو "ميارات الفيػـ الق ارئػي" لػدى طالبػات الصػؼ الخػامس األساسػي .وذلػؾ

ألف المػػػنيج التجريبػ ػػي ىػ ػػو األكثػ ػػر مالئمػ ػػة لموضػ ػػوع الد ارسػػػة ،وقػ ػػد تػ ػػـ اتبػ ػػاع أسػ ػػموب تصػ ػػميـ
المجموعتيف التجريبية والضابطة المتكافئتيف ،بحيث تتمقى المجموعػة التجريبيػة تدريسػاً باسػتخداـ

استراتيجية القبعات الست ،بينما تتمقى المجموعة الضابطة تدريساً بالطريقة االعتيادية.

 4.2ثانيان :المجتمع األصمي لمدراسة

تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع طالبػػات الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بمػػدارس المنطقػػة

الوسطى التابعة لوكالة الغوث لمعاـ الدراسي  ،2015/2014والبالغ عددىف  2223طالبة.

 4.3ثالثان :عينة الدراسة

تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )28طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بمدرسػػة

النصػػيرات االبتدائيػػة المشػػتركة "ب" لمس ػنة الد ارسػػية ( )5802-5802حيػػث تػػـ اختيػػار المدرسػػة
قصػدياً ،وذلػؾ نظػ اًر السػتعداد المدرسػة تقػديـ التسػييالت لمباحثػة ،ولكػوف ىػذه المدرسػة تعمػؿ فػػي
الفتػرة المسػػائية والباحثػػة تعمػػؿ معممػػة فػػي الفتػرة الصػػباحية ،حيػػث يوجػػد بالمدرسػػة أربعػػة صػػفوؼ
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مػػف الصػػؼ الخػامس .جػػرى اختيػػار صػػفيف منيمػػا بطريقػػة عشػوائية ،وتػػـ تعيػػيف أحػػدىما عشػوائياً
كمجموعة تجريبية تدرس باستخداـ استراتيجية القبعات الست ،والمجموعة األخرى ضابطة تدرس

بالطريقة االعتيادية ،والجدوؿ التالي يوضح أفراد العينة.
جدكؿ ( :)1.4عدد أفراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية كالضابطة
المدرسة

الصؼ

المجمكع

النسبة المئكية

النصيرات االبتدائية

الصؼ الخامس ( )5تجريبية

28

%50

الصؼ الخامس ( )0ضابطة

28

%50

08

%100

المشتركة "ب"

المجمكع

 4.4رابعان :أدكات الدراسة

يعرض ىذا الجزء األدوات المستخدمة في الدراسة مف حيث كيفية إعدادىا ،وضبطيا،

وصوالً إلى صورتيا النيائية ،وىذه األدوات ىي:

 -0قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطالبات الصؼ الخامس األساسي.
 -5اختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي.

وقبؿ البدء في بناء األدوات السابقة قامت الباحثة باالطالع عمى مجموعة مف الدراسات

التي تضمنت أدوات مشابيو السيما قائمة ميارات الفيـ القرائي ،واختبار قياس ميارات الفيـ

القرائي؛ بغية االستفادة منيا في خطوات اإلعداد ،ومف ىذه الدراسات دراسة المزروعي (،)5889
ودراسة سمطاف ( ،)5881ودراسة ابف عدناف (.)5805

وكاف اليدؼ مف وراء اطالع الباحثة عمى القوائـ المتضمنة في الدراسات السابقة – عمى

الرغـ مف تشابييا حيناً أو اختالفيا في بعض األحياف – ىو االستفادة مف الخطوات أو اإلجراءات
التي سارت بيا عممية بناء القوائـ وطريقة عرضيا .

وباالستفادة مما سبؽ فقد تـ عرض كؿ أداة عمى أساس اليدؼ مف إعدادىا ،والمصادر

التي تـ االعتماد عمييا والصورة المبدئية ليا ،واإلجراءات التي اتبعت في تعديميا حتى وصمت إلى
صورتيا النيائية ،ويمكف عرضيا تفصيالً كما يمي:

أكلن :قائمة ميارات الفيـ القرائي

إف تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة ،ىو قياس أثر توظيؼ استراتيجية القبعات

الست في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي،

وىذا يتطمب تحديد الميارات الرئيسة الالزمة لطالبات الصؼ الخامس األساسي عينة الدراسة ،وقد

سارت عممية بناء القائمة في عدة خطوات بدأت بتحديد اليدؼ مف القائمة ،وتحديد مصادر
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اشتقاؽ القائمة ،والتوصؿ لقائمة مبدئية ،ثـ التأكد مف سالمة القائمة ومدى مناسبتيا لطالبات

الصؼ الخامس األساسي ،وفيما يمي عرض تفصيمي ليذه الجوانب:
 .0اليدؼ مف القائمة:

كاف اليدؼ مف إعداد القائمة ىو تحديد ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطالبات الصؼ

الخامس ،وترتيب ىذه الميارات حسب أىميتيا ليؤالء الطالبات؛ تمييداً لتنميتيا باستخداـ
استراتيجية القبعات الست.
 .5مصادر بناء القائمة:
تـ إعداد القائمة الخاصة بميارات الفيـ القرائي لطالبات الصؼ الخامس واشتقاؽ

مادتيا مف خالؿ المصادر التالية:

 كتاب لغتنا الجميمة المقرر عمى الصؼ الخامس األساسي.
 األدب التربوي والدراسات السابقة التي أجريت في موضوع الفيـ القرائي.

 آراء المتخصصيف في مجاؿ المغة العربية ،وكذلؾ المشرفيف التربوييف والمعمميف.
 خبرة الباحثة في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمصؼ الخامس لمدة أكثر مف عشر سنوات.
 .3القائمة في صكرتيا األكلية ،كعرضيا عمى المحكميف:
وفي ضوء ما سبؽ تـ التوصؿ إلى عدد كبير مف ميارات الفيـ القرائي ،تـ حذؼ

المتشابو منيا والمكرر ،ثـ وضعت ىذه الميارات في صورة قائمة مبدئية ،بحيث تضمنت ()52
ميارة لمفيـ القرائي ،ولقد توزعت ىذه الميارات عمى عدة محاور ،ميارات الفيـ المباشر،
ميارات المستوى التفسيري لمنص األدبي ،وميارات الفيـ االستنتاجي لمنص األدبي ،وميارات

الفيـ الناقد ،وتـ تحديد ثالثة بدائؿ لكؿ ميارة مف حيث المناسبة (مناسبة جداً ،مناسبة ،غير

مناسبة).

 .2ضبط القائمة:
تـ عرض القائمة عمى الخبراء المتخصصيف في المناىج وطرؽ تدريس المغة العربية،
والمشرفيف التربوييف وبعض المعمميف ،وقد طمب منيـ إبداء الرأي في شمولية القائمة لميارات

الفيـ القرائي لطالبات الصؼ الخامس ،وبياف ما إذا كانت ىناؾ ميارات مذكورة يمكف دمجيا

مع ميارات أخرى ،واقتراح ما يمكف حذفو أو إضافتو إلى مضموف القائمة وبعد دراسة آراء
المحكميف تـ إجراء بعض التعديالت في ضوء اقتراحاتيـ التي تمثمت في تعديؿ الصياغة

المغوية لبعض الميارات.
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 .2القائمة في صكرتيا النيائية:
تـ عرض القائمة عمى مجموعة مف المشرفيف التربوييف ومعممي ومعممات المغة العربية

لمصؼ الخامس والبالغ عددىـ ( ،)08وطمب منيـ تحديد درجة مناسبة كؿ ميارة مف الميارات
المتضمنة في القائمة لطالبات الصؼ الخامس ،التي تعبر عف درجة المناسبة (مناسبة جداً،
مناسبة ،غير مناسبة) وبعد تحميؿ البيانات حصمت ( )08ميارات لمفيـ القرائي عمى درجة

أىمية أعمى مف .%22

وىي عمى النحو التالي:

 استخالص الفكرة الرئيسة.
 استخالص األفكار الجزئية.

 ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء.
 تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ.
 تحديد مضاد بعض الكممات.

 إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص.
 التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات.

 استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة.
 اختيار عناويف جديدة لمنص.

 استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار.

ثانيان :اختبار ميارات الفيـ القرائي

تـ إعداد اختبار ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس

(إعداد الباحثة) وفؽ الخطوات التالية:
 .0تحديد اليدؼ مف الختبار:

نظ اًر لكوف الدراسة تختص في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية مف خالؿ

توظيؼ استراتيجية القبعات الست ،فإف اليدؼ مف االختبار ىو قياس بعض ميارات الفيـ
القرائي المستيدفة؛ لبياف مدى فاعمية ىذه االستراتيجية في تنمية الميارات المستيدفة.
 .5مصادر بناء الختبار:
تـ االعتماد في بناء االختبار عمى مجموعة مف المصادر منيا:

 كتاب لغتنا الجميمة المقرر عمى طالبات الصؼ الخامس.
 الدراسات واألبحاث السابقة.
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 آراء الخبراء والمختصيف.

 .3كتابة تعميمات الختبار:
قامت الباحثة بكتابة تعميمات االختبار عمى صفحة مستقمة ،أوضحت فييا لمطالبات أف

االختبار يقيس مدى توافر ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية لدييـ ،وأنو مكوف مف (38

سؤاالً) ،عمييف أف يجبف عنيا جميعيا ،كما تـ التوضيح بأف االختبار ال عالقة لو بالنتائج

المدرسية ،حيث ال يؤثر عمى النجاح أو الرسوب.
 .2كتابة مفردات الختبار:

تكونت جميع أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مف متعدد ،مكونة مف أربعة بدائؿ،

بديؿ واحد منيا صحيح ،ولقد راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار ما يمي:
 مناسبتيا لمستوى الطالبات وقدراتيف.
 الدقة العممية والمغوية.

 شاممة لميارات الفيـ القرائي.
 مصاغة بصورة إجرائية.

 .2الصكرة األكلية لالختبار كعرضيا عمى المحكميف:
لقد تضمف االختبار خمس دروس لمنصوص األدبية وىي -:

البردة  ،يا ظالـ السجف  ،استقالؿ الجزائر  ،األنيار الثالثة  ،أمي .
تضمف االختبار في صورتو األولية ( )38سؤاالً (انظر ممحؽ  ،)3ولقد تـ عرضو عمى

مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا ،وطمب منيـ إبداء
الرأي في النقاط التالية:

 مستوى مالءمة أسئمة االختبار لميارات الفيـ القرائي.
 مدى صحتيا المغوية.

 إضافة ،أو حذؼ ،أو تعديؿ ما يرونو مناسباً.
 مدى وضوح تعميمات االختبار.

 اقتراح أي تعديالت ،أو إضافات ضرورية.
 .1تجريب الختبار:

بعد إعداد االختبار بصورتو األولية ،قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة

استطالعية قواميا ( )38طالبة مف خارج مجتمع الدراسة ،وكاف التطبيؽ يوـ السبت الموافؽ
5802/5/02ـ ،وقد أجريت الدراسة االستطالعية بيدؼ:
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 التأكد مف صدؽ االختبار وثباتو.

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
 تحديد الزمف التقريبي الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة الدراسة
األساسية ،وقد استغرؽ تطبيؽ االختبار ( )22دقيقة.

 .7تصحيح الختبار:

تـ تخصيص درجة واحدة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ،وبذلؾ تتراوح الدرجة عمى
االختبار ككؿ بيف ( ،)38-8وتعتبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ ميارات الفيـ القرائي لدى

طالبات الصؼ الخامس ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة عف التمكف مف ميارات الفيـ القرائي لدى

طالبات الصؼ الخامس.

 .2تحميؿ نتائج الختبار:
قامت الباحثة بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية بتحميؿ نتائج إجابات الطمبة

عمى أسئمة االختبار ،وذلؾ بيدؼ:
 صدؽ االختبار.
 ثابت االختبار.

 التعرؼ عمى معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

أكلن :صدؽ الختبار

يعد االختبار صادقاً إذا كاف يقيس ما وضع لقياسو ،أي يقيس الوظيفة التي يزعـ أنو

يقيسيا وال يقيس شيئاً آخر بدالً عنيا أو إضافة إلييا (العبادي.)520 :5805 ،
وقد تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار عف طريؽ:

أ -صدؽ المحكميف:

تـ التأكد مف صدؽ المحكميف مف خالؿ عرض االختبار عمى مجموعة مف األساتذة
المتخصصيف مف ىيئة التدريس بقسـ المناىج وطرؽ التدريس في الجامعات الفمسطينية
بمحافظات غزة ،كما تـ عرضو عمى بعض موجيي المغة العربية وعدد مف مدرسي المغة العربية

لمتأكد مف:

 مستوى مالءمة أسئمة االختبار ،لمصؼ الخامس.

 مدى صحتيا المغوية ،أو حذؼ ،أو تعديؿ ما يرونو مناسباً.
 مدى وضوح تعميمات االختبار.
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 اقتراح أي تعديالت ،أو إضافات ضرورية.

وقد أبدى بعض المحكميف بعض المالحظات بشأف تعديؿ بعض الجمؿ التي تمثؿ

بنوداً لالختبار ،وتغيير بعض الكممات المتضمنة لميارة الفيـ القرائي لتصبح أكثر مالءمة
لطالبات الصؼ الخامس ،وقد التزمت الباحثة بتمؾ المالحظات ،وبذلؾ يعد االختبار صادقاً مف

وجية النظر ىذه.

ب -صدؽ التساؽ الداخمي:
وقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار ،بعد تطبيؽ االختبار عمى عينة

استطالعية مكونة مف ( )38طالبة ،وتـ حساب قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ فقرة
مف فقرات االختبار ،وبيف الدرجة الكمية لمميارة المرتبطة بيا ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدكؿ ( :)2.4معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات الختبار مع الدرجة الكمية لمميارة المرتبطة بيا
الميارة
استخالص الفكرة
الرئيسة

رقـ

معامؿ

1
2
3
4
5

**0.850
**0.707
**0.796
**0.789
**0.882

السؤاؿ الرتباط

استخالص
األفكار الجزئية

الميارة

رقـ

السؤاؿ الرتباط

تحديد مضاد 13
14
بعض الكممات 15
16
إدراؾ أنواع 17
األساليب
المختمفة في

6

*0.460

ترتيب األحداث

7
8

**0.523
**0.563

لتتابعيا المقروء

9

 **0.502ألفاظ وعبارات

21

تفسير معاني

10
11

 **0.658استنتاج القيـ
**0.787
والعبر

22
23

واألفكار وفقاً

الكممات مف
خالؿ السياؽ

12

**0.517

النص

التفريؽ في

المعنى بيف

والدروس
المستفادة

معامؿ

الميارة

 **0.484اختيار عناويف
**0.897
 **0.685جديدة لمنص
**0.485
استنتاج
**0.564
العالقات

رقـ

معامؿ

25
26
27
28
29

**0.676
**0.624
**0.491
*0.437
*0.398

السؤاؿ الرتباط

المختمفة بيف

18

**0.544

19
20

**0.484
**0.574
**0.543
**0.827
**0.789

المعاني

30

*0.404

واألفكار

24

**0.610

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )52وعند مستوى داللة (86213 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )52وعند مستوى داللة (86310 = )0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (،)0.05

.)0.01

72

كـ تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة والدرجة الكمية لالختبار ككػؿ ،كمػا

ىو موضح في الجدوؿ التالي:

جدكؿ ( :)3.4معامالت ارتباط درجات ميارات الختبار بالدرجة الكمية لالختبار
معامؿ الرتباط

مستكل الدللة

الميارات
استخالص الفكرة الرئيسة

**0.719

دالة عند 8680

استخالص األفكار الجزئية

*86322

دالة عند 8682

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء

*0.406

دالة عند 8682

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ

**0.699

دالة عند 8680

تحديد مضاد بعض الكممات

**0.690

دالة عند 8680

إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص

*0.326

دالة عند 8682

التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات

**0.675

دالة عند 8680

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

*86321

دالة عند 8682

اختيار عناويف جديدة لمنص

**0.491

دالة عند 8680

استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار

**0.463

دالة عند 8680

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )52وعند مستوى داللة (86213 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )52وعند مستوى داللة (86310 = )0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ارتباط ميارات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار

دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )8682( ،)0.01مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي الختبار
الميارات.

ثانيان :ثبات الختبار

ويقصد بو دقة المقياس أو اتساقو ،فإذا حصؿ الفرد عمى نفس الدرجة (أو درجة قريبة

منيا) في نفس االختبار عند تطبيقو أكثر مف مرة ،فإننا نصؼ االختبار أو المقياس بأنو عمى
درجة عالية مف الثبات (أبو عالـ )920 :5808 ،ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة ،وقد

قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية ،وكودر – ريتشارد سوف ()58
عمى النحو التالي:

أ -طريقة التجزئة النصفية:
تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة

النصفية ،حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفيف ،الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات
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الزوجية ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة
سبيرماف برواف.

والجدوؿ التالي يوضح معامؿ ثبات االختبار:
جدكؿ ( :)4.4معامالت ثبات الختبار
معامؿ الثبات
الدرجة الكمية لالختبار

0.736

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي ( ،)86731وىذا يدؿ عمى أف

االختبار يتمتع بالثبات مما يطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
ب -طريقة ككدر -ريتشارد سكف Richardson and Kuder :20

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ،وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات

االختبار ،حيث حصمت عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف  58لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ

طبقاً لممعادلة التالية :والجدوؿ ( )2-2يوضح ذلؾ:
معامؿ الثبات ث = خطأ!( - 0خطأ!)

حيث أف:

س = نسبة اإلجابة الصحيحة عمى الفقرة.

(-0س) = نسبة اإلجابة الخاطئة عمى الفقرة.
ع = 5التبايف الكمي لالختبار.
جدكؿ ( :)5-4معامؿ ككدر ريتشارد سكف 20
معامؿ ككدر ريتشارد شكف 20
الدرجة الكمية لالختبار

0.684

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معامػػؿ كػػودر ريتشػػارد شػػوف  20لالختبػػار ككػػؿ كانػػت

( )0.684وىي قيمة مناسبة تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

28

ثالثان :حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات الختبار

أ -معامؿ الصعكبة:

يقصػد "بمعامػؿ الصػعوبة" النسػبة المئويػة لعػدد األفػراد الػذيف أجػابوا عمػى كػؿ سػؤاؿ مػف
االختبار إجابة خطأ .ويحسب بالمعادلة التالية( :أبو لبدة)399 :0922 ،
معامؿ الصعوبة =

مجمكع اإلجابات الخطأ عمى الفقرة
عدد األفراد الذيف أجابكا عف الفقرة

× %088

وبتطبيؽ المعادلة السابقة وايجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجدت
الباحثة أف معامالت الصعوبة تراوحت ما بيف ) )0.75-0.31وكاف متوسط معامؿ الصعوبة
الكمي ) ،(0.61وبيذه النتائج تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار ،وذلؾ لمناسبة مستوى
درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر مف  0.20وأقؿ مف .0.80
ب -معامؿ التمييز:
ت ػػـ حس ػػاب مع ػػامالت التميي ػػز لمفقػ ػرات وفقػ ػاً لممعادل ػػة التالي ػػة( :الزي ػػود؛ عمي ػػاف:0992 ،
)070
عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجمكعة العميا – عدد
معامؿ تمييز الفقرة =

اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا

× %088

عدد أفراد إحدل المجمكعتيف

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخداـ المعادلة السابقة بيف
( )0.63-0.38لمتمييز بيف إجابات الفئتيف العميا والدنيا ،وقد بمغ متوسط معامؿ التمييز الكمي
( (0.46ويقبؿ عمـ القياس معامؿ التمييز إذا بمغ أكثر مف ( )0.20وبذلؾ تبقي الباحثة عمى
جميع فقرات االختبار ،والجدوؿ التالي يوضح معامالت الصعوبة والتميز لفقرات االختبار.
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جدكؿ ( :)5.4معامالت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار
ـ

معامالت الصعكبة

معامالت التمييز

ـ

معامالت الصعكبة

معامالت التمييز

1

0.69

0.63

16

0.69

0.63

2

0.56

0.38

17

0.75

0.50

3

0.63

0.50

18

0.56

0.38

4

0.44

0.38

19

0.69

0.38

5

0.56

0.38

20

0.69

0.63

6

0.31

0.38

21

0.44

0.38

7

0.75

0.50

22

0.75

0.50

8

0.31

0.38

23

0.69

0.63

9

0.75

0.50

24

0.56

0.38

10

0.75

0.50

25

0.69

0.38

11

0.69

0.38

26

0.56

0.38

12

0.44

0.38

27

0.44

0.38

13

0.75

0.50

28

0.75

0.50

14

0.69

0.63

29

0.69

0.63

15

0.75

0.50

30

0.44

0.38

معامؿ الصعكبة الكمي

معامؿ التمييز الكمي

0.61

0.46

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع معامالت الصعوبة والتمييز مقبولة ،وبذلؾ تُبقي الباحثة
عمى جميع فقرات االختبار.
االختبار في صورتو النيائية -:

اشتمؿ االختبار في صورتو النيائية عمى  38سؤاالً في درس النصوص األدبية وىي :البردة ،
يا ظالـ السجف  ،استقالؿ الجزائر  ،األنيار الثالثة  ،أمي .
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وتقيس األسئمة ميارات الفيـ القرائي المستيدفة ،والجدوؿ التالي يوضح الميارات واألسئمة التي

تقيسيا-:

أرقاـ األسئمة التي تقيسيا

الميارة
 )0استخالص الفكرة الرئيسة

53، 03 ، 3

 )5استخالص األفكار الجزئية

52 ، 02 ، 2

 )3ترتيب األحداث واألفكار وفقا لتتابعيا المقروء

38، 58 ، 08

 )2تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ

50 ، 00 ، 0

 )2تحديد مضاد بعض الكممات

55 ، 05 ، 5

 )1إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص

57، 07 ، 7

 )7التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات

59 ، 09 ، 9

 )2استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

51، 01 ، 1

 )9اختيار عناويف جديدة لمنص

52، 02 ، 2

)08

استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار

52، 02 ، 2

رابعان :دليؿ المعمـ

لقد قامت الباحثة بعد تحديد ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية بشكميا النيائي،

واعداد االختبار لقياسيا ،واعداد مجموعة مف الوسائؿ المساعدة في التطبيؽ التجربة ومنيا:
دليؿ المعمـ ،وذلؾ لتيسير تطبيؽ التجربة بوضوح ،حيث قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ
لتدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية مف خالؿ توظيؼ استراتيجية القبعات الست

باالستناد إلى:

 -0كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الخامس ،وبعض المراجع المتعمقة بمحتوى الكتاب.

 -5األدب التربوي المتعمؽ بميارات الفيـ القرائي واستراتيجية القبعات الست ،وذلؾ لمتعرؼ
عمى األسس والمبادئ ،والشروط الالزـ توافرىا في الدروس المعدة وفقاً الستراتيجية

القبعات الست.

 -3بعض الدراسات السابقة المشابية لمدراسة الحالية.

تـ عرض الدليؿ عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات تخصص مناىج وطرؽ تدريس

المغة العربية ،وعمى عدد مف مشرفي ومعممي المغة العربية؛ إلبداء آرائيـ حولو وحوؿ إمكانية
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تعديمو ،حيث قامت الباحثة بتعديؿ الدليؿ بناء عمى آراء المحكميف (انظر ممحؽ .)1حيث
تضمف الدليؿ العناصر التالية:
 مقدمة الدليؿ :وتضمنت الحديث حوؿ الفيـ القرائي ومياراتو وأىمية استراتيجية القبعات
الست في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
 أىداؼ دليؿ المعمـ :وتتحدد في األىداؼ العامة التي يسعى في الدليؿ إلى تحقيقيا
وىي تنمية القدرة عمى تحديد األفكار الرئيسة والفرعية لمنص المقروء وتنمية القدرة عمى
ترتيب األفكار ،وتفسير المفردات ،وادراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص واستنتاج
القيـ والعبر والدروس مف النصوص األدبية ،واستنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني
واألفكار.
 ميارات الفيـ القرائي التي يحتكييا الدليؿ :وىي الميارات التي تمثؿ الغاية لكؿ قراءة،
فال فائدة ألي قراءة بال فيـ ،والقارئ الذي يتمكف مف ميارات فيـ المقروء يحقؽ
األىداؼ التي يق أر مف أجميا ،وتمثمت في الميارات التي يتـ التوصؿ إلييا وعرضيا في
قائمة الميارات المستيدفة بالتنمية مف خالؿ استراتيجية القبعات الست ،ومف أنواعيا:
تحديد الفكرة الرئيسة والجزئية وتفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ واستنتاج القيـ
والعبر لمنصوص األدبية.
 تعريؼ باستراتيجية القبعات الست.
وىي مجموعة مف اإلجراءات والطرؽ المخطط ليا تتبعيا معممة المغة العربية مع طالب
الصؼ الخامس األساسي أثناء تدريسيـ ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية لمتوجيو
واالرتقاء بتفكيرىـ ليشمؿ ست أنماط مف التفكير.
 مدلكؿ كؿ قبعة مف قبعات التفكير الست:
 -0القبعة البيضاء :أداة توجيو وتدريب عمى الدقة والحيادية وتمثيؿ ىذه القبعة اتجاىاً
ونظاماً يشجع الفرد عمى فصؿ الحقائؽ عف التفسيرات واالستنتاجات.

 -5القبعة الحمراء :تركز الطالبات عمى مشاعرىف تجاه الموضوع.

 -3القبعة السكداء :تركز الطالبات عمى مخاطر وصعوبات وسمبيات الموضوع.
 -2القبعة الصفراء :تبرز لمطالبات النواحي اإليجابية في الموضوع.
 -2القبعة الخضراء :تركز الطالبات عمى الحموؿ الجديدة ،واألفكار اإلبداعية
لمموضوع.

22

 -1القبعة الزرقاء :تركز الطالبات عمى التمخيص ،بمورة أفكارىف ،واجماليا.
 اليدؼ مف تطبيؽ استراتيجية القبعات الست:
تعطي الطالبات فرصة لتنمية ىذه الميارة واالىتماـ بيا والتحميؽ بيا بعيداً عف حدود
التفكير التقميدي أو النمطي ،فيي لغة بسيطة واضحة ىدفيا االرتقاء بنوعية وكفاءة التفكير.
الخطة اإلجرائية لتنفيذ الدركس باستخداـ القبعات الست كىي متضمنة لمتالي:
 محتوى التعمـ (ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية).
 أىداؼ الميارات المحددة.
 المتطمبات األساسية والبنود االختبارية.
 الوسائؿ التعميمية المقترحة.
 اإلجراءات واألنشطة.
 أساليب التقويـ (أدواتو ونتائجو).
 إرشادات وتوجييات متنوعة تقدـ لممعمـ مف خالؿ الدليؿ بكيفية استخداـ استراتيجية
القبعات الست في األنشطة المتنوعة ،وأساليب التقويـ.
 .0تطبيؽ أدكات الدراسة:
تناولت الباحثة فيما سبؽ كيفية بناء األدوات الرئيسة لمدراسة ،وفيما يمي تتناوؿ كيفية
إجراء تجربة الدراسة والتي تمثؿ مرحمة تطبيؽ وتدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
 .5تطبيؽ الختبار القبمي عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة:
قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار القبمي عمى عينة الدراسة في مدرسة النصيرات االبتدائية
المشتركة (ب) وذلؾ يوـ الخميس الموافؽ 5802/5/58ـ ،ولقد قامت الباحثة بنفسيا بتطبيؽ
االختبار عمى عينة الدراسة وذلؾ لتحقيؽ الدقة والموضوعية.
 .3ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب:
انطالق ػاً مػػف الحػػرص عمػػى سػػالمة النتػػائج ،وتجنب ػاً آلثػػار العوامػػؿ الدخيمػػة التػػي يتوجػػب
ضػػبطيا والحػػد مػػف آثارىػػا لموصػػوؿ إلػػى نتػػائج صػػالحة قابمػػة لالسػػتعماؿ والتعمػػيـ ،تَ َبنػػت الباحثػػة

طريقػػة "المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة باختبػػاريف قبػػؿ التجربػػة وبعػػدىا ،ويعتمػػد عمػػى تكػػافؤ
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وتطػ ػػابؽ المجمػ ػػوعتيف مػ ػػف خػ ػػالؿ االعتمػ ػػاد عمػ ػػى االختيػ ػػار العش ػ ػوائي ألف ػ ػراد العينػ ػػة ،ومقارنػ ػػة
المتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
أ -تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ إستراتيجية القبعات الست في متغير العمر:
لقد قامت الباحثة بالتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة مف حيث متغير

العمر ،وذلؾ مف خالؿ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وقيمة (ت) لداللة
الفروؽ بيف متوسطات أعمار الطالبات .والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جدكؿ ( :)6.4نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تبعان لتغير
العمر قبؿ تطبيؽ الستراتيجية

المتغير

المجمكعة العدد المتكسط النحراؼ المعيارم

العمر

تجريبية

40

10.753

0.266

ضابطة

40

10.813

0.260

"ت "

قيمة الدللة

1.019

0.311

مستكل الدللة
غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.66= )0.01≥α

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف

التجريبية والضابطة في متغير العمر قبؿ بدء التجربة وىػذا يعنػي أف المجمػوعتيف متكافئتػاف فػي

العمر.

ب -تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ استراتيجية القبعات الست في مادة المغة العربية:
تـ رصد عالمات مبحث المغة العربية لمطالبات مف خالؿ السجالت المدرسية ،قبؿ بدء

التجريب ،وقامت الباحثة بمقارنة متوسطي درجات الطالبات في امتحاف نياية الفصؿ األوؿ في
مبحث المغة العربية لممجموعتيف التجريبية والضابطة ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدكؿ ( :)7.4نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تبعان لتغير
التحصيؿ في مادة المغة العربية قبؿ تطبيؽ الستراتيجية

المتغير

المجمكع العد
ة

د

النحراؼ

المتكسط

"ت "

المعيارم

التحصيؿ في المغة

تجريبية

40

68.225

11.533

العربية

ضابطة

40

72.050

10.054

1.581

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.66= )0.01≥α
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قيمة

الدللة
0.118

مستكل
الدللة

غير دالة
إحصائياً

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف

التجريبية والضابطة في متغير التحصػيؿ فػي مػادة المغػة العربيػة قبػؿ بػدء التجربػة وىػذا يعنػي أف
المجموعتيف متكافئتاف في مادة المغة العربية.

ج -تكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ استراتيجية القبعات الست في التحصيؿ العاـ:
تـ رصد التحصيؿ العاـ لمطمبة مف خالؿ السجالت المدرسية قبؿ البدء بالتجريب،

وقامت الباحثة بمقارنة متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ العاـ
لمفصؿ األوؿ الدراسي  5802-5802لكافة المواد الدراسية ما عدا (الرسـ ،الرياضة والحقوؽ)،
حيث تـ تحويؿ الدرجات إلى نسب مئوية ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدكؿ ( :)8.4نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تبعان لمتغير
التحصيؿ العاـ قبؿ تطبيؽ استراتيجية القبعات الست

المتغير
التحصيؿ العاـ

المجمكعة العدد

المتكسط

النحراؼ المعيارم

تجريبية

40

468.475

55.303

ضابطة

40

472.150

56.326

"ت"

قيمة الدللة

0.294

0.769

مستكل الدللة
غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.66= )0.01≥α

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف

التجريبية والضابطة في متغير التحصيؿ العاـ قبؿ بدء التجربة ،وىذا يعني أف المجموعتيف

متكافئتاف في التحصيؿ العاـ.
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د -تكافؤ مجمكعتي الدراسة في اختبار الفيـ القرائي المعد لمدراسة:
جدكؿ ( :)9.4نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار الفيـ
القرائي المعد لمدراسة

الميارة
استخالص الفكرة الرئيسة
استخالص األفكار الجزئية
ترتيب األحداث واألفكار
وفقاً لتتابعيا المقروء

تفسير معاني
الكممات مف خالؿ السياؽ
تحديد مضاد بعض
الكممات
إدراؾ أنواع األساليب
المختمفة في النص
التفريؽ في المعنى بيف
ألفاظ وعبارات
استنتاج القيـ والعبر
والدروس المستفادة
اختيار عناويف جديدة
لمنص

استنتاج العالقات المختمفة
بيف المعاني واألفكار
الدرجة الكمية

المجمكعة

العدد

المتكسط

تجريبية

النحراؼ
المعيارم

40

0.725

0.679

40

0.825

0.675

40

1.650

0.622

40

1.600

0.632

40

1.175

0.549

40

0.950

0.783

40

1.300

0.687

40

1.425

0.844

40

1.200

0.758

40

1.325

0.730

40

1.850

0.622

40

1.925

0.888

40

1.600

0.632

40

1.700

0.883

40

0.875

0.607

40

0.600

0.672

40

1.575

0.594

40

1.325

0.694

40

1.450

0.783

40

1.650

0.662

40

13.400

3.225

40

13.325

2.823

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة
تجريبية

ضابطة

"ت"

قيمة
الدللة

0.661

0.511

0.356

0.722

1.488

0.141

0.727

0.470

0.751

0.455

0.437

0.663

0.582

0.562

1.921

0.058

1.731

0.087

1.234

0.221

0.111

0.912

مستكل
الدللة

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.66= )0.01≥α

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة

( )α=0.05بيف طالبات المجموعػة الضػابطة وطالبػات المجموعػة التجريبيػة فػي جميػع الميػارات
والدرجة الكمية لالختبار ،وعميو فإف المجمػوعتيف متكافئتػاف فػي اختبػار الفيػـ القرائػي لمنصػكص

األدبية.
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 4.5خامسان :إجراءات الدراسة

بعد أف تـ التطبيؽ القبمي ألداة الدراسة المتمثمة في اختبار ميارات الفيـ القرائي

لمنصوص األدبية عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وبعد التحقؽ مف تكافؤ
المجموعتيف التجريبية والضابطة قامت الباحثة بالتنسيؽ مع إدارة المدرسة لمبدء في التدريس
بتوظيؼ استراتيجية القبعات الست لتنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية المستيدفة
لطالبات المجموعة التجريبية.

خطكات السير في تدريس المجمكعتيف:
بدأت الباحثة بتدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية باستخداـ استراتيجية
القبعات الست ألفراد المجموعة التجريبية ،وأما المجموعة الضابطة فقد تـ تدريسيا أيضاً مف
قبؿ الباحثة بالطريقة المعتادة ،وذلؾ بواقع ثالث حصص أسبوعياً لكؿ مف المجموعتيف وذلؾ
بدءاً مف يوـ الخميس الموافؽ 5802/5/58ـ ،واستمرت التجربة حتى يوـ الخميس الموافؽ
5802/2/58ـ.

التطبيؽ البعدم:
بعد االنتياء مف تدريس ميارات الدراسة ،أُعيد تطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي
لمنصوص األدبية عمى أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وكاف ذلؾ يوـ السبت الموافؽ
5802/2/55ـ ،وذلؾ بيدؼ تحديد النمو الحاصؿ في ميارات الفيـ القرائي قيد الدراسة ،كما
وتـ رصد الدرجات تمييداً إلجراء المعالجة اإلحصائية ،واستخراج النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا،
وىو ما سيتـ تناولو في الفصؿ الثاني.

 4.6سادسان :األساليب اإلحصائية

اسػ ػػتخدمت الباحثػ ػػة فػ ػػي ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة الرزمػ ػػة اإلحصػ ػػائية لمعمػ ػػوـ االجتماعيػ ػػة SPSS

والمعروفػػة باسػػـ  Statistics Package For Social Scienceفػػي إج ػراء التحمػػيالت
اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة والمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية:
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 -0معامالت الصعوبة والتمييز.

 -5تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف "  " Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي.
 -3تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية المتساوية؛ إليجاد معامؿ
الثبات.
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 5الفصل الخامس
نتائج الذراسة ومناقشتها

الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كمناقشتيا
ستقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ

تطبيؽ أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خالؿ

اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:

 5.1نتائج الدراسة كتفسيرىا:
 5.1.1اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا:

ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى" :ما ميارات الفيـ القرائي لمنصكص

األدبية المناسبة لطالبات الصؼ الخامس؟"

ولإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا السػ ػؤاؿ قام ػػت الباحث ػػة ب ػػاالطالع عم ػػى األدب الترب ػػوي ،والد ارس ػػات

والبحوث في مجاؿ الفيـ القرائي ،مثؿ د ارسػة الغمبػاف ( ،)5802د ارسػة الحػداد ( ،)5803ود ارسػة

ابف عػدناف ( ،)5805ود ارسػة الشػيري ( )5805وغيرىػا مػف الد ارسػات ،وبعػد ذلػؾ قامػت الباحثػة
باختيػػار ميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي المالئمػػة لطبيعػػة محتػػوى النصػػوص األدبيػػة ،وبعػػد ذلػػؾ تػػـ تحكػػيـ
القائمػػة المبدئيػػة لميػػارات الفيػػـ الق ارئػػي بػػالرجوع إلػػى السػػادة المحكمػػيف والمختصػػيف فػػي مجػػاؿ

المناىج وطرؽ تدريس المغة العربية ،ممحؽ رقـ ( )5حوؿ ىذه الميارات وقد أكدوا عمى مناسبتيا
لطالبات الصؼ الخامس ،وفيما يمي عرض لمميارات التي تـ التوصؿ إلييا.
جدكؿ ( :)1.5قائمة ميارات الفيـ القرائي لمنصكص األدبية المراد تنميتيا لدل طمبة
الصؼ الخامس األساسي
الميارة
استخالص الفكرة الرئيسة
استخالص األفكار الجزئية
ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء
تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ
تحديد مضاد بعض الكممات
إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص
التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات
استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة
اختيار عناويف جديدة لمنص
استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الميارات المذكورة تمثؿ ميارات أساسية لفيـ محتوى
النص المقروء ،وأساساً الستيعاب مضامينو ،وىي ميارات متكاممة تتيح تفاعالً إيجابياً مع
النص وما يتضمنو مف أفكار أساسية وجزئية ،وادراؾ المعاني واألساليب والقيـ المختمفة.

 5.1.2اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيرىا:

ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى" :ما أسس تكظيؼ استراتيجية القبعات

الست في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصكص األدبية لدل طالبات الصؼ الخامس؟".
وقد تـ استنتاج اإلجابة عف ىذا السؤاؿ بعد عرض جوانب اإلطار النظري الذي تناوؿ
طبيعة مبادئ استراتيجية القبعات الست وطبيعة الفيـ القرائي وأسسو ومبادئو ومياراتو وأسس
وأىداؼ تدريس النصوص األدبية ،باإلضافة إلى خطوات تدريس ميارات الفيـ القرائي
لمنصوص األدبية باستخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست المناسبة لطبيعة طالبات الصؼ
الخامس وقدراتيف العقمية ،ولقد تمت اإلجابة عميو بشكؿ موسع في اإلطار النظري.

 5.1.3نتائج السؤاؿ الثالث كمناقشتيا:

يػػنص السػؤاؿ الثالػػث مػػف أسػػئمة الد ارسػػة عمػػى" :ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دللػػة إحصػػائية

عند مستكل( )α≥ 8080بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعػة الضػابطة فػي
التطبيؽ البعدم لختبار الفيـ القرائي الكمي؟"
ولإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ قامػػت الباحثػػة بصػػياغة الفػػرض الصػػفري التػػالي :ل تكجػػد فػػركؽ
ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≥ 8080بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة
كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لختبار الفيـ القرائي الكمي.
 ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف " T." test independent sampleوالجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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جدكؿ ( :)2.5المتكسطات كالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في بيف
متكسطات درجات التالميذ في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم
النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

الدرجة الكمية

تجريبية بعدي

40

27.350

4.173

لالختبار

ضابطة بعدي

40

16.800

3.458

قيمة "ت"

المعيارم

12.312

قيمة

الدللة
0.000

مستكل الدللة
دالة إحصائياً
عند 8680

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.66= )0.01≥α

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف:
قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في الدرجة الكمية لالختبار عند مستوى

داللة ( ،)0.01≥αوىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار الفيـ القرائي البعدم،
وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة ،تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند

مستكل ( )α≥8080بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة
الضابطة في التطبيؽ البعدم لختبار الفيـ القرائي لصالح المجمكعة التجريبية.

ولحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " " η2باستخداـ المعادلة التالية:
t2
2
η = 2
t + df
(عفانة)5888025 ،
التالية:

كما تـ إيجاد وحساب القيمة التي تعبر عف حجػـ التػأثير لمبرنػامج المقتػرح باسػتخداـ المعادلػة

2 2
1  2

d

ويوضح الجدوؿ المرجعي التالي حجـ كؿ مف قيمة :η2 ،d
جدكؿ ( :)3.5الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ

التأثير

األداة المستخدمة
D
η2

حجـ التأثير
صغير
0.2
0.01

متكسط
0.5
0.06
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كبير
0.8
0.14

كبير جدان
1.1
0.20

ولقد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العامؿ المستقؿ (استراتيجية القبعات الست) عمى
العامؿ التابع (االختبار) والجدوؿ التالي يوضح حجـ التأثير بواسطة ٍ
كؿ مف "."d" ،" η2
جدكؿ ( :)4.5قيمة "ت" ك" " η2ك" "dكحجـ التأثير في الختبار الكمي
الدرجة الكمية لالختبار

قيمة "ت

قيمة η 2

قيمة d

حجـ التأثير

16.334

0.872

5.231

كبير جداً

وبناء عمى الجػدوؿ المرجعػي السػابؽ أف حجػـ التػأثير كػاف كبيػ اًر جػداً ،وىػذا يػدؿ عمػى
ً
أف االستراتيجية أثرت عمى تحصيؿ التالميذ بشكؿ كبير.
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى األسباب التالية:
 -0الطريقة التي اعتمدت توظيؼ إستراتيجية القبعات الست بألوانيا الجذابة وطريقة إعداد
الدروس التي تـ تدريسيا لمطالبات وفؽ ىذه اإلستراتيجية التي تيدؼ إلى تنمية ميارات
الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،وتحمؿ الطالبات المسؤولية والتعاوف المتبادؿ بينيـ في
تعمـ المعمومات والميارات وتبادؿ األفكار واآلراء ،والتحقؽ منيا ،باإلضافة إلى استخداـ
أنشطة تعميمية تنمي ميارات الفيـ القرائي لدى الطالبات ،وىذا ما أكدتو دراسة محمد
( )5808التي أشارت إلى فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات
الق ارءة الناقدة.
 -5جدة الطريقة :والجديد يثير االىتماـ والتشويؽ لدى الطالبات ،وترجع الباحثة تحسف
قدرات التالميذ في ميارات الفيـ القرائي إلى األنشطة المتنوعة التي ترتبط بإستراتيجية
قبعات التفكير الست ،مما أتاح الفرصة لمطالبات لعرض أفكارىف بحرية واالستفادة مف
آراء اآلخريف ،مما أثار لدييف الرغبة في تطبيؽ األنشطة باىتماـ ودافعية عاليتيف واثارة
التنافس في طرؽ األفكار والحموؿ والمقترحات ،مما أسيـ بشكؿ فعاؿ في اكتساب
ميارات الفيـ القرائي مثؿ ميارة اختيار عناويف جديدة لمنص ،واستنتاج القيـ والعبر
واالتجاىات ،وىذا ما الحظتو الباحثة عف كثب أثناء عممية التدريس ،حيث وجدت
اندفاع وتشويؽ الطمبة وقوة دافعيتيـ نحو التعمـ واكتساب ميارات الفيـ القرائي ،مف
خالؿ المالحظة الصفية أثناء تطبيؽ التجربة ،إذ أعربت الطالبات عقب انتياء التجربة
عف الرغبة في االستمرار بنفس الطريقة ،وىذا ما أكدتو دراسة عز الديف (.)5808
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 -3وظفت إستراتيجية القبعات الست مجموعة مف األساليب العممية مثؿ :العصؼ الذىني،
طرح األسئمة ،إجراء المقارنات ،التساؤؿ ،مما ساعد الطالبات عمى اكتساب ميارات
الفيـ القرائي ،وىذا ما أكدتو دراسة المدىوف (.)5805
 -2استخداـ إستراتيجية القبعات الست ساعد الطالبات عمى اكتساب ميارات الفيـ القرائي
مثؿ :ميارة استخالص الفكرة الرئيسة ،استخالص األفكار الجزئية ،تحديد المضاد،
استنتاج القيـ واالتجاىات ،استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار وذلؾ مف
خالؿ استجابتيـ مع المواقؼ التعميمية التي تتطمب استخداـ تمؾ الميارات.
 -2أسيمت إستراتيجية قبعات التفكير الست في اكتساب اتجاىات إيجابية ،وغرس قيـ
إيجابية لدى المتعمـ نحو المغة العربية ونصوصيا األدبية.
 -1التعزيز المستمر وكذلؾ تنوع أساليب التقويـ أثارت الدافعية داخؿ الصؼ ،مما كاف لو
األثر البالغ في نتائج الطالبات في اختبار ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
 -7اكتساب الطالبات لميارات الفيـ القرائي بشكؿ تكاممي متسمسؿ أسيمت في تحقيؽ نوع
مف التفاعؿ بيف ىذه الخبرات ،وجعميف أكثر سيطرة وتمكف لميارات الفيـ القرائي،
باإلضافة إلى اتساع أفكارىف وثراء معموماتيف ،وزاد مف الثقة بالنفس لدييف ،وىذا
يتوافؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة الشيري (.)5805

 5.1.4نتائج السؤاؿ الرابع كمناقشتيا:

ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى" :ىؿ تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عنػد

مسػتكل ( )α≥ 8080بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػة التجريبيػػة ك المجمكعػػة الضػػابطة فػػي
اختبار الفيـ القرائي (الميارات الفرعية)؟".
ولإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ قامػػت الباحثػػة بصػػياغة الفػػرض الصػػفري التػػالي :ل تكجػػد فػػركؽ
ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )α≥ 8080بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبي ػة
كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لختبار الفيػـ القرائػي (الميػارات
الفرعية).
 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف " T. test " independent sampleوالجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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جدكؿ ( :)5.5المتكسطات كالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في بيف
متكسطات درجات التالميذ في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم
النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

استخالص الفكرة
الرئيسة

تجريبية بعدي

40

2.775

0.423

ضابطة بعدي

40

1.225

0.832

استخالص األفكار

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

الجزئية

ضابطة بعدي

40

1.725

0.816

ترتيب األحداث

تجريبية بعدي

40

2.725

0.452

ضابطة بعدي

40

0.975

0.800

تجريبية بعدي

40

2.700

0.464

ضابطة بعدي

40

2.125

0.723

تحديد مضاد بعض

تجريبية بعدي

40

2.650

0.483

الكممات

ضابطة بعدي

40

1.600

0.632

إدراؾ أنواع األساليب

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

المختمفة في النص

ضابطة بعدي

40

2.175

0.594

التفريؽ في المعنى بيف

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

ضابطة بعدي

40

2.100

0.778

استنتاج القيـ والعبر

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

والدروس المستفادة

ضابطة بعدي

40

1.275

0.960

اختيار عناويف جديدة

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

لمنص

ضابطة بعدي

40

1.775

0.577

استنتاج العالقات

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

ضابطة بعدي

40

1.825

0.594

واألفكار وفقاً لتتابعيا
المقروء

تفسير معاني

الكممات مف خالؿ
السياؽ

ألفاظ وعبارات

المختمفة بيف المعاني
واألفكار

المعيارم

قيمة "ت"
10.507

6.997

0.000

دالة إحصائياً

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

8.345

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

4.924

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

4.604

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

8.836

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

8.510

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

7.921
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0.000

دالة إحصائياً

عند 8680

4.234

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.66= )0.01≥α

الدللة

الدللة

عند 8680

12.041

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )72وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

قيمة

مستكل

0.000

دالة إحصائياً
عند 8680

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف:

قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في جميع الميارات والدرجة الكمية

لالختبار عند مستوى داللة ( ،)0.01≥αوىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في الميارات الفرعية
لختبار الفيـ القرائي  ،وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة ،تكجد فركؽ
ذات دللة إحصائية عند مستكل ( )α≥ 8080بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية
كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لختبار الفيـ القرائي (الميارات

الفرعية) لصالح المجمكعة التجريبية.

ولحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " " η2والجدوؿ التالي يوضح حجـ
التأثير بواسطة ٍ
كؿ مف "."d" ،" η2
جدكؿ ( :)6.5قيمة "ت" ك" " η 2ك" "dكحجـ التأثير في الختبار الكمي
قيمة η 2

قيمة d

حجـ التأثير

الميارة
استخالص الفكرة الرئيسة

0.858

4.909

استخالص األفكار الجزئية

كبير جداً

0.733

3.317

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء

0.814

4.190

تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ

0.713

3.150

تحديد مضاد بعض الكممات

0.725

3.247

إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص

0.579

2.343

التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات

0.696

3.027

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة

0.884

5.533

اختيار عناويف جديدة لمنص

0.717

3.185

استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار

0.663

2.804

كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير كاف كبي اًر ،وىذا يدؿ عمى أف االستراتيجية

أثرت عمى تحصيؿ التالميذ بشكؿ كبير في كؿ ميارة أساسية مف ميارات الفيـ القرائي
المستيدفة.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى األسباب التالية:

َّ -0
إف إستراتيجية قبعات التفكير الست أسيمت في تحسيف اكتساب الطالبات لميارة
استخالص الفكرة الرئيسة لمنص مف خالؿ طرح األسئمة المتدرجة الشاممة لمفكرة مف
قبؿ ممثؿ مجموعات القبعات البيضاء ،وقياـ مف يرتدي ىذه القبعات بدور الباحث عف
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المعمومات والحقائؽ ،وتوجيو أسئمة بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات لمتوصؿ إلى الفكرة
الرئيسة لمنص ،وىذا ما أكدتو دراسة العتيبي (.)5803

َّ -5
إف استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست ساعدت الطالبات عمى تفسير المفردات

مف خالؿ السياؽ مف خالؿ ممثؿ القبعة البيضاء الذي يبحث عف المعمومات ومعاني

الكممات الصعبة ،وطرح األسئمة عمى الطالبات لمتوصؿ إلى المعاني.

 -3لقد أسيمت إستراتيجية قبعات التفكير الست في اكتساب قيـ واتجاىات إيجابية ونبيمة
لدى الطالبات مف خالؿ توظيؼ القبعات ،السيما ما تتضمنو مف طرح لألسئمة التي

تتحدث عف القيـ واإليجابيات والمنافع واألمؿ.

 -2استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست ساعدت الطالبات عمى اختيار عناويف جديدة

لمنص ،وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دور القبعة الخضراء التي ترمز لإلبداع واالبتكارِّ ،
ويقدـ
ممثؿ القبعة الخضراء مقترحات وأفكار جديدة وعناويف جديدة لمنصوص األدبية ،وىذا

ما أكدتو دراسة المدىوف (.)5805

 -2استخداـ إستراتيجية قبعات التفكير الست ساعدت طالبات الصؼ الخامس عمى التفريؽ

في المعنى بيف ألفاظ وعبارات محددة ومقارنتيا بألفاظ أخرى مف خالؿ طرح أسئمة

مختمفة لكممات معينة بمعاني مختمفة ومتباينة ،وىذا ما جعؿ الطالبة المتعممة نشطة
وايجابية في حدوث تعمميا.
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جدكؿ ( :)7.5المتكسطات كالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الدللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في بيف
متكسطات درجات التالميذ في المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم
النحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تجريبية قبمي

40

0.725

0.679

تجريبية بعدي

40

2.775

0.423

تجريبية قبمي

40

1.650

0.622

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

تجريبية قبمي

40

1.175

0.549

تجريبية بعدي

40

2.725

0.452

تفسير معاني

تجريبية قبمي

40

1.300

0.687

الكممات مف خالؿ السياؽ

تجريبية بعدي

40

2.700

0.464

تجريبية قبمي

40

1.200

0.758

تجريبية بعدي

40

2.650

0.483

تجريبية قبمي

40

1.850

0.622

في النص

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ

تجريبية قبمي

40

1.600

0.632

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

استنتاج القيـ كالعبر كالدركس

تجريبية قبمي

40

0.875

0.607

المستفادة

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

تجريبية قبمي

40

1.575

0.594

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

تجريبية قبمي

40

1.450

0.783

تجريبية بعدي

40

2.750

0.439

تجريبية قبمي

40

13.400

3.225

تجريبية بعدي

40

27.350

4.173

استخالص الفكرة الرئيسة
استخالص األفكار الجزئية
ترتيب األحداث كاألفكار كفقان
لتتابعيا المقركء

تحديد مصادر بعض الكممات
إدراؾ أنكاع األساليب المختمفة

كعبارات

اختيار عناكيف جديدة لمنص
استنتاج العالقات المختمفة
بيف المعاني كاألفكار
الدرجة الكمية
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المعيارم

قيمة "ت"
15.329

10.356

13.082

9.837

10.140

7.317

9.450

17.276

9.945

8.754

16.334

قيمة

مستكل

الدللة

الدللة

0.000

دالة إحصائياً

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

دالة إحصائياً
عند 0.01

 5.2النتائج كالتكصيات:
 5.2.1أكلن :ممخص النتائج:

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -0خمصت الدراسة بقائمة لميارات الفيـ القرائي المناسبة لطالبات الصؼ الخامس ،إذ بمغت
( )08ميارات بالصورة النيائية.

 -5انخفاض مستوى أداء الطمبة في االختبار القبمي ،بما يشير إلى قمة ميارات الفيـ القرائي
التي يمتمكيا الطمبة.

 -3قدمت الدراسة إستراتيجية قبعات التفكير الست كطريقة قائمة عمى تقديـ أنشطة متنوعة
لتنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،تتناسب مع حاجات الطالبات

واىتماماتيف.

 -2أشارت النتائج إلى إمكانية تنمية ميارات الفيـ القرائي مف خالؿ توظيؼ إستراتيجية
القبعات الست ،حيث كشفت النتائج فاعمية االستراتيجية المستخدمة في تنمية الميارات

المستيدفة ،إذا اتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
متوسطي درجات طالبات

( )8680 = αبيف

المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في

التطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية.

 5.2.2ثانيان :تكصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،توصي الباحثة بما يمي:

 -0ممارسة المعمميف إلستراتيجية قبعات التفكير الست ،بصفة خاصة ،والتعرؼ عمى
كيفية استخداميا وفوائدىا في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.

 -5إعطاء دورات تدريبية لممعمميف قبؿ وأثناء الخدمة حوؿ إستراتيجية قبعات التفكير
الست؛ لتوظيفيا في تنمية ميارات الفيـ القرائي.

 -3ضرورة االىتماـ بتوظيؼ اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس وخصوصاً إستراتيجية
قبعات التفكير الست والتواصؿ مع المعمميف في تنفيذىا.

 -2ضرورة استخداـ إستراتيجية القبعات الست في تدريس النصوص األدبية لدى الطمبة
في كافة المراحؿ التعميمية.
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 -2مراعاة ميارات الفيـ القرائي في حصص المغة العربية ،خاصة في صفوؼ المرحمة
الدراسية األولى ،مما يسيـ في تمكف الطمبة منيا.

 -1توظيؼ إستراتيجية قبعات التفكير الست عمى مستوى أوسع في عينة الدراسة الحالية،
لما ليا مف تأثير في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى الطالبات.

 -7تحديد االعتبارات األساسية التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد أنشطة تعميمية تيدؼ إلى
تنمية ميارات الفيـ القرائي.

 -2تطوير دليؿ المعمـ وتضمينو أنشطة وتدريبات لميارات الفيـ القرائي متنوعة تراعي
المستويات المختمفة لمطالبات وتوجيو المعمـ نحو آليات تنفيذىا وتوظيفيا في المواقؼ

التعميمية.

 5.2.3ثالثان :مقترحات الدراسة

الحظت الباحثة مف خالؿ الدراسة الحالية ندرة البحوث والدراسات العربية الحديثة في

توظيؼ استراتيجية القبعات الست لتنمية ميارات الفيـ القرائي ،وعميو تقترح الباحثة إجراء

البحوث والدراسات التالية:

 -0دراسة أثر إستراتيجية القبعات الست عمى الفيـ القرائي في مبحث المغة العربية في
مراحؿ تعميمية أخرى ،وكذلؾ في المباحث األخرى.

 -5دراسة أثر إستراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية ميارات قرائية أخرى.

 -3دراسة أثر برنامج تدريبي مقترح لمعممي المغة العربية؛ لتنمية كفاياتيـ في استخداـ
إستراتيجية القبعات الست.

 -2دراسة تحميمية تقويمية لألنشطة التي تتضمنيا كتب المغة العربية ،وذلؾ لمعرفة تركيزىا
عمى ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.

 -2إجراء دراسات تتناوؿ أثر استراتيجية القبعات الست في تدريس فروع المغة العربية
األخرى ،كاإلمالء والقواعد.
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 6المصادر والمراجع

083

القرآف الكريـ.

المصادر كالمراجع

أكلن :المصادر كالمراجع العربية
-0

إبراىيـ ،عاصـ ( .)2303فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية التحصيؿ

المعرفي كالكعي الصحي كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ الصؼ الخامس البتدائي.

المجمة التربوية ،جامعة سوىاج ،العدد (.074-000 :)27
-5

إبراىيـ ،عبدالعميـ ( .)2332المكجو الفني لمدرسي المغة العربية .ط ،06القاىرة :دار

المعارؼ.
-3

أبو الييجاء ،فؤاد ( .)2336أساليب وطرؽ تدريس المغة العربية واعداد دروسيا اليومية

-2

أبو بكر ،عبدالمطيؼ عبدالقادر ( .)2335أثر استخداـ مداخؿ الطرائؼ األدبية في

باألىداؼ السموكية  ،ط ، 0عماف :دار المناىج.

تنمية ميارات التذكؽ األدبي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم .مجمة كمية التربية

ببنيا ،المجمد  ،07العدد .4

-2

أبو عالـ ،رجاء ( .)2303مناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية .ط ،5القاىرة :
دار النشر لمجامعات.

-1

أبو لبدة ،سبع ( .)0874مبادئ القياس كالتقييـ التربكم .ط ،0عماف :جمعية المطابع

التعاونية.
-7

أبو حطب ،صادؽ ( .)0885مدخؿ إلى عمـ النفس التعميمي .ط ،2القاىرة :المطبعة
الفنية الحديثة.

-2

األشمر ،ماجد يونس حسيف ( .)0868دارسة تقكيمية لمنيج األدب لمصؼ الثالث

الثانكم العاـ في المدارس األردنية كالمصرية .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
عيف شمس.
-9

األنصاري ،ىاني ( .)2300فاعمية برنامج قائـ عمى الخرائط المعرفية باستخداـ

الحاسوب في تنمية ميارات فيـ النصوص األدبية وتذوقيا .رسالة ماجستير ،كمية

التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

 -08البرقعاوي ،جالؿ ( .)2303فاعمية تدريس األدب والنصوص باعتماد ميارات التفكير
اإلبداعي في تحميؿ النصوص األدبية واالحتفاظ بيا لدى طالب المرحمة الثانوية .رسالة

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة بابؿ ،العراؽ.
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 -00بصؿ ،سموى ( .)2337استراتيجية مقترحة لتدريس األدب قائمة عمى التدريس التفاعمي
والتعمـ النشط وأثرىا عمى تنمية ميارات التذوؽ األدبي لدى طالب المرحمة الثانوية.

رسالة دكتوراة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ  ،مصر.

 -05البركاتي ،نيفيف ( .)2337أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة ك
K.W.L

كالقبعات الست في التحصيؿ كالترابط الرياضي لدل طالبات الصؼ الثالث

المتكسط بمدينة مكة المكرمة .رسالة دكتوراة غير منشورة – جامعة أـ القرى ،مكة
المكرمة.

 -03جابر ،دعاء ( .)2304أثر توظيؼ استراتيجية ( )K.W.L.Hعمى تنمية ميارات السرعة
والفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية.

 -02جاد ،محمد لطفي ( .)2330فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيـ
القرائي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم .الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،العدد

(.43-06 :)20

 -02الحداد ،عبدالكريـ سميـ ( .)2300فاعمية استخداـ قائمة عمى المدخؿ الكمي في
تدريس القراءة في تحسيف ميارات الستيعاب القرائي لدل طمبة الصؼ التاسع

األساسي .مجمة العموـ التربوية ،المجمد (.587-573 :)84

 -01حسف ،عزت عبدالحميد ( .)2300اإلحصاء النفسي كالتربكم تطبيقات باستخداـ

SPSS

القاىرة  :دار الفكر العربي.

 -07خاطر وآخروف ،محمود رشدي ( .)0875طرؽ تدريس المغة العربية كالتربية الدينية
في ضكء التجاىات التربكية الحديثة .ط ،0القاىرة  :دار المعرفة.

 -02خاطر ،محمود وآخروف ( .)0870طرؽ تدريس المغة العربية كالتربية الدينية في
ضكء التجاىات التربكية الحديثة .ط ،2القاىرة  :دار المعرفة.

 -09الخولي ،محمد عمي ( .)2330الميارات الدراسية  .ط ،2عماف :دار الفالح.

 -58الدليمي ،طو والوائمي ،سعاد ( .)2330المغة العربية مناىجيا كطرؽ تدريسيا ،عماف:
دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

 -50الدليمي ،طو والوائمي ،سعاد ( .)2334المغة العربية مناىجيا كطرائؽ تدريسيا،
عماف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
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 -55دي بونو ،إدوارد ( .)2333قبعات التفكير الست( .ترجمة خميؿ الجيوشي) ،أبو ظبي:
المجمع الثقافي.

 -53دي بونو ،إدوارد ( .)2335قبعات التفكير الست( .ترجمة شريؼ محسف) ،القاىرة:
نيضة مصر.

 -52رضواف ،سناء ( .)2302أثر استخداـ قبعات التفكير في تنمية المفاىيـ العممية
كميارات اتخاذ القرار لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة .رسالة ماجستير ،كمية

التربية ،الجامعة اإلسالمية.

 -52زعرب ،ىاني ( .)2302أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة عمى اكتساب ميارات

التفكير اإلبداعي كالتأممي في دركس القراءة لمصؼ الثالث األساسي .كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -51زقوت ،شحادة محمد ( .)2335صعكبات حفظ النصكص األدبية لدل طمبة الصؼ
التاسع األساسي في محافظة غزة مف كجية نظر المعمميف كالطمبة .رسالة ماجستير،

كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية.

 -57زقوت ،محمد ( .)0888المرشد في تدريس المغة العربية .ط ،2غزة (فمسطيف):
الجامعة اإلسالمية.

 -52زيتوف ،عايش ( .)2335أساليب تدريس العمكـ .عماف :دار الشروؽ.
 -59الزىراني ،عبد العزيز ( .)2300مستوى تمكف معممي المغة العربية مف أساليب تنمية

ميارات تحميؿ النصوص األدبية لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي .رسالة ماجستير ،

كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

 -38الزيات ،فتحي مصطفى ( .)0887صعوبات التعمـ األسس النظرية التشخيصية
والعالجية  .ط ، 0القاىرة :دار الناشر لمجامعات .

 -30سمطاف ،صفاء عبدالعزيز ( .)2335أثر بعض استراتيجيات العمميات الذىنية
المصاحبة لمتعرؼ في استيعاب المقركء لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،كفي

تعبيرىـ الكتابي .رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة حمواف.

 -35السمؾ ،أماني ( .)2302أثر تكظيؼ القبعات الست في تدريس المغة اإلنجميزية عمى
تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة .رسالة ماجستير،

كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية.
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 -33سيد ،محمد والجمؿ  ،عباس ( .)2302أساليب التعمـ النشط  .ط ،0القاىرة  :دار العمـ
واإليماف لمطباعة.

 -32الشايع ،فيد ،العقيؿ ،محمد ( .)2338أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس

العمكـ عمى تنمية التفكير اإلبداعي كالتفاعؿ الصفي المفظي لدل تالميذ الصؼ

السادس البتدائي في مدرسة الرياض .مجمة دراسات في المناىج واإلشراؼ التربوي،
مج (.54-07 :)0

 -32شحاتة ،حسف ( .)0882تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ .ط ،0القاىرة :
الدار المصرية المبنانية لمطباعة.

 -31شحاتة ،حسف ( .)2303استراتيجيات التعميـ كالتعمـ الحديثة كصناعة العقؿ العربي.
ط ،0القاىرة  :الدار المصرية المبنانية.

 -37شريؼ ،سميـ وأبو رياش ،حسيف والصافي ،عبدالحكيـ ( .)2338تعمـ القراءة السريعة.
ط ،0عماف :دار الثقافة.

 -32الشيري ،محمد بف عبداليادي ( .)2302فاعمية برنامج قائـ عمى استخداـ نشاطات
القراءة في تنمية ميارات الفيـ القرائي كالتجاه نحكىا لدل تالميذ الصؼ السادس

البتدائي .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.
 -39صافي ،عبد الحكيـ ( .)2334تعمـ القراءة السريعة  .ط ،0عماف  :دار الثقافة.

 -28طعيمة ،رشدي ( .)2330مناىج تدريس المغة العربية بالتعميـ األساسي ،القاىرة :دار
الفكر التربوي.

 -20طعيمة ،رشدي أحمد ( .)0887تعميـ العربية كالديف بيف العمـ كالفف .القاىرة ،دار
الفكر العربي.

 -25عامر ،فخر الديف ( .)2333طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية كالتربية
اإلسالمية .ط ،2القاىرة :عالـ الكتب.

 -23عباس ،ميا ( .)2300أثر استخداـ قبعات التفكير عمى اكتساب المفاىيـ التاريخية،
كاستبقائيا عمى اكتساب المفاىيـ التاريخية ،كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ الرابع

األدبي في مادة التاريخ .مجمة البحوث التربوية والنفسية ،العدد ( ،)00جامعة بغداد،
العراؽ.
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 -22عبدالباري ،ماىر ( .)2338فاعمية استراتيجية التصكر الذىني في تنمية ميارات
الفيـ القرائي لتالميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس،
العدد (.005-60 :)054

 -22عبدالباري ،ماىر ( .)2303سيككلكجية القراءة كتطبيقاتيا التربكية .ط،0عماف :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -21عبدالحميد ،أماني حممي ( .)2332برنامج عالجي مقترح لمتغمب عمى صعكبات الفيـ
القرائي لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم .مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية

لمقراءة والمعرفة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد (.032-64 :)05
 -27عبد الرحمف ،ىدى ( .)2300استخداـ طريقة توليفية في تدريس النصوص األدبية
لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي لتنمية القراءة اإلبداعية والتذوؽ األدبي .مجمة دراسات

في المناىج وطرؽ التدريس ،العدد (.035-50 :)058

 -22عبيدات ،ذوقاف ،وأبو السميد ،سييمة ( .)2334استراتيجيات التدريس في القرف
الحادم كالعشريف .ط ،0عماف :دار الفكر.

 -29عدناف ،ىاشـ ( .)2302فاعمية استخداـ الكسائط المتعددة في تنمية بعض ميارات

الفيـ القرائي لدل تالميذ الصؼ السادس البتدائي .رسالة ماجستير ،كمية التربية،

جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.

 -28العذيقي ،ياسيف ( .)2338فعالية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض ميارات
الفيـ القرائي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرى ،السعودية.

 -20عز الديف ،سحر ( .)2303أثر استخداـ فنية دم بكنك لقبعات التفكير الست عمى
تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت في الكيمياء لدل طالب الشعب العممية

بكميات التربية .مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا ،مصر ،المجمد( ،)23العدد(048 :)70

 -25العزاوي ،أحمد ( .)2302أثر استخداـ استراتيجية القبعات الست في تحصيؿ مادة
التربية اإلسالمية لدل طالب المرحمة اإلعدادية .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

ديالي.

 -23عفانة ،عزو ( .)2333حجـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في
البحكث التربكية كالنفسية .مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،جامعة عيف

شمس ،العدد (.)6
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 -22عصر ،حسني ( .)2334التجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتيف:
اإلعدادية كالثانكية .اإلسكندرية ،مركز اإلسكندرية لمكتاب.

 -22عصفور ،إيماف حسيف محمد ( .)2303استخداـ طريقة قبعات التفكير الست في
تجنب أخطاء التفكير كتنمية ميارة اتخاذ القرار لدل طالب الصؼ الثالث الثانكم في

مادة عمـ الجتماع .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،مصر ،العدد (:)03
.055-77

 -21الع ّكة ،أحمد أميف ( .)2305فاعمية التدريس بدكرة التعميـ الخماسية كالقبعات الست
في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طالب الصؼ الثامف .رسالة ماجستير،

كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية.

 -27عمي ،أبو الدىب ( .)2338أثر استخداـ استراتيجية مقترحة في ضكء نظرية قبعات

التفكير الست إلدكارد دم بكنك في تنمية المستكيات المعيارية لالستماع لدل تالميذ

الصؼ السادس البتدائي .مجمة القراءة والمعرفة ،المجمد (.006-63 :)77

 -22العنزي ،عبدالرحمف بف محمد ( .)2330تحديد ميارات القراءة في المرحمتيف
المتكسطة كالثانكية .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود.

 -29عيد ،أيمف عيد ( .)2336معدؿ سرعة القراءة الجيرية كتنميتيا كتنمية ميارات الفيـ
القرائي لدل تالميذ الصؼ الخامس البتدائي باستخداـ األلعاب التعميمية .مجمة

القراءة والمعرفة ،العدد (.50-04 :)62

 -18الغمباف ،حاتـ ( .)2305أثر تكظيؼ استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات

الفيـ القرائي لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي .رسالة ماجستير ،كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -10فراج ،ىاني عبداهلل ( .)2303فعالية استراتيجية قائمة عمى نظرية إلماعات السياؽ في

تنمية الثروة المغوية وبعض ميارات الفيـ القرائي لدى تالميذ الخامس االبتدائي .مجمة

كمية التربية ،جامعة المنصورة ،العدد (.)60

 -15فضؿ اهلل ،محمد رجب ( .)2330مستكيات الفيـ القرائي كمياراتو الالزمة ألسئمة
كتب المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ بدكلة اإلمارات العربية المتحدة (دراسة

تحميمية) .مجمة القراءة والمعرفة ،جامعة عيف شمس ،العدد (.)6

 -13فضؿ اهلل ،محمد رجب ( .)2335السرعة في القراءة متغيراتيا ،قياسيا ،كتنميتيا.
مجمة القراءة والمعرفة ،العدد (.58-04 :)00
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 -12فودة ،إبراىيـ ،وعبده ،ياسر البيومي ( .)2334أثر استخداـ فنية دم بكنك لمقبعات

الست في تدريس العمكـ عمى تنمية نزعات التفكير اإلبداعي كمياراتو لدل تالميذ

الصؼ الخامس البتدائي .مجمة التربية العممية ،العدد (.022-70 :)5

 -12القحطاني ،أشرؼ ( .)2338فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ التعاوني في تنمية
ميارات تحميؿ النص األدبي لدى طالب الصؼ الثالث المتوسط .رسالة ماجستير ،كمية

التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية .

 -11قطامي ،يوسؼ ( .)2303تعميـ تفكير القبعات الست القبعة الحمراء .ط ،0عماف :دار
المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -17قطامي ،يوسؼ ( .)2303تعميـ تفكير القبعات الست تفكير القبعة البيضاء .ط،0
عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -12قطامي ،يوسؼ ( .)2303تعميـ تفكير القبعات الست تفكير القبعة الخضراء .ط،0
عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -19قطامي ،يوسؼ ( .)2303تعميـ تفكير القبعات الست تفكير القبعة الزرقاء .ط،0
عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -78قطامي ،يوسؼ ( .)2303تعميـ تفكير القبعات الست تفكير القبعة السكداء .ط،0
عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -70قطامي ،يوسؼ ( .)2303تعميـ تفكير القبعات الست تفكير القبعة الصفراء .ط،0
عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 -75القطاوي ،محمد ( .)2334أثر الطريقة التوليفية عمى التحصيؿ الدراسي والتذوؽ األدبي
والميوؿ األدبية نحو دراسة مادة األدب والنصوص األدبية لطمبة الصؼ العاشر

األساسي بقطاع غزة .رسالة ماجستير ،البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى بغزة

وجامعة عيف شمس بمصر.

 -73مجاور ،محمد صالح الديف ( .)0885سيككلكجية القراءة .ط ،0القاىرة ،دار النيضة.

 -72مجاور ،محمد صالح الديف ( .)0887تدريس المغة العربية بالمرحمة البتدائية .ط،2
الكويت ،دار القمـ.

 -72محمد ،ىدى ( .)2303فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات

القراءة الناقدة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم .مجمة القراءة والمعرفة ،العدد (:)032

.46-07
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 -71محمد ،وائؿ عبداهلل وعبدالعظيـ ،ريـ أحمد ( .)2302تحميؿ محتكل المنيج في العمكـ
اإلنسانية .ط ،0عماف (األردف) :دار الميسرة لمنشر.

 -77المدىوف ،حناف ( .)2302أثر استخداـ برنامج القبعات الست في تنمية ميارات

التفكير اإلبداعي في مبحث حقكؽ اإلنساف لدل تالميذ الصؼ السادس األساسي.

رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة.

 -72مذكور ،عمي أحمد ( .)2332تدريس فنكف المغة العربية .القاىرة :دار الفكر العربي.
 -79مذكور ،عمي أحمد ( .)2336تدريس فنكف المغة العربية .ط ،0عماف :دار المسيرة.
 -28مذكور ،عمي أحمد ( .)2338تدريس فنكف المغة العربية .ط ،2عماف :دار المسيرة.

 -20مصطفى ،عبداهلل ( .)2336ميارات المغة العربية .ط ،0عماف (األردف) :دار المسيرة.

 -25معروؼ ،نايؼ ( .)2336خصائص العربية كطرائؽ تدريسيا .ط ،6بيروت (لبناف):
دار النفائس.

 -23مفمح ،غازي وكنعاف ،أحمد ( .)2334فاعمية التعمـ التعاكني في تنمية بعض ميارات

الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم .مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد (،)20

العدد (.032-258 :)0

 -22منصور ،رضا منصور ( .)2303فاعمية برنامج مقترح لتدريب الطمبة المعمميف عمى
استخداـ القبعات الست في تنمية اتجاىاتيـ نحك تدريس التاريخ .رسالة دكتوراه،
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ممحؽ رقـ ( :)1قائمة أكلية لميارات الفيـ القرائي

جامعػػة األزىػػر  -غػػزة

عم ػ ػ ػػادة الد ارس ػ ػ ػػات العميػػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجستير المناىج وأسػاليب

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس

قائمت أوليت لمهاراث الفهم القرائي

قدمت ىذه الدراسة استكمالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج
كأساليب التدريس  -كمية التربية  -جامعة األزىر  -غزة
0341ى – 6802ـ

002

جامعػػة األزىػػر  -غػػزة

عم ػ ػ ػػادة الد ارس ػ ػ ػػات العميػػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجستير المناىج وأسػاليب

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس
األستاذ الفاضؿ ………………………… /حفظو اهلل
المكضكع :تحكيـ الصكرة األكلية لقائمة ميارات الفيـ القرائي لدل طالبات الصؼ الخامس
تحية طيبة وبعد،

تقوـ الباحثة بدراسة تجريبية؛ لنيؿ درجة الماجستير في التربية – تخصص مناىج

وطرؽ تدريس ،وذلؾ بعنواف "أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ

القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس بالمحافظة الوسطى.

ومف متطمبات إجراء ىذه الدراسة إعداد قائمة ميارات الفيـ القرائي ،ونظ اًر آلرائكـ

الفاعمة ومقترحاتكـ البناءة في ىذا المجاؿ.

نرجو منكـ قراءة بنود القائمة بأناة وروية ،ومف ثـ وضع إشارة ( )في المكاف الذي

يتفؽ مع وجية نظرؾ ،عمماً َّ
بأف البيانات التي ستدلي بيا ستستخدـ لغرض البحث العممي فقط،

ىذا واذا كانت لديكـ ميارات أخرى تودوف إضافتيا إلى القائمة المعروضة عميكـ ،فتفضموا
باإلشارة إلييا في نياية القائمة.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ

الباحثة

صفاء حرب أبك
مكتكمة
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قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطالبات الصؼ الخامس
مدل مناسبتيا لطالبات الصؼ
الرقـ

الخامس

ميارات الفيـ القرائي

مناسبة
جدان

ميارات الفيـ المباشر:
 -0ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء

 -5تحديد أسماء أو أعداد أو أماكف أو أزمنة
تضمنيا النص

 -3وصؼ شخصيات أو أشياء كما وردت في
النص المقروء

 -2تعريؼ مفاىيـ ومعاف مقصودة وردت صريحة
في النص المقروء

 -2ذكر أسباب مصرح بيا ألحداث ومواقؼ
ميارات المستكل التفسيرم لمنص األدبي:
 -1شرح جمؿ وعبارات وردت في النص المقروء
 -7تفسير أسباب أحداث وظواىر أشير إلييا في
النص

 -2تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ
 -9تحديد مضاد بعض الكممات
 -08التفريؽ في المعني بيف ألفاظ وعبارات
 -00تمخيص بعض المعاني الواردة في النص
ميارات الفيـ الستنتاجي لمنص األدبي:
 -05استخالص الفكرة الرئيسة
 -03استخالص األفكار الجزئية
 -02استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة
 -02استخالص النتائج مف المعمومات المقدمة
 -01استنتاج بعض المواقؼ والمعاني باإلفادة مما
001

مناسبة

غير مناسبة

مدل مناسبتيا لطالبات الصؼ
الرقـ

الخامس

ميارات الفيـ القرائي

مناسبة
جدان

ورد في النص
 -07استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني
واألفكار

 -02اختيار عناويف جديدة لمنص
ميارات الفيـ الناقد
 -09التمييز بيف األفكار الواردة وغير الواردة في
النص
 -58التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ
بو
 -50الموازنة بيف مواقؼ تضمنيا النص
 -55إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص
(استفياـ – نداء – تعجب)

 -53التمييز بيف الحقيقة والرأي
 -52إصدار أحكاـ موضوعية عمى مواقؼ وأفكار
تضمنيا النص المقروء
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مناسبة

غير مناسبة

ممحؽ رقـ (:)2
الصكرة النيائية لقائمة ميارات الفيـ القرائي الالزمة لطالبات الصؼ الخامس
ميارات الفيـ القرائي

الرقـ
-0

استخالص الفكرة الرئيسة.

-5

استخالص األفكار الجزئية.

-3
-2

ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء.
تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ.

-2

تحديد مضاد بعض الكممات.

-1

إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص.

-7

التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات.

-2

استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة.

-9

اختيار عناويف جديدة لمنص.

-08

استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار.
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ممحؽ رقـ (:)3
الصكرة األكلية لختبار قياس ميارات الفيـ القرائي لمنصكص األدبية لدل طالبات
الصؼ الخامس

جامعػػة األزىػػر  -غػػزة

عم ػ ػ ػػادة الد ارس ػ ػ ػػات العميػػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجستير المناىج وأسػاليب

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس

الصىرة األوليت الختبار قياس مهاراث الفهم القرائي
للنصىص األدبيت لذي طالباث الصف الخامس

قدمت ىذه الدراسة استكمالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج
كأساليب التدريس  -كمية التربية  -جامعة األزىر  -غزة
0341ى – 6802ـ
009

جامعػػة األزىػػر  -غػػزة

عم ػ ػ ػػادة الد ارس ػ ػ ػػات العميػػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجستير المناىج وأسػاليب

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس
األستاذ الفاضؿ ………………………… /حفظو اهلل
المكضكع :تحكيـ اختبار ميارات الفيـ القرائي لمنصكص األدبية لمصؼ الخامس
تحية طيبة وبعد،

تقوـ الباحثة بدراسة تجريبية؛ لنيؿ درجة الماجستير في التربية – تخصص مناىج

وطرؽ تدريس ،وذلؾ بعنواف "أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ

القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس بالمحافظة الوسطى.

ومف متطمبات إجراء ىذه الدراسة إعداد اختبار؛ لقياس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص

األدبية لطالبات الصؼ الخامس ،ليذا يرجى مف سيادتكـ التكرـ بإبداء آرائكـ ،فيما ترونو مناسباً
مف وجية نظركـ ،وذلؾ مف حيث:






مستوى مالءمة أسئمة االختبار لميارات الفيـ القرائي.
مدى صحتيا المغوية.

إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسباً.
مدى وضوح تعميمات االختبار.

اقتراح أي تعديالت ،أو إضافات ضرورية.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ الحتراـ

الباحثة

صفاء حرب أبك
مكتكمة

058

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

تعميمات الختبار

اختبار الفيـ القرائي لمنصكص األدبية لمصؼ الخامس

عزيزتي الطالبة…
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،

بيف يديؾ اختبار الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،ييدؼ إلى قياس ميارات الفيـ القرائي

لمنصوص األدبية لمصؼ الخامس ،وأعممؾ عزيزتي الطالبة أف ىذا االختبار ليس لو أي تأثير
عمى درجاتؾ في كافة المواد الدراسية ،بقدر ما يحقؽ غرض البحث العممي فقط؛ الرجاء أف

تجيبي عف االختبار بدقة وصدؽ وجدية وذلؾ باختيار البديؿ المناسب.
 -0ال تبدئي في اإلجابة وال تقمبي الصفحة قبؿ أف يؤذف لؾ.
 -5يتكوف االختبار مف ثالثيف سؤاالً.

مالحظة :ىذا االختبار تجريبي ال يؤثر عمى درجتؾ الشيرية أو الفصمية أو السنوية.
االسـ…………………………………………… :
الصؼ…………………………………………… :
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
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اقرئي األبيات ،ثـ أجيبي األسئمة التي تمييا:
قد

إلى

أمي

التي

ومف

جوع

يشد
ّ
واخوتي

أنيمتني

حناناً في الطفولة والشباب

ظفر

ومف عري يعض بألؼ ناب

ومف أرخت عمى زغب حنايا

توفر

تقمّ ِب

لي

الحياةَ

بألؼ

ضنى
َ

اليتامى

وعس اًر
ُ

ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

تقيـ مف أذى أو مف عذاب

قميالً مف طعاـ أو شر ِ
اب
ِ
ٍ
أطفاؿ سغاب
حؽ
قضي
ّ
لتَ َ

 -0إلى أمي التي قد أنيمتني .مرادؼ كممة (أنيمتني)

أ -سقتني

ب -أطعمتني

أ -صعباً

ب -يس اًر

أ -عطاء أـ

ب -صبر أـ

أ -حب أُـ

ب -حناف أُـ

 -5تقبمت الحياة ضنى كعس ارن .مضاد كممة عس ارن
 -3الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة ىي:

ج -عممتني

د -أحبتني

ج -ممنوعاً

د -مقبوالً

ج -تحمؿ األـ لمصاعب الحياة د -عطؼ أـ

 -2جميع ما يمي أفكار جزئية لألبيات السابقة ما عدا كاحدا:

ج -صبر أُـ

د -تخمي أُـ

 -2تقبم ًت الحياة ضنى كعس ارن ،لتقضي حؽ أطفاؿ سغاب .عالقة الجممة الثانية باألكلى
ىي عالقة:

أ -تفسيرية

ب -تعميمية

أ -حب األـ

ب -تقدير األـ

ج -صبر األـ

أ -توكيد

ب -شرط

ج -نداء

د -قصر

أ -كممات إلى أمي

ب -إلى نور عيني

ج -فضؿ أمي

د -حب أمي

 -1القيمة التي يدعك إلييا الشاعر ىي:
 -7قد أنيمتني أسمكب:

 -2العنكاف المعبر عف األبيات السابقة ىك:

ج -عكسية

د -طردية
د -رعاية األـ

 -9الجممة التي كردت فييا كممة المصاب بمعنى األلـ ،ىي إحدل الجمؿ التالية:

أ -تحممت األـ المصاب

ب -واجيت األرممة المصاب

ج -عولج المصاب في المستشفى

د -أسعؼ المصاب

055

 -08الفكرة حناف أـ يأتي ترتيبيا في األبيات السابقة:
أ -األولى

ج -الثالثة

ب -الثانية

اقرئي األبيات ،ثـ أجيبي األسئمة التي تمييا:
خير زو ٍج
أفي العشريف تفقد
َ
فيا أمي حممتؾ في فؤادي
ولو أني وضعتؾ في جفوني

عمى أني أ ِّ
ُسدد بعض ديني
ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

د -الرابعة

ِ
صاب
الم َ
وتحمؿ وحدىا ث َق َؿ ُ
يوـ الحساب
إلى أف نمتقي َ
يت مالَ َؾ مف ثَو ِ
اب
لما وفِّ ُ
ِ
ِ
تاب
بما أُىديؾ في ىذا الك َ

خير زكج .مرادؼ كممة خير
 -00أفي
ى
العشريف تفقد ى
ج -أكرـ
ب -أحسف
أ -أفضؿ
ً
تفقد
خير ىز و
كج .مضاد ي
 -05تفق يد ى
ج -تكسب
ب -تُعطي
أ -تُمنح
 -03الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة ىي

د -أقرب
د -تأخذ

أ -تحمؿ األـ ألعباء تربية األبناء

ب -تعب أـ مف أجؿ أبنائيا

ج -دور األـ في حياة أبنائيا

د -جميؿ أـ نحو أبنائيا

أ -تحمؿ األـ لممصاعب

ب -حب أـ

 -02جميع ما يمي أفكار جزئية لألبيات السابقة ما عدا كاحدة

د -إىماؿ األـ

جَ -رد الجميؿ لألـ
يت مالى ًؾ مف ثىكاب .عالقة الجممة الثانية باألكلى
 -02لك أني كضعتؾ في جفكني ،لما كفَّ ي
ىي
أ -تفسيرية

ب -شرطية

أ -جميؿ األـ

ب -احتراـ األـ

ج -تفضيؿ األـ

أ -نداء

ب -شرط

ج -توكيد

د -قصر

ج -تحمؿ أـ

د -ضعؼ أـ

 -01القيمة التي يدعك إلييا الشاعر في األبيات ىي
 -07فيا أمي حممتؾ في فؤادم .أسمكب

المعبر عف األبيات السابقة ىك
 -02العنكاف
ٌ
ب -قوة أـ
أ -شجاعة أـ
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ج -تعميمية

د -عكسية
د -نكراف األـ

 -09الجممة التي كردت فييا كممة الحساب بمعنى يكـ القيامة .ىي إحدل الجمؿ التالية
ب -يتعمـ الطمبة الحساب

أ -لف يفمت أحد مف يوـ الحساب

د -الحساب مف المواد األساسية

ج -مادة الحساب تحتاج إلى انتباه

 -58الفكرة رد الجميؿ لألـ يأتي ترتيبيا في األبيات السابقة
ب -الثانية

أ -األولى

ج -الثالثة

اقرئي األبيات ،ثـ أجيبي األسئمة التي تمييا:
وطني

المفدى

بالكفاح

تحر ار

ي أرضيا
فابف الجزائر صار َس ّ
قد كاف تحرير الجزائر غاية
ىي سؤالنا األسمى الذي مف أجمو

يوـ عيد النصر صفوؾ قد حال
يا َ
ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

ومصيره

بعد

د -الرابعة
النجاح

والغاصب المحتؿ ولّى مدب ار
مثمي لثورتنا وفتحاً أكب ار

ثرنا عمى الباغي المغير لنثأ ار

اف عمى القموب وكد ار
ما كاف ر َ

 -50قد كاف تحرير الجزائر غاية .مراد غاية في العبارة السابقة

أ -ىدؼ

ب -قيمة

ج -عبرة

ً
المغير ل ىنثٍأرا .مضاد الباغي في العبارة السابقة ىك
 -55ثيرنا عمى الباغي
ج -الديمقراطي
ب -المحب
أ -العادؿ
 -53الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة ىي

أ -تحرير الجزائر مف المستعمر الفرنسي

تقر ار

د -مطمب
د -المتعاوف

ب -ىدؼ الثورة الجزائرية تحرر الجزائر

ج -فرحة الشعب الجزائري بيوـ االستقالؿ

د -ىروب المستعمر الفرنسي مف الجزائر

أ -ىدؼ الثورة الجزائرية تحرر الجزائر

ب -يوـ االستقالؿ عيد بالنسبة لمجزائرييف

 -52جمع ما يمي أفكار جزئية لألبيات السابقة ما عدا كاحدة

د -خروج المستعمر الفرنسي مف الجزائر

ج -بقاء المستعمر الفرنسي في الجزائر

 -52ثرنا عمى الباغي المغير ،لنثأرا .عالقة الجممة الثانية باألكلى ىي:

أ -عكسية

ب -تعميمية

ج -طردية

أ -الحرية

ب -االستقالؿ

ج -حب الوطف

د -الظمـ

ج -توكيد

د -قصر

 -51القيمة التي يدعك إلييا الشاعر في األبيات ىي:

 -57يا يكـ ً
عيد النصر .أسمكب
ى ى
ب -شرط
أ -نداء
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د -تفسيرية

المعبر عف األبيات السابقة ىك
 -52العنكاف
ِّ

ب -استعمار الجزائر
أ -تحرير الجزائر
 -59الجممة التي كردت في كممة كلَّى بمعنى ىرب .ىي إحدل الجمؿ اآلتية
ب -ولَّى زمف االحتالؿ
أ -المحتؿ ولَّى مدب اًر
ج -زمف الفف الجميؿ ولَّى

ج -حب الجزائر

د -الفصؿ الدراسي األوؿ قد ولَّى

 -38الفكرة ىدؼ الثكرة الجزائرية ،يأتي ترتيبيا في األبيات السابقة

أ -األوؿ

د -عيد الجزائر

ج -الثالث

ب -الثاني

د -الرابع

مفتاح تصحيح اختبار الفيـ القرائي لمنصكص األدبية
الرقـ

اإلجابة

الرقـ

اإلجابة

-0

أ

-02

ب

-5

ب

-09

أ

-3

أ

-58

أ

-2

د

-50

أ

-2

ب

-55

أ

-1

أ

-53

أ

-7

أ

-52

ج

-2

ج

-52

ب

-9

أ

-51

ب

-08

أ

-57

أ

-00

أ

-52

أ

-05

ج

-59

أ

-03

أ

-38

أ

-02

د

-30

-02

ب

-01

ب

-07

د
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ممحؽ رقـ (:)4
الصكرة النيائية لختبار الفيـ القرائي لمنصكص األدبية لدل طالبات الصؼ الخامس

جامعػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػر  -غػػػػػػػػػػزة

عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجسػػتير المنػػاىج وأسػػاليب التػػدريس

الصىرة النهائيت الختبار الفهم القرائي للنصىص
األدبيت لذي طالباث الصف الخامس

قدمت ىذه الدراسة استكمالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج
كأساليب التدريس  -كمية التربية  -جامعة األزىر  -غزة
0341ى – 6802ـ
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جامعػػة األزىػػر  -غػػزة

عم ػ ػ ػػادة الد ارس ػ ػ ػػات العميػػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجستير المناىج وأسػاليب

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس
األستاذ الفاضؿ ………………………… /حفظو اهلل كرعاه
المكضكع :تحكيـ اختبار ميارات الفيـ القرائي األدبية لمصؼ الخامس
تحية طيبة وبعد،

تقوـ الباحثة بدراسة تجريبية؛ لنيؿ درجة الماجستير في التربية – تخصص مناىج

وطرؽ تدريس ،وذلؾ بعنواف "أثر توظيؼ استراتيجية القبعات الست في تنمية ميارات الفيـ

القرائي لمنصوص األدبية لدى طالبات الصؼ الخامس بالمحافظة الوسطى.

ومف متطمبات إجراء ىذه الدراسة إعداد اختبار؛ لقياس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص

األدبية لطالبات الصؼ الخامس ،ليذا يرجى مف سيادتكـ التكرـ بإبداء آرائكـ ،فيما ترونو مناسباً

مف وجية نظركـ وذلؾ مف حيث:






مستوى مالءمة أسئمة االختبار لميارات الفيـ القرائي.

مدى صحتيا المغوي.

إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسباً.
مدى وضوح تعميمات االختبار.

اقتراح أي تعديالت أو إضافات ضرورية.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ الحتراـ

الباحثة

صفاء حرب أبك
مكتكمة
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

تعميمات الختبار

اختبار الفيـ القرائي لمنصكص األدبية لمصؼ الخامس

عزيزتي الطالبة…
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،

بيف يديؾ اختبار الفيـ القرائي لمنصوص األدبية ،ييدؼ إلى قياس ميارات الفيـ القرائي

لمنصوص األدبية لمصؼ الخامس ،وأعممؾ عزيزتي الطالبة أف ىذا االختبار ليس لو أي تأثير
عمى درجاتؾ في كافة المواد الدراسية ،بقدر ما يحقؽ غرض البحث العممي فقط؛ الرجاء أف

تجيب عف االختبار بدقة وصدؽ وجدية وذلؾ باختيار البديؿ المناسب.
 -0ال تبدأ في اإلجابة وال تقمب الصفحة قبؿ أف يؤذف لؾ.
 -5يتكوف االختبار مف ثالثيف سؤاالً.

مالحظة :ىذا االختبار تجريبي ال يؤثر عمى درجتؾ الشيرية أو الفصمية أو السنوية.
االسـ…………………………………………… :
الصؼ…………………………………………… :
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
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اقرئي األبيات ،ثـ أجيبي األسئمة التي تمييا:
قد

إلى

أمي

التي

ومف

جوع

توفر

لي

يشد
ّ
واخوتي

أنيمتني

حناناً في الطفولة والشباب

ظفر

ومف عري يعض بألؼ ناب

ومف أرخت عمى زغب حنايا
بألؼ

اليتامى

تقمّ ِب الحياةَ
ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
ضنى
َ

وعس اًر
ُ

تقيـ مف أذى أو مف عذاب

قميالً مف طعاـ أو شر ِ
اب
ِ
ٍ
أطفاؿ سغاب
حؽ
قضي
ّ
لتَ َ

 -0إلى أمي التي قد أنيمتني .مرادؼ كممة (أنيمتني)

أ -سقتني

ب -أطعمتني

ج -عممتني

أ -عطاء أـ

ب -ىروب أـ

ج -تحمؿ األـ لمصاعب الحياة د -قسوة أـ

 -5تقبمت الحياة ضنى كعس ارن .مضاد كممة عس ارن
ب -يس اًر
ج -ممنوعاً
أ -صعباً
 -3الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة ىي:
 -2جميع ما يمي أفكار جزئية لألبيات السابقة ما عدا كاحدا:

د -أحبتني
د -مقبوالً

أ -حب أُـ

ب -حناف أُـ

ج -صبر أُـ

د -تخمي أُـ

أ -تفسيرية

ب -تعميمية

ج -عكسية

د -طردية

أ -حب األـ

ب -إبعاد األـ

ج -كره األـ

د -رعاية األـ

ج -نداء

د -قصر

ج -فضؿ أمي

د -تراجع أمي

 -2تقبم ًت الحياة ضنى كعس ارن ،لتقضي حؽ أطفاؿ سغاب .عالقة الجممة الثانية باألكلى
ىي عالقة:
 -1القيمة التي يدعك إلييا الشاعر ىي:
 -7قد أنيمتني أسمكب:

أ -توكيد

ب -شرط

 -2العنكاف المعبر عف األبيات السابقة ىك:

أ -كممات إلى الغالية

ب -إلى نور عيني

 -9الجممة التي كردت فييا كممة المصاب بمعنى األلـ ،ىي إحدل الجمؿ التالية:
ب -واجيت األرممة المصاب

أ -تحممت األـ المصاب

د -أسعؼ المصاب

ج -عولج المصاب في المستشفى

 -08الترتيب الصحيح لألفكار حسب كركدىا في النص:

أ -حناف األـ  ،حماية األـ ألبنائيا ،تحمؿ األـ لمشاؽ الحياة.

ب -حناف األـ ،تحمؿ األـ لممشاؽ ،حماية األـ ألبنائيا.
ج -حماية األـ ألبنائيا ،حناف األـ ،تحمؿ األـ لممشاؽ
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د -تحمؿ األـ لممشاؽ ،حناف األـ ،حماية األـ ألبنائيا
اقرئي األبيات ،ثـ أجيبي األسئمة التي تمييا:

خير زو ٍج
أفي العشريف تفقد
َ
فيا أمي حممتؾ في فؤادي
ولو أني وضعتؾ في جفوني
عمى أني أ ِّ
ُسدد بعض ديني

ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

ِ
صاب
الم َ
وتحمؿ وحدىا ث َق َؿ ُ
يوـ الحساب
إلى أف نمتقي َ
يت مالَ َؾ مف ثَو ِ
اب
لما وفِّ ُ
ِ
ِ
تاب
بما أُىديؾ في ىذا الك َ

خير زكج .مرادؼ كممة خير
 -00أفي
ى
العشريف تفقد ى
ج -أكرـ
ب -أقرب
أ -أفضؿ
ً
تفقد
خير ىز و
كج .مضاد ي
 -05تفق يد ى
ج -تكسب
ب -تُعطي
أ -تُمنح
 -03الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة ىي

أ -تحمؿ األـ ألعباء تربية األبناء

د -أقرب
د -تأخذ

ب -تخمي أـ عف أبنائيا

د -جميؿ أـ نحو أبنائيا

ج -دور األـ في حياة أبنائيا

 -02جميع ما يمي أفكار جزئية لألبيات السابقة ما عدا كاحدة

ب -حب أـ

أ -تحمؿ األـ لممصاعب

د -إىماؿ األـ

جَ -رد الجميؿ لألـ
يت مالى ًؾ مف ثىكاب .عالقة الجممة الثانية باألكلى
 -02لك أني كضعتؾ في جفكني ،لما كفَّ ي
ىي:
ج -تعميمية

د -عكسية

أ -تفسيرية

ب -شرطية

ج -إبعاد األـ

د -نكراف األـ

أ -جميؿ األـ

ب -احتراـ األـ

المعبر عف األبيات السابقة ىك
 -02العنكاف
ٌ
ب -فضؿ أـ
أ -شجاعة أـ

ج -توكيد

د -استفياـ

أ -نداء

ب -شرط

ج -سذاجة أـ

د -ضعؼ أـ

أ -لف يفمت أحد مف يوـ الحساب

ب -يتعمـ الطمبة الحساب

 -01القيمة التي يدعك إلييا الشاعر في األبيات ىي
 -07أفي العشريف تفقد خير زكج .أسمكب

 -09الجممة التي كردت فييا كممة الحساب بمعنى يكـ القيامة .ىي إحدل الجمؿ التالية
د -الحساب مف المواد األساسية

ج -مادة الحساب تحتاج إلى انتباه

 -58الترتيب الصحيح لألفكار حسب كركدىا في النص:

أ -تحمؿ األـ ألعباء الحياة ،رد الجميؿ لألـ  ،العجز عف سداد ديف األـ.
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ب -رد الجميؿ لألـ ،تحمؿ األـ ألعباء الحياة ،العجز عف سداد ديف األـ.
ج -العجز عف سداد ديف األـ ،تحمؿ األـ ألعباء الحياة ،رد الجميؿ لألـ.

د -تخمي أـ  ،رد الجميؿ لألـ ،تحمؿ األـ ألعباء الحياة.
اقرئي األبيات ،ثـ أجيبي األسئمة التي تمييا:
وطني

المفدى

بالكفاح

تحر ار

ي أرضيا
فابف الجزائر صار َس ّ
قد كاف تحرير الجزائر غاية
ىي سؤالنا األسمى الذي مف أجمو

ومصيره

بعد

النجاح

تقر ار

والغاصب المحتؿ ولّى مدب ار
مثمي لثورتنا وفتحاً أكب ار

ثرنا عمى الباغي المغير لنثأ ار

اف عمى القموب وكد ار
يوـ عيد النصر صفوؾ قد حال
ما كاف ر َ
يا َ
 -50ضعي دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
قد كاف تحرير الجزائر غاية .مراد غاية في العبارة السابقة

ج -عبرة

ب -قيمة
أ -ىدؼ
ً
المغير ل ىنثٍأرا .مضاد الباغي في العبارة السابقة ىك
 -55ثيرنا عمى الباغي
ج -الديمقراطي
ب -المحب
أ -العادؿ
 -53الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة ىي:

أ -تحرير الجزائر مف المستعمر الفرنسي

د -ميزة
د -المتعاوف

ب -ىدؼ الثورة الجزائرية تحرر الجزائر

ج -فرحة الشعب الجزائري بيوـ االستقالؿ

د -ىروب المستعمر الفرنسي مف الجزائر

أ -ىدؼ الثورة الجزائرية تحرر الجزائر

ب -يوـ االستقالؿ عيد بالنسبة لمجزائرييف

 -52جمع ما يمي أفكار جزئية لألبيات السابقة ما عدا كاحدة

د -خروج المستعمر الفرنسي مف الجزائر

ج -بقاء المستعمر الفرنسي في الجزائر

 -52ثرنا عمى الباغي المغير ،لنثأرا .عالقة الجممة الثانية باألكلى ىي:

أ -عكسية

ب -تعميمية

ج -طردية

أ -الحرية

ب -االستقالؿ

ج -حب الوطف

د -الظمـ

ج -توكيد

د -قصر

ج -حب الجزائر

د -عيد الجزائر

 -51القيمة التي يدعك إلييا الشاعر في األبيات ىي:

 -57يا يكـ ً
عيد النصر .أسمكب
ى ى
ب -شرط
أ -نداء

المعبر عف األبيات السابقة ىك
 -52العنكاف
ِّ

ب -استعمار الجزائر
أ -تحرير الجزائر
 -59الجممة التي كردت في كممة كلَّى بمعنى ىرب .ىي إحدل الجمؿ اآلتية
ب -ولَّى زمف االحتالؿ
أ -المحتؿ ولَّى مدب اًر
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د -تفسيرية

د -الفصؿ الدراسي األوؿ قد ولَّى

ج -زمف الفف الجميؿ ولَّى

 -38الترتيب الصحيح لألفكار حسب كركدىا في النص:

أ -تحرر الجزائر بالكفاح والنضاؿ ،ىروب المحتؿ الفرنسي ،ىدؼ الثورة الجزائرية تحرير
الجزائر ،استقالؿ الجزائر يوـ عيد.

ب -ىروب المحتؿ الفرنسي ،تحرر الجزائر بالكفاح والنضاؿ ،ىدؼ الثورة الجزائرية تحرير
الجزائر ،استقالؿ الجزائر يوـ عيد.

ج -ىدؼ الثورة الجزائرية تحرير الجزائر ،تحرر الجزائر بالكفاح والنضاؿ ،ىروب المحتؿ
الفرنسي ،استقالؿ الجزائر يوـ عيد.

د -استقالؿ الجزائر يوـ عيد ،ىدؼ الثورة الجزائرية ،تحرير الجزائر بالكفاح والنضاؿ ،ىروب
المحتؿ الفرنسي.
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ممحؽ رقـ ( :)5تحكيـ دليؿ المعمـ

جامعػػة األزىػػر  -غػػزة

عم ػ ػ ػػادة الد ارس ػ ػ ػػات العميػػ ػ ػػا

كميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ماجستير المناىج وأسػاليب

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس

تحكيم دليل المعلم

قدمت ىذه الدراسة استكمالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج
كأساليب التدريس  -كمية التربية  -جامعة األزىر  -غزة
0341ى – 6802ـ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
ماجستٌر المناهج وأسالٌب التدرٌس

األستاذ الفاضؿ/ة …………… :حفظو اهلل كرعاه

الموضوع :تحكيم دليل المعلم
تحية طيبة وبعد،
تقوم الباحثة بدراسة تجرٌبٌة؛ لنٌل درجة الماجستٌر فً التربٌة – تخصص مناهج وطرق تدرٌس وذلك
بعنوان
"أثر توظيف استراتيجية القبعات الست في تنمية مهارات الفهم القرائي للنصوص األدبية
لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بالمحافظة الوسطى"
ومن متطلبات إجراء هذه الدراسة إعداد دلٌل المعلم لالسترشاد به فً تدرٌس مهارات الفهم
القرائً للنصوص األدبٌة بتوظٌف استراتٌجٌة القبعات الست ،وٌرجى من سٌادتكم التكرم
بقراءة الدلٌل وإبداء آرائكم ،فٌما ترونه مناسبا ً من وجهة نظركم ،وذلك من حٌث:






السالمة العلمٌة واللغوٌة.
مدى صحة التحضٌر ،ومدى ارتباط أهداف كل درس بالموضوع.
مناسبة المهمات وأسئلة التقوٌم.
إضافة أو حذف ،أو تعدٌل ما ترونه مناسباً.
اقتراح أي تعدٌالت ،أو إضافات ضرورٌة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
تقديـ
أخي المعمـ /أختي المعممة:
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،
في إطار جيود ىذه الدارسة تـ إعداد دليؿ المعمـ في ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية

وفقاً الستراتيجية القبعات الست لدى طالبات الصؼ الخامس ،وقد كاف مف وراء ىذا العمؿ
تحديد بعض الخطوات األساسية التي يمكف أف تساعد في تنمية ميارات الفيـ القرائي لمنصوص

األدبية المستيدفة ،وفي نفس الوقت تمنح المعمـ الفرصة لإلبداع والتجديد والتجريب.

يبدأ الدليؿ بذكر أىداؼ الدليؿ عامة ،ميارات :الفيـ القرائي المراد تنميتيا ،أىمية النصوص

األدبية وصؼ القبعات الست وتوجييات عامة لتدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية
وفؽ استراتيجية القبعات الست.
ولقد جاء ىذا الدليؿ مسانداً ومعيناً عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة المتمثمة في تنمية ميارات
الفيـ القرائي لمنصوص األدبية بيسر وسيولة ،ويظؿ ىذا الدليؿ عبارة عف اجتيادات ساعية إلى
تنظيـ الموقؼ التعميمي ،وتوجيو األنشطة والفعاليات المختمفة نحو األىداؼ المقصودة دوف أف

يكوف قيداً عمى تفكير المعمـ ،أو إبداعو ،فمضموف الدليؿ يركز عمى تحديد الخطوات األساسية
لتدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية وفؽ استراتيجية القبعات الست.

وفي إطار ىذه الخطوات يمكف لممعمـ أف يبتكر مف األنشطة واألفكار الداعمة مف رصيد خبرتو

الثرية لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.
أىداؼ دليؿ المعمـ:

 -0تحديد ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية التي يستند إلييا الدليؿ.
 -5تحديد أىمية النصوص األدبية.

 -3تعريؼ ووصؼ الست ارتيجية القبعات الست.

 -2تحديد األىداؼ العامة لتطبيؽ استراتيجية قبعات التفكير الست.
 -2توظيؼ قبعات التفكير في تدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية.
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أكلن :الفيـ القرائي كمياراتو:
يعرؼ الفيـ القرائي "بأنو تفاعؿ القارئ مع النص المقروء بما يمكنو مف اكتساب بعض

الميارات ،وىي استنتاج المعاني مف السياؽ ،وتحديد المفاىيـ الرئيسة والمفاىيـ الفرعية ،وتحميؿ
النص ،وفيـ األفكار وتفسير وابداء الرأي ،ويستدؿ عمى اكتسابيا مف خالؿ اختبار وضع

خصيصاً لقياس ىذه الميارات" (العتيبي( )222 :2014 ،فراج.)202 ،2010 ،
أما ميارات الفيـ القرائي فيي:
 -0استخالص الفكرة الرئيسة.

 -5استخالص األفكار الجزئية.
 -3ترتيب األحداث واألفكار وفقاً لتتابعيا المقروء.
 -2تفسير معاني الكممات مف خالؿ السياؽ.
 -2تحديد مضاد بعض الكممات.

 -1إدراؾ أنواع األساليب المختمفة في النص.
 -7التفريؽ في المعنى بيف ألفاظ وعبارات.

 -2استنتاج القيـ والعبر والدروس المستفادة.
 -9اختيار عناويف جديدة لمنص.

 -08استنتاج العالقات المختمفة بيف المعاني واألفكار.
ثانيان :أىمية النصكص األدبية:

تمثؿ النصوص األدبية فرعاً ميماً مف فروع األدب العربي ،يتـ مف خاللو تقديـ مختارات شعرية
ونثرية أبدعيا الشعراء واألدباء عمى مر العصور ،تتوفر فييا صفات الجماؿ الفني سواء مف

حيث األفكار أو المعاني أو القيـ التي تنادي بيا.

وتشكؿ النصوص األدبية أساساً لدراسة فروع المغة األخرى ،إذ يمكف في ىذه الحالة تفسير
مفردات النص ،وشرح عباراتو وتوضيح ما اشتمؿ عميو مف الصور البالغية والمسائؿ النحوية،
وما جاء فيو مف اإلشارات التاريخية مع التحدث عف حياة الشاعر أو الكاتب صاحب النص،

وما قد يكوف لو مف مميزات ومآثر عف المغة وآدابيا ،ومدى تأثره بغيره وتأثيره في سواه وذكر
الظروؼ التي كتب فييا النص ،وقد يستطرد المؤلؼ ليستشيد عمى صحة آرائو بذكر نصوص

أخرى تؤيدىا.
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وبذلؾ فإف النصوص األدبية تيسر عمى الطالب وتقؼ بو عمى مستويات راقية مف االستخداـ

المغوي سواء عمى مستوى المفردات أو التراكيب أو العالقة بينيما ،بما يكسبو القدرة عمى فيـ
مفردات وتراكيب المغة.
وتعود التالميذ تعمؽ المقروء وسبر أغواره تحميالً حتى يفيـ معناه ويتجاوز أىداؼ المعنى إلى

مغازيو ،ولمنصوص األدبية دورىا في بعث السرور النفسي والراحة واالطمئناف في نفس القارئ

أو المستمع ،وىو ذلؾ السرور الشبيو بما يشعر بو المتنزه في حديقة ما ،أو المستمع لمحف

موسيقى شجي ىادئ كما أنيا تسيـ في السمو بالذوؽ الجمالي األدبي ،نتيجة لمزاولة قراءة
األدب الجميؿ أو سماعو فتتربى عند الفرد عاطفة حساسة تؤثر فيما يتخيره منو لقراءتو وفيما

ينتجو مف ألواف األدب الراقي ،فضالً عف التأثر بما في األدب مف أفكار وأساليب جميمة ،تظير
في التعبير الشفوي أو الكتابي لمقارئ أو المستمع ،فالقارئ أو المستمع المحب لألدب يتأثر بو

ويحاكيو (مذكور( )254 :2009 ،الدليمي والوائمي.)102 :2005 ،
ثالثان :استراتيجية القبعات الست:

ىي مجموعة مف اإلجراءات والطرؽ المخطط ليا تتبعيا معممة المغة العربية مع طالب الصؼ
الخامس األساسي أثناء تدريسيـ ميارات الفيـ القرائي لمنصوص األدبية لمتوجيو واالرتقاء

بتفكيرىـ ليشمؿ ست أنماط مف التفكير.
كصؼ القبعات الست:

إف قبعات التفكير الست ىي ليست قبعات حقيقية ،وانما قبعات نفسية ،إذ أعطى دي بونو لكؿ قبعة
لوناً يعكس طبيعة التفكير المستخدـ ،واستخدـ دي بونو األلواف لتسمية القبعات لسيولة تذكرىا،

ولسيولة التمييز بينيما ،باإلضافة إؿ أف كؿ لوف مرتبط بالوظيفة التي تقوـ بيا القبعة ،ويمكف
توضيح ذلؾ بما يمي:

 -0القبعة البيضاء :إف قبعة التفكير البيضاء تعتبر أداة توجيو وتدريب عمى الدقة
والحيادية ،وتدفع مف يرتدييا أف يكوف أكثر حيادية وموضوعية في تقديـ المعمومات،

وتمثؿ ىذه القبعة اتجاىاً ونظاماً يشجع الفرد عمى فصؿ الحقائؽ عف التفسيرات
واالستنتاجات وعندما يضع الفرد عمى رأسو قبعة التفكير البيضاء ،عميو أف يتخيؿ نفسو

ككمبيوتر يعطي الحقائؽ واألشكاؿ التوضيحية التي تطمب منو بطريقة محايدة

وموضوعية دوف الدخوؿ في تفسيرات وآراء ،ويقوـ مف يرتدي ىذه القبعة بدور الباحث
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عف المعمومات والحقائؽ ،يسأؿ أسئمة بيدؼ الحصوؿ عمى المعمومات( .عبيدات وأبو

سييمة)173 :2005 ،

 -5القبعة الحمراء :يركز تفكير القبعة الحمراء عمى العواطؼ والمشاعر والنواحي غير
العقالنية وغير المنطقية في التفكير ،إف ارتداء القبعة الحمراء يتيح لممفكر القوؿ ىذا

شعوري حوؿ الموضوع ،ولذا فإنيا تضفي شرعية لممشاعر واألحاسيس كجزء ميـ في

التفكير ،وعمى ذلؾ تكوف القبعة الحمراء نقيضاً لمقبعة البيضاء التي تتميز بالحياد

والموضوعية بعيداً عف العواطؼ ،ويؤكد دي بونو أف القبعة الحمراء تغطي نوعيف
كبيريف مف األحاسيس ،يختص أوليما باألحاسيس العادية المعروفة كالخوؼ والغضب،

والكره واإلعجاب… الخ ،ويختص اآلخر بالحكـ المعقد عمى األمور ،ويعتمد في ذلؾ
عمى الحدس والبديية ،والحس الداخمي ،وتذوؽ الجماؿ (دي بونو.)85 :2001 ،

 -3القبعة السكداء :يركز تفكير القبعة السوداء عمى التقييـ السمبي لألمور وال يعتبر تفكير

القبعة السوداء نزاعاً أو خالفاً ،ولكنو محاولة لوضع العناصر السمبية عمى الخريطة،
ويشير مفكر القبعة السوداء إلى أسباب عدـ صالحية فكرة ما مف الناحية العممية ،كما

يبيف مخاطر الفكرة ،وكذلؾ يشير إلى األخطاء في تصميـ ما ،وتوضيح العيوب

واألخطاء ،والتحذير مف العواقب ،والنقد واصدار األحكاـ السمبية (عبيدات وأبو سييمة،
.)173 :2005
 -2القبعة الصفراء :تعد القبعة الصفراء نقيضاً لمقبعة السوداء مف حيث االتجاه واتخاذ
الموقؼ ،فالقبعة السوداء تيتـ بالتقييـ السمبي ،بينما تركز الصفراء عمى التقييـ

اإليجابي ،ويبحث تفكير ىذه القبعة عف القيمة والفائدة ويشجعيا ،ويقوـ مف يرتدييا
بالبحث عف التفاؤؿ واألمؿ واإليجابيات والمنافع ،ويقوـ بدور التفكير البناء الداعـ

(عبيدات وأبو سييمة.)174 :2005 ،

 -2القبعة الخضراء :إف تفكير القبعة الخضراء معني باألفكار والرؤى الجديدة لمنظر
لألشياء ،واحداث تغيرات فييا ،وترمز القبعة الخضراء لإلبداع واالبتكار ،ويقوـ

الشخص الذي يرتدييا باستخداـ مصطمحات التفكير اإلبداعي ،ويقوـ األشخاص الذيف

معو بالتعامؿ مع المخرجات عمى أساس أنيا إبداعية ومبتكرة ،ويقدـ مقترحات وأفكار
جديدة ،ويقدـ بدائؿ متنوعة

(دي بونو.)199 ،2008 ،
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 -1القبعة الزرقاء :يكوف تفكير ىذه القبعة مسؤوالً عف التمخيص ،واآلراء العامة والنتائج
التي تحدث مف وقت آلخر خالؿ عممية التفكير ،وعمى ذلؾ فالقبعة الزرقاء ىي قبعة

التحكـ والتنظيـ لعممية التفكير نفسيا ،ومف يرتدي ىذه القبعة يقوـ بوضع الخطط

التنفيذية ،ويراعي كؿ األفكار المطروحة مف القبعات األخرى ،ويتخذ الق اررات المناسبة،
ويعرؼ المشكالت ،ويصوغ األسئمة ،ويحدد الواجبات ،والمياـ التفكيرية الالزـ تنفيذىا

(عبيدات وأبو سييمة .)174 :2005 ،

رابعان :األىداؼ العامة لتطبيؽ استراتيجية قبعات التفكير الست:
إف استراتيجية قبعات التفكير الست ليا أىداؼ عديدة في المجاؿ التربوي العممي ،ومف ىذه
ّ
األىداؼ( :سيد والجمؿ)236 :2012 ،
 -0تعطي الفرد أفقاً واسعاً لالستماع الجيد لجميع وجيات النظر مف جميع األشخاص ومف
عدة أوجو.

 -5تعطي الفرد أرضاً خصبة لتنشئة ىذه الميارة واالىتماـ والتحميؽ بيا بعيداً عف حدود
التفكير التقميدي أو النمطي ،فيي لغة بسيطة واضحة ىدفيا االرتقاء بنوعية وكفاءة

التفكير.

 -3تعطي الفرد منطقاً عممياً ينص ويؤكد عمى أف التفكير ميارة يمكف تعمميا وممارستيا
واتقانيا.

 -2التركيز عمى أىمية المعمومات والتدقيؽ الواعي في مصداقيتيا.
 -2إتقاف عممية الموازنة بيف أنواع التفكير.

 -1زرع أرض خصبة ومناسبة لممارسة اإلبداع وينسجـ مع تطبيقات التفكير اإلبداعي،
حيث يتضمف تقديـ مقترحات وتطوير أفكار جديدة.

 -7تجعؿ الفرد ممماً بجميع جوانب الموضوع أو المشكمة ،فال ينظر ليا مف جانب واحد.

 -2تجعؿ الفرد يحس باآلخريف ،فيتفاعؿ معيـ ويتعاطؼ معيـ ويتفيـ طريقة تفكيرىـ مع

قدرة أكبر عمى فيـ اآلخريف ،واحتوائيـ والمرونة في التفكير ،مما يجعؿ الفرد منفتحاً
عمى آراء اآلخريف وأفكارىـ.
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خامسان :تكظيؼ قبعات التفكير في تدريس ميارات الفيـ القرائي لمنصكص األدبية:
 -0تقسيـ التالميذ إلى مجموعات غير متجانسة (وفقاً لوضع الجموس أو بأية طريقة أخرى
كاأللواف المفضمة ،أو اليوايات المشتركة… الخ) بحيث ال يزيد عدد أفراد المجموعة عمى
 6مشاركيف.
 -5توجيو كؿ مجموعة أف تختار لنفسيا اسماً جذاباً ،ورم اًز مصو اًر وشعا اًر معب اًر عف اسـ
المجموعة ،ومتناسباً مع رمزىا.

مثاؿ :مجموعة األمؿ ،رمزىا :الشمعة ،وشعارىا :ال حياة بدوف أمؿ ،وتعييف قائد ليا

يتولى تنظيـ العمؿ بيف أفرادىا.

 -3تكميؼ أفراد المجموعات بالتعاوف فيما بينيـ القتراح بعض قواعد العمؿ التي يرونيا
ضرورية لتنظيـ العمؿ داخؿ الصؼ مف خالؿ تحدي ستة أشياء يقبمونيا ،وستة أشياء

أخرى يرفضونيا في أثناء العمؿ ،وتسجيؿ قائمة بأىـ ىذه القواعد عمى لوحة كبيرة
وتعميقيا عمى الحائط أماـ التالميذ لتكوف بمثابة ميثاؽ شرؼ ينظـ العمؿ في دروس

النصوص األدبية.

 -2توضيح أف القبعة البيضاء ىي قبعة الحياد والموضوعية ،ومطالبة التالميذ بارتداء ىذه
القبعة ليقوموا بدور الباحث عف المعمومات والحقائؽ في النص المقروء.

 -2تفقد سموؾ التالميذ ،وتقديـ المساعدة ألداء الميمة ،والتدخؿ لتقديـ الميارات التعاونية.
 -1االستماع باىتماـ لعرض كؿ مجموعة ،وتعزيز أدائيا ،وتقديـ تغذية راجعة عمى إجابات
المجموعات.

 -7االنتقاؿ بعد ذلؾ إلى بقية القبعات األخرى بالكيفية السابقة التي تمت بيا عمميات القبعة
البيضاء.

 القبعة الحمراء :تعمف المعممة أنيا قبعة المشاعر واألحاسيس ويطمب مف ممثمةمجموعة القبعة الحمراء طرح األسئمة التي تتضمف المشاعر واألحاسيس.
 القبعة السكداء :تطمب المعممة مف ممثمة أو قائدة مجموعة القبعة السوداء طرحاألسئمة التي تتحدث عف المساوئ واألخطاء فيما يتعمؽ بميارات الفيـ القرائي

لمنصوص األدبية وبمستوياتيا المختمفة.
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 القبعة الصفراء :تطمب المعممة مف ممثمة أو قائدة مجموعة القبعة الصفراء ،ارتداءىذه القبعة وطرح األسئمة التي تتحدث عف إيجابيات ومحاسف النص األدبي.
 القبعة الخضراء :تعمف المعممة أنيا قبعة الخصب والنماء ،ثـ تطمب مف ممثمةمجموعة القبعة الخضراء ارتداء ىذه القبعة لطرح عناويف جديدة ،أو تقديـ تعميقات

طريفة أو البحث عف بدائؿ وأفكار جديدة حوؿ النص األدبي ،ومضامينو.

 القبعة الزرقاء :تطمب المعممة مف ممثمة أو قائدة مجموعة القبعة الزرقاء ارتداء ىذهالقبعة وطرح األسئمة التي تتحدث عف اتخاذ الق اررات والتمخيص لألفكار التي تـ

طرحيا.

 غمؽ الدرس بالتأكيد عمى القيـ اإليجابية التي تضمنيا النص المقروء ،ثـ تعزيزالمجموعة صاحبة أفضؿ أداء خالؿ اليوـ ،ودعوة قائدىا لتسميـ جائزة أفضؿ

مجموعة.
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اليوـ والتاريخ………………… :

المادة …………… :الصؼ…………… :

المكضكع :نص البردة
الكسائؿ التعميمية :حاسكب ،أفالـ كصكر ،قبعات ممكنة ،جياز LCD
األىداؼ:
يتوقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تكوف قادرة عمى أف:
 -0تق أر األبيات قراءة جيرية صحيحة ومعبرة.
 -5تحدد الفكرة العامة لمنص وىي :الرسوؿ محمد  ىو أفضؿ الخمؽ مكانة وخمقاً.
 -3تحدد األفكار الرئيسة لمنص وىي:

أ -مكانة النبي محمد  العظيمة.

ب -تميز الرسوؿ  بأخالقو وعممو وكرمو.

 -2تفسر المفردات التالية ،مثؿ :فَاؽَ ،خْمؽُ ،خمُؽ ،يدانوه ،سريت.
 -2تحدد المضاد في جمؿ معطاة ليا.
 -1تبيف األساليب المغوية الواردة في النص مثؿ :لـ يدانوه.
 -7تبيف العالقة بيف المفردات واأللفاظ في النص.
 -2تستنج القيـ والعبر المستفادة مف األبيات.
 -9تقترح عناويف جديدة لمنص.

 -08تحدد العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص.
الحصة األكلى :التمييد لمدرس بأغنية عف صفات النبي محمد 
 -0لِ َـ
 -5لِ َـ

أحب أىؿ مكة النبي محمد ؟
ّ
اختارت السيدة خديجة النبي محمد  ليتاجر بأمواليا؟

تق أر المعممة النص الشعري قراءة جيرية معبرة.
 تطمب المعممة مف الطالبات قراءة النص تبدأ بالمجيدات ،ثـ باقي الطالبات مفمستويات مختمفة.
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 تقسـ المعممة الطالبات إلى ست مجموعات ،وتتبنى كؿ مجموعة قبعة مف القبعاتالست.

تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بارتداء القبعة البيضاء ،إلجراء مناقشة

شفوية حوؿ أبرز الخبرات والمعمومات التي تتضمنيا األبيات مف خالؿ مجموعة مف األسئمة

الشفوية مثؿ:

 مف سيد الكونيف؟ -مف سيد العالـ؟

 -مف سيد الثقميف؟

 مف أفضؿ الناس ُخمقاً ومكانة؟نشاط كتابي (:)1
أكمؿ لتككف فكرة عامة لمنص:
الرسوؿ محمد  ىو أفضؿ …………… مكانة و……………
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في مضمكف
األفكار الرئيسة التي تضمنيا النص شفكيان:
 -بـ تميز النبي محمد ؟

 ما الحبؿ الذي تتحدث عنو القصيدة؟ وما واجبنا نحوه؟ بـ أكرـ اهلل سبحانو وتعالى نبيو الكريـ؟نشاط كتابي (:)2
رتب األفكار الرئيسة التالية حسب ورودىا في النص:
 تميز الرسوؿ  بعممو وكرمو وخمقو. -مكانة النبي  العظيمة.
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تكضح المعممة لمطالبات أف القبعة الصفراء
تمثؿ اإليجابيات كالفكائد.
 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمىالطالبات.

 -ما المقصود بالتمسؾ بحبؿ اهلل؟

 ما فائدة التمسؾ بحبؿ اهلل لمفرد؟ -ما فائدة التمسؾ بحبؿ اهلل لممجتمع؟

نشاط كتابي (:)3
أكمؿ الفراغ:

مف إيجابيات التمسؾ بحبؿ اهلل ………………… و …………………
 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء التركيز،عمى المشاعر كالعكاطؼ في التعامؿ مع السؤاؿ التالي:
أغمض عينيؾ وتخيؿ أنؾ تعيش في فترة وزماف النبي  بماذا تشعر؟
نشاط كتابي (:)4
أكمؿ الفراغ:
يشعر المؤمف بػ………………
عند قراءة سنة النبي  واألحاديث النبوية الشريفة.
تكضح المعممة لمطالبات أف القبعة السكداء
تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات ،التحديات.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء ،أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات

شفوياً:

 -0لو أحد استي أز بشخص النبي محمد  ماذا تفعميف؟
 -5كيؼ تدافع عف النبي محمد ؟
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تكضح المعممة لمطالبات أف القبعة الخضراء
تمثؿ التفكير اإلبداعي الذي يتفحص اإلمكانيات والبدائؿ كافة.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الخضراء أف تطرح السؤاؿ التالي شفوياً:
 -0مف تضع عنواناً لألبيات مف 3-1؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الزرقاء تمثؿ التركيز ،أي تمخيص األفكار والمراجعةوالتوصؿ إلى النتائج.

 -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية:

 -1مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة.
التقكيـ الختامي:
أكمؿ الفراغ:

 -0تميز سيدنا محمد  عف غيره مف النبييف بػ……………
 -5أشعر بػ………… عندما أتخيؿ أني أعيش في زماف النبي محمد .
 -3أدافع عف النبي محمد  بػ…………… و ………………
غمؽ الدرس:
ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
عبِّري عف فائدة التمسؾ بحبؿ اهلل.
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الحصة الثانية
التمييد :اختبار قصير
أكمؿ الفراغ:
العاطفة المسيطرة عمى الشاعر ىي……………… :
 تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في تفسيرالمفردات التي تضمنيا النص.

 تقوـ ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بطرح األسئمة الشفوية التالية: مف تق أر األبيات مف محمد سيد الكونيف …………… ولـ تَرـ ،لتفسير مفرداتيا. -بـ تفوؽ وتميز النبي محمد  عمى سائر األنبياء؟

مرادؼ فاؽ………… :

 تميز النبي محمد  في ُخمُقو الجميؿ ،ما مرادؼ ُخمقو؟ -لـ يدانوه في عمـ وال َك َرـ.

 مرادؼ يدانوه…………… : -محمد سيد الكونيف والثقميف.

 مرادؼ الكونيف ،…………… :الثقميف…………… :نشاط كتابي (:)5
 -صالح الديف األيوبي مقتحـ كؿ ىوؿ.

 ما مرادؼ مقتحـ ،…………… :ىوؿ…………… :داج مف الظمـ.
البدر في ٍ
 َسر َى ُ
اج…………… :
 -مرادؼ َد ٍ

تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات
شفكيان:
داج ،ولكف َّ
النيار منير.
 الميؿ ِ -ما مضاد َداج؟

 -حبؿ اهلل متصؿ ولكف حبؿ الناس منقطع.

021

 -ما مضاد منفصـ…………… :

نشاط كتابي ()6

ضع مضاد (داج) في جممة مف عندؾ
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة الشفكية التالية عمى
الطالبات:
 -0إالـ دعا النبي محمد ؟
 -5كيؼ يواجو النبي محمد  األىواؿ؟

نشاط كتابي ()7
أكمؿ الفراغ:

تميز النبي محمد  بػ …………… في مواجية األَىواؿ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة الشفوية التالية:
تخيؿ الصورة الجمالية التالية:
متمسكوف بحبؿ غير منفصـ.
بـ شبَّو الشاعر اإلسالـ؟
َ
نشاط كتابي (:)8
وضح الجماؿ في الصورة التعبيرية التالية:
لكؿ ىوؿ مف األىواؿ مقتحـ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات:
َ -1مف تضع عنواناً جديداً لألبيات مف 6-4؟
نشاط كتابي ()9
أِ
َع ْد صياغة البيت الثاني بأُسموبؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات:
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 ماذا تفعميف لو أحد استي أز باإلسالـ والنبي محمد ؟تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:
ما نكع األساليب المغكية التالية:
 -0لـ يدانوه في عمـ وال كرـ.
 -5لـ تدرؾ ولـ تَُرِـ.

العالقة بيف ُعرب وعجـ ،وعالقة ……………
العالقة بيف تُدرؾ وتُرـ ،عالقة ……………
نشاط كتابي (:)10
أكمؿ الفراغ:
اج ومنير ……………
العالقة بيف َد ٍ
التقكيـ الختامي:
 -0لـ يدانوه في عمـ وال كرـ ،تكرار النفي يفيد ……………
( -5كرـ) استخدـ الكممة السابقة بمعنى آخر في جممة مف عندؾ؟

 -3مستمسكوف بحبؿ غير منفصـ ،وضح الجماؿ في العبارة السابقة؟
غمؽ الدرس:
ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
ِ
أعد صياغة البيت األوؿ والثالث بأسموبؾ.
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الحصة الثالثة
التمييد :اختبار قصير
ما نكع األسمكب التالي:
لـ تدرؾ ولـ تَُرـ
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء
أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:
 -0ما الدرس المستفاد مف موقؼ النبي  مف األىواؿ؟
 -5ما القيمة المستفادة مف أخالؽ النبي محمد ؟

نشاط كتابي (:)11
أكمؿ الفراغ:

نقتدي بالنبي محمد  في …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
ردة).
(الب َ
 -عنواف النص ُ

 -مف تضع عنواناً جديداً لمنص؟

"الب ْرَدة"؟
 -لماذا سمى الشاعر النص ُ

نشاط كتابي ()12

اكتب مقترحاتؾ حوؿ السير عمى خطى النبي ؟
 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات. -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:

 -0ما الحبؿ الذي تتحدث عنو القصيدة؟
 -5ما واجبنا نحوه؟
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تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء التركيز عمى المشاعر والعواطؼ في التعامؿ

مع السؤاؿ التالي:

 أغمضي عينيؾ وتخيمي أنؾ الشاعر البوصيري ،ونظمت قصيدة البردة ،ما العاطفةالمسيطرة عميؾ؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية: -0كيؼ تدافع عف اإلسالـ والنبي محمد ؟
 -5ماذا تفعميف لو أحد َس ِخر مف النبي محمد ؟
نشاط كتابي (:)13
اكتب مقترحاتؾ لمدفاع عف اإلسالـ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية:
 مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة.نشاط كتابي (:)14
اكتب أىـ األفكار التي أعجبتؾ.
التقكيـ الختامي:
 -0بـ أكرـ اهلل سبحانو وتعالى نبيو الكريـ؟
 -5ما القيمة المستفادة مف األبيات؟

 -3ما العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في األبيات؟

غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
ارسمي صورة بالكممات المعبرة عف أخالؽ النبي محمد .
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اليوـ والتاريخ………………… :المادة …………… :الصؼ…………… :
المكضكع :نص يا ظالـ السجف
الكسائؿ التعميمية :حاسكب ،أفالـ كصكر ،قبعات ممكنة ،جياز LCD
األىداؼ:
يتوقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تكوف قادرة عمى أف:
ومعبرة.
 -0تق أر األبيات قراءة جيرية صحيحة ّ

 -5تحدد الفكرة الرئيسة لمنص وىي :شوؽ األسرى إلى التحرر مف ظالـ السجف.
 -3تحدد األفكار الجزئية لمنص وىي:

أ -تعيد األسرى بالتمسؾ بميثاؽ الوطف.

ب -صفات الشاعر الوفاء و ِ
الوداد.

ج -حب بالد الشاعر استقر في قمبو.

 -2تفسر المفردات التالية في جمؿ مف تعبيرىا ،مثؿ :ذو وفاء ،تقاسيو.
 -2تحدد المضاد في جمؿ معطاة ليا.

 -1تبيف األساليب المغوية الواردة في النص ،مثؿ :لست واهلل نسيا.
 -7تبيف العالقة بيف المفردات واأللفاظ في النص.
 -2تبيف القيـ والعبر المستفادة مف النص.
 -9تقترح عناويف جديدة لمنص.

 -08تحدد العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص.
الحصة األكلى:
التمييد لمدرس مف خالؿ مقطع فيديو حوؿ سجيف:
 -0اذكري بعض ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني.
 -5ما الذي يتمناه األسرى؟

معبرة.
تق أر المعممة النص الشعرم قراءة جيرية ٌ
 ثـ تطمب المعممة مف الطالبات قراءة النص ،تبدأ بالمجيدات ثـ باقي الطالبات مفمستويات مختمفة.
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 تقسـ المعممة الطالبات إلى ست مجموعات ،وتتبنى كؿ مجموعة قبعة مف القبعاتالست.

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات.تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0ماذا يطمب الشاعر مف ظالـ السجف؟ ولماذا؟

الداؿ عمى ذلؾ.
 -5ما بعد الضيؽ إال الفرج ،اذكر البيت ّ
 -3ما العيد الذي أخذه الشاعر عمى نفسو وعمى أصحابو؟
 -2ما الذي يطمبو الشاعر مف الحراس؟
 -2الشاعر لف ينسى ما تعانيو بالده.

 -1اذكر البيت الداؿ عمى ىذا المعنى.

نشاط كتابي (:)1

أكمؿ لتكوف فكرة عامة لمنص:
…………… األسرى إلى …………… مف ظالـ السجف.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0ما الدار التي يقصدىا الشاعر بقولو" :دار الفخار".
 -5عالـ أقسـ الشباب وتعاىدوا؟

 -3ما الصفات التي اتصؼ بيا الشاعر في البيتيف السابقيف؟
بـ امتأل قمب الشاعر؟
َ -2
نشاط كتابي ()2
رتب األفكار التالية حسب ورودىا في النص:
 -صفات الشاعر الوفاء والوداد.

 تعيد األسرى بعدـ خيانة ميثاؽ الوطف. -حب بالد الشاعر استقر في قمبو.

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الحمراء تمثؿ المشاعر والعواطؼ. -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة التالية:

أغمض عينيؾ كتخيؿ أنؾ تعيش أسي ارن كسجينان في سجكف الحتالؿ اإلسرائيمي بماذا تشعر؟
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نشاط كتابي (:)3
أكمؿ الفراغ:
يشعر األسير بػ …………… في سجوف االحتالؿ الصييوني.
 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الصفراء تمثؿ اإليجابيات والفوائد.تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0ما ىي الصفات اإليجابية لألسير؟
 -5ما ىي صفات األسير التي تعجبؾ؟ ولماذا؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء ،تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 تطمب المعممة مف ممثمة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية: -0لو أحد استي أز بمعاناة األسير ،ماذا تفعؿ؟

 -5كيؼ تدافع عف حقوؽ األسرى في الحرية والكرامة؟
 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الخضراء تمثؿ التفكير اإلبداعي الذي يتفحصاإلمكانيات والبدائؿ كافة.

تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0مف تضع عنواناً لألبيات مف ()4-1؟

 -5أعد صياغة البيت األوؿ والثاني بأسموبؾ.

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الزرقاء تمثؿ التركيز ،أي تمخيص األفكار والمراجعةوالتوصؿ إلى النتائج.

 -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية:

 -0مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة؟
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التقكيـ الختامي:
أكمؿ الفراغ:
 -0مف صفات الشاعر …………… و ……………
 -5أدافع عف حقوؽ األسرى بػ ……………

 -3تصرفات الحراس في السجف ال تعجبني ألنيـ …………………………
غمؽ الدرس:
ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
ارسـ صورة بالكممات عف معاناة األسير الفمسطيني داخؿ السجوف اإلسرائيمية.
الحصة الثانية
التمييد :اختبار قصير
أكمؿ الفراغ:
العاطفة المسيطرة عمى الشاعر ىي…………… :
 تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في تفسير-

-0
-5

المفردات التي تضمنيا النص.

تقوـ ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بطرح األسئمة الشفوية التالية:
مف تق أر األبيات مف يا ظالـ السجف …………… َوِوَد ِاد.
لتفسير مفرداتيا.
ِل َـ ييوى الشاعر الظالـ ،ما مرادؼ ييوى؟
يتسامى المسمـ بانتصاراتو .ما مرادؼ يتسامى؟

دار الفخار .ما مرادؼ الفخار؟
 -3فمسطيف يا َ
 -2لف يخوف المؤمف العيد .ما مرادؼ يخوف؟

 -2صوت القيد يشجي الفؤاد .ما مرادؼ يشجي؟
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نشاط كتابي (:)5
ضع مرادؼ تشجي في جممة مف تعبيرؾ؟
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات
شفكيان:
 -0إننا نحب وطننا ولكننا نكره االحتالؿ.

 -5لف نخوف العيد يوماً وسنفي بالعيد دوماً.

ما مضاد نكره؟

ما مضاد نخوف؟

نشاط كتابي ()6

ضع مضاد نخوف في جممة مف تعبيرؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة الشفكية التالية عمى
الطالبات:
 -0لماذا ال يياب الشباب الموت والمنوف؟
 -5كيؼ يدافع الشباب عف وطنيـ؟

نشاط كتابي ()7
أكمؿ الفراغ:

يدافع الشباب عف وطنيـ بػ……………
 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة الشفوية التالية: -تخيؿ الصورة الجمالية التالية:

 ال ييابوف المنونا .بـ شبو الشاعر المنوف؟نشاط كتابي (:)8
كضح الجماؿ في الصكرة التعبيرية التالية:
إننا نيوى الظالما.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات:
 -0مف تضع عنواناً جديداً لألبيات مف 6-3؟
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نشاط كتابي (:)9
أعد صياغة البيت الثالث بأسموبؾ؟
 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية عمىالطالبات شفوياً.

 -ماذا تفعميف لو أحد استي أز بمعاناة الشعب الفمسطيني؟

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمىالطالبات.

ما نكع األساليب المغكية التالية:
 -0يا ظالـ السجف خيـ.
 -5إننا نيوى الظالما.

 -3ليس بعد السجف إال فجر ٍ
مجد يتسامى.
 -2قد ىبطناؾ شبابا.

العالقة بيف تشجي كلألسى عالقة ……………
نشاط كتابي (:)15
العالقة بيف األسى واالضطياد عالقة ……………
التقكيـ الختامي:
 -0عالـ أقسـ الشباب وتعاىدوا؟
 -5المنوف ،استخدـ الكممة السابقة في جممة مف عندؾ توضح معناىا.
 -3لف نخوف العيد ،أسموب…………… :
غمؽ الدرس:
ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
أعد صياغة البيت الرابع والخامس بأسموبؾ.
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الحصة الثالثة
التمييد :اختبار قصير
ما نكع األسمكب التالي:
لـ أكف يوماً أثيما.
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0ما القيمة المستفادة مف موقؼ الشباب في األبيات؟
 -5ما شعار ىؤالء الشباب؟

نشاط كتابي (:)11
أكمؿ الفراغ:

استقر حب بالده في قمبو ألنيا …………………………
َّ
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية:
 عنواف النص يا ظالـ السجف. َم ْف تضع عنواناً جديداً لمنص؟سمى الشاعر النص يا ظالـ السجف؟
 -لماذا َّ

نشاط كتابي ()12

 -اكتب مقترحاتؾ حوؿ الدفاع عف األسرى.

 -توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات.

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية: -0ما السجف الذي تتحدث عنو القصيدة؟

 -5ما موقؼ الشعب مف المحتؿ والسجف؟
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تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء التركيز عمى المشاعر والعواطؼ في التعامؿ

مع السؤاؿ التالي:

 أغمضي عينيؾ وتخيمي أنؾ الشاعر نجيب الريس ونظمت قصيدة يا ظالـ السجف ،ماالعاطفة المسيطرة عميؾ؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية: -0كيؼ تدافع عف وطنؾ فمسطيف؟

 -5ماذا تفعؿ لو أحد اعتدى عمى وطنؾ؟
نشاط كتابي (:)13
اكتب مقترحاتؾ لمدفاع عف وطنؾ فمسطيف.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء.
أف تطرح األسئمة التالية:
 مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة.نشاط كتابي (:)14
اكتب أىـ األفكار التي أعجبتؾ.
التقكيـ الختامي:
 -0ما القيمة المستفادة مف األبيات؟

 -5ما العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص؟
 -3ضع عنواناً جديداً لمنص؟

غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
ارسـ صورة بالكممات المعبرة عف صفات الشباب المدافعيف عف وطنيـ كما ورد في النص.
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اليوـ والتاريخ………………… :المادة …………… :الصؼ…………… :
المكضكع :نص استقالؿ الجزائر
الكسائؿ التعميمية :حاسكب ،أفالـ كصكر ،قبعات ممكنة ،جياز LCD
األىداؼ:
يتوقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تكوف قادرة عمى أف:
 -0تق أر األبيات قراءة جيرية صحيحة ومعبرة.
 -5تحدد األفكار الرئيسة لمنص وىي :استقالؿ الجزائر ،يوـ عيد بالنسبة لمجزائرييف.
 -3تحدد األفكار الجزئية لمنص وىي:

أ -ىدؼ الثورة الجزائرية النصر والتحرير.

ب -احتفاؿ الجزائرييف بعيد النصر.

 -2تفسر المفردات التالية الواردة في األبيات ،مثؿ :تقررا ،الباغي ،مدبرا ،يحتفي.
 -2تحدد المضاد في جمؿ معطاة ليا ،مثؿ :الباغي ،مدبرا.

يوـ ،عيد النصر ،صفوؾ قد حال.
 -1تبيف األساليب المغوية الواردة في النص ،مثؿ :يا َ
 -7تبيف العالقة بيف المفردات واأللفاظ في النص.
 -2تبيف القيـ والعبر المستفادة مف النص.
 -9تقترح عناويف جديدة لمنص.

 -08تحدد العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص.
الحصة األكلى:
التمييد لمدرس بأغنية عف استقالؿ الجزائر.
 -0مف المستعمر الذي َّ
احتؿ الجزائر؟
 -5ما ىي صفات ىذا المحتؿ؟

 -3كيؼ حصمت الجزائر عمى استقالليا؟
 -2مف المستعمر الذي يحتؿ فمسطيف؟
 -2كيؼ نتخمص منو؟
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معبرة.
تق أر المعممة النص الشعرم قراءة جيرية ٌ
 ثـ تطمب المعممة مف الطالبات قراءة النص ،تبدأ بالمجيدات ثـ باقي الطالبات مفمستويات مختمفة.

 تقسـ المعممة الطالبات إلى ست مجموعات وتتبنى كؿ مجموعة قبعة مف القبعاتالست.

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات.تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0مف الذي َّ
احتؿ الجزائر؟
 -5كيؼ تحررت الجزائر؟

 -3كيؼ وصؼ الشاعر حاؿ المحتؿ في البيت الثاني؟
 -2ما الغاية التي تشغؿ باؿ الجزائرييف؟

 -2بطرد المحتؿ يصبح صاحب األرض سيدىا ،اذكر البيت الذي يدؿ عمى ىذا المعنى.
نشاط كتابي ()1
أكمؿ لتكوف فكرة عامة لمنص:
…………… الجزائر يوـ …………… بالنسبة لمجزائرييف.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0لِ َـ ثار وانتفض الشعب الجزائري؟
 -5ما موقؼ الشعب الجزائري مف المحتؿ الفرنسي؟
 -3ما ىدؼ الثورة الجزائرية؟

 -2كيؼ حققت الثورة الجزائرية أىدافيا؟
 -2بـ شبو الشاعر يوـ االستقالؿ؟
 -1بـ احتفؿ الشعب الجزائري؟
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نشاط كتابي ()2
رتب األفكار التالية حسب ورودىا في النص:
 -احتفاؿ الجزائرييف بعيد النصر.

 ىدؼ الثورة الجزائرية النصر والتحرير.توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الحمراء تمثؿ المشاعر والعواطؼ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة التالية:
أغمض عينيؾ كتخيؿ أنؾ مكاطف جزائرم عاش في فترة حصكؿ الجزائر عمى استقالليا ،بماذا
تشعر؟
نشاط كتابي (:)3
أكمؿ الفراغ:
يشعر المواطف الجزائري بػ…………… عند حصوؿ الجزائر عمى االستقالؿ.
توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الصفراء تمثؿ اإليجابيات والفوائد.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0ما رأيؾ في نضاؿ الشعب الجزائري؟
 -5كيؼ يتحرر الوطف مف المستعمر؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء ،تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية: -0ما رأيؾ في ىروب وادبار المحتؿ الفرنسي؟
 -5لماذا ىرب المحتؿ الفرنسي؟
 -3كيؼ تحررت الجزائر؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الخضراء تمثؿ التفكير اإلبداعي الذي يتفحصاإلمكانيات والبدائؿ كافة.
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تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية:
 -0مف تضع عنواناً لألبيات مف 3-1؟

 -5أعد صياغة البيت األوؿ والثاني بأسموبؾ.
 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الزرقاء تمثؿ التركيز ،أي تمخيص األفكار والمراجعةوالتوصؿ إلى النتائج.

 -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية:

َ -0مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة؟
التقكيـ الختامي:
أكمؿ الفراغ:
 -0ىرب المحتؿ الفرنسي ألنو ……………
 -5تحررت الجزائر بػ……………
غمؽ الدرس:
ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:

ارسـ صورة بالكممات عف تصرفات المحتؿ الفرنسي الذي اغتصب أرض الجزائر.
الحصة الثانية
التمييد :اختبار قصير
أكمؿ الفراغ
العاطفة المسيطرة عمى الشاعر ىي ……………
 تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في تفسيرالمفردات التي تضمنيا النص.
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 -تقوـ ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بطرح األسئمة الشفوية التالية:

المفدى …………… لنثأر التفسير مفرداتيا.
 مف تق أر األبيات مف وطني ّ -0ماذا نعني بالتحرر؟
 -5متى تقرر مصير الشعب الجزائري؟

 -3صفي حاؿ المستعمر في البيت الثاني؟
 -2كيؼ يرى الشعب الجزائري عيد النصر والتحرير؟
 -2فسِّري معنى ما تحتو خط:

الغاصب المحتؿ ولى ُم ْدب ار.
أ-
ُ
ب -ثار الشعب عمى الباغي.

المغير عمى ممتمكات اآلخريف.
ج -ىوجـ
ُ
د -الفصؿ الدراسي قد حال بموحاتو التعميمية.

نشاط كتابي (:)5

ضع مرادؼ الباغي في جممة مف تعبيرؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات.
 الشعب يريد التحرر وليس االحتالؿ. -ما مضاد التحرر؟

 الجباف ولى مدب اًر ،ولكف الشجاع مقبالً. -ما مضاد مدب اًر؟

نشاط كتابي ()6

ضع مضاد مدب اًر في جممة مف تعبيرؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة الشفكية التالية عمى
الطالبات:
 -0لماذا قاوـ الشعب الجزائري المستعمر الفرنسي؟
 -5ما النتائج المترتبة عمى ىروب المستعمر الفرنسي مف الجزائر؟
 -3ما إيجابيات حصوؿ الجزائر عمى استقالليا؟
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نشاط كتابي ()7
أكمؿ الفراغ:
قاوـ الشعب الجزائري المستعمر الفرنسي ألنو يريد …………………………
 أغمض عينيؾ وتخيؿ الصورة الجمالية التالية:عيد النصر حمو صافي.

 -بـ شبو الشاعر عيد النصر؟

نشاط كتابي (:)8

وضح الجماؿ في الصورة التعبيرية التالية:
الغاصب المحتؿ ولى ُمدب اًر.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات:
 -0مف تضع عنواناً جديداً لألبيات مف 6-4؟

نشاط كتابي ()9

أعد صياغة البيت الرابع بأسموبؾ.
 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية عمىالطالبات.

 -0ما رأيؾ في استغالؿ فرنسا لخيرات الجزائر.
 -5كيؼ تحررت الجزائر؟

 -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية:

ما نكع األساليب المغكية التالية:
 -0قد كاف تحرير الجزائر غاية.
يوـ عيد النصر صفوؾ قد حال.
 - 5يا َ
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نشاط كتابي (:)15
ى :7العالقة بيف الباغي ،والمغير عالقة ……………
التقكيـ الختامي:
 -0ماذا فعؿ الجزائريوف لموصوؿ إلى ىدفيـ األسمى؟

 -5ثرنا عمى الباغي المغير – لنثأرا ،عالقة العبارة الثانية باألولى ……………
 -3ىي سؤلنا األسمى ،ما نوع األسموب؟

( -2تحرير الجزائر) ،استخدـ (تحرير) بمعنى آخر في جممة مف عندؾ.
الحصة الثالثة
التمييد :اختبار قصير
ما نكع األسمكب التالي:
يا يوـ عيد النصر.
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء ،أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
 -0ما واجبؾ تجاه وطنؾ؟

 -5ما إيجابيات االحتفاؿ بعيد االستقالؿ؟
 -3إذف ما القيـ المستفادة مف األبيات؟
نشاط كتابي (:)11
أكمؿ الفراغ:
مف إيجابيات االحتفاؿ بعيد االستقالؿ …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية:
 -لماذا سمى الشاعر النص استقالؿ الجزائر؟
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 -مف تضع عنواف جديداً لمنص؟

 ما سبب اختيارؾ لمعنواف الجديد؟نشاط كتابي ()12
اكتب مقترحاتؾ حوؿ عنواف جديد لمنص.
 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات. تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية: -0ما االحتالؿ الذي تتحدث عنو القصيدة؟

 -5ما موقؼ الشعب الجزائري مف االحتالؿ الفرنسي؟
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الحمراء التركيز عمى المشاعر كالعكاطؼ في التعامؿ
مع السؤاؿ التالي:
أغمض عينيؾ وتخيؿ أنؾ الشاعر محمد العيد آؿ خميفة ونظمت قصيدة استقالؿ الجزائر ،ما
العاطفة المسيطرة عميؾ؟
 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 -تطرح المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:

 -0كيؼ ىرب وخرج المحتؿ الفرنسي مف الجزائر؟

 -5ما رد فعؿ الشعب الجزائري عمى ممارسات وتعذيب المحتؿ الفرنسي؟

نشاط كتابي (:)13

اكتب مقترحاتؾ حوؿ ممارسات االحتالؿ الفرنسي ضد الشعب الجزائري.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:
مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة.
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نشاط كتابي (:)14
اكتب أىـ األفكار التي أعجبتؾ.
التقكيـ الختامي:
 -0ما القيمة المستفادة مف األبيات؟

 -5ما العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص؟
 -3ضع عنواناً جديداً لمنص.

غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
ارسـ صورة بالكممات المعبرة عف فرحة الشعب الجزائري باستقاللو.
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اليوـ والتاريخ………………… :

المادة …………… :الصؼ…………… :

المكضكع :نص األنيار الثالثة
الكسائؿ التعميمية :حاسكب ،أفالـ كصكر ،قبعات ممكنة ،جياز LCD
األىداؼ:
يتوقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تكوف قادرة عمى أف:
 -0تق أر األبيات قراءة جيرية صحيحة ومعبرة.
 -5تحدد الفكرة الرئيسة لمنص وىي األنيار الثالثة تتحدث عف نفسيا.
 -3تحدد األفكار الجزئية لمنص وىي:
أ -نير النيؿ يخاطب نير بردى.

ب -رد نير بردى.

ج -نير األردف يتحدث عف نفسو.

 -2تفسر المفردات التالية في جمؿ مف تعبيرىا ،أزؼ إليؾ ،تفيض ،صبا.
 -2تحدد المضاد في جمؿ معطاة ليا.

 -1تبيف األساليب المغوية الواردة في النص ،مثؿ :قد غنيت لي أبداً.
 -7تبيف العالقة بيف المفردات واأللفاظ في النص.
 -2تبيف القيـ والعبر المستفادة مف النص.
 -9تقترح عناويف جديدة لمنص.

 -08تحدد العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص.
الحصة األكلى
التمييد لمدرس بفيديو عف أشير األنيار في الوطف العربي:
 -0ما أىـ األنيار في الوطف العربي؟
 -5ما الذي يوحد األنيار الثالثة؟
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تق أر المعممة النص الشعرم قراءة جيرية معبرة.
تطمب المعممة مف الطالبات قراءة النص ،تبدأ بالمجيدات ،ثـ باقي الطالبات مف مستويات

مختمفة.

تقسـ المعممة الطالبات إلى ست مجموعات ،وتتبنى كؿ مجموعة قبعة مف القبعات الست.
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء بارتداء القبعة البيضاء ،إلجراء

مناقشة شفكية حكؿ أبرز الخبرات كالمعمكمات التي تتضمنيا األبيات مف خالؿ مجمكعة مف

األسئمة مثؿ:
 -0ما األنيار الثالث التي وردت في القصيدة؟
 -5ما التحية التي يوجييا النيؿ إلى بردى؟
 -3كيؼ كاف رد بردى عمى النيؿ؟
نشاط كتابي ()1
أكمؿ لتكوف فكرة عامة لمنص:
األنيار الثالثة …………… عف نفسيا.

تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
 -0مف يخاطب النيؿ في البيت األوؿ؟

 -5ماذا يقصد الشاعر بقولو (سالـ مف صبا بردى)؟
 -3مف أيف ينبع نير األردف ،كما ورد في القصيدة؟
 -2ما الذي يوحد األنيار الثالثة؟
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نشاط كتابي ()2
رتب األفكار التالية حسب ورودىا في النص:
 نير األردف يتحدث عف نفسو. -رد نير بردى.

 -نير النيؿ يخاطب نير بردى.

توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الحمراء تمثؿ المشاعر والعواطؼ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
أغمض عينيؾ وتخيؿ أنؾ في قارب في نير النيؿ بماذا تشعر؟

نشاط كتابي (:)3
أكمؿ الفراغ:
يشعر اإلنساف بػ…………… عند رؤية نير النيؿ.
 -توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الصفراء تمثؿ اإليجابيات والفوائد.

تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح شفكيان األسئمة التالية:
 -0ما رأيؾ في نير النيؿ؟

 -5ما فائدة نير النيؿ لمصر؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء ،تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح شفوياً األسئمة التالية: -0ما رأيؾ في إقامة سد النيضة عند منابع نير النيؿ؟
 -5ما السمبيات التي تعود عمى مصر جراء ذلؾ؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الخضراء تمثؿ التفكير اإلبداعي الذي يتفحصاإلمكانيات والبدائؿ كافة.
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تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
 -0مف تضع عنواناً لألبيات مف 3-1؟

 -5أعد صياغة البيت األوؿ والثاني بأسموبؾ.
 -توضح المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:

 -0مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة؟

التقكيـ الختامي:

 -5اكتب فكرة أعجبتؾ مف أفكار النص.

 -3يشعر اإلنساف بػ…………… عند رؤية نير َبردى.

غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
عبِّر بالكممات عف مخاطبة نير النيؿ لنير بردى.
الحصة الثانية
التمييد :اختبار قصير
أكمؿ الفراغ
العاطفة المسيطرة عمى الشاعر ىي ……………
 تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في تفسيرالمفردات التي تضمنيا النص.

 -تقوـ ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بطرح األسئمة الشفوية التالية:

سالـ مف صبا بردى لتفسير
 مف تق أر األبيات مف إليؾ تحية العرب ……………ٌ
مفرداتيا.

 -0كيؼ كاف رد بردى عمى نير النيؿ؟

 -5ورد في األبيات كممة بمعنى أبشرؾ ،حددىا.
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 تفيض األنيار في أوقات كثيرة. -ما مرادؼ تفيض؟

صبا بردى .ما مرادؼ صبا.
 سالـ مف َنشاط كتابي (:)4
ضع مرادؼ أزؼ إليؾ في جممة مف تعبيرؾ.

تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان عمى

الطالبات.

تفيض األنيار في مواسـ سقوط المياه الغزيرة ،وتقؿ في مواسـ الجفاؼ.
 ما مضاد تفيض؟نشاط كتابي (:)5
ضع مضاد تفيض في جممة مف تعبيرؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة الشفكية التالية عمى
الطالبات.
 -0ما رأيؾ في نير بردى؟
 -5ماذا نستفيد مف األنيار؟

نشاط كتابي ()6
أكمؿ الفراغ:

مف فوائد األنيار …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة الشفوية التالية:
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تخيؿ أنؾ تسبح في نير النيؿ ،بماذا تشعر؟
نشاط كتابي (:)7
أكمؿ الفراغ:
عند السباحة في النير أشعر بػ……………
نشاط كتابي ()9
أعد صياغة البيت الثالث بأسموبؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمى الطالبات.
 -0ما األضرار المترتبة عمى رمي النفايات في األنيار؟
 -5ما أسباب تموث األنيار؟

تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمى الطالبات.
ما نكع األساليب المغكية التالية:
 -0لف أنكر تاريخي.
 -5ما األردف إال مصر.

نشاط كتابي ()10

العالقة بيف (آماؿ) وآالـ ……………
التقكيـ الختامي:
 -0ضع مرادؼ صبا في جممة؟
 -5ما جمع تحية؟

 -3لماذا يمد نير بردى يده؟
النشاط البيتي:
عبِّري عف مدى حب اإلنساف لمماء وأنيار وطنو.
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الحصة الثالثة
التمييد :اختبار قصير
ما نكع األسمكب التالي:
ما مصر سوى الشاـ.
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
 -0ما رأيؾ في نير األردف؟
 -5ماذا نستفيد مف األنيار؟
نشاط كتابي (:)11
أكمؿ الفراغ:
موقؼ نير األردف مف …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
سمى الشاعر النص األنيار الثالثة؟
 -0لماذا ّ
 -5مف تضع عنواناً جديداً لمنص؟
 -3ما سبب اختيارؾ لمعنواف الجديد؟
نشاط كتابي ()12
اكتب مقترحاتؾ حوؿ عنواف جديد لمنص.
 -توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات.

 -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً.
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 -0ما موقؼ نير األردف مف تاريخو وأمجاده؟
 -5ما الذي يوحد األنيار الثالثة؟

تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الحمراء التركيز عمى المشاعر كالعكاطؼ في التعامؿ
مع األسئمة التالية شفكيان:
أغمض عينيؾ ،وتخيؿ أنؾ الشاعر عبدالكريـ الكرمي ،ونظمت قصيدة األنيار الثالثة.
 ما العاطفة المسيطرة عميؾ؟ -بـ تشعر وأنت تكتب عف األنيار الثالثة؟

توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات ،التحديات.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:
 -0ما أضرار تموث نير األردف؟

 -5ما أسباب إقامة سد النيضة عند منابع نير النيؿ؟
نشاط كتابي (:)13
اكتب مقترحاتؾ حوؿ منع تموث األنيار.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً:
 مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة.نشاط كتابي (:)14
اكتب أىـ األفكار التي أعجبتؾ.
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التقكيـ الختامي:
 -0ما القيمة المستفادة مف األبيات؟
 -5لماذا يفتخر اإلنساف بأجداده؟
 -3ضع عنواناً جديداً لمنص.

غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
عبِّري عف مدى حب اإلنساف ألرضو وأجداده.
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اليوـ والتاريخ………………… :

المادة …………… :الصؼ…………… :

المكضكع :نص أمي
الكسائؿ التعميمية :حاسكب ،أفالـ كصكر ،قبعات ممكنة ،جياز LCD
األىداؼ:
يتوقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تكوف قادرة عمى أف:
 -0تق أر األبيات قراءة جيرية صحيحة ومعبرة.
 -5تحدد الفكرة الرئيسة لمنص وىي :حب الشاعر الكبير ألمو وكفاحيا مف أجؿ تربيتو.
 -3تحدد األفكار الجزئية لمنص وىي:
أ -دور األـ تجاه أبنائيا.

ب -رد بعض جميؿ األـ.

 -2تفسر المفردات التالية في جمؿ مف تعبيرىا ،حناف ،تقييـ ،سغاب.
 -2تحدد المضاد في جمؿ مف تعبيرىا.

 -1تبيف األساليب المغوية الواردة في النص ،مثؿ :قد أنيمتني.
 -7تبيف العالقة بيف المفردات واأللفاظ في النص.
 -2تبيف القيـ والعبر المستفادة مف النص.
 -9تقترح عناويف جديدة لمنص.

 -08تحدد العاطفة المسيطرة عمى الشاعر في النص.
الحصة األكلى:
التمييد لمدرس بأغنية عف فضؿ األـ.
 -0ماذا قدمت لؾ أمؾ؟
 -5ما فضؿ أمؾ عميؾ؟

 -3ىؿ أوفيت أمؾ حقيا؟
ِ -2ل َـ أوصى النبي محمد  باألـ؟
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معبرة.
تق أر المعممة النص الشعرم قراءة جيرية ِّ
 تطمب المعممة مف الطالبات قراءة النص تبدأ بالمجيدات ،ثـ باقي الطمبات مفمستويات مختمفة.

 تقسـ المعممة الطالبات إلى ست مجموعات ،وتتبنى كؿ مجموعة قبعة مف القبعاتالست.

تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء بارتداء القبعة البيضاء ،إلجراء

مناقشة شفكية حكؿ أبرز الخبرات كالمعمكمات التي تتضمنيا األبيات مف خالؿ مجمكعة مف
األسئمة الشفكية مثؿ:
 -0إلى مف يوجو الشاعر كالمو؟
 -5لِ َـ يحب الشاعر أمو؟
 -3لِ َـ كافحت وناضمت األـ؟

 -2يقوؿ الشاعر أنو ميما أطاع أمو وأحبيا فمف يوفييا حقيا ،مف أيف تفيـ ذلؾ؟
نشاط كتابي ()1
أكمؿ لتكوف فكرة عامة لمنص:
…………… الشاعر الكبير ألمو ،وكفاحيا مف أجؿ ……………
تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في مضموف

األفكار الرئيسة التي تضمنيا النص شفوياً:

 -0ما الدور الذي تقوـ بو األـ تجاه أبنائو؟
 -5صؼ حالة األـ التي تعيشيا كما وردت في القصيدة.
 -3كـ كاف عمر األـ عندما فقدت زوجيا؟

 -2أيف حمؿ الشاعر أمو؟ ومتى سيمتقي بيا؟
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نشاط كتابي ()2
رتب األفكار الرئيسة التالية حسب ورودىا في النص:
 -رد بعض جميؿ األـ.

 دور األـ تجاه أبنائيا.تكضح المعممة لمطالبات أف القبعة الصفراء تمثؿ اإليجابيات كالفكائد.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمى الطالبات:
 -0ما رأيؾ فيمف َي ُّبر ويحب أمو؟
 -5ما حسنات وايجابيات بُِّر األـ؟

نشاط كتابي ()3

مف إيجابيات بُِّر األـ …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الحمراء التركيز عمى المشاعر كالعكاطؼ في
التعامؿ مع السؤاؿ التالي شفكيان:
تخيؿ وتصور نفسؾ أُـ مسنة عجوز ،ووضعتو في دور المسنيف ،بماذا تشعر؟
نشاط كتابي (:)4
أكمؿ الفراغ:
يشعر المسف بػ…………… عند وضعو في دار العجزة والمسنيف.

توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات ،التحديات.

تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات شفوياً:
 -0ما رأيؾ فيمف يضع أمو في دور المسنيف وال يزورىا؟
 -5لماذا ينكر بعض األبناء فضؿ األـ؟

تكضح المعممة لمطالبات أف القبعة الخضراء تمثؿ التفكير اإلبداعي الذم يتفحص اإلمكانيات
كالبدائؿ كافة.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الخضراء أف تطرح السؤاؿ التالي شفوياً:
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 -0مف تضع عنواناً لألبيات مف 3-1؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة الزرقاء تمثؿ التركيز ،أي تمخيص األفكار والمراجعةوالتوصؿ إلى النتائج.

 -تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية:

 -5مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الصحة.
التقكيـ الختامي:
يبر أمو؟
 -0ما رأيؾ فيمف ال ُّ
 -5ما فضؿ أمؾ عميؾ؟

 -3اكتب آية قرآنية تحث عمى بر الوالديف.

غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
ارسـ صورة بالكممات عف فضؿ أمؾ عميؾ.
الحصة الثانية:
التمييد :اختبار قصير
أكمؿ الفراغ
العاطفة المسيطرة عمى الشاعر ىي ……………
 تقوـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بأف تناقش الطالبات في تفسيرالمفردات التي تضمنيا النص.

 -تقوـ ممثمة مجموعة القبعة البيضاء بطرح األسئمة الشفوية التالية عمى الطالبات.

مف تق أر األبيات مف إلى أمي …………… أطفاؿ ،سغاب ،لتفسير مفرداتيا.
 -0ما حؽ األبناء عمى األميات؟
 -5ما دور األـ تجاه أبنائيا؟

 -3ورد في األبيات كممة بمعنى تحفظيـ ،حددىا.
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 -0قدمت الجمعية الخيرية الطعاـ لألطفاؿ السغاب .ما مرادؼ سغاب؟
 -5توفر األـ الطعاـ ألبنائيا .ما مرادؼ توفر؟
نشاط كتابي ()5
ضع مرادؼ سغاب في جممة مفيدة.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات
شفكيان:
تقبمت المرأة أياـ العسر ،وأياـ اليسر .ما مضاد عسرا.
فترة الشباب تتميز بالقوة والعطاء ،ولكف فترة الشيخوخة تتميز بالحكمة .ما مضاد الشباب؟
نشاط كتابي ()6
ضع مضاد عس اًر في جممة مفيدة.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة الشفكية التالية عمى
الطالبات:
 -0ما دور أمؾ في تربيتؾ؟

 -5ما القيمة المستفادة مف األبيات؟

نشاط كتابي ()7
أكمؿ الفراغ:

مف أدوار األـ في تربية أبنائيا …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء أف تطرح األسئمة الشفوية التالية:
أغمض عينيؾ وتخيؿ الصورة الجمالية التالية:
 أنيمتني حنانا.بـ شبو الشاعر الحناف؟
َ -
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نشاط كتابي (:)8
وضح الجماؿ في الصورة التعبيرية التالية:
ومف جوع يعض بألؼ ظفر.
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية عمى الطالبات:
 -0مف تضع عنواناً جديداً لألبيات مف 6-3؟
نشاط كتابي ()9
أِ
َع ْد صياغة البيت الثالث بأسموبؾ.
تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمى الطالبات.
 -0ما رأيؾ فيمف ُيسيء إلى والديو؟
 -5ما أسباب عدـ بُِّر الوالديف؟

تطمب المعممة مف ممثمو مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمى الطالبات.
ما نكع األساليب المغكية التالية:
 -0قد أنيمتني.

 -5قميالً مف طعاـ أو شراب.

تقبمت الحياة ضنى كعس ارن ،لتقضي حؽ أطفاؿ سغاب.
ما عالقة الجممة الثانية باألولى؟
نشاط كتابي (:)10
(أذى – وعذاب) ما العالقة بينيما؟
التقكيـ الختامي:
 -0ضع مضاد الجوع في جممة مفيدة.

 -5العالقة بيف ضنى وعس اًر عالقة ……………
 -3ما واجبؾ تجاه أمؾ؟
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غمؽ الدرس:
ماذا تعممنا اليوـ؟
النشاط البيتي:
عبِّري عف واجبؾ نحو أمؾ.
الحصة الثالثة
التمييد :اختبار قصير
ما نكع األسمكب التالي:
ولو أني وضعتؾ في جفوني.
تقكـ المعممة بالطمب مف ممثمة مجمكعة القبعة الصفراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
 -0ما جزاء َمف َي ّبر أمو في الدنيا واآلخرة؟
 -5ما فوائد بِّر األـ؟
نشاط كتابي (:)11
أكمؿ الفراغ:
جزاء مف َي ُّبر أمو …………… و ……………
تطمب المعممة مف ممثمة مجمكعة القبعة الخضراء أف تطرح األسئمة التالية شفكيان:
سمى الشاعر النص إلى أمي؟
 -0لماذا َّ
 -5مف تضع عنواناً جديداً لمنص؟

 -3ما سبب اختيارؾ لمعنواف الجديد؟
نشاط كتابي ()12
اكتب مقترحاتؾ حوؿ عناويف جديدة لمنص.
 -توضح المعممة لمطالبات أف القبعة البيضاء تمثؿ الحقائؽ والبيانات.
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 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة البيضاء أف تطرح األسئمة التالية شفوياً عمىالطالبات.

 -0ما دور األـ في تربية األبناء؟
 -5ما واجبؾ نحو أمؾ؟

تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الحمراء التركيز عمى المشاعر والعواطؼ في التعامؿ
مع السؤاؿ التالي:
أغمضي عينيؾ كتخيمي أنؾ الشاعر ناجي عمكش ،كنظمت قصيدة إلى أمي ،ما العاطفة

المسيطرة عميؾ؟

 توضح المعممة لمطالبات أف القبعة السوداء تمثؿ السمبيات ،المشاكؿ ،العقبات،التحديات.

 تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة السوداء أف تطرح األسئمة التالية:تبر أُمؾ؟
 -0كيؼ ُّ

 -5ما رأيؾ فيمف ال ييتـ بوالديو عند الشيخوخة؟

نشاط كتابي (:)13

اكتب مقترحاتؾ حوؿ بر الوالديف.

تطمب المعممة مف ممثمة مجموعة القبعة الزرقاء أف تطرح السؤاؿ التالي:

مف تمخص لي أىـ األفكار التي طرحت في الحصة.

نشاط كتابي (:)14

اكتب أىـ األفكار التي أعجبتؾ.
التقكيـ الختامي:

 -0لماذا يحب اإلنساف أُمو.
 -5ما واجبؾ نحو أمؾ؟

 -3بـ تشعر عند ابتعادؾ عف أمؾ؟
غمؽ الدرس:

ماذا تعممنا اليوـ؟

النشاط البيتي:

عبري عف مدى حبؾ ألمؾ.
ِّ
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ممحؽ رقـ ( :)6أسماء السادة محكمي أدكات الدراسة
الرقـ

الصفة

السـ

-0

د .إبراىيـ عواد

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية – مدير منطقة تعميمية

-5

د .ألفت الجوجو

دكتوراه مناىج وطرؽ التدريس

-3

د .سعيد الشافعي دكتوراه مناىج وطرؽ التدريس

-2

د .محمد القطاوي دكتوراه مناىج وطرؽ التدريس.

النصيرات – وكالة الغوث

-2

د .رأفت اليباش

دكتوراه مناىج وطرؽ التدريس

-1

أ .أسامة غبف

مشرؼ تربوي وكالة الغوث – ماجستير مناىج وطرؽ التدريس

-7

أ .حناف غنيـ

مشرؼ تربوي وكالة الغوث – ماجستير مناىج وطرؽ التدريس

-2

أ .محمد المخاوي

معمـ لغة عربية – ماجستير مناىج وطرؽ التدريس

-9

أ.

سميـ

ىميسة

 -08زكية الديراوي

أبو معمـ لغة عربية – ماجستير مناىج وطرؽ التدريس
معممة لغة عربية – وكالة الغوث
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ممحؽ رقـ ( :)7تسييؿ ميمة باحثة
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ممحؽ رقـ ( :)8إفادة بتطبيؽ الدراسة لمف ييمو األمر
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