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الدكتور عثمان ناصر منصور
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ذا
التصميم شبه التجريبي ،واختيرت لذلك عينة من طلبة الصف الثالث األساسي مكونة من ()23
طالبا وطالبة ،تم توزيعهم إلى مجموعتين :األولى تجريبية بلغ عدد طلبتها ( )33طالبا وطالبة
درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،والثانية ضابطة بلغ عدد طلبتها ( )33طالبا وطالبة
درست بالطريقة االعتيادية .وتم إعداد اختبار لقياس مهارة االستيعاب القرائي مكون من ( )32فقرة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة
المجموعتين التجريبية (التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع) ،و الضابطة (التي درست
بالطريقة االعتيادية) في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي ،عند المستويات
(الحرفي ،االستنتاجي ،النقدي) ،لمصلحة المجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بعدة توصيات
أهمها ضرورة توظيف استراتيجية مثلث االستماع في تدريس اللغة العربية لما لها من أهمية في
تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
الكلمات المفتاصية :مثلث االستماع ،االستيعاب القرائي ،الصف الثالث األساسي.
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Abstract

The study aimed at identifying the effect of using listening triangle strategy in
developing comprehensive reading skill among third grade students.
The study used the experimental method with a semi-experimental design.
Therefore, a sample from the third primary class students consisting of (60) male and
female students was chosen randomly and divided into two groups. An experimental
group consisted of (30) male and female students were taught by the listening triangle
strategy and a control group consisted of 30 male and female students were taught by
the traditional method.
The results of the study showed that there were a statistical significant
differences between the mean scores of the experimental group (which was taught using
the listening triangle strategy), and the control group (which was taught by the
traditional method) in the post-application of the reading comprehension skill test
Levels (literal, deductive, critical), in favor of the experimental group at the
The study recommended the necessity of applying the listening triangle strategy
in teaching Arabic Language for its importance in developing the reading
comprehension skill for third grade students.
Keywords: Listening Triangle, Reading Comprehension, Third grade.
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الفصل األول
الدراسة وأهميتها
خلفية ّ
المقدمة
اللغة العربية أقدم اللغات على وجه األرض وهي لغة القرآن الكريم ،ونالت اهتمام الباحثين لما لها

من أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع ،وحظي موضوع القراءة بدراسات كثيرة ومتنوعة أكثر من
غيرها من فروع اللغة العربية ،حيث استُ ِمد هذا االهتمام من تعظيم اهلل سبحانه وتعالى للقراءة ،فأول

ما أوحي إلى رسولنا العظيم ﱡﭐ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲎ ﲏ ﲅ ﲑ ﲅ ﲅ ﲔ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ

ﲜ ﲝ ﱠ (العلق :اآلية .)5-1

وأصبببح موضببوع القبراءة مرتبطبا ارتباطبا عميقبا بببالفهم ،فالببذي ال يفهببم مببا يقب أر كأنببه ال يعببرف
القراءة ،فالفهم القرائي غاية أساسية في درس القراءة ،وتظهبر أهميتبه فبي تطبوير الثبروة اللغويبة لبدى
الطلبة ،وذلك بمعانيها المجازية والحرفية فمن غير الممكن فهم المقروء من غيبر ثبروة لغويبة تسباعد
علببى ذلببك ،وتببأتي بعببد امببتالك الطالببب للثببروة اللغويببة مهببارات أخببرى تتمثببل فببي قدرتببه علببى تحديببد
التفاصبيل ،وتبذكر الحقبائق ،وتحديبد الفكبرة الرئيسبة الصبريحة أو الضبمنية ،وتنظبيم البنص مبن حيببث
تسلسب ببله الموضب ببوعي ،وتنفيب ببذ التعليمب ببات ،واسب ببتخالص النتب ببائج ،والتنبب ببؤ باألحب ببداث ،والتعبيب ببر عب ببن
المشبباعر ،وتحليببل الشخصببيات وحببل المشببكالت ،والقببدرة علببى النقببد ،وتقببويم المقببروء (حبيببب اهلل،
.)3111
واالستيعاب القرائي عملية عقلية تستهدف الحصول على المعنى واكتسابه ،وهو عملية مركبة
مببن عببدد مببن العمليببات الفرعيببة التببي يقببوم بهببا القببارح السببتنباط المعنببى ،حيببث يقببوم القببارح بتفسببير
المببادة المقببروءة بنبباء علببى خلفيتببه المعرفيببة وخب ارتببه السببابقة .فاالسببتيعاب عمليببة تفاعببل بببين القببارح
والكاتب ،وهو عملية معقدة تعتمد على اإلدراك العقلي أكثر من اعتمادها علبى اإلدراك الحسبيل لبذا
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يتطلب التركيز واالنتباه والتحليل واالستنتاج والربط والنقد واصدار االحكام ،ويعد االستيعاب الق ارئبي
محور العملية القرائية التي يسعى النظبام التعليمبي إلبى إكسبابه للطلببةل ليرقبى بهبم إلبى درجبة البوعي
واإلدراك ،فيعد قارئا يمتلك مهارات القراءة الفعلية الوظيفية التي تُمكنه من استيعاب المقبروء ،ضبمن
المستويات المتقدمة ،التي تقوده ألن يكون على درجة من الوعي ،واالستيعاب األدق للمقروء والقدرة
على فهم هدف الكاتب وتحليلهل إلصدار أحكام موضوعية على ما يقبرأه فبي ضبوء مبا يتسبم ببه مبن
فهم قرائي ٍ
عال (السيد.)2004 ،
ويعد االستيعاب القرائي محور العملية القرائية التي يسعى القائمون علبى العمليبة التربويبة إلبى
تحققهبا ،فعببن طريقب ِبه يببتم اكتسبباب الببتعلم ليرقببى بالطلبببة إلببى درجببة الببوعي واإلدراك الببذي يمكببنهم مببن
بور واضببحا وجلي با لببدى الطلبببة فببي اسببتيعاب المقببروء وذلببك يعببود إلببى
اسببتيعاب المقببروء ،فهنبباك قصب ا
عدم وجود اتصال سليم بين المرسل والمسبتقبل وعبدم وجبود فهبم لمسبتقبل الرسبالة التبي يريبد المرسبل
ايصالها بمضمونها ودالالتها بما يحتوي من مقاصد علنية أو مضبمرة كبي يسبتطيع المسبتقبل اتخباذ
المواقف المناسبة لها (جمل والفيصل.)3114 ،
ولضرورة امتالك الطلبة لمستويات االستيعاب القرائي في المرحلة األساسية الدنيا حتى يسهل
عل ببيهم اس ببتخدام اللغ ببة دون مش ببقة وعن بباء ،وتعل ببم المب بواد الد ارس ببية المختلف ببة ف ببي الم ارح ببل الد ارس ببية
المتعاقبببة ،سببعت الب برامج التعليميببة للمرحلببة األساسببية فببي األردن إلببى تمكببين الطلبببة مببن المهببارات
األساسببية وخصوص با فببي الصببفوف الثالثببة األول بى ،وبمببا أن المعلببم قائببد العمليببة التعليميببة والميسببر
والمخطببط لهببا كببان ينبغببي األخببذ بعببين االعتبببار أهميببة االسببتراتيجيات التببي يتبعهببا خببالل ممارسببته
للعملية التعليمية خصوصا عند تدريس الطلبة موضوعات القراءة في اللغة العربية ،التي تسبعى إلبى
إكساب الطلبة مهارة القراءة بطالقة وتكوين االستيعاب القرائي وفهم النص المقروء .
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ويتفق عديد من الباحثين على ضرورة استخدام استراتيجيات حديثة تجعل مبن الطالبب محبور
وعنصر فاعال فيها ،التي تهبدف إلبى زيبادة تحصبيل الطلببة الد ارسبي وحببهم لعمليبة
ا
العملية التعليمية
التعلم ،ومن أبرز االستراتيجيات الحديثة التي انبثقت مبن البتعلم النشبط المسبتند إلبى النظريبة البنائيبة
استراتيجية مثلث االستماع ،وهي استراتيجية تدريسية تتضمن تعلما تعاونيا نشطا بين الطلبة وتشجع
على الحوار والمناقشة ،وتُشعر الطلبة بدورهم في العملية التعليمية من خالل بنائهم للمعرفة بأنفسهم
وتحببررهم مببن األسبباليب االعتياديببة ،مببن خببالل التعبيببر عببن أنفسببهم والببدعم المتبببادل بيببنهم إذ يشببعر
الطلبة بأهميتهم داخل المجموعة (أمبو سعيدي والحوسنية.)3116 ،
وقببد سببميت اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع بهببذا االسببم ،لكببون األط براف الثالثببة فيهببا (متحببدث،
ُمسببتمع ،كاتببب) يقفببون علببى شببكل مثلببث ،وهببذه االسببتراتيجية تببدعم مهببارات االسببتماع ،والتحببدث،
والقراءة ،وتتم من خالل مجاميع ثالثية يكون لكل طالب في المجموعة دور محدد ،فاألول ُمتحدث،
يشرح الدرس أو الفكرة ...الب ،،والثباني مسبتمع ،يطبرح األسبئلة علبى األول للحصبول علبى مزيبد مبن
التفاصببيل وتوضببيح الفك برة ،والثالببث كاتببب وي ارقببب العمليببة ،فهببو يكتببب مببا يببدور بببين زميليببه ويكببون
أشبه بالمرجع (تغذية راجعة) ،فعندما يحبين دوره يقب أر مبا كتببه فيقبول لقبد ذكبر فبالن كبذا وذكبر فبالن
كذا ،ويعمل المعلم على تبديل األدوار بين الطلبة في كل مجموعة ثالثية ،وتعمبل هبذه االسبتراتيجية
علببى تحقيببق التفاعببل بببين الطلبببة بعضببهم البببعض ،وتكمببن أهميتهببا أيض با فببي شببعور الطلبببة أثنبباء
تطبيق خطواتها بمسؤولية مشتركة لتحقيق األهداف المتوخاة من الدرس (الكعبي.)3116 ،
وانطالقببا مببن حاجببة الطلبببة المت ازيببدة إلببى الفهببم نتيجببة تطببور وتسببارع وتي برة التقببدم المعرفببي
العالمي ،والحاجة لتحسين المهبارات اللغويبة التبي مبن أهمهبا االسبتيعاب الق ارئبي ،سبعت الد ارسبة إلبى

4

تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلببة الصبف
الثالث األساسي في مدارس لواء الموقر .
الدراسة:
مشكلة ّ
يعتبر االستيعاب القرائي بمختلف مستوياته هدفا رئيسا من أهداف القراءة ،وهو جبوهر عمليبة
الق براءة ،فطالقببة الق براءة تتوقببف علببى اسببتيعاب القببارح للببنص المقببروء ،لببذلك كببان ال بببد مببن العنايببة
بتدريسه بشكل أكبر .ويستخدم المعلمون طرائق التبدريس التقليديبة والتبي تعتمبد علبى الحفبظ والتلقبين
عوض با عببن الفهببم واالسببتيعاب ،مببا كببان لببه األثببر الكبيببر علببى تحصببيل الطلبببة فببي الم بواد الد ارسببية
بصفة عامة ومادة اللغة العربية بصفة خاصة.
نظر ألهمية االستيعاب القرائي في تحسين عملية التعليم والتعلم للطلبة ،فقد أجرى التربويون
و ا
الدراسات التي توصلت إلى وجود ضعف واضبح فبي اسبتيعاب الطلببة لمبا يقومبون بقراءتبه ،وهبذا مبا
أكدت ببه د ارس ببة (الحج بباج ،)3111 ،الت ببي أوص ببت ب بباجراء د ارس ببات أخ ببرى عل ببى االس ببتيعاب الق ارئب بي،
الطرئبق واالسببتراتيجيات لتنميببة مهببارات
ا
والعمببل علببى تنميببة مهببارات االسببتيعاب ،والبحببث عببن أنجببح
االسببتيعاب الق ارئببي ،كمببا توصببلت د ارسببة (العببازمي )3113 ،إلببى أن مببن أهببم أسببباب تببدني مسببتوى
الطلبببة فببي االسببتيعاب الق ارئببي قصببور اسببتراتيجيات التببدريس المعتببادة فببي تدريسببه ،التصببافها بببالنمط
الجاف الذي جعلها تقف عاجزة عن الوفاء باكساب الطلبة استيعاب المقروء.
كما أظهرت نتائج المسح البوطني للقبراءة والحسباب فبي الصبفوف المبكبرة البذي تبم إجب ارؤه مبن
قبببل و ازرة التربيببة والتعلببيم عببام ( )3113ضببعفا فببي مهببارات االسببتيعاب الق ارئببي ،حيبث أظهببر المسببح
أن ( )%17فقببط مببن طلبببة الصببفين الثبباني والثالببث األساسببي يقببرؤون باسببتيعاب ،وبنبباء عليببه دربببت
و ازرة التربيببة والتعلببيم بالش براكة مببع مؤسسببات وطنيببة ودوليببة معلمببي الصببفوف الثالثببة األول بى ضببمن
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مبادرة القراءة والحساب لمعالجة الضعف ،ورغم ذلبك مبا زال الطلببة يعبانون مبن ضبعف فبي مهبارات
االستيعاب القرائي وهذا مبا أكدتبه نتبائج المسبح البذي أجبري فبي أيبار  ،3111والبذي أظهبر أن نسببة
الطلبة الذين يقرؤون باستيعاب فقط ( )%25وهذه النسبة تعد متواضعة بالنسبة للمستوى المأمول.
ومن خالل عملي مشرفة تربوية ومدربة في و ازرة التربية والتعليم ،لوحظ أن تدريس القراءة في
اللغببة العربيببة يحتبباج البحببث فببي فاعليببة اسببتراتيجيات جديببدة تحفببز قببدرة الطالببب اللغويببة فببي اللغببة
العربيببة وتعمببل علببى تنميببة مهببارة االسببتيعاب الق ارئببي ،ومببن أجببل ذلببك ُكلببه جبباءت الد ارسببة الحاليببة
محاولببة التعببرف علببى أثببر اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب الق ارئببي
لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
الدراسة وأسئلتها
هدف ّ
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلبث االسبتماع فبي تنميبة مهبارات
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي ،من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤؤؤ ال األول :مببا أثببر اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارات االسببتيعاب
القرائي ككل لدى طلبة الصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟
الس ال الثاني :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى الحرفي مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟
الس ال الثالث :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى االستنتاجي مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟
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الس ال الرابع :ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي
لدى طلبة الصف الثالث األساسي عند المستوى النقدي مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟
الدراسة :
فرضيات ّ
تهدف الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفرضيات اآلتية :
 يوجب ببد فب ببرق ذو داللب ببة إحصب ببائية عنب ببد مسب ببتوى الداللب ببة (  )α = 1015بب ببين متوسب ببطي درجب ببات
المجمببوعتين التجريبيببة ( التببي درسببت باسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع) ،والضببابطة (التببي
درست بالطريقة االعتيادية) ،في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل.
 يوجب ببد فب ببرق ذو داللب ببة احصب ببائية عنب ببد مسب ببتوى الداللب ببة (  )α = 1015بب ببين متوسب ببطي درجب ببات
المجموعتين التجريبية ( التي درسبت باسبتخدام اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع ) ،والضبابطة (التبي
درس ببت بالطريق ببة اإلعتيادي ببة ) ،ف ببي التطبي ببق البع ببدي الختب ببار مه ببارة االس ببتيعاب الق ارئ ببي عن ببد
(المستوى الحرفي) .
 يوجب ببد فب ببرق ذو داللب ببة احصب ببائية عنب ببد مسب ببتوى الداللب ببة (  )α = 1015بب ببين متوس ب بطي درجب ببات
المجموعتين التجريبية ( التي درسبت باسبتخدام اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع ) ،والضبابطة (التبي
درس ببت بالطريق ببة اإلعتيادي ببة ) ،ف ببي التطبي ببق البع ببدي الختب ببار مه ببارة االس ببتيعاب الق ارئ ببي عن ببد
(المستوى االستنتاجي) .
 يوجب ببد فب ببرق ذو داللب ببة احصب ببائية عنب ببد مسب ببتوى الداللب ببة (  )α = 1015ب ب بين متوسب ببطي درجب ببات
المجمببوعتين التجريبيببة ( التببي درسببت باسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع) ،والضببابطة (التببي
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درس ببت بالطريق ببة اإلعتيادي ببة) ،ف ببي التطبي ببق البع ببدي الختب ببار مه ببارة االس ببتيعاب الق ارئ ببي عن ببد
(المستوى النقدي ) .
الدراسة:
أهمية ّ
تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط االتية :
 قد تفيد معلمي الصفوف الثالثة األولى ،حيث تقدم لهم استراتيجية حديثة لتحسين مستوى
االستيعاب القرائي و رفعه لدى طلبتهم .
 من المؤمل أن تفيد مخططي المناهج الدراسية للصفوف الثالثة األولى ،حيث تبين لهم أثر
استخدام استراتيجية مثلث االستماع على االستيعاب القرائي ،مما يجعلهم قادرين على تضمين
المناهج الدراسية موضوعات يمكن من خاللها توظيف هذه االستراتيجية بشكل أوسع.
 قد توجه المشرفين التربويين لعقد دورات تدريبية لتمكين المعلمين من استخدام استراتيجية مثلث
االستماع في دروس القراءة لتحقيق االستيعاب القرائي لدى الطلبة.
طار نظريا وميدانيا وتفتح أُفقا واسعا لدراسات
 من المؤمل أن تفيد الباحثين حيث تقدم لهم إ ا
مستقبلية توظف استراتيجية مثلث االستماع في مهارات أخرى من مهارات اللغة العربية ،وكذلك
في المواد الدراسية األخرى.
 قد تسهم في إضافة جديدة للمحتوى النظري في مجال استراتيجيات التدريس كون استراتيجية
مثلث االستماع لم يتم تناولها بصورة جيدة ومتكاملة.
 الدراسة األولى التي تناولت استراتيجية مثلث االستماع في اللغة العربية محليا ،في حدود علم
الباحثة .
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الدراسة:
صدود ّ
تمثلت حدود الدراسة الحالية باآلتي:
الصدود البشرية :طلبة الصف الثالث األساسي في لواء الموقر .
الصدود المكانية  :المدارس األساسية الحكومية في لواء الموقر في محافظة العاصمة عمان.
الصدود الزمانية  :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني . 6363/6312
الصدود الموضوعية  :اقتصرت الدراسة الحالية على وحدتين دراسيتين من مادة اللغة العربية
للصف الثالث األساسي وهما ( الذهب والت ارب ،الغذاء المتوازن ) .
الدراسة:
مصددات ّ
يتحدد تعميم نتائج الدراسة على المجتمبع البذي أخبذت منبه العينبة ،وأداتهبا مبن حيبث صبدقها
وثباتها ،واجراءات تنفيذها وتطبيقها على طلبة الصف الثالث األساسي.
الدراسة:
مصطلصات ّ
تضمنت الدراسة الحالية مجموعة من المصطلحات حيث تم تعريفها اصطالحيا واجرائيا على
النحو اآلتي :
استراتيجية مثلث االستماع :
عرفهببا الشببمري ( )3111بأنهببا":االسببتراتيجية التببي تشببجع علببى مهببارات التحببدث واالسببتماع
والتي تتم من خالل مجاميع ثالثية".
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ائيا بأنها  :استراتيجية تركبز علبى تنفيبذ الطلببة لجميبع
وتعرف استراتيجية مثلث االستماع اجر ً
أنشببطتهم التعليميببة بأنفسببهم مببن خببالل اتقببانهم لمهببارات الق براءة والتحببدث واالسببتماع ،ممببا يسبباعدهم
على تحمل أكبر قدر من المسؤولية في عملية التعلم في مجموعات ثالثيبة ممبا يبؤدي إلبى الوصبول
الستيعاب النص المقروء .
االستيعاب القرائي :
عمليببة تفكيببر يعببي القببارح عببن طريقهببا الفك برة ويفهمهببا بداللببة خبرتببه ويفسببرها بداللببة حاجتببه
وأغراضه ،وبعملية التفكير يختار الطالب الحقائق والمعلومات من النص ،ويحدد منها المعنبى البذي
يقصده الكاتب ،ويقرر كيف ترتبط هذه المعلومات بالمعرفة السابقة لديه ،ويحكم بالنتيجة على مدى
فائدتها من تحقيق أهدافه وتلبية حاجاته (الدليمي والوائلي.)3111 ،
ائيؤا بأنبه :عمليبة بنائيبة تقبوم علبى التفاعبل ببين الطلببة والبنص
ويعرف االستيعاب القرائؤي اجر ً
المقروء من خالل فهم األفكار الواردة في البنص المقبروءة وتفسبيره ،واسبتنتاج أفكباره ،والتفاعبل معبه،
ومن ثم اإلجابة عن األسئلة التي تلي النص بناء على خلفية الطلبة المعرفية  ،وقدرتهم على تحديبد
المعنببى الحرفببي للببنص ،واسببتنتاج األفكببار الرئيسببية ،والحكببم علببى الببنص فببي ضببوء الخب برة السببابقة،
المقاسة بمستوى الدرجة التي حصبل عليهبا أفبراد الد ارسبة بعبد اإلجاببة عبن فقبرات اختببار االسبتيعاب
القرائي الذي أعد لهذه الغاية.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تناول هذا الفصل محورين هما :األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
المصور األول :األدب النظري
تناول األدب النظري الموضوعات اآلتية :التعلم النشط ،ومفهوم استراتيجية مثلث االسبتماع،
وخطوات تطبيقها وخصائصها وأسسبها التربويبة ودور كبل مبن المعلبم والطالبب فيهبا ،وعبرض مفهبوم
االستيعاب القرائي وأهميته ومستوياته .
االستيعاب القرائي
يؤكد القران الكريم أهمية االستيعاب من خالل اآليات الكثيرة التي تدعو إلى فهم الرسالة

التي تحملها اآليات القرآنية كقوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﲅ ﲅ ﲅ ﲅ ﱪ ﲅ

ﲅ ﱠ (البقرة . )171:

كما حض الرسول صلى اهلل عليه وسلم على القراءة بتدبر ،وهي دعبوة صبريحة لالسبتيعاب،
باإلضافة إلى ذلك يمكن القول :إن االستيعاب هو أسمى أهداف تعليم القراءة وجوهرها ،ألنه أسباس
تحسين المستوى المعرفي واإلدراك العقلي ويؤدي إلى رقي العملية التعليمية .
ُينظ ببر إل ببى االس ببتيعاب الق ارئ ببي بأن ببه اله ببدف الب برئيس ف ببي عملي ببة القب براءة اذ ي ببأتي ف ببي مقدم ببة
الموضوعات ذات العالقة بالدراسات اللغوية النفسية ،ألهميته في التواصل اللغوي وفهم الرسالة ببين
الكاتب والقارح باإلضافة لما يشتمل عليه من أسس نفسية كاإلدراك والتبذكر واالسبتدعاء ( سبليمان،
.) 3116
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وتببزداد حاجببة المببتعلم للفهببم الق ارئببي بازديبباد الكببم المعرفببي فهنبباك ثببورة معرفيببة وانتبباج فكببري
ومعرفي بمعدالت هائلة إذ أصبحت المعرفة قوة تُمكن االنسان من الدخول اآلمن إلى القرن الحادي
والعشرين ،الذي يتميز بتطورات وتناقضبات وتقبدم تكنولبوجي متالحبق ،وفبي هبذه الحالبة يتحبتم علبى
االنسان أن يمتلك المعرفة ويتحقق من مواجهة التحديات ،وال يتأتى ذلك إال بمزيد من القبراءة ومزيبد
من الفهم (السيد. )3112 ،
وذكر القطاونة والقطاونة ( )3116أن االستيعاب القرائي أساس العمليات القرائية ألن السرعة
والبطء في القراءة يعتمدان على قدرة القارح على فهم النص المقروء ،والقيام بعمليات عقليبة متنوعبة
كبربط المعلومببات المتضببمنة فببي البنص المقببروء بخببرات القببارح السبابقة وربببط االفكببار التببي يطرحهببا
الكاتببب م بع معارفببه السببابقة حببول الموضببوع مببدار االسببتيعاب مببن خببالل مقارنتببه بمببا تعلمببه سببابقا
وتحليل العالقات بين أجزاء النص .
وذكببر كببل مببن بسببتمنت وولبب )Bustamante and Welch ,2000)،أن تعلببيم الطلب ببة
االستيعاب القرائي بمستوياته المختلفبة يعنبي تعلبيمهم كيفيبة البحبث بنشباط عبن المعنبى داخبل البنص
وبناء مهارات استيعابية ويكون ذلك باعطاء الطلبة نصوصا ذات عالقة ومحفزة لهم .
ولك ببي يفه ببم الم ببتعلم المق ببروء علي ببة ام ببتالك مه ببارات خاص ببة تتمث ببل ف ببي ج ببانبين هم ببا الجان ببب
الفسيولوجي والجانب العقلي  ،وكل مهارة من مهارات الفهم الرئيسية تشتمل على عدد مبن المهبارات
الفرعيببة ،ومببن هنببا ُع بد الفهببم أسبباس السببيطرة علببى فنببون اللغببة كلهببا واسببتنادا إلببى ذلببك حظببي فهببم
المقببروء بمكان بة بببارزة فببي تعلببيم اللغببة مببن الببباحثين والمتخصصببين والم بربين ،فبين بوا مهببارات الفهببم
وح ببددوا درجات ببه ،وتن بباولوا أنماط ببه بالش ببرح والتحلي ببل ،وزي ببادة عل ببى أنه ببم بحثب بوا ف ببي أس بباليب تحس ببين
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مهببارات الفهببم ،وأسببباب القصببور فيببه ،وُذكببر مببن هببذه المهببارات  :تحصببيل معبباني الكلمببة  ،واختيببار
األفكار الرئيسية ،وفهمها ،ومعرفة األساليب األدبية ،والقدرة على االستنتاج (عبد الباري.)3111 ،
بر صببعبا ،ومببن هببذه األسببباب  :قصببور فببي
وهنبباك أسببباب كثي برة تجعببل مببن فهببم المقببروء أمب ا
معالجة المعلومات ،والخلفية المعرفية ،ونقص فبي الثبروة اللغويبة ،وفشبل فبي توظيبف الخببرة السبابقة
أو االستفادة منها بصورة غير صحيحة ،وقلة القراءة ،ووجبود مشبكالت فبي النظبر ،والقبراءة الجهريبة
والصامتة غير الصحيحتين ،ومشكالت في التنظيم الذاتي ،ومشكالت في مهارات مبا وراء المعرفبة،
والضعف في مراعاة أحكام اإلعراب والقراءة اآللية ،واالفتقبار لمهبارات الفهبم ،واتبباع طبرق قديمبة لبم
تعد مناسبة في تدريس القراءة ،والفشبل فبي فهبم الكلمبات والجمبل المفتاحيبة ،والفشبل فبي رببط الجمبل
أي خطأ في استخدام أدوات الربط ،وفشل في تنظيم المعلومة (عواد.)3113 ،
ومببن العوامببل المببؤثرة فببي تنميببة مهببارات االسببتيعاب الق ارئببي ،تفعيببل خلفيببة الطالببب المعرفيببة
وفوق المعرفية ،ومساعدته على طرح األسبئلة واإلجاببة عنهبا ،وقدرتبه علبى إعبادة صبياغة مبا يقبرأه،
وممارسته نشاطات القراءة الموجهة ،وقدرته على إعادة سرد القصص وتحويلها (العبداهلل.)3117 ،
إن الفهببم الق ارئببي هببو نتبباج القبراءة الواعيببة الهادفببة إلببى توسببيع دائبرة خببرات المببتعلم وتنميتهببا،
وتنشببيط مها ارتببه الفكريببة ،وتهببذيب ذوقببه ،واشببباع حببب االسببتطالع النببافع لديببه ،وادراك المعلومببات
الضبرورية مبن أجببل حبل المشببكالت التبي تواجهببه ،فضبال عبن تحديببد ميولبه وزيادتهببا إتسباعا وعمقبا،
وتنمية الشعور واإلحساس بالذات وباآلخرين (رسالن.)3115 ،
مستويات االستيعاب القرائي :
يصبنف خببراء مركبز البدعم األكباديمي األمريكبي ( American Academic Support
 )2004 ، Centraمسببتويات االس بتيعاب الق ارئببي إلببى ثببالث مسببتويات  :حرفيببة ،وتشببير إلببى قببدرة
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القببارح علببى تببذكر الح بوادث التفصببيلية فببي المببادة المقببروءة وربطهببا باألفكببار الرئيسببية ،والتفسببيرية،
وتشببير إلببى قببدرة القببارح علببى ق براءة مببا بببين السببطور لتحديببد هببدف الكاتببب وربببط معلوماتببه الجديببدة
بمعلوماته السابقة ،وتطبيقه ،وتشير إلى قدرة القارح على تحليل وتركيب معلومات أخرى .
و يرى (النهابة )3112 ،أن مستويات االستيعاب القرائي تنقسم إلى خمسة مستويات هي:
 .1المسببتوى الحرفببي  :يببتم فيببه تحديببد المعنببى الحرفببي مببن السبياق وتعيببين مضبباد الكلمببة وتوضببيح
العالقة بين الجمل.
 .3المسببتوى االسببتنتاجي :وفيببه يببتم اختيببار عن بوان مناسببب للببنص واسببتنتاج األفكببار الرئيسببية التببي
اشتمل عليها الموضوع ،وأيضا بيان غرض الكاتب ،واسبتنباط المعباني الضبمنية التبي لبم يصبرح بهبا
الكاتب.
 .2المسببتوى النقببدي :فيببه يببتم التميببز بببين الحقيقببة وال برأي ،والحكببم علببى المقببروء فببي ضببوء الخب برة
السببابقة ،وتكببوين رأي حببول القضببايا واألفكببار المطروحببة فببي الببنص ،وكببذلك التميي بز بببين مببا يتصببل
بالموضوع وما ال يتصل به .
 .4المسببتوى التببذوقي :ويببتم فيببه توضببيح العاطفببة المسببيطرة علببى الببنص الق ارئببي ،وتحديببد الصببور
البيانية التي تضمنها النص القرائي ،وذكر الداللة اإليحائية للكلمات والتعبيرات.
 .5المس ببتوى اإلب ببداعي :وي ببتم في ببه اقتب براح حلبببول جدي ببدة لمش ببكالت وردت ف ببي الموض ببوع ،والتنببببؤ
باألحداث بناء على مقدمات معينة .
فبي حببين قسبم رو وسببتودت ( (Roe & Stodt, 2004مسبتويات فهببم المقبروء إلببى ثالثبة
مستويات:
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 .1قراءة السطور :وهو المستوى الذي يقوم فيه القارح ببالتركيز علبى المفبردات وتجميعهبا مبع بعضبها
فبي وحبدة لغويبة متكاملبة ،بحيبث يعطبي كبال منهبا وزنهبا الحقيقبي فبي السبياق ،ويبدرك مبا تحملبه هبذه
المفردات من ٍ
معان.
 .3قبراءة مبابين السبطور :وهبو المسبتوى البذي يحباول فيبه القبارح التعبرف إلبى قصبد الكاتبب وتفسبير
أفكاره ،واصدار بعض األحكام على ما في النص من مفردات وأفكار.
 .2قراءة ما وراء السطور :وهو المستوى الذي يحاول فيه القارح استخالص تعميمبات وأفكبار جديبدة،
وتوظيف األفكار المتضمنة في المادة المقروءة لحل مشكلة تواجهه.
واستفادت الدراسة الحالية من هذه التقسيمات لمهارات االستيعاب الق ارئبي ،وحبددت ثالثبا منهبا
تناولتها ضمن حدود دراستها ،وهي كما يأتي :
 .1مهارة االستيعاب القرائي الحرفي وتشمل :تعرف األفكار الرئيسية واستذكارها  ،وتعرف تفاصبيل
األحداث واستذكارها ،والمقارنة بين الشخصبيات واسبتذكارها ،مبن حيبث أوجبه الشببه واالخبتالف
فيما بينها.
 .3مهببارة االسببتيعاب الق ارئببي االسببتنتاجي وتشببمل :اسببتنتاج الفك برة الرئيسببة الموجببودة فببي ال ببنص،
واقت براح عن بوان جديببد للببنص ،ربببط األفكببار ال بواردة فببي الببنص مببع الخب برة السببابقة لببدى الطالببب،
والتنبؤ بالنتائج المتوقعة .
 .2مهارة االستيعاب القرائي النقدي وتشمل  :التمييز بين الحقيقة والرأي ،والحكبم علبى المقبروء فبي
ضوء الخبرة السابقة ،وتكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحة في البنص ،وكبذلك التمييبز
بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل ِ
به .
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التعلم النشط:
ُيعبد البتعلم النشبط طريقبة تعلبم وطريقبة تعلبيم فبي آن واحبد ،حيبث يشبارك الطلببة فبي األنشبطة
والتمببارين والمش باريع بفاعليببة كبي برة ،مببن خببالل بيئ بة تعليميببة غنيببة متنوعببة ،تسببمح لهببم باإلصببغاء
اإليجابي والحوار البناء ،والمناقشة الثرية ،والتفكير البواعي والتحليبل السبليم ،والتأمبل العميبق لكبل مبا
تببتم قراءتببه أو كتابتببه أو طرحببه مببن مببادة د ارسببية ،أو أمببور ،أوقضببايا ،أو آراء ،بببين بعضببهم بعضببا،
مبع وجبود معلبم يشبجعهم علبى تحمبل مسبؤولية تعلبيم أنفسبهم بأنفسبهم تحبت إشبرافه البدقيق ،ويبدفعهم
إلب ببى تحقيبببق األهبببداف الطموحب ببة للمبببنهج المدرسب ببي ،والت ببي تركب ببز علبببى بنب بباء الشخصبببية المتكاملب ببة
واإلبداعية لطالب اليوم ورجل الغد(سعادة.)3116 ،
ويسببتمد الببتعلم النشببط فلسببفته مببن المتغي برات العالميببة والمحليببة المعاص برةل فببالتعلم النشببط يعببد
تلبية لهذه المتغيرات التبي تطلبب إعبادة النظبر فبي أدوار كبل مبن المبتعلم والمعلبم ،وتنبادي بنقبل ببؤرة
االهتمام من المعلم إلى المتعلم ،وجعل المتعلم هو محور العمليبة التعليميبة ،وبهبذا تعبد فلسبفة البتعلم
تطور طبيعيا لألهداف التعليمية ،ومطلبا أساسيا للتطوير الجذري للعملية التعليمية بما يتالءم
ا
النشط
مببع حاجببات المتعلمببين وطبيعببة هببذا العصببر بكببل مببا يشببمله مببن تغي برات وتطببورات امتببدت لجميببع
الميادين بما فيها المجال التربوي)البكري. )3115 ،
ويتمركز نشاط الطلبة في التعلم النشط على مبدأ التعاون فيمبا بيبنهم واالعتمباد علبى أنفسبهم
في إنجاز المهام التعليمية التي يكلفهم بها المعلم ،فأغلبب النشباطات التبي يمارسبها الطلببة نشباطات
تعاونية ،وتعد استراتيجية مثلث االستماع من أهم استراتيجيات التعلم النشط التي تعتمد نمط التعاون
بين الطلبة إلجاز المهام التعليمية ،من خالل مجموعات ثالثية .
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استراتيجية مثلث االستماع
إحدى استراتيجيات التعلم النشط والتي تسبتخدم العناصبر األساسبية لهبذا البتعلم ،وتهبتم ببه فبي
أثنبباء ال ببتعلم  :كب بالقراءة ،والكتاب ببة ،والح ببديث ،واالس ببتماع ،والتفكي ببر ،والتأم ببل ،والت ببي ت ببتم م ببن خ ببالل
مجاميع ثالثية تعاونية (الكعبي.)3116 ،
وه ببذه االس ببتراتيجية قائم ببة عل ببى التعب باون ب ببين الطلب ببة ،كم ببا تش ببجع عل ببى التح ببدث واالس ببتماع
والكتاب ببة ل ببدى الطلب ببة ،مم ببا يجعله ببم يربط ببون م ببا يتعلمون ببه بحي بباتهم اليومي ببة ف ببي ض ببوء الممارس ببات
الواقعية ،وتسمح لهم فرصبة تبدوين الحلبول فبي بطاقبات ،يبتم جمعهبا مبن قببل المعلبم وتعطيبه فرصبة
لكي يرى مدى انطباع الطلبة واستيعابهم المعلومات في الموضوع المطروح ،وان كان لديهم صعوبة
في الفهم (حيدر والعنبكي. )3116 ،
وتتميببز اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع بخصببائص ،منهببا :أنهببا تتببيح فرصببة للطلبببة لكببي يكون بوا
نشببطين ،حيببث تهي ب مناخ با مفعم با بالنشبباط والفاعليببة يسبباعد علببى د ارسببة ممتعببة ،وتعطببي فرصببة
للجميببع بالمشبباركة ،وتكببوين اتجاهببات إيجابيببة نحببو المببادة الد ارسببية ،كمببا تببدعم بعببض عببادات العقببل
المنتجببة مثببل :االسببتماع بفهببم ،والببتحكم فببي االنبدفاع ،والتفكيببر التعباوني ،وتسبباعد الطلبببة علببى بنبباء
مع ببارفهم م ببن خ ببالل مناقش بباتهم الجماعي ببة ،حي ببث تمك ببنهم م ببن تب ببادل اآلراء واألفك ببار والمعلوم ببات،
والتوصببل إلببى حلببول وق ب اررات فببي أج بواء يسببودها االحت برام المتبببادل ،والعمببل علببى إشببباع حاجبباتهم
المختلفبة ،ولهبا نتبائج إيجابيبة وفاعلبة مبن خبالل انبدماج الطلببة ذوي المسبتويات التحصبيلية المتفوقببة
بالمسبتويات المنخفضببة والمتوسبطة ممببا يحفبزهم علببى البتعلم ليصبببحوا مبثلهم ويحظبوا ببنفس أهميببتهم
ومكانتهم ،ولها دور كبير في تنمية الجوانب االجتماعية والتربوية (قرني.)3112 ،
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خطوات استراتيجية مثلث االستماع :
تم ببر اس ببتراتيجية مثل ببث االس ببتماع كم ببا ي اره ببا (الش ببمري3111 ،ل توفي ببق )3111،ب ببالخطوات
اآلتية:
 .1يقسم المعلبم الطلببة فبي قاعبة البدرس إلبى مجباميع ثالثيبة تعاونيبة ،تتضبمن كبل مجموعبة
ثالثة طلبة .
 .3كل طالب في المجموعة الثالثية له دور محدد في هذه االستراتيجية كما يلي :
الطالب األول  :متحدث يق أر أو يشرح الدرس أو الفكرة أو المفهوم أو الموضوع المراد تعلمه .
الطالب الثاني  :مستمع جيد ويطرح أسئلة على الطالب األول للحصول على المزيد من التفاصيل
عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح .
الطالؤؤؤؤب الثالؤؤؤؤث  :يكبببون دوره مراقبب ببة عمبببل المجموعبببة وس ببير الحب ببديث ال ببذي ي ببدور ببببين زميليب ببه
(األول والثاني) ويقبوم بتقبديم تغذيبة راجعبة لهمبا كلمبا اقتضبى األمبر ذلبك  ،فهبو يكتبب مبا يبدور مبن
نقاش بين الطالبين (األول والثاني) عن طريق رصبده األسبئلة التبي تطبرح مبن قببل الطالبب (الثباني)
والشببرح الببذي يقببدم مببن قبببل الطالببب (األول) عببن الببدرس أو الفك برة أو المفهببوم أو الموضببوع الم براد
تعلمببه ويكببون أشبببه بببالمرجع داخببل المجموعببة الثالثيببة ،فعنببدما يحببين دوره فببي المجموعببة يق ب أر مببن
خببالل مببا دونببه مببن مالحظببات واشببارات عببن مببا ذكببره زمببياله فيقببول حببين يببأتي دوره فببي المجموعببة
الثالثية قال زميلي علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا .
 .2تب ببديل األدوار :يق ببوم المعل ببم بتب ببديل األدوار ب ببين الطلب ببة ف ببي ك ببل مجموع ببة ف ببي مواق ببف
تعليمية أخرى ،أو عند تناول موضوعات وأفكار ومفاهيم جديدة .
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واسببتفادت الد ارسببة الحاليببة مببن هببذه الخط بوات عنببد تببدريس وحببدتي الببذهب والت براب ،والغببذاء
المتبوازن لطلبببة الصببف الثالببث األساسببي ،حيببث تببم توزيببع الطلبببة فببي مجموعببات ثالثيببة ،لكببل طالببب
دور محدد  ،الطالبب األول :يقب أر البنص ،الطالبب الثباني :مسبتمع جيبد ويطبرح األسبئلة علبى الطالبب
األول ،الطالبب الثالبث :ي ارقبب عمبل المجموعبة وسبير الحبديث البذي يبدور ببين زميليبه ،ويقبوم بتقببديم
التغذية الراجعة كلما اقتضى األمر ،فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين (األول والثاني) عن
طريببق رصب ِ
بده األسببئلة التببي تُطببرح مببن قب بل الطالببب (الثبباني) ،والشببرح الببذي يقببدم مببن قبببل الطالببب
(األول) ،ويقوم المعلم بتبديل األدوار بعد كل فقرة حتى يتم اإلنتهاء من النص ،ويقوم المعلبم بتكبرار
االس ببتراتيجية أكث ببر م ببن مب برة م ببع مجموع ببات مختلف ببة ل ببنفس نصب بي القب براءة ال ببذهب والتب براب ،والغ ببذاء
المتوازن.
األسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية مثلث االستماع
تستند استراتيجية مثلث االسبتماع إلبى مجموعبة مبن األسبس التربويبة وهبي كمبا ي ارهبا (عطيبة،
: )3118
 تنمية القيم االجتماعية واالهتمام المتبادل.
 جعل الطلبة نشيطين وفاعلين في التعلم ،وزيادة ثقتهم بأنفسهم.
 تحقيق عملية التفاعل بين الطلبة من خالل تبادل اآلراء ووجهات النظر المتعددة نحو المادة.
 إعطاء الطلبة فرصة الختبار أفكارهم وموازنتها بأفكار اآلخرين.
دور الطالب والمعلم في استراتيجية مثلث االستماع
يعتبر الطالب هو محور العملية التعليمية ،إذ يقوم بالمهام واألنشطة التي توكل إليبه مبن قببل
المعلم ويتعاون مع أقرانه ويجيب عن االستفسارات التي توجه إليه ،ويكون مستعدا ومهتما ومتفاعال
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بايجابية في المواقبف التعليميبة التبي تهيبأ لبهُ داخبل الصبف ،ممبا يحقبق األهبداف التعليميبة للبدروس،
كما ويستنتج ويلخص ويكتب ويحل المشكالت التي تواجهه (امبو سعيدي والحوسنية.)3116 ،
ويقتصر دور المعلم في هذه االستراتيجية على تنظيم بيئة التعلم ،ويعمل على تصميم الدرس
وأنشطته ،وتشجيع التعاون بين الطلببة وبنباء عالقبات إيجابيبة بيبنهم ،كمبا ويقبوم المعلبم علبى م ارعباة
الفروق بين الطلبة ،وضبط الصف وتقديم التعزيز البالزم ،ويكبون قباد ار علبى إدارة البدرس إدارة ذكيبة
موجهة نحو تحقيق األهداف المرجوة والمحددة (عطية.)3116 ،

المصور الثاني :الدراسات السابقة ذات الصلة:
بعد مراجعة األدب النظري والدراسات ذات الصلة لم تجبد الباحثبة د ارسبات تناولبت اسبتراتيجية
مثلث االستماع واالستعاب القرائي ،ولذا تم تناول الدراسات السابقة ضمن محورين:
أوًال :الدراسات التي تناولت استراتيجية مثلث االستماع في المواد الدراسية لمختلفة.
قام حيدر والعنبكي ( )3116باجراء دراسة هدفت لمعرفبة أثبر اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع فبي
تحصببيل طالبببات الصببف الثبباني المتوسببط فببي مببادة التبباري .،وطُبقببت الد ارسببة علببى عينببة مكونببة مببن
( )61طالب ببة م ببن طالب ببات الص ببف الث بباني المتوس ببط ،واس ببتخدمت الد ارس ببة التص ببميم ش بببه التجريب ببي،
وكان ببت أداة الد ارس ببة اختب ببار تحص ببيلي للمجم ببوعتين التجريبي ببة والض ببابطة ،وأظه ببرت نت ببائج الد ارس ببة
فاعليببة اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تحصببيل طالبببات الصببف الثبباني المتوسببط مقارنببة بالطريقببة
االعتيادية.
و هدفت دراسة الكعبي ( )3116إلى معرفة أثر استراتيجية مثلث االستماع في تحصيل مبادة
الجغرافيببا وتنميببة مهببارات التفكيببر العلمببي لببدى طلبببة الصببف األول المتوسببط .واسببتخدمت الد ارسببة
التص ببميم ش بببه التجريب ببي ،وتكون ببت عين ببة الد ارس ببة م ببن ( )75طالبب با ،ت ببم اختي ببارهم بطري ببق قص ببدية،
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ولتحقي ببق ه ببدف الد ارس ببة اس ببتخدمت الد ارس ببة اختب ببارين ،أح ببدهما اختب ببار تحص ببيلي ،واآلخ ببر مقي بباس
للتفكيببر العلمببي ،وتوصببلت نتببائج الد ارسببة إلببى أن اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع ذات أثببر علببى زيببادة
التحصببيل ومكنببت الطلبببة مببن التفكيببر العلمببي والق براءة واالسببتماع واالطببالع والمتابعببة واإلجببادة فببي
ذلك.
واستقص ببى ك ببل م ببن ظ بباهر وعبي ببد وعب ببد اهلل ( )3118أث ببر اس ببتراتيجية مثل ببث االس ببتماع ف ببي
تحصيل طالب الصبف الخبامس االبتبدائي فبي مبادة االجتماعيبات فبي العبراق .وبلغبت عينبة الد ارسبة
( )61طالبا ،واستخدمت الدراسة التصميم شبه التجريبي ،ولتحقيبق هبدف الد ارسبة تبم تصبميم اختببار
تحص ببيلي مك ببون م ببن ( )51فقب برة ،وأظه ببرت النت ببائج تف ببوق المجموع ببة التجريبيب بة الت ببي درس ببت م ببادة
االجتماعيببات باسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع علببى المجموعببة الضببابطة التببي درسببت المببادة
نفسها باستخدام الطريقة التقليدية .
وقببام كببل مببن العبببداهلل والغ اربببي ( )3118بد ارسببة هببدفت إلببى التعببرف علببى فاعليببة اسببتراتيجية
مثلث االستماع في التحصيل لبدى طالببات الصبف ال ارببع العلمبي فبي الفيزيباء فبي محافظبة القادسبية
فببي العبراق .وقببد اسببتخدمت الد ارسببة التصببميم شبببه التجريبببي ،لمجمببوعتين متكببافئتين ،وتكونببت عينببة
الدراسة من ( )111طالبة تبم اختيبارهن عشبوائيا ،وتبم تصبميم اختببار تحصبيلي لقيباس أثبر اسبتخدام
اسببتراتجية مثلببث االسببتماع ،وأظهببرت النتببائج فاعليببة اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة قببدرات
الطالبات على التحصيل في مادة الفيزياء .
وهببدفت د ارسببة القاضببي ( )3118تقصببي أثببر اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة
مهببارات االسببتماع الناقببد والق براءة االبداعيببة لببدى طلب بة الصببف السببادس األساسببي .وأجريببت الد ارسببة
على عينة بلغت ( )123طالبا وطالبة تم تقسمهم إلى أربع مجموعات :مجمبوعتين تجبريبيتين ()67
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طالبببا وطالبببة ،درسببت باسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع ،ومجمببوعتين ضببابطتين ( )65طالبببا
وطالببة ،درسبت بالطريقبة االعتياديببة ،واعتمبدت الد ارسبة المبنهج شبببه التجريببي ،واسبتخدامت الد ارسببة
اختب ببار مه ببارات االس ببتماع الناق ببد ،واختب ببار القب براءة االبداعي ببة ،وأظه ببرت نت ببائج الد ارس ببة تف ببوق طلب ببة
المجموتين التجريبيتين على طلبة المجموعتين الضابطتين في االختبار النهائي.
وأجببرى توفيببق ( )3111د ارسببة هببدفت لمعرفببة أثببر اسببتراتيجيتي مثلببث االسببتماع وخاليببا الببتعلم
فببي تنميببة التفكيببر التخيلببي لببدى طببالب الصببف الثبباني المتوسببط والدافعيببة نحببو مببادة األدب .وقببد
اعتمدت الدراسة التصميم شببه التجريببي ،لمجمبوعتين تجبريبيتين ومجموعبة ضبابطة ،وتكونبت عينبة
الد ارسببة مببن ( )11طالب با ،بواقببع ( )21طالب با لكببل مجموعببة ،ودرسببت المجموعببة التجريبيببة األولببى
باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،ودرست المجموعة التجريبية الثانية باستخدام استراتيجية خاليا
الببتعلم ،والمجموعببة الضببابطة درسببت نفببس المببادة بالطريقببة االعتياديببة ،وأسببفرت نتببائج الد ارسببة عببن
وج ببود ف ببروق ذات دالل ببة احص ببائية ف ببي التفكي ببر التخيل ببي ب ببين ط ببالب المجموع ببات ال ببثالث ولص ببالح
طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية على حساب طالب المجموعة الضابطة .
ثانيا :الدراسات التي تناولت االستيعاب القرائي.
ً
أجببرت أبببو ال بريش ( )3115د ارسببة هببدفت إلببى قيبباس أثببر اسببتخدام اسببتراتيجتي  SNIPSو
 SQ3Rفي الفهم الق ارئي والتحصيل و إكتساب المفردات لدى طلبة المرحلة األساسية في فلسطين.
واختيببرت لببذلك عينببة مببن طالبببات الصببف ال اربببع األساسببي مكونببة مببن ( )132طالبببة موزعببات علببى
ثالث شعب اختيرت مبن ثبالث مبدارس وتوزعبت الشبعب بواقبع ( )41طالببة فبي كبل شبعبة ،ودرسبت
الشعبة األولبى باسبتيراتيجية ( ، )SQ3Rودرسبت الشبعبة الثانيبة باسبتيراتيجية ( ، )SNIPSوشبكلت
المجموعببة التجريبيببة الثانيببة ،أمببا الشببعبة الثالثببة فدرسببت بالطريقببة اإلعتياديببة ،وقببد اعتمببدت الد ارسببة
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التصبميم شببه التجريببي ،ولتحقيبق أهبداف الد ارسبة تبم إعبداد ثبالث اختببارات األول فبي الفهبم الق ارئبي
والث بباني ف ببي التحصب بيل والثال ببث ف ببي اكتس بباب المف ببردات ،وتوص ببلت الد ارس ببة إل ببى أن االس ببتراتيجيتين
( SNIPSو  )SQ3Rلهم ببا أث ببر دال إحص ببائيا ف ببي الفه ببم الق ارئ ببي والتحص ببيل واكتس بباب المف ببردات
مقارنببة بالطريقببة اإلعتياديببة ،وأوضببحت النتببائج أيضببا أنببه ال فببرق بببين اسببتيراتيجتي ( )SNIPSو
( )SQ3Rفي الفهم القرائي والتحصيل واكتساب المفردات .
و أجرى النعيمي ( )3115دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام برنامج تعليمبي مقتبرح
قببائم علببى الق براءة الصببامتة الموجهببة والح بوار فببي تحسببين االسببتيعاب الق ارئببي لببدى طببالب الصببف
الثالببث المتوسببط فببي محافظببة كركببوك .ولتحقيببق أهببداف الد ارسببة تكونببة العينيببة مببن ( )41طالببب تببم
اختيببارهم بالطريقببة القصببدية ،وقببد اعتمببدت الد ارسببة التصببميم شبببه التجريبببي  ،واسببتخدمت الد ارسببة
اختبار تحصيلي من نوع االختيار متعدد ،وأظهرت نتبائج الد ارسبة وجبود فبروق ذات داللبة احصبائية
بببين المجمببوعتين التجريبيببة والضببابطة تعببزى ألث ببر البرنببامج التعليمببي المقتببرح ولصببالح المجموع ببة
التجريبية .
وقام البري ( )3116بدراسة لقياس أثر استخدام قراءة القصص في تحسين االستيعاب القرائي
لببدى طببالب الصببف الخببامس األساسبي فببي مببدارس الباديببة الشببمالية الغربيببة .وتكونببت عينببة الد ارسببة
من ( )21طالبا قُسموا إلبى مجمبوعتين ،تجريبيبة درسبت باسبتخدام قبراءة القصبص ،وضبابطة درسبت
بالطريقة االعتيادية ،واستخدمت الدراسة المنهج شبة التجريبي ،وكانت أداة الدراسة اختبار تكون في
صورته النهائية من ( )15سؤاال مقاليا ،وتوصبلت الد ارسبة إلبى عبدة نتبائج مبن أهمهبا  :وجبود فبروق
ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام قراءة القصص.
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وقامت الثبيتي ( )3117بدراسة هدفت إلى تعرف فاعلية استخدام اسبتراتيجية ( )K.W.Lفبي
تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية .وأجريبت الد ارسبة علبى عينبة بلغبت
( )51طالبببة تببم تقس بيمهن إلببى مجمببوعتين ضببابطة ( )35طالبببة ،وتجريبيببة ( )35طالبببة ،واعتمببدت
الد ارس ببة عل ببى الم ببنهج ش بببه التجريب ببي ،واس ببتخدامت الد ارس ببة االختبب بار التحص ببيلي ،وأظه ببرت نت ببائج
الدراسة تفوق تلميذات المجموعة التجريبية على تلميذات المجموعة الضابطة في االختبار النهائي.
وأجرى شعالن ومحمد ( )3117دراسة لمعرفة أثر استراتيجية بوليا في الستيعاب القرائي عند
ط ببالب الص ببف الخ ببامس األدبب بي ف ببي م ببادة المطالع ببة ،وتكون ببت عين ببة الد ارس ببة م ببن ( )58طالب ببا ت ببم
اختيببارهم بطريقببة عش بوائية ،حيببث اسببتخدمت الد ارسببة المببنهج شبببه التجريب بي ،وتببم اسببتخدام اختبببار
اختيببار مببن متعببدد تكببون مببن ( )35فقبرة ،وأظهببرت نتببائج الد ارسببة تفببوق طببالب المجموعببة التجريبيبة
على طالب المجموعة الضابطة في االختبار النهائي.

التعقيب عل الدراسات السابقة:
من صيث الهدف:

لم تتشابه الدراسة الحالية مع أي من الدراسات السابقة في هدف الدراسة.
من صيث المنهج المستخدم:
تشببابهت الد ارسببة مببع جميببع الد ارسببات السببابقة ،د ارسببة (أبببو ال بريش3115 ،ل البببري3116 ،ل
توفيببق3111 ،ل الثبيتببي3117 ،ل حيببدر والعنبكببي3116 ،ل شببعالن ومحمببد3117 ،ل ظبباهر وعبيببد
وعبداهلل3118 ،ل العبداهلل والغرابي3118 ،ل القاضي3118 ،ل الكعبي3116 ،ل النعيمبي،)3115 ،
في استخدام المنهج شبه التجريبي .
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الدراسة:
من صيث أداة ّ
تشابهت الد ارسبة مبع جميبع الد ارسبات السبابقة( ،أببو البريش3115 ،ل الببري3116 ،ل توفيبق،
3111ل الثبيتي3117 ،ل حيدر والعنبكي3116 ،ل شبعالن ومحمبد3117 ،ل ظباهر وعبيبد وعببداهلل،
3118ل العبب ببداهلل والغ اربب ببي3118 ،ل القاضب ببي3118 ،ل الكعبب ببي3116 ،ل النعيمب ببي ،)3115 ،فب ببي
اعتماد االختبار التحصيلي كأداة للدراسة .
من صيث العينة:
تشابهت الدراسة الحالية مع د ارسبة (الثبيتبي )6317 ،حيبث طُبقبت علبى طلببة الصبف الثالبث
األساسب ببي ،واختلف ب ببت مب ببع د ارس ب ببة (أبب ببو البب بريش3115 ،ل البب ببري3116 ،ل توفي ب ببق3111 ،ل حي ب ببدر
والعنبكب ببي3116 ،ل شب ببعالن ومحمب ببد3117 ،ل ظب بباهر وعبيب ببد وعبب ببداهلل3118 ،ل العبب ببداهلل والغ اربب ببي،
3118ل القاضي3118 ،ل الكعبي3116 ،ل النعيمي.)3115 ،
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري ،وفي اختيبار منهجيبة
البحث وكيفية بناء أداة الدراسة وتفسير النتائج ومناقشتها .
وتمي ببزت الد ارس ببة الحالي ببة ع ببن الد ارس ببات الس ببابقة بكونه ببا م ببن الد ارس ببات القليل ببة -بح ببد عل ببم
الباحثببة -هببدفت إلببى تعببرف أثببر اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب
القرائي لدى طلبة الصبف الثالبث األساسبي ،وهبي أول د ارسبة تتنباول اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع فبي
األردن.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا الفصل وصفا للطريقة واإلجراءات التي تم استخدمها في الدراسة ،وتعريفا
بأفراد ِّ
الدراسة ،واألدوات المستخدمة فيها ،وكيفية بنائها ،واجراءات تطبيقها ،والتأكد من خصائصها
السيكومترية ،إضافة إلى وصف المعالجات اإلحصائية ،التي استخدمت في تحليل بيانات الدراسة.

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي ذا التصميم شبه التجريبي للكشف عن أثر
استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث
األساسي .وقد طُبقت هذه الدراسة بحيث ُدِّرست المجموعة التجريبية وحدتي (الذهب والتراب والغذاء
المتوازن) في مادة اللغة العربية للصف الثالث األساسي باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،أما
فدِّرست الوحدتين نفسيهما باستخدام الطريقة االعتيادية.
المجموعة الضابطة ُ

افراد عينة الدراسة:
تكون أفراد عينة الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساسي في مدرسة الموقر
األساسية المختلطة في مديرية التربية والتعليم في لواء الموقر ،وتم تعيين المجموعتين التجريبية
والضابطة بشكل عشوائي من الشعب الموجودة في المدرسة وعددها ثالثة شعب ،حيث تم إجراء
قرعة بين شعب الصف الثالث األساسي ،بحيث تم اختيار الشعبة ( أ ) لتكون المجموعة الضابطة
وعددها( )33طالبا وطالبة ،درست بالطريقة االعتيادية ،والشعبة ( ب ) لتكون المجموعة التجريبية
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وعددها( )33طالبا وطالبة ،التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع .وبذلك يكون العدد
الكلي لعينة الدراسة ( )23طالبا وطالبة ،والجدول ( )1يوضح ذلك:
الجدول ()1
توزيع الطلبة في عينة الدراسة
المجموعة

الشعبة

العدد

النسبة

الضابطة

الثالث ( أ )

33

%53

التجريبية

الثالث ( ب )

33

%53

60

%133

المجموع

أداة الدراسة
تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،بهدف
االستفادة منها في اعداد اختبار االستيعاب القرائي ،وفيما يلي عرض لخطوات إعداد االختبار:
أ .بناء االختبار
 تصديد المادة الدراسية:
تم اختيار الوحدتين الثانية عشر (الذهب والتراب) ،والثالثة عشر (الغذاء المتوازن) من
كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي للفصل الدراسي الثاني  ،6363/6312وتتكون هاتانن
الوحدتان من الموضوعات اآلتية (درس الذهب والتراب ،ودرس الغذاء المتوازن).
 تصديد الهدف من االختبار:
هدف االختبار إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب
القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
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 تصليل مصتوى الوصدتين:
تم تحليل محتوى وحدتي (الذهب والتراب ،والغذاء المتوازن) بهدف تحديد المفاهيم
والمصطلحات والحقائق والتعميمات والمهارات والقيم واالتجاهات والرسوم والصور الواردة التي
تساعد في بناء االختبارل بحيث يشتمل االختبار على قياس مهارة االستيعاب القرائي عند ثالثة
مستويات( الحرفي ،االستنتاجي ،النقدي) ( الملحق .)1
 الصورة األولية لالختبار:
تم االطالع على عديد من االختبارات التي تقيس مهارة االستيعاب القرائي كما في دراسة
(أبو الريش6315،ل الثبيتي6317 ،ل النعيمي ،)6315 ،وذلك لبناء الصورة األولية الختبار
االستيعاب القرائي .وقد تكون االختبار من جزأين ضم كل جزء ثمانية أسئلة ،وتبع كل سؤال عدد
من الفقرات موزعة على مهارات االستيعاب القرائي بمستوياته الحرفي ،واالستنتاجي ،والنقدي ،وكل
مستوى اشتمل على مجموعة من المؤشرات السلوكية الدالة عليه ،وتكون االختبار بصورته األولية
من ( )32فقرة.
 كتابة تعليمات االختبار:
تم صياغة التعليمات الخاصة باالختبار ،ليسترشد بها الطلبة عند اإلجابة على أسئلة
االختبار ،وقد راعت تعريف الطالب بالهدف من االختبار ،والتأكيد على كتابة البيانات الشخصية،
وأهمية اإلجابة على جميع أسئلة االختبار وفقراته.
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صدق االختبار:
تم التحقق من صدق االختبار بطريقتين هما:
أوًال :الصدق الظاهري( صدق المصكمين)
بعد إعداد االختبار بصورته األولية ( الملحق  ،) 6تم عرضه على مجموعة من المحكمين من
المتخصصين في أساليب تدريس اللغة العربية واللغة العربية من أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية ،ومجموعة من مشرفي ومعلمي اللغة العربية والصفوف الثالثة االولى ،وعددهم
( )13محكمين (الملحق  .)3وذلك بهدف إبداء الرأي حول مدى موافقة فقرات االختبار لمهارات
االستيعاب القرائي المعدة لهذا الغرض ،ومدى مالءمة الفقرات لموضوع الدراسة ،والتحقق من
الصحة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار ،ومدى مالئمة االختبار لطلبة الصف الثالث األساسي،
واقتراح حذف أو تعديل أو اضافة فقرات جديدة .وتم إجراء التعديالت على فقرات االختبار في
ضوء اقتراحات المحكمين ،حيث تم تعديل بعض الفقرات وصياغتها اللغوية ،من حيث إعادة
الصياغة اللغوية ،وتوزيع اإلجابات الصحيحة على الخيارات ،وبعد األخذ بآراء المحكمين تم تعديل
االختبار بناء على مالحظاتهم ،وأصبح االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق الظاهري.
ثانيا :صدق االتساق الداخلي
ً
لبيان صدق االتساق الداخلي لالختبار ،تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ( )63طالبا
وطالبة من طلبة الصف الثالث األساسي خارج عينة الدراسة .وتم حساب معامالت االرتباط بين
كل مستوى من مستويات االختبار ،والدرجة الكلية لالختبار ،والجدول( )6يوضح ذلك:
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الجدول ( )0
معامالت االرتباط بين كل مستوى من مستويات االختبار والدرجة الكلية لالختبار
الحرفي

االستنتاجي

النقدي

األداء الكلي

المستوى

1

0.82

0.78

0.91

0.00

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

20

20

معامل االرتباط

0.82

1

0.88

0.97

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

20

20

معامل االرتباط

0.78

0.88

1

0.93

مستوى الداللة

0.00

0.00

معامل االرتباط
الحرفي

االستنتاجي

النقدي

األداء الكلي

مستوى الداللة

0.00

حجم العينة

20

20

20

20

معامل االرتباط

0.92

0.97

0.93

1

مستوى الداللة

0.00

0.00

0.00

حجم العينة

20

20

20

20

يبين الجبدول( )2أن جميبع قبيم معبامالت ارتبباط مسبتويات االختببار بالدرجبة الكليبة دالبة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05حيث تراوحت معامالت االرتباط ببين ()1797–1778
وهي قيم مقبولة احصائيا ،ما يشير إلى صدق االختبار وقابليته للتطبيق على عينة الدراسة.

صساب ثبات االختبار.
للتحقق من ثبات اختبار االستيعاب القرائي ،تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من
( )63طالبا وطالبة من غير عينة الدراسة ،وتم حساب معامالت الثبات لكل مستوى من مستويات
االستيعاب القرائي (الحرفي ،واالستنتاجي ،والنقدي) ،ولالختبار ككل ،باستخدام معادلة كيودر
ريتشاردسون  ،(KR 20) 63والجدول ( )3يوضح ذلك:
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الجدول ()3
معامل ثبات مستويات اختبار االستيعاب القرائي واالختبار ككل
المستويات

معامل ثبات كودر ريتشاردسون 02

الحرفي

1785

االستنتاجي

1781

النقدي

1779

األداء الكلي

1792

يبببين الجببدول( )3أن معامببل ثبببات االختببار الكلببي بلببغ ( )3.26وهببي قيمببة مقبولببة ،كمببا
تراوحببت معببامالت االرتببباط لمسببتويات اختبببار االسببتيعاب الق ارئببي بببين ( ،)3.85 -3.72وهببي
قيم مقبولة احصائيا ،ما يشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ،وقابليته للتطبيبق
على عينة الدراسة.

معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار
 .1معامل الصعوبة:
هببو عبببارة عببن النسبببة بببين عببدد الببذين أجببابوا إجابببات صببحيحة علببى الفقبرة إلببى مجمببوع
ويعببد االختبببار جيببدا إذا تبراوح معببدل معامببل الصببعوبة لفق ارتببه بببين
المسببتجيبين علببى تلببك الفقبرةُ ،
( ،)3.83-3.63ويحسب من المعادلة اآلتية( عودة:)6313 ،
معامل الصعوبة= (عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة ÷ عدد الطلبة الكلي)
 .6معامل التمييز
عرف عودة( )6313معامل التمييز بأنه تحديد مدى فاعلية سؤال ما في التمييز بين
الطالب ذو القدرة العالية والطالب الضعيف بالقدر نفسه الذي يفرق االختبار بينهما في الدرجة
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النهائية بصورة عامة .والستخراج معامل التمييز تُرتب الفقرات أو درجات الطلبة على الفقرة تنازليا،
و تؤخذ أعلى ( )%67من الدرجات العليا وأدنى ( )%67من الدرجات الدنيا.
وقد تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار من خالل تطبيق
االختبار على أفراد العينة االستطالعية ،والجدول (  ) 4يوضح ذلك:
جدول ()4
معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار االستيعاب القرائي
الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل الصعوبة

معامل التمييز

1

3.35

0.69

11

3.45

0.27

2

3.55

0.71

22

3.53

0.51

3

3.23

0.24

21

3.55

0.72

4

3.73

0.47

22

3.23

0.50

5

3.25

0.61

23

3.73

0.47

6

3.65

0.38

24

3.25

0.58

7

3.53

0.35

25

3.53

0.44

8

3.35

0.45

26

3.55

0.34

1

3.55

0.58

27

3.53

0.57

12

3.43

0.45

28

3.55

0.61

11

3.53

0.41

21

3.43

0.35

12

3.23

0.40

32

3.53

0.44

13

3.23

0.43

31

3.23

0.40

14

3.55

0.60

32

3.23

0.43

15

3.55

0.57

33

3.33

0.58

16

3.53

0.51

34

3.33

0.79

17

3.35

0.66

35

3.35

0.33

18

3.55

0.57

36

3.33

0.79
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يبين الجدول ( )4أن قيم معامالت الصعوبة لفقرات اختبار االسبتيعاب الق ارئبي تراوحبت
ببين ( ،) 3.73 – 3.65بينمببا تراوحببت قبيم معببامالت التمييببز لفقبرات اختبببار االسببتيعاب الق ارئببي
بببين ( ،)3.72–3.64وتعببد هببذه القببيم مقبولببة العتبببار أن فقبرات االختبببار تتمتببع بدرجبة مناسبببة
من الصعوبة والتمييز (عودة.)6363 ،

زمن االختيار
تم حساب الزمن البالزم لالختببار مبن خبالل تطبيبق االختببار علبى العينبة االسبتطالعية،
ورصببد الببزمن الببذي اسببتغرقه أول طالببب لاجابببة علببى االختبببار وبلببغ ( )43دقيقبة ،والببزمن الببذي
استغرقه آخر طالب وبلغ ( )53دقيقبة ،وببذلك يكبون البزمن البالزم لالختببار ( )45دقيقبة ،وهبو
ما يعادل حصة دراسية تقريبا.

 الصورة النهائية لالختبار
بعببد التأكببد مببن صببدق االختبببار وثباتببه ،أصبببح االختبببار مكببون فببي صببورته النهائيببة مببن
بزين كببل جببزء مكببون مببن ثمانيببة أسببئلة ،وتبببع كببل س بؤال عببدد مببن الفق برات موزعببة علببى مسببتويات
جب أ
القرئ ببي (الحرف ببي ،واالس ببتنتاجي ،والنق ببدي) ،وك ببل مس ببتوى اش ببتمل عل ببى مجموع ببة م ببن
االس ببتيعاب ا
المؤشرات السبلوكية الدالبة عليبه ،وتكبون االختببار بصبورته النهائيبة مبن ( )26فقبرة (الملحبق .)5وقبد
أُعطب ببي الطلبب ببة درجب ببة واحب ببدة علب ببى اإلجابب ببة الصب ببحيحة لب بببعض الفق ب برات ،ودرجتب ببين علب ببى اإلجابب ببة
بفر عل ببى اإلجاب ببة الخاطئ ببة ،وب ببذلك يك ببون م ببدى العالم ببات عل ببى
الص ببحيحة للفقب برات األخب برى ،وص ب ا
االختبار ككل من (صفر–  )53درجة ،كما تم إضافة آلية تصحيح االختبار (الملحق.)6
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 التكافؤ بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار
للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة ( )t-testلمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق القبلي لالختبار في كل مستوى من مستويات االختبار ،واالختبار الكلي .والجدول
( )5يوضح ذلك:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (  )t-testللمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق
القبلي في كل مستوى من مستويات االختبار واالختبار الكلي.
المستوى

الحرفي
االستنتاجي
النقدي
األداة الكلية

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

مستوى

الحسابي

المعياري

( )t-test

الداللة

3.96

1756

1758

0.50

1762

1776

0.45

0.66

0.54

المجموعة

العدد

التجريبية

30

5.47

الضابطة

30

6.00

3.40

التجريبية

30

9.37

6.00

الضابطة

30

10.10

5.31

التجريبية

30

4.10

2.88

الضابطة

30

4.63

2.55

التجريبية

30

18.93

12.22

الضابطة

30

20.73

10.53

يبين الجدول ( )5عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار ،وفي كل مستوى من مستوياته ،وهذا يدل على
تكافؤ مجموعتي الدراسة قبليا.
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متغيرات الدراسة
أ .المتغير المستقل
ويتمثل المتغير المستقل في طريقة التدريس ولها مستويان:
 التدريس باستخدام استراتيجية مثلث االستماع لطلبة المجموعة التجريبية.
 التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية لطلبة المجموعة الضابطة.
ب  .المتغيرات التابعة:
ويتمثل المتغير التابع في االستيعاب القرائي .

تصميم الدراسة
O1

×

O1

EG:

O1

-

O1

CG:

 : EGالمجموعة التجريبية.
 : CGالمجموعة الضابطة.
 : O1القياس القبلي والبعدي الختبار االستيعاب القرائي .

×

 :المعالجة ( .التدريس باستخدام استراتيجية مثلث االستماع )
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المعالجة اإلصصائية
تمثلت األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة بما يأتي:
 معامل ثبات كودر-ريتشاردسون( )KR-20لحساب ثبات اختبار االستيعاب القرائي
ومستوياته.
 معامل االرتباط لحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (  )t-testإلجراء المقارنة بين مجموعتي
الدراسة في االختبار ،ولقياس أثر استراتيجية مثلث االستماع.
 اختبار تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدراسة عند جميع المستويات في
التطبيق البعدي لالختبار.
 حجم األثر (إيتا) لتفسير التباين البعدي.

إجراءات الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة تم القيام باإلجراءات اآلتية:


االطالع على كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي المعتمد للعام الدراسي
 ،6363/6312ودليل المعلم ،للوقوف على أهداف تدريس مهارة االستيعاب القرائي في
الصف الثالث األساسي.



اشتقاق قائمة بمستويات مهارات االستيعاب القرائي  ،وتحديد المؤشرات السلوكية الدالة عليها،
وذلك بعد االطالع على الدراسات السابقة .



تحليل محتوى الوحدتين الثانية عشر ( الذهب والتراب) ،والثالثة عشر (الغذاء المتوازن).
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إعداد دليل المعلم وفق استراتيجية مثلث االستماع ،حيث تم تصميم دليل معلمة اللغة العربية
وفق استراتيجية مثلث االستماع ،بعد الرجوع إلى عديد من الدراسات السابقة كدراسة القاضي
( ،)6318إذ شمل هذا الدليل موضوعات من الوحدة الثانية عشر (الذهب والتراب) ،والثالثة
عشر (الغذاء المتوازن) من كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي المقرر في الفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،6363/6312وتم تحديد النتاجات الخاصة المراد تحقيقها
لدى الطلبة ،كما في الدليل الخاص باستراتيجية مثلث االستماع ،وتحديد العنوان الرئيس،
واألفكار الفرعية في كل موضوع من موضوعات الوحدات ،وتم صياغة خطوات تدريس
الموضوعات باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،وتضمن دليل المعلمة نبذة عن
االستراتيجية ،وتخطيط الدروس ،وتنفيذها باستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،إذ تضمنت
خطة كل موضوع :النتاجات التعليمية ،واألدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ الدروس ،واجراءات
التنفيذ ،وعدد الحصص ،واألنشطة ،وأسئلة التقويم (ملحق (.))4



بناء االختبار بصورته النهائية،وقد تكون من ( )32فقرة (ملحق (.))5



التحقق من صدق االختبار وثباته.



تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )63طالبا وطالبة في إحدى المدارس
األساسية في لواء الموقر.



االجتماع مع المعلمة وشرح االستراتيجية وتسليم الدليل.



تطبيق االختبار القبلي على مجموعتي الدراسة.



التدريس وفق استراتيجية مثلث االستماع من خالل تهيئة أجواء صفية مناسبة ،وذلك لتنظيم
الطلبة في مجموعات صغيرة ( ،)3مع إعطاء ٍ
اسم محب ٍب لكل مجموعة ،ومشاركة الطلبة في
تحمل مسئولية النظام وااللتزام بالقواعد المتفق عليها داخل الغرفة الصفية.
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زيارة المعلمة للتحقق من سير التدريس وفق استراتيجية مثلث االستماع.



إعادة تطبيق االختبار البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة.



جمع البيانات وتنظيمها واخضاعها للمعالجة اإلحصائية.



استخراج النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات.
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الفصل الرابع
الدراسة
نتائج ِّ
يتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بعد تحليل البيانات ومعالجتها
إحصائيا.
النتائج المتعلقة بالس ال األول:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات االستيعاب القرائي ككل لدى طلبة
الصف الثالث األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟
ولاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص على " يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست
باستخدام استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق
البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل،
والجدول ( )2يوضح ذلك:
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

44.00

4.39

44.38

الضابطة

30

24.60

10.16

24.22

يتبين من الجدول ( )2وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل لصالح المجموعة التجريبية،
حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية ( ،)44.33في حين كان المتوسط الحسابي
الفراد المجموعة الضابطة (.)64.23
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي لالختبار
تبعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير المصاحب) تم استخدم
اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه ( (ANCOVAألداء أفراد عينة الدراسة في اختبار
االستيعاب القرائي ككل والجدول( )7يوضح ذلك:
الجدول ()7
نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة الختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل
في التطبيق البعدي باختالف المجموعة
درجات

متوسط

الحرية

المربعات

مصدر التباين

مجموع المربعات

مهارات المستوى
الحرفي القبلي

1360.90

1

المجموعة

6059.88

1

6059.88

الخطأ

2190.30

57

38743

الكلي المعدل

9196.60
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قيمة ف

مستوى حجم األثر(مربع
الداللة

ايتا الجزئي)

1360.90

35.42

1711

1738

157.70

1711

1774
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يبين الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
( )α=0.05في المتوسطات الحسابية البعدية في مهارة االستيعاب القرائي ككل تُعزى الستخدام
استراتيجية مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)157.73وبالرجوع إلى جدول( )2يتبين أن
المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ( ،)44.38في حين كان المتوسط
الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة( ،)64.66ما يشير إلى وجود فروق داله احصائيا
لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.
وبذلك تقبل الفرضية الثانية والتي تنص على أنه " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست بأستخدام
استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق البعدي
ألختبار مهارة االستيعاب القرائي ككل.
ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت( )3.74يتبين أنه مرتفع،
وهذا يفسر أن ( )%74من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى استخدام استراتيحية مثلث
االستماع ،والباقي ( )%62غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
النتائج المتعلقة بالس ال الثاني:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي عند المستوى الصرفي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
ولاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص على " يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست
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باستخدام استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق
البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند (المستوى الحرفي)".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى
الحرفي ،والجدول ( )8يوضح ذلك:
الجدول ( )8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية
والضابطة عند المستوى الحرفي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي المعدل

التجريبية
الضابطة

30
30

13.47
6.80

1.89
3.13

13.56
6.70

يتبين من الجدول ( )8وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى (الحرفي) لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية( ،)13.47في حين
كان المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة (.)2.83
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي لالختبار
تبعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير المصاحب) تم استخدم
اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه ( (ANCOVAألداء أفراد الدراسة في اختبار
االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي والجدول( )2يوضح ذلك:
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الجدول ( ) 9
نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة عند المستوى الحرفي في التطبيق البعدي
باختالف المجموعة
مصدر التباين

درجات

متوسط

مجموع

المربعات الحرية

المربعات

قيمة ف

مستوى حجم األثر(مربع
الداللة

ايتا الجزئي)

مهارات المستوى الحرفي
القبلي

101.53

1

101.53

20.18

0.00

0.29

االستراتيجية

701.64

1

701.64

139.47

0.00

0.71

الخطأ

286.74

57

5.03

الكلي المعدل

1054.93

59

يبين الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( =α
 )0.05في المتوسطات الحسابية البعدية في مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي تُعزى
الستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)132.47وبالرجوع إلى جدول()8
يتبين أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ( ،)13.52في حين كان
المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة(  ، )2.73ما يشير إلى وجود فروق دالة
احصائيا لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.
وبذلك تقبل الفرضية األولى والتي تنص على أنه " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق البعدي
الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند (المستوى الحرفي).
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ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت( )3.71يتبين أنه مرتفع،
وهذا يفسر أن ( )%71من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى إلى استخدام استراتيحية مثلث
االستماع ،والباقي ( )%62غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
النتائج المتعلقة بالس ال الثالث:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي عند المستوى االستنتاجي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"
ولاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص على " يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست
باستخدام استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق
البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند (المستوى االستنتاجي)".
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى
االستنتاجي  ،والجدول ( )13يوضح ذلك
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية
والضابطة عند المستوى االستنتاجي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

21.17

2.20

21734

الضابطة

30

12.80

5.24

12763
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يتبين من الجدول ( )13وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى (االستنتاجي) لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية(  ،)61.17في حين
كان المتوسط الحسابي الفراد المجموعة الضابطة ( .) 16.83
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي لالختبار
تبعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير المصاحب) تم استخدم
اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه ( (ANCOVAألداء أفراد عينة الدراسة في اختبار
االستيعاب القرائي عند المستوى االستنتاجي والجدول( )11يوضح ذلك:

الجدول ()11
نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة عند المستوى االستنتاجي في التطبيق البعدي
باختالف المجموعة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الصرية

المربعات

قيمة ف

مستوى صجم األثر(مربع
الداللة

ايتا الجزئي)

405.92

1

405.92

43.57

0.00

0.43

االستراتيجية

1132.77

1

1132.77

121.59

3.33

0.68

الخطأ

531.05

57

9.32

الكلي المعدل

1986.98
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مهارات المستوى
الصرفي القبلي

يبين الجدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
( )α=0.05في المتوسطات الحسابية البعدية في مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي
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تُعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)161.52وبالرجوع إلى
جدول(  )13يتبين أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ( ،)61.32في حين
كان المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة( ،)16.23ما يشير إلى وجود فروق داله
احصائيا لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.
وبذلك تقبل الفرضية الثانية والتي تنص على أنه " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق البعدي
ألختبار مهارة االستيعاب القرائي عند (المستوى االستنتاجي).
ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت( )3.28يتبين أنه مرتفع،
وهذا يفسر أن ( )%28من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى استخدام استراتيحية مثلث
االستماع ،والباقي ( )%36غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
النتائج المتعلقة بالس ال الرابع:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي عند المستوى النقدي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"
ولاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص على " يوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست
باستخدام استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق
البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند (المستوى النقدي)".
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى
النقدي ،والجدول ( )16يوضح ذلك.
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية
والضابطة عند المستوى النقدي
المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي المعدل

التجريبية

30

9.37

2.25

9749

الضابطة

30

5.00

2.61

4788

يتبين من الجدول ( )16وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى (النقدي) لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية ( ،)2.37في حين
كان المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة (.)5.33
ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية في التطبيق البعدي لالختبار
تبعا الختالف متغير المجموعة ،وذلك بعد ضبط األداء القبلي (المتغير المصاحب) تم استخدم
اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه ( (ANCOVAألداء أفراد عينة الدراسة في اختبار
االستيعاب القرائي عند المستوى النقدي والجدول( )13يوضح ذلك:
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الجدول ()13
نتائج تحليل التباين المصاحب( (ANCOVAألداء أفراد الدّراسة عند المستوى النقدي في التطبيق البعدي
باختالف المجموعة
درجات

متوسط

الحرية

المربعات

مصدر التباين

مجموع المربعات

مهارات المستوى
الحرفي القبلي

91.15

1

االستراتيجية

315.96

1

315.96

الخطأ

253782

57

4.45

الكلي المعدل

630.98
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قيمة ف

مستوى حجم األثر(مربع
الداللة

ايتا الجزئي)

91.15

20.47

1711

1726

71796

1711

1756

يبين الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
( )α=0.05في المتوسطات الحسابية البعدية في مهارة االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي
تُعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع ،حيث بلغت قيمة (ف) ( .)73.22وبالرجوع إلى
جدول( )16يتبين أن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ( ،)2.42في حين
كان المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة(  ، )4.88ما يشير إلى وجود فروق دالة
إحصائيا لمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.
وبذلك تقبل الفرضية الثانية والتي تنص على أنه " :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) )α=0.05بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (التي درست بأستخدام
استراتيجية مثلث االستماع) ،والضابطة (التي درست بالطريقة االعتيادية) في التطبيق البعدي
ألختبار مهارة االستيعاب القرائي عند (المستوى النقدي).
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ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت( )3.52يتبين انه مرتفع،
وهذا يفسر أن ( )%52من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى إلى استخدام استراتيحية مثلث
االستماع ،والباقي ( )%44غير مفسر ويعود إلى متغيرات أخرى.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بعد تطبيق الدراسة ،والتوصيات
والمقترحات التي خلصت لها الدراسة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالس ال األول
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
بين ببت نت ببائج الد ارس ببة وج ببود ف ببروق ذات دالل ببة إحص ببائية ب ببين متوس ببطي درج ببات المجموع ببة
التجريبيببة (التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية مثلببث االسببتماع) ،والمجموعببة الضببابطة (التببي درسببت
باس ببتخدام الطريق ببة االعتيادي ببة) ف ببي التطبي ببق البع ببدي الختب ببار مه ببارة االس ببتيعاب الق ارئ ببي ،ولص ببالح
المجموعة التجريبية.
ويستدل من هذه النتائج على أثر استراتيجية مثلث االستماع في تحسين مهارة االستيعاب
القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي .فمهارة االستيعاب القرائي عبارة عن عملية تفاعلية بين
القارح والنص تفضي إلى إعادة بناء المعنى أو صناعة معان وأفكار ومواقف وأحكام لموضوع
القراءة .فيوظف القارح كل ما لدي ب ببه من خلفية معرفيببة واتجاهات ودواف ب ب ب ببع وتوقعات ،ويتعامل مع
النص بمحتوياته وطريقة تنظي ب ب ب ب ب ببم هذه المحتويب ب ب ببات وعرضها ،ويتم التفاعل بين القارح والن بص
ليتحقق الفهم.
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وتعزى هذه النتيجة إلى أن استراتيجية مثلث االستماع ال يقتصر هدفها على التذكر
واستظهار المعلومات ،بل تشجع الطلبة على أن يتحدثوا ويكتبوا ويربطوا ما تعلموه بخبراتهم السابقة
ويطبقوه في حياتهم اليومية ،كما تجعل الطلبة يتعلمون من خالل انشغالهم في عمليات التعلم حسيا
وذهنيا وجسديا ،وهذه االستراتيجية أدت بدورها إلى زيادة الثقة في نفوس الطلبة والتفاعل الصفي،
وتبادل األفكار ومناقشة اآلراء ومما شجع الطلبة على طرح أفكارهم والتعبير عن آرائهم بكل جرأة
في بيئة صفية نشطة يسودها االحترام المتبادل ،واالستماع لوجهات النظر المختلفة ،مما أدى إلى
رقي تفكيرهم ،وتطور تعلمهم اللغوي ،وهذه البيئة الصفية أشعرت الطلبة بالسعادة وأبعدت عنهم
أجواء الملل ،فعملت على تنمية مهارات االستيعاب القرائي لديهم.
وترى الباحثة أن استراتيجية مثلث االستماع زادت من قدرة الطلبة على التعلم دون
مساعدة ،وساعدتهم على مواجهة المواقف ،وعدم الخوف أو التردد ،وزيادة نشاطهم في عملية
التعلم .كما ساعدت على تغيير صورة المعلم النمطية بأنه المصدر الوحيد للتعلم وللمعرفة.
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية ضمنيا مع دراسة (حيدر والعنبكي3116 ،ل الكعبي3116 ،ل
ظاهر وعبيد وعبد اهلل3118،ل العبداهلل والغرابي3118 ،ل القاضي3118 ،ل توفيق ،)3111 ،حيث
توصلت إلى أثر استخدام استراتيجية مثلث لالستماع في عملية التعلم.
مناقشة النتائج المتعلقة بالس ال الثاني:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي عند المستوى الصرفي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"
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بين ببت نت ببائج الد ارس ببة وج ببود ف ببروق ذات دالل ببة إحص ببائية ب ببين متوس ببطي درج ببات المجموع ببة
التجريبيببة (التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية مثلببث االسببتماع) ،والمجموعببة الضببابطة (التببي درسببت
باستخدام الطريقة االعتيادية) فبي التطبيبق البعبدي الختببار مهبارة االسبتيعاب الق ارئبي عنبد المسبتوى
الحرفي ،ولمصلحة المجموعة التجريبية.
ويسببتدل مببن هببذه النتببائج علببى أثببر اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب
القرائي عند المستوى الحرفي ،فقد ساهمت في تحسن مهارة الطلبة في التعرف على األفكار الرئيسة
واستذكارها ،وتعرف تفاصيل األحداث ،والمقارنة بين الشخصيات ،من حيث أوجه الشبه واالختالف
فيما بينها.
وقببد تعببزى هببذه النتيجببة إلببى عببدد مببن األسببباب فببي مقببدمتها أن الببتعلم باسببتخدام اسببتراتيجية
مثلببث االسببتماع يعببد اسببتراتيجية جديببدة للطلبببة ممببا أثبار دافعيببة الطلبببة نحببو الببتعلم أكثببر مببن أقبرانهم
الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية ،وشيوع األجواء التعاونية بين طلبة المجموعة الثالثية الواحدة وبين
المجموعات الثالثية ككل بعيدا عن المنافسة والخوف من الوقبوع فبي الخطبأ ،فاالسبتراتيجية سباعدت
فببي تببوفر بيئببة صببفية نشببطة يسبودها االحتبرام المتبببادل ،فبزادت ثقببة الطالببب بنفسببه ممببا أدى لسببهولة
تخزين المعلومات واستذكارها فساعد ذلك في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لديهم.
ويمكببن رد النتيجببة إلببى أن تفببوق االسببتراتيجية باالسببتيعاب الق ارئببي فببي مسببتواه الحرفببي يعببود
إلى أن هذه االستراتيجية عملت على تحسن قدرة الطلبة في كيفية تحديد المعنى الحرفي من السياق
وتعيين مضاد الكلمة وتوضيح العالقة بين الجمل.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالس ال الثالث:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي عند المستوى االستنتاجي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟
بين ببت نت ببائج الد ارس ببة وج ببود ف ببروق ذات دالل ببة إحص ببائية ب ببين متوس ببطي درج ببات المجموع ببة
التجريبيببة (التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية مثلببث االسببتماع) ،والمجموعببة الضببابطة (التببي درسببت
باستخدام الطريقة االعتيادية) فبي التطبيبق البعبدي الختببار مهبارة االسبتيعاب الق ارئبي عنبد المسبتوى
االستنتاجي ،ولمصلحة المجموعة التجريبية.
ويسببتدل مببن هببذه النتببائج علببى أثببر اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب
الق ارئببي عنببد المسببتوى االسببتنتاجي ،فقببد سبباهمت فببي تحسببن مهببارة الطلبببة فببي اسببتنتاج الفك برة
الرئيسة الموجودة في البنص ،واقتبراح عنبوان جديبد للبنص ،ورببط األفكبار البواردة فبي البنص مبع
الخبرة السابقة لدى الطالب ،والتنبؤ بالنتائج المتوقعة.
وقد تعزى هبذه النتيجبة إلبى أن اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع اليقتصبر دورهبا علبى التبذكر ببل
تشببجع الطلبببة علببى مناقشببة اآلراء فيمببا بيببنهم ،وطببرح األفكببار بك بل ثقببة ،ويسببعى الطلبببة فيهببا
لتحم ببل أكب ببر ق ببدر م ببن مس ببؤولية تعلمه ببم مم ببا ي ببؤدي إل ببى تح ببولهم لمتعلم ببين نش ببطين .كم ببا أن
االس ببتراتيجية أتاح ببت الفرص ببة للطلب ببة إلث ببارة أس ببئلة مختلف ببة ،مم ببا س بباعدهم ف ببي الفه ببم الص ببحيح
لل ببنص ،وتميي ببز المه ببم م ببن غيب ببر المه ببم ،مم ببا ي ببؤدي إلبببى االس ببتنتاج الحقيق ببي لمغ ببزى البببنص
المطروح .وأصببح بامكبان الطلببة البتعلم بأنفسبهم ،وتكونبت لبديهم القبدرة علبى اسبتنتاج الحقبائق،
واستنتاج الروابط بين المعلومات والحقائق ،مما ساعدهم على فهمها وتذكرها بسهولة.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالس ال الرابع:
ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف
الثالث األساسي عند المستوى النقدي مقارنة بالطريقة االعتيادية؟"
بين ببت نت ببائج الد ارس ببة وج ببود ف ببروق ذات دالل ببة إحص ببائية ب ببين متوس ببطي درج ببات المجموع ببة
التجريبيببة (التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية مثلببث االسببتماع) ،والمجموعببة الضببابطة (التببي درسببت
باستخدام الطريقة االعتيادية) فبي التطبيبق البعبدي الختببار مهبارة االسبتيعاب الق ارئبي عنبد المسبتوى
النقدي ،ولمصلحة المجموعة التجريبية.
هذه النتائج أكدت دور استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي عند
المستوى النقدي ،فمهارة الطلبة تحسنت في التمييز بين الحقيقة والرأي ،والحكم على المقروء في
ضوء الخبرة السابقة ،وتكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحة في النص ،وكذلك التمييز بين
ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل ِ
به.
ويعزى ذلك إلى البيئة الصفية التي تكونت مع استخدام استراتيجية مثلث االستماع ،فالعمل
بمجموعات ثالثية يكسب الطالب الثقة بنفسه ويزيد من فرصته في المشاركة بفاعلية عند طرح
موضوعات الدرس ،كذلك عمل على توفير فرصة للحوار والتفكير المنطقي وتنظيم المعلومات،
فمشاركة الطلبة وتفاعلهم في نقد األفكار والشخصيات وطرح اآلراء الجديدة أدى إلى رقي تفكيرهم
وتطور تعلمهم واحترام وجهات النظر المختلفة.
وترى الباحثة أن استراتيجية مثلث االستماع ساهمت في تنمية المستوى النقدي عند الطلبة
من خالل تشجيعهم على التعبير عن أفكار النص من خالل تنشيط عملية التساؤل ،والقيام
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بنشاطات عقلية متقدمة ،والحكم على المواقف ،وتقويم عملية تعلمهم بأنفسهم ،وهذا يساعدهم على
زيادة مدة االحتفاظ بالمعلومات مقارنة بالطريقة االعتيادية.

التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية توصي الدراسة بما يأتي:
 توظيف استراتيجية مثلث االستماع في تدريس اللغة العربية لما لها من أهمية في تنمية مهارة
االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
 ضرورة قيام و ازرة التربية والتعليم باصدار دليل للمعلم ،يتضمن طرائق تدريسية مختلفة ومنها
استراتيجية مثلث االستماع وتوزيعه على المعلمين أو يوضع في مكتبة المدرسة.
 تنظيم دورات لتدريب معلمي الصفوف الثالثة األولى على استراتيجية مثلث االستماع ،وكيفية
اإلعداد لها ،وتطبيقها بصورة فاعلة.
 عمل ورش تدريبية لمعلمي الصفوف الثالثة األولى يتم من خاللها زيادة وعيهم بمفهوم
االستيعاب القرائي ،ومستوياته ،واستراتيجيات تدريسه ،وتطبيق ما يتم تعلمه نظريا على أرض
الواقع.
 دعوة المعلمين لتوفير األنشطة الصفية التي تسهم في تنمية مهارة االستيعاب القرائي.
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المقترصات
وتطوير لها يمكن تقديم المقترحات اآلتية:
ا
استكماال للدراسة الحالية
 .1إجراء دراسات تتناول أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع مع متغيرات أخرى في
اللغة العربية مثل :الطالقة اللغوية ،واألنماط اللغوية.
 .3إجراء دراسات تتناول أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في مواد أخرى ،مثل:
الدراسات االجتماعية والتربية اإلسالمية.
 .2إجراء دراسات تتناول أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في مراحل دراسية أخرى.
 .4إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجية مثلث االستماع (استراتيجيات التعلم النشط)
واستراتيجيات أخرى تنبثق من أفكار النظرية البنائية.
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الملصق ()1
تصليل مصتوى وصدتي الذهب والتراب والغذاء المتوازن

الوصدة
الدرس الثاني
عشر
الذهب
والتراب

المفاهيم

األفكار (الصقائق

والمصطلصات

والتعميمات)

ثروة
الدهب
الصغير

 -األخوين يتقاسما ما

ورثوه من ثروة بعد وفاة
األب
 -الحصول على المال

القيم واالتجاهات

المهارات

ب االقتداء باألخالق

ب قراءة الدرس

الصور

الحميدة

قراءة سليمة

ص32

-الحرص على تقاسم

ب تفسير المعاني

الثروة بالعدل

الكبير

من خالل زراعة األرض

االستماع

أنفق

 -بالمال يشترى ما يلزم

وعدم السخرية من

مهارة التحدث

ندم

من مالبس وطعام

اآلخرين

مهارة القراءة

نكسب

 -العمل يساعد على

ب تقديم المساعدة

مهارة الكتابة

الطيبة

الطيبة

الدرس الثالث

الحظت

ب االسرة تتناول الغداء

الجسم

ب سلمى تحب البطاطا

عناصر

ب الجسم يحتاج إلى

مهارة

عشر
الغداء
المتوازن
مهارة

غدائية

كسب الرزق من األرض

عناصر غدائية
ب كل نوع من الطعام له

االستماع

فوائده

مهارة التحدث

المتكامل

مهارة القراءة

تبني

على مواد تبني الجسم

مهارة الكتابة

الطاقة

الطعام المتنوع ضروري

تقيه
صحي

فوائد
ب الغداء المتكامل يحتوي

لصحة الجسم

الرسوم

ب التحلي بالتواضع

والصور

ب حفظ النشيد
ب الكتابة بخط

تحليل

نسخي جميل

ص44

ب كتابة اإلمالء

تصنيف
ص47

 -الحرص على

ب قراءة الدرس

تناول الغداء المناسب

قراءة سليمة

ص42

 -االهتمام بتناول

ب تفسير المعاني

 -الحرص على

تناول الغداء
المتكامل

 -االعتناء بصحة

الجسم للوقاية من
االمراض

تفكيرص46

ص43

الصور

المناسبة لجسم

فهم ص41

تطبيق

والتعاون مع اآلخرين

العناصر الغدائية

األسئلة

حفظ االية
الكريمة
ب الكتابة بخط
نسخي جميل
ب كتابة اإلمالء

فهم ص51
تفكيرص56
تطبيق
ص53
تحليل
ص54
تطبيق
ص57

61

الملصق ()2
اختبار االستيعاب القرائي بصورته األولية
اختبار االستيعاب القرائي
االسم ............................:
الصف :الثالث األساسي

الزمن :ساعة
التاري..................:،

جزين كل جزء مكون
ملحوظة  :أجب عن جميع أسئلة االختبار علما أن االختبار يتكون من أ
من ثمانية أسئلة وعدد الصفحات ( )2واإلجابة على نفس الورقة.
-------------------------------------------------------أق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه:
ُيحكى أن أخو ِ
بير
أن يتقاسما ث ْروة أبي ِهما ب ْعد وفاتِ ِه ،ف ْ
ين أرادا ْ
غير الذهب ،وأخذ ا ْلك ُ
اختار الص ُ
األ ْرض.

بعد مد ٍة ِمن الزم ِن جاء ْاأل ُخ الصغير حزينا ،فق ْد أ ْنفق ُكل الذه ِب ،وقال ِأل ِ
خيه :ما ب ِقي معي ِمن
ُ
ْ ُ
الذه ِب شي .
أ ْخرج األ ُخ الكبير كيسا ،و قال :أترى هذا الذهب ؟ إِنهُ ِم ْن تُر ِ
اب األ ْر ِ
ض  .في ُكل مرٍة أ ْزرعُ
ُ
المال ،فأ ْشتري ما ي ْلزم ِم ْن مالبِس وط ٍ
أرضي وأ ْعتني بِها أ ْحص ُل على ِ
احت ِفظُ بِما يتبقى.
عام ،و ْ
ُ
ْ
ُ
ن ِدم األ ُخ الصغيرِ ،
لكن أخاهُ شجعهُ على العم ِل في األ ْر ِ
ب ِرْزقنا
ض ،وقال لهُ :هيا ن ْعم ْل ون ْك ِس ْ
ُ
ا ْلكريم ِمن أر ِ
ضنا الطيب ِة.
ْ ْ
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السؤال االول  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

(المستوى الحرفي) (  8عالمات )

 - 1عدد اإلخوة في النص :
أ  .ثالثة

ب  .اثنان

ج  .أربعة

د  .خمسة

 - 6ماذا تقاسم اإلخوة ؟
أ  .المال

ب  .األرض

ج  .الثروة

د  .الذهب

 - 3سبب حزن األخ الصغير يعود ألنه :
أ  .مريض

ب  .ال يجد عمال

ج  .ال يجد ما يأكلهُ

د  .أنفق كل الذهب

 - 4ماذا يفعل األخ الكبير بما يتبقى من المال؟
أ  .يحتفظ به
ج  .يشتري به الطعام

ب  .يشتري به مالبس
د  .يتبرع به للمحتاجين

--------------------------------------------السؤال الثاني  :ما معنى الكلمات اآلتية

(المستوى االستنتاجي)

(  3عالمات )

ث ْروة................:
أ ْنفق.................:

ن ِدم.................:

--------------------------------------------------------
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السؤال الثالث  :أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

(المستوى االستنتاجي)( عالمتان )

..................................................................................
---------------------------------------------------(المستوى النقدي) ( عالمتان )

السؤال الرابع  :النص السابق يفيد األخوة في جعلهم :
أ  .متخاصمين
ب  .متعاونين
ج  .متحاورين

-----------------------------------------------------السؤال الخامس :اقترح عنوانا مناسبا للنص

(المستوى االستنتاجي)( عالمتان )

.............................................................
------------------------------------------------السؤال السادس  :كيف ستكون حياة األخ الصغير لو لم ِ
يأت ألخيه الكبير ؟(المستوى
النقدي)(عالمتان)
........................................................... .....
-------------------------------------------------------
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السؤال السابع  :صل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه في العمود ( ب ) (:المستوى النقدي)( 4
عالمات )
(أ)
الشخص الذي لديه مال كثير
الشخص الذي ليس لديه مال
االحتفاظ بالمال لوقت الحاجة
إنفاق المال في أشياء ال حاجة لها

(ب)
الفقير
االسراف
الغني
البيع
التوفير

-------------------------------------------------------السؤال الثامن  :ضع دائرة حول ضد الكلمة في الجملة المقابلة( :المستوى االستنتاجي) ( 3
عالمات )
ُه ِم ُل
أْ

اعتني بِها.
ْأزرعُ ْارضي و ْ

أبيعُ

يلزم من مالبس.
أ ْشتري ما ُ

أ ْدخل

األخ الكبير كيسا.
ْ
أخرج ُ

65

أق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه:
جلس ِت األُسرةُ تتناو ُل طعام الغ ِ
داء ،الحظ ِت األ ُُّم أن س ْلمى ال تأ ُك ُل إِال البطاطا .سأل ِت األ ُُّم ْابنتها
ْ
ت س ْلمى :إِنني أ ِ
ُح ُّ
ب البطاطا يا أُمي.
ع ِن السب ِب ،قال ْ

األم  :إِن ال ِجسم ي ْحتاج إلى ع ِ
ناصر ِغذائِي ٍة كثيرٍة ،و ُك ُل نوٍع ِم ْن الط ِ
عام لهُ فوائِ ُدهُ.
قال ِت ُّ
ُ
ْ
ْ
قال األب  :عل ْينا أن ن ْح ِرص على ت ِ ِ
المتو ِازِن.
ْ
ُ
ناول الغ ُ
ذاء ُ
ُ
ِ
المتو ِازُن يا أبي ؟
سأل ْ
ت س ْلمى  :وما الغ ُ
ذاء ُ

ِ
المتو ِازُن ي ْحتوي على المو ِّاد التي ت ْبني ال ِج ْسم  ،وت ُمدهُ بِالطاق ِة الال ِزم ِة،
أجاب األ ُ
ب  :الغ ُ
ذاء ُ
وت ْح ِ
ميه ِم ْن األ ْمر ِ
اض.
روري لِ ِ
المتنوعُ ض ِ
صح ِة ال ِج ْسِم.
ت ُّ
قال ْ
األم :الطعامُ ُ

صحي وم ٍ
ذاء ِ
ت س ْلمى :سوف أ ْح ِرص على تناو ِل ِغ ٍ
فيد.
رد ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
السؤال األول  :صل الكلمة التي تحتها خط في العمود ( أ ) بما يرادفها في العمود ( ب ) 4(:
عالمات) (المستوى االستنتاجي)
(أ)
كل نوع من الطعام له فوائده
الغذاء يمد الجسم بالطاقة
الغذاء المتوازن يحتوي على مواد تبني الجسم
سوف تحرص سلمى على تناول غذاء صحي ومفيد

(ب)
يزود
صنف
عناصر
تهتم
يتضمن

-----------------------------------------------------السؤال الثاني  :أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

(المستوى االستنتاجي)

( عالمتان )
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.........................................................................................
السؤال الثالث :العنوان المناسب للنص السابق هو:

(المستوى االستنتاجي) ( عالمتان )

.............................................................
------------------------------------------------------السؤال الرابع  :ماذا سيحدث لجسم اإلنسان إذا لم يتناول غذاء متوازن ؟ (المستوى النقدي) (
عالمتان )
................................................................
-------------------------------------------------------السؤال الخامس  :ضع دائرة حول ضد الكلمة في الجملة المقابلة( :المستوى االستنتاجي)( 3
عالمات )
أكره

إنني أحب البطاطا

يأذي

الغذاء المتوازن يحمي الجسم من االمراض

ضار

سوف احرص على تناول غذاء صحي مفيد

----------------------------------------------------السؤال السادس  :يفيد هذا النص في جعلنا نتناول غذاء :

(المستوى النقدي)

(عالمتان)
أ  .متوازنا
ب  .لذيذا
ج  .سريعا
--------------------------------------------------------
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(المستوى االستنتاجي) (  3عالمات )

السؤال السابع  :ما معنى الكلمات اآلتية:
عناصر ................
نحرص ................
المتنوع .................

------------------------------------------------------السؤال الثامن  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

(المستوى الحرفي) (  8عالمات )

 - 1جلست األسرة لتناول طعام :
أ  .الفطور
ج  .العشاء

ب  .الغداء
د  .السحور

 - 6ماذا كانت تأكل سلمى ؟
أ  .اللبن

ب  .األرز

ج  .البطاطا

د  .الدجاج

 - 3الغذاء المتوازن هو الذي :
أ  .يمد الجسم بالطاقة

ب  .يبني الجسم

ج  .يحمي الجسم من األمراض

د  .جميع ما ذكر

 - 4جلست األسرة على مائدة الطعام عدا :
أ  .األب
ج  .الجدة

ب  .األم
د .سلمى
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الملصق ()3
قائمة باسماء المصكمين
االسم

التخصص

مكان العمل

أ .د .عاطف مقابلة

ادارة تربوية

جامعة الشرق االوسط

أ .د .أحمد أبو كريم

إدارة تربوية

جامعة الشرق االوسط

د .فواز شحادة

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق االوسط

د .حسين المستريحي

مناهج اللغة العربية وأساليب

جامعة اإلسراء

تدريسها
د .صالح المذهان

الدراسات اللغوية

الجامعة االسالمية بمنيسوتا

د .عارف الدهام

مناهج عامة

و ازرة التربية والتعليم

د .آمنة البطوش

إرشاد نفسي وتربوي

و ازرة التربية والتعليم

د .عنود الخريشا

مناهج عامة

جامعة اإلسراء

غادة الصمادي

معلم صف

و ازرة التربية والتعليم

نعمة العجارمة

معلم صف

و ازرة التربية والتعليم
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حضرة األستاذ/الدكتور/ة..........................................................المحترم
السالم عليكم ورصمة اهلل وبركاته وبعد.
تجري الباحثة دراسة بعنوان "" أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى
طلبة الصف الثالث األساسي "وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق
التدريس في جامعة الشرق االوسط ،وتهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية
مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي التي تتضمن ثالث مستويات  ،مستوى االستيعاب
القرائي الحرفي ،ومستوى االستيعاب القرائي االستنتاجي ،ومستوى االستيعاب القرائي النقدي.
ولما ُعرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي ،نأمل من سعادتكم إبداء آرائكم عن وضوح

ومناسبة االختبار في قياس مهارة االستيعاب القرائي في مستوياته الثالث .نأمل منكم إضافة ما ترونه مناسبا من
مقترحات.كما ونأمل منكم االطالع على مخطط دليل إرشادي للمعلم بمثابة المرشد الذي سوف يساعد في تدريس
بعض دروس اللغة العربية للصف الثالث األساسي  ،الفصل الدراسي الثاني( ،)6363/6312حيث يبين الخطوات
التفصيلية ،وكيفية تنمية مهارات االستيعاب القرائي وفق استراتيجية مثلث االستماع .
الباحثة :شيرين عارف فاضل الطالفيح
هاتف3722213362:
Email: shereenaref1981@hotmail.com
البيانات الشخصية للمحكم :
االسم ..................................................................................................... :
التخصص ................................................................................................ :
الجامعة .................................................................................................. :
الرتبة األكاديمية ........................................................................................... :
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الملصق ()4
دليل المعلم لتدريس استراتيجية مثلث االستماع
قائمة المصتويات
الموضوع

الصفصة

المقدمة

1

األهداف العامة لتدريس اللغة العربية.

3

األهداف الخاصة بدليل المعلم.

4

فكرة عامة عن استراتيجية مثلث االستماع

4

فكرة عامة عن مهارة االستيعاب القرائي ومستوياته.

7

الخطة المقترحة لتدريس درسي الذهب والتراب ،والغذاء المتوازن ،باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع.

1

تخطيط الدروس المستهدفة وفقا الستراتيجية مثلث االستماع

11
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دليل المعلم
أختي المعلمة:
نضبع ببين يبديك دلبيال إرشباديا بمنزلبة المرشببد البذي سبوف يسباعدك فبي تبدريس بعببض دروس
اللغب ب ببة العربيب ب ببة للصب ب ببف الثالب ب ببث االساسب ب ببي مب ب ببن كتب ب بباب اللغب ب ببة العربيب ب ببة للفصب ب ببل الد ارسب ب ببي الثب ب بباني
( ،)3131/3111وذلببك باسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فيقببدم الخط بوات التفصببيلية ،وكيفيببة
تنمية مهارة االستيعاب القرائي وفق استراتيجية مثلث االستماع ،حيث أعدته الباحثة ضمن إجراءات
تطبيق دراستها بعنوان :
أثؤؤر اسؤؤتخدام اسؤؤتراتيجية مثلؤؤث االسؤؤتماع فؤؤي تنميؤؤة مهؤؤارة االسؤؤتيعاب القرائؤؤي لؤؤدى طلبؤؤة
الصف الثالث األساسي.
ويتضمن الدليل ما يأتي :
 .1األهداف العامة لتدريس اللغة العربية.
 .3األهداف الخاصة بدليل المعلم.
 .2فكرة عامة عن استراتيجية مثلث االستماع.
 .4فكرة عامة عن مهارة االستيعاب القرائي ومستوياته.
 .5الخطة الزمنية المقترحة لتدريس درسي الذهب والتراب والغذاء المتوازن ،باستخدام
استراتيجية مثلث االستماع.
 .6تخطيط الدروس المستهدفة وفقا الستراتيجية مثلث االستماع ،ويتضمن العناصر اآلتية:
 عنوان الدرس.
 النتاجات الخاصة بالدرس.
 المواد واألدوات ومصادر التعلم.
 استراتيجيات التدريس.
 التقويم وأدواته.
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 إجراءات التنفيذ والزمن المخصص لها.
أوًال :االهداف العامة لتدريس اللغة العربية:
الصف الثالث

المحور

 يكتسب ثروة لغوية ومعرفية تتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.
 يستعمل قدراته العقلية المتنوعة من :فهم ،وتطبيق ،وتحليل ،واستنتاج ،وتقويم ،وتفكير ناقد،
االستماع

وابداعي ،بما يتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.

 يربط بين التنغيم الصوتي والنمط اللغوي في المسموع.
 يمتلك عادات االستماع الجيد.

 يمتلك قيما واتجاهات إيجابية متنوعة.
ُ يعبر شفويا عن حاجاته ومشاهداته.
 يستعمل في تحدثه قدراته العقلية المتنوعة من :فهم ،وتطبيق ،وتحليل ،واستنتاج ،وتقويم ،وتفكير
التحدث

ناقد ،وابداعي ،بما يتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.

 يوظف في تحدثه ما اكتسبه من معلومات ومفاهيم تتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.
 يكتسب مهارة الحوار الهادف البناء.
 تنمو لديه عادات التحدث الجيد.

 تنمو لديه قيم واتجاهات إيجابية متنوعة.
 يق أر جمال ،ونصوصا قصيرة مكونة من نحو( )111كلمة ،قراءة سليمة.

 تنمو قد ارته العقلية المتنوعة من :مالحظة ،وفهم ،وتطبيق ،وتحليل ،واستنتاج ،وتقويم ،وتفكير
القراءة

ناقد ،وابداعي ،بما يتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.
 يكتسب رصيدا معجميا يشمل نحو( )511كلمة يوظِّفها في مواقف حياتية متنوعة.

 يكتسب معلومات ومفاهيم وحقائق معرفية وثقافية تتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.
 تنمو لديه عادات القراءة الجيدة.

 تنمو لديه قيم واتجاهات إيجابية متنوعة.
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 يكتب جمال وفقرات كتابة صحيحة وواضحة.

 تنمو قدراته العقلية المتنوعة من :مالحظة ،وفهم ،وتطبيق ،وتحليل ،واستنتاج ،وتقويم ،وتفكير
الكتابة

ناقد ،وابداعي ،بما يتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.

 ينقل الكلمات والجمل نقال صحيحا وواضحا.
 تنمو لديه عادات الكتابة الصحيحة.
ٍ
اتجاهات إيجابية متنوعة.
 تنمو لديه قيم و

األنماط
اللغوية

 يتعرف أنماطا لغوية بسيطة.

 تنمو قدراته العقلية المتنوعة من :مالحظة ،وفهم ،وتطبيق ،وتحليل ،واستنتاج ،وتقويم ،وتفكير
ناقد ،وابداعي ،بما يتناسب ومستواه المعرفي والنمائي.
ٍ
اتجاهات إيجابية متنوعة.
 تنمو لديه قيم و

المرجع :اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة اللُّغة العربية لمرحلتي التعليم األساسية والثانوية
()3112
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ثانيا :أهداف دليل المعلم:
ً
يسعى هذا البدليل إلبى مسباعدة معلمبة الصبف الثالبث األساسبي فبي تطبيبق اسبتراتيجية مثلبث
االسببتماع داخببل الغرفببة الصببفية لتببدريس درسببي الببذهب والتبراب والغببذاء المتبوازن وذلببك لتنميببة مهببارة
االستيعاب القرائي عند الطلبة.

ثالثًا :فكرة عامة عن استراتيجية مثلث االستماع:
استراتيجية مثلث االستماع
تركز على تنفيذ الطلببة لجميبع أنشبطتهم التعليميبة بأنفسبهم مبن خبالل اتقبانهم لمهبارات القبراءة
والتحبدث واالسببتماع والكتابببة ،ممبا يسبباعدهم علببى تحمببل أكببر قببدر مببن المسبؤولية فببي عمليببة الببتعلم
في مجموعات ثالثية مما يؤدي بهم للوصول الستيعاب النص المقروء.
وهذه االستراتيجية قائمة على تعاون الطلبة  ،وتشجع الطلبة على القراءة والتحبدث واالسبتماع
والكتابببة ،ممببا يجعلهبم يربطبون مببا يتعلمبون بحيبباتهم اليوميببة فببي ضبوء الممارسببات الواقعيببة ،وتسببمح
لهم فرصة تدوين الحلول في بطاقات.
مميزات استراتيجية مثلث االستماع:
تتببيح فرصببة للطلبببة لكببي يكون بوا نشببطين ،حيببث تهي ب مناخ با مفعم با بالنشبباط والفاعليببة يسبباعد علببى
دراسة ممتعة ،وتعطي فرصة للجميع بالمشاركة ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المادة الدراسية ،كما
تدعم بعبض عبادات العقبل المنتجبة مثبل :االسبتماع بفهبم ،والبتحكم فبي االنبدفاع ،والتفكيبر التعباوني،
وتسبباعد الطلبببة علببى بنبباء معببارفهم مببن خببالل مناقشبباتهم الجماعيببة ،حيببث تمكببنهم مببن تبببادل اآلراء
واألفكببار والمعلومببات ،والتوصببل إلببى حلببول وق ب اررات فببي أج بواء يسببودها االحت برام المتبببادل ،والعمببل
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على إشباع حاجاتهم المختلفة ،ولها نتائج إيجابية وفاعلة مبن خبالل انبدماج الطلببة ذوي المسبتويات
التحصيلية العليا بالمستويات المنخفضة والمتوسطة مما يحفزهم على التعلم ليصبحوا مثلهم ويحظبوا
بنفس أهميتهم ومكانتهم ،ولها دور كبير في تنمية الجوانب االجتماعية والتربوية .
خطوات استراتيجية مثلث االستماع :
تمر استراتيجية مثلث االستماع بالخطوات اآلتية :
 .1يقسم المعلبم الطلببة فبي قاعبة البدرس إلبى مجباميع ثالثيبة تعاونيبة ،تتضبمن كبل مجموعبة
ثالث طالب.
 .3كل طالب في المجموعة الثالثية له دور محدد في هذه االستراتيجية كما يلي :
الطالبببب األول  :متحبببدث يق ب ب أر أو يشب ببرح البببدرس أو الفك ب برة أو المفه ببوم أو الموضبببوع المب ببراد
تعلمه ،من خالل بطاقات تكتب عليها الجمل والعبارات واالسئلة .
الطالببب الثبباني  :مسببتمع جيببد ويطببرح أسببئلة علببى الطالببب األول للحصببول علببى المزيببد مببن
التفاصيل عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح ،وذلك من خبالل بطاقبات تبدون عليهبا
مجموعة من األسئلة.
الطالببب الثالببث  :يكببون دوره مراقبببة عمببل المجموعببة وسببير الحببديث الببذي يببدور بببين زميليببه
(األول والثاني ) ويقبوم بتقبديم تغذيبة راجعبة لهمبا كلمبا اقتضبى األمبر ذلبك ،فهبو يكتبب مبا يبدور مبن
نقاش بين الطالبين (األول والثاني) عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قببل الطالبب (الثباني )
والشببرح الببذي يقببدم مببن قبببل الطالببب (األول) عببن الببدرس أو الفك برة أو المفهببوم أو الموضببوع الم براد
تعلمببه ويكببون أشبببه بببالمرجع داخببل المجموعببة الثالثيببة  ،فعنببدما يحببين دوره فببي المجموعببة يق ب أر مببن
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خالل ما دونه مالحظات واشارات عن ما ذكره زميليه فيقول حبين يبأتي دوره فبي المجموعبة الثالثيبة
قال زميلي علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا .
 .2تبديل األدوار :يقوم المعلم بتبديل األدوار بين الطلبة في المجموعبة الواحبدة ،وكمبا يقبوم
بتغييببر المجموعببة أكثببر مببن م برة ،لببنفس الموقببف التعليمببي ،أو فببي مواقببف تعليميببة أخببرى ،أو عنببد
تناول موضوعات وأفكار ومفاهيم جديدة .
األسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية مثلث االستماع
من األسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية مثلث االستماع:
 .1تنمية القيم االجتماعية واالهتمام المتبادل.
 .3جعل الطلبة نشيطين وفاعلين في التعلم ،وزيادة ثقتهم بأنفسهم.
 .2تحقيق عملية التفاعل بين الطلبة من خالل تبادل اآلراء ووجهات النظر المتعددة نحو المادة.
 .4إعطاء الطلبة فرصة الختبار أفكارهم وموازنتها بأفكار اآلخرين.
دور الطالب والمعلم في استراتيجية مثلث االستماع
يعتبر الطالب هو محور هذه االستراتيجية ،إذ يقوم بالمهام واألنشطة التي توكل إليه من قببل
المعلم ويتعاون مع أقرانه ويجيب عن االستفسارات التي توجه إليه ،ويكون مستعدا ومهتما ومتفاعال
بايجابية في المواقف التعليمية التي تُهي لهُ داخبل الصبف ،ممبا يحقبق األهبداف التعليميبة للبدروس،
كما ويستنتج ويلخص ويكتب ويحل المشكالت التي تواجهه.
ويقتصر دور المعلم في هذه االستراتيجية على تنظيم بيئة التعلم ،ويعمل على تصميم الدرس
وأنشببطته ،ويعمببل علببى تشببجيع التعبباون بببين الطلبببة وبنبباء عالقببات إيجابيببة ،كمببا ويقببوم المعلببم علببى
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م ارعبباة الفببروق بببين الطلبببة ،وضبببط الصببف وتقببديم التعزيببز الببالزم ،ويكببون قبباد ار علببى إدارة ال بدرس
إدارة ذكية موجهة نحو تحقيق األهداف المرجوة والمحددة.
ابعا :فكرة عامة عن مهارة االستيعاب القرائي ومستوياته:
رً
االستيعاب القرائي هو الهدف الرئيس في عملية القراءة اذ يبأتي فبي مقدمبة الموضبوعات ذات
العالقببة بالد ارسببات اللغويببة النفسببية ،ألهميتببه فببي التواصببل اللغببوي وفهببم الرسببالة بببين الكاتببب والقببارح
باإلضافة لما يشتمل عليه من أسس نفسية كاإلدراك والتذكر واالستدعاء.
وتببزداد حاجببة المببتعلم للفهببم الق ارئببي بازديبباد الكببم المعرفببي فهنبباك ثببورة معرفيببة وانتبباج فكببري
ومعرفي بمعدالت هائلة إذ أصبحت المعرفة قوة تُمكن االنسان من الدخول اآلمن إلى القرن الحادي
والعشرين ،الذي يتميز بتطورات وتناقضبات وتقبدم تكنولبوجي متالحبق ،وفبي هبذه الحالبة يتحبتم علبى
االنسان أن يمتلك المعرفة ويتحقق من مواجهة التحديات ،وال يتأتى ذلك إال بمزيد من القبراءة ومزيبد
من الفهم.
إن االسببتيعاب الق ارئببي أسبباس العمليببات القرائيببة ألن السببرعة والبببطء فببي القبراءة يعتمببدان علببى
قدرة القارح على فهم النص المقروء ،والقيام بعمليات عقلية متنوعبة كبربط المعلومبات المتضبمنة فبي
النص المقروء بخبرات القبارح السبابقة ورببط االفكبار التبي يطرحهبا الكاتبب مبع معارفبه السبابقة حبول
الموضوع مدار االستيعاب من خالل مقارنته بما تعلمه سابقا وتحليل العالقات بين أجزاء النص .
مستويات االستيعاب القرائي:
 .4مس ببتوى االس ببتيعاب الق ارئ ببي الحرف ببي وتش ببمل :تع ببرف األفك ببار الرئيسب بية واس ببتذكارها  ،وتع ببرف
تفاصببيل األحببداث واسببتذكارها ،والمقارنببة بببين الشخصببيات واسببتذكارها ،مببن حيببث أوجببه الشبببه
واالختالف فيما بينها.
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 .5مسببتوى االسببتيعاب الق ارئببي االسببتنتاجي وتشببمل :اسببتنتاج الفك برة الرئيسببة الموجببودة فببي الببنص،
واقت براح عن بوان جديببد للببنص ،ربببط األفكببار ال بواردة فببي الببنص مببع الخب برة السببابقة لببدى الطالببب،
والتنبؤ بالنتائج المتوقعة .
 .6مسببتوى االسببتيعاب الق ارئببي النقببدي وتشببمل  :التمييببز بببين الحقيقببة والبرأي ،والحكببم علببى المقببروء
فببي ضببوء الخب برة السببابقة ،وتكببوين رأي حببول القضببايا واألفكببار المطروحببة فببي الببنص ،وكببذلك
التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل ِ
به .
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خامسا :الخطة المقترحة لتدريس مهارة االستيعاب القرائي باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.
الدرس

عنوان الدرس

الموضوع

عدد الحصص

الثاني عشر

الذهب والتراب

االستماع

1

الذهب والتراب

المحادثة

1

الذهب والتراب

القراءة

2

الغذاء المتوازن

االستماع

1

الغذاء المتوازن

المحادثة

1

الغذاء المتوازن

القراءة

2

الثالث عشر

عدد الحصص

11
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تخطيط الدروس المستهدفة وفقًا الستراتيجية مثلث االستماع
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الصف  /المستوى .:الثالث
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :دروس االستماع السابقة
األول
المواد واألدوات
النتاجات الخاصـــة
والتجهيزات
يتوقع من الطالب
( مصادر التعلم )
أن--:
 بطاقات .1يتابع النص
الكلمات
المسموع بعناية
 بطاقات جمل بطاقاتاألسئلة
 صور الكتابالمدرسي
 السبورة قطعة ذهبية .2يتعرف اهم
 تراباحداث النص
 بطاقات فارغةالمسموع

 .3يكتسب عادات
االستماع الجيد

عنوان الدرس ( :استماع )
عنوان الوحدة :الذهب والتراب
المبحث  :اللغة العربية
/
/
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
التكامل األفقي  :التربية اإلسالمية للصف
التكامل الرأسي  :دروس االستماع في منهاج اللغةالعربية
استراتيجيات
التدريس
مثلث
االستماع
حوار
ومناقشة
تدريس مباشر

التقويــم
االستراتيجية
المالحظة

*التنفيــــــــــذ
األداة

سلم
التقدير
الرقمي

اإلجـــراءات
أوالً :التمهيد:
تهيئة أذهان الطلبات لدرس االستماع (.تختار التهيئة المناسبة) نشيد
الفالح ( الصف االول)
•إخبار الطلبات بأن نص االستماع هو نص القراءة نفسه.
ثانيًا :العرض
تقرأ المعلمة نص درس القراءة بصوت مسموع
تقرأ المعلمة نص الدرس مرة أخرى على شكل جمل قصيرة .

الزمن

5

5

توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
خاص بها.
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) )
الطالب األول (المتحدث) :يقرأ السؤال االول من البطاقة ( ما سبب حزن
األخ الصغير؟) ويجيب عن السؤال.
الطالب الثاني (المستمع) :يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس
الموضوع ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب
عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)
الطالب الثالث (المراقب)  :يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر
ويكتب اإلجابة على بطاقة ويعرضها على السبورة
يتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس السؤال المطروح

25
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تطرح المعلمة السؤال على الطالبات في باقي المجموعات وتتلقى االجابة
مع التعزيز
يتم اختيار مجموعة اخرى للسؤال الثاني ،ويتم تكرار نفس الخطوات
السابقة لكل سؤال حتى السؤال الخامس
وهكذا حتى يتم االنتهاء من اسئلة االستماع ص38
تقويم ختامي:
اعادة سرد النص
5
نشاط بيتي:
قراءة قصة حول الزراعة
نشاط غلق :
يكتب الطلبة اكثر الكلمات تكرارا في النص
التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن :
..............................................................................
........
تحديات واجهتني :
..............................................................................
........
اقتراحات للتحسين :
..............................................................................
......

اليوم والتاريخ

الشعبة

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة

5

الواجب البيتي
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الصف  /المستوى .:الثالث
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي :دروس المحادثة
األول
المواد واألدوات
النتاجات الخاصـــة
والتجهيزات
يتوقع من الطالب
( مصادر التعلم )
أن--:
 لوحة المحادثة .1يتحدث عن
 صورالصور بجمل
 الكتابمفيدة
المدرسي
 السبورة بطاقات فارغة .2يصف لزمالئه
المشاهد الواردة
في الصورة

 .3يتحلى بالجراءة
اثناء التحدث

عنوان الوحدة الذهب والتراب
المبحث  :اللغة العربية
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
التكامل الرأسي  :دروس المحادثة في منهاج اللغةالعربية
استراتيجيات
التدريس
مثلث
االستماع
حوار
ومناقشة
تدريس مباشر

التقويــم
االستراتيجية
المالحظة

عنوان الدرس ( :محادثة )
/
/
التكامل األفقي  :التربية اإلسالالمية للصالف
*التنفيــــــــــذ

األداة
سلم
التقدير
الرقمي

اإلجـــراءات

الزمن

أوالً :التمهيد:
يشير المعلم الى العالقة بين ما يشاهده الطلبة في الصور وما تم االستماع
اليه لالستفادة منه اثناء التحدث

5

ثانيًا :العرض
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
خاص بها.
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) )
الطالب األول (المتحدث) :يصف ما يشاهد في الصورة وصف دقيق
الطالب الثاني (المستمع) :يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس
الصورة ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب
عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)
الطالب الثالث (المراقب)  :يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر
ويكتب عبارة تناسب الصورة على بطاقة ويعرضها على السبورة مع
الصورة
يتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس الصورة
تتيح المعلمة الفرصة للطالبات في باقي المجموعات للتعبير عن الصورة
المعروضة  ،تستمع المعلمة مع التعزيز
يتم اختيار مجموعة اخرى للصورة الثانية ،ويتم تكرار نفس الخطوات

5

25
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السابقة
يتم اختيار مجموعة اخرى للصورة الثالثة ،ويتم تكرار نفس الخطوات
السابقة
تقويم ختامي:
لعبة ساعي البريد ( بطاقات تحتوي عبارات يتم توفيقها مع الصور التي
تم عرضها على السبورة)

5

نشاط بيتي:
جمع صور معبرة عن موضوع الدرس والصاقها على الدفتر والتحدث
عنها لوالديه
نشاط غلق :
تحدث لزمالئك عن شيء اعجبك شاهدته في الصور
التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن :
..............................................................................
........
تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات و اجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :
..............................................................................
.......
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين :
..............................................................................
........

اليوم والتاريخ

الشعبة

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة

5

الواجب البيتي
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عنوان الدرس ( :قراءة )

عنوان الوحدة الذهب والتراب
المبحث  :اللغة العربية
الصف  /المستوى .:الثالث
/
/
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  3 :حصص
التكامالل األفقالي  :علالوم الصالف االول (الصالخور
التعلم القبلي  :قالراءة اصالوات الحالروف والمقالاطع التكامالل الرأسالي  :درس فالي الحقالل  /الصالف االول ج1
والتربة)
*التنفيــــــــــذ
التقويــم
المواد واألدوات
النتاجات الخاصـــة
استراتيجيات
والتجهيزات
يتوقع من الطالب
األداة
التدريس
الزمن
اإلجـــراءات
االستراتيجية
( مصادر التعلم )
أن--:
سلم
المالحظة
أوالً :التمهيد:
التقدير
يقرأ الدرس قراءة
عرض صورة لالرض الزراعية والفالح وطرح اسئلة :
كتاب الطالب مثلث
جهرية صحيحية
5
الرقمي سمي االشياء التي تشاهدها في الصورة
االستماع
بطاقات كلمات
ومعبرة.
ما فائدة العمل في االرض؟
حوار
ثانيًا :اجراءات التنفيذ:
بطاقات جمل ومناقشة
قراءة النص بصوت المعلم (القدوة) مع تلوين الصوت بما يتناسب
السبورة
والسياق
تدريس مباشر
11
متابعة انتباه الطلبة لقراءة المعلم باستمرار
لوحة لنص
قراءة النص من قبل الطلبة المجيدين
البطاقات
القراءة
الخاطفة
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
خاص بها.
العمل
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
التعاوني
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) )
الطالب األول (المتحدث)  :يقرأ الفقرة االولى من بطاقة اعدت مسبقاً
الطالب الثاني (المستمع)  :يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس
الموضوع ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب
25
يقرأ الجمل مراعيا
عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها) للحصول على المزيد من التفاصيل
الضبط السليم .
عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح
الطالب الثالث (المراقب) :مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي
يدور بين زميليه ( األول والثاني ) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما
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اقتضى األمر ذلك  ،فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين (األول
والثاني ) عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب (الثاني )
والشرح الذي يقدم من قبل الطالب (األول ) عن الدرس أو الفكرة أو
المفهوم  ،ويكون أشبه بالمرجع داخل المجموعة الثالثية  ،فعندما يحين
دوره في المجموعة يقرأ من خالل ما دونه مالحظات وإشارات عن ما
ذكره زميليه فيقول حين يأتي دوره في المجموعة الثالثية قال زميلي
علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا .
تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس الفقرة
يعزز المعلم اداء الطلبة
يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات
االستراتيجية السابقة
نشاط ختامي لحصة القراءة االولى
عرض بطاقات لجمل وكلمات الدرس وقراءتها
----------------------------- ------------------------------------

يفسر معاني
المفردات الجديدة

حصة القراءة الثانية
اوال :التمهيد :طرح اسئلة :
ماسبب حزن األخ الصغير؟
هل ساعد األخ الكبير أخاه ؟ كيف ؟
ثانيًا :اجراءات التنفيذ:
تدريب الطلبة على قراءة االنماط اللغوية وبعض الصيغ اللفظية الواردة
من خالل عرضها على بطاقات
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
خاص بها.
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) ) لتفسير
المفردات الجديدة

5

5
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الطالب األول (المتحدث)  :يقرأ الفقرة االولى ويستخرج المفردة الغريبة
ويوضح معناها
الطالب الثاني (المستمع)  :يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول
على المزيد من التفاصيل عن المعنى ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع
يستعين ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)
الطالب الثالث (المراقب)  :مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي
يدور بين زميليه (األول والثاني ) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما
اقتضى األمر ذلك  ،فهو يكتب ما توصل له الطالبين (األول والثاني )
على بطاقة ملونة ويثبتها على حائط الكلمات
تبديل االدوار داخل المجموعة
يعزز المعلم اداء الطلبة

21

يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات
االستراتيجية
نشاط ختامي لحصة القراءة الثانية
استخدام استراتيجية شبكة المفردات مع المفردات االتية( األرض،
الكريم ،الذهب )

يتعرف اهم مضامين
النص القرائي .

استخدام استراتيجية الحصان الدوار( مجموعة مكونة من  6طالبات يقفن
بشكل دائري ويقمن بقراءة النص ً
جمال متتابعة بسرعة مثل الحصان
السريع) في نهاية الحصة للتأكد من اتقان الطالبات لالنماط اللغوية
ومالحظة االداء القرائي لجميع الطالبات
------------------------------------------------------------------حصة القراءة الثالثة
اوال :التمهيد :قراءة النص من قبل الطالبات
ثانيًا :اجراءات التنفيذ:
يناقش المعلم مع الطلبة المضامين العامة للنص من خالل االسئلة
واالجوبة
يكلف المعلم الطلبة جميعا قراءة النص قراءة موزعة ويصحح االخطاء

5

5

5

5
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يعزز المعلم اداء الطلبة
نشاط ختامي:
من خالل استراتيجية مثلت االستماع يقسم المعلم الصف لمجموعات
ثالثية  ،تختار كل مجموعة اسم خاص بها
الطالب األول (المتحدث)  :يذكر الدرس المستفاد من نص القراءة
الطالب الثاني (المستمع)  :يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول
على المزيد من التفاصيل لتوضيح الفكرة المطروحة( يمكن االستعانة
ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)

ينمو لديه حب
األرض والعمل فيها

الطالب الثالث (المراقب)  :مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي
يدور بين زميليه ( األول والثاني ) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما
اقتضى األمر ذلك  ،فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين (األول
والثاني ) عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب (الثاني )
والشرح الذي يقدم من قبل الطالب (األول ) عن الدرس أو الفكرة أو
المفهوم أو الموضوع المراد تعلمه ويكون أشبه بالمرجع داخل المجموعة
الثالثية  ،فعندما يحين دوره في المجموعة يقرأ من خالل ما دونه
مالحظات وإشارات عن ما ذكره زميليه فيقول حين يأتي دوره في
المجموعة الثالثية قال زميلي علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا .
تبديل االدوار داخل المجموعة
يعزز المعلم اداء الطلبة
يتم تغيير المجموعة الثالثية ويتم تكرار خطوات االستراتيجية حسب
الوقت المتاح
نشاط ختامي:
يكتب كل طالب كلمة من نص القراءة ويتم تثبيتها على حائط الكلمات
ويتم قرائتها نهاية الحصة االخيرة خالل االسبوع الحالي
نشاط بيتي:
عمل قصة شخصية مصورة تحاكي قصة نص القراءة

15

15

5
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التأمل الذاتي :
أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن :
..............................................................................
........
تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات واجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :
..............................................................................
.......
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين :
..............................................................................
......

اليوم والتاريخ

الشعبة

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة

الواجب البيتي
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عنوان الدرس ( :استماع )

عنوان الوحدة الغذاء المتوازن
المبحث  :اللغة العربية
الصف  /المستوى .:الثالث
/
/
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  :حصة
التكامل األفقي  :العلوم للصف الثاني
التكامل الرأسي  :دروس االستماع في منهاج اللغةالعربية
التعلم القبلي  :دروس االستماع السابقة
*التنفيــــــــــذ
التقويــم
المواد واألدوات
النتاجات الخاصـــة
استراتيجيات
والتجهيزات
يتوقع من الطالب
األداة
التدريس
الزمن
اإلجـــراءات
االستراتيجية
( مصادر التعلم )
أن--:
سلم
المالحظة
 بطاقات .1يتابع النص
أوالً :التمهيد:
التقدير
الكلمات
المسموع بعناية
تهيئة أذهان الطلبة لدرس االستماع (.يختار التهيئة المناسبة) تعداد
مثلث
5
الرقمي الوجبات الغذائية واوقات تناولها
 بطاقات جمل االستماع بطاقات•إخبار الطلبة بأن نص االستماع هو نص القراءة نفسه.
األسئلة
حوار
 صورومناقشة
ثانيًا :العرض
 الكتابيقرأ المعلم نص درس القراءة بصوت مسموع
المدرسي
تدريس مباشر
5
يقرأ المعلم نص الدرس مرة أخرى على شكل جمل قصيرة .
 السبورة اغذية متنوعة .2يتعرف اهم
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
(خضار،
احداث النص
خاص بها.
فواكه  ،خبز ،
المسموع
عصير ،
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
حليب
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) )
.....،الخ)
الطالب األول (المتحدث) :يقرأ السؤال االول من البطاقة ( ما الوجبة
25
 بطاقات فارغةالتي جلست األسرة لتناولها ؟) ويجيب عن السؤال.
الطالب الثاني (المستمع) :يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس
الموضوع ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب
عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)
الطالب الثالث (المراقب)  :يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر
 .3يكتسب عادات
ويكتب اإلجابة على بطاقة ويعرضها على السبورة
االستماع الجيد
يتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس السؤال المطروح
تطرح المعلمة السؤال على الطالبات في باقي المجموعات وتتلقى االجابة
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مع التعزيز
يتم اختيار مجموعة اخرى للسؤال الثاني ،ويتم تكرار نفس الخطوات
السابقة لكل سؤال حتى السؤال الخامس
وهكذا حتى يتم االنتهاء من اسئلة االستماع ص48
تقويم ختامي:
تلخيص النص بلغة الطالب

5

نشاط بيتي:
تصوير وجبة الغداء وارسالها على مجموعة الصف
نشاط غلق :
اكتب الجملة االخيرة في النص والصقها على حائط الكلمات
التأمل الذاتي :
أشعر بالرضا عن :
..............................................................................
........
تحديات واجهتني :
..............................................................................
........
اقتراحات للتحسين :
..............................................................................
......

اليوم والتاريخ

الشعبة

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة

5

الواجب البيتي
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الصف  /المستوى .:الثالث
عدد الحصص  :حصة
التعلم القبلي  :دروس المحادثة السابقة
الثاني
المواد واألدوات
النتاجات الخاصـــة
والتجهيزات
يتوقع من الطالب
( مصادر التعلم )
أن--:
 لوحة المحادثة .1يتحدث عن
 صورالصور بجمل
 الكتابمفيدة
المدرسي
 السبورة .2يصف لزمالئه  -بطاقات فارغة
المشاهد الواردة
في الصورة

 .3يتحلى بالجراءة
اثناء التحدث

عنوان الوحدة الغذاء المتوازن
المبحث  :اللغة العربية
/
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
التكامل الرأسي  :دروس المحادثة في منهاج اللغةالعربية
استراتيجيات
التدريس

التقويــم
االستراتيجية
المالحظة

مثلث
االستماع
حوار
ومناقشة
تدريس مباشر

عنوان الدرس ( :محادثة )
/
التكامل األفقالي  :العلالوم للصالف

*التنفيــــــــــذ
األداة

سلم
التقدير
الرقمي

اإلجـــراءات
أوالً :التمهيد:
يشير المعلم الى العالقة بين ما يشاهده الطلبة في الصور وما تم االستماع
اليه لالستفادة منه اثناء التحدث
ثانيًا :العرض
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
خاص بها.
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) )
الطالب األول (المتحدث) :يصف ما يشاهد في الصورة وصف دقيق
الطالب الثاني (المستمع) :يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس
الصورة ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب
عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)
الطالب الثالث (المراقب)  :يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر
ويكتب عبارة تناسب الصورة على بطاقة ويعرضها على السبورة مع
الصورة
يتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس الصورة
تتيح المعلمة الفرصة للطالبات في باقي المجموعات للتعبير عن الصورة
المعروضة  ،تستمع المعلمة مع التعزيز
يتم اختيار مجموعة اخرى للصورة الثانية ،ويتم تكرار نفس الخطوات

الزمن

5

5
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السابقة
يتم اختيار مجموعة اخرى للصورة الثالثة ،ويتم تكرار نفس الخطوات
السابقة
تقويم ختامي:
لعبة الكرة الملتهبة ( ترمي المعلمة الكرة على طالبة وتطلب منها اختيار
صورة والتعبير عنها بكلمة او جملة قصيرة ثم ترمي الطالبة الكرة لطالبة
اخرى وهكذا).....

5

نشاط بيتي:
جمع صور معبرة عن موضوع الدرس والصاقها على الدفتر والتحدث
عنها لوالديه
نشاط غلق :
رسم مثلث كبير على السبورة وتكتب الطالبات اصناف الغذاء التي يتم
تناولها على بطاقات ثم يتم لصق البطاقات داخل المثلث لتكوين الهرم
الغذائي
التأمل الذاتي :
أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن :
..............................................................................
........
تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات واجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :
..............................................................................
.......
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين :
..............................................................................
......

اليوم والتاريخ

الشعبة

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة

الواجب البيتي

5

98

عنوان الدرس ( :قراءة )

عنوان الوحدة الغذاء المتوازن
المبحث  :اللغة العربية
الصف  /المستوى .:الثالث
/
/
إلى :
/
/
التاريخ  :من :
عدد الحصص  3 :حصص
التكامالل األفقالي  :علالوم الصالف االول (جسالم االنسالان
التعلم القبلي  :قراءة اصوات الحالروف والمقالاطع التكامالل الرأسالي  :درس النظافالة  /الصالف االول ج1
وصحته)
*التنفيــــــــــذ
التقويــم
المواد واألدوات
النتاجات الخاصـــة
استراتيجيات
والتجهيزات
يتوقع من الطالب
األداة
التدريس
الزمن
اإلجـــراءات
االستراتيجية
( مصادر التعلم )
أن--:
سلم
المالحظة
أوالً :التمهيد:
التقدير
يقرأ الدرس قراءة
تقسم المعلمة الطلبات ثالث مجموعات ( افطار ،غداء ،عشاء) وتوزع
كتاب الطالب مثلث
جهرية صحيحية
5
الرقمي مجموعة من الصور الطعمة ومواد غذائية مختلفة ،وتكلف الطلبات
االستماع
بطاقات كلمات
ومعبرة.
بتصنيفها
حوار
ثانيًا :اجراءات التنفيذ:
بطاقات جمل ومناقشة
قراءة النص بصوت المعلم (القدوة) مع تلوين الصوت بما يتناسب
والسياق
السبورة
تدريس مباشر
11
متابعة انتباه الطلبة لقراءة المعلم باستمرار
قراءة النص من قبل الطلبة المجيدين
لوحة لنص
القراءة
البطاقات
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
الخاطفة
خاص بها.
العمل
التعاوني

يقرأ الجمل مراعيا
الضبط السليم .

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) )
الطالب األول (المتحدث)  :يقرأ الفقرة االولى من بطاقة اعدت مسبقاً
الطالب الثاني (المستمع)  :يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس
الموضوع ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب
عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها) للحصول على المزيد من التفاصيل
عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح
الطالب الثالث (المراقب) :مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي
يدور بين زميليه ( األول والثاني ) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما
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اقتضى األمر ذلك  ،فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين (األول
والثاني ) عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب (الثاني )
والشرح الذي يقدم من قبل الطالب (األول ) عن الدرس أو الفكرة أو
المفهوم  ،ويكون أشبه بالمرجع داخل المجموعة الثالثية  ،فعندما يحين
دوره في المجموعة يقرأ من خالل ما دونه مالحظات وإشارات عن ما
ذكره زميليه فيقول حين يأتي دوره في المجموعة الثالثية قال زميلي
علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا .
تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس الفقرة
يعزز المعلم اداء الطلبة
يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات
االستراتيجية السابقة

يفسر معاني
المفردات الجديدة

نشاط ختامي لحصة القراءة االولى
استخدام مخطط فن ( ترسم المعلمة دائرتين متقاطعات
تقسم الصف لمجموعتين مجموع تكتب صفات الغذاء الصحي ومجموعة
تكتب صفات الغذاء غير الصحي على بطاقات ويتم تثبيتها داخل
المخطط)
----------------------------------------------------------------حصة القراءة الثانية
اوال :التمهيد :طرح اسئلة :
ماذا تحب سلمى أن تأكل ؟
ما الوجبة التي جلست األسرة لتناولها ؟
ثانيًا :اجراءات التنفيذ:
تدريب الطلبة على قراءة االنماط اللغوية وبعض الصيغ اللفظية الواردة
من خالل عرضها على بطاقات
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم
خاص بها.
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ( الطالب األول
(المتحدث) ،الطالب الثاني (المستمع) ،الطالب الثالث (المراقب) ) لتفسير

5

5
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المفردات الجديدة
الطالب األول (المتحدث)  :يقرأ الفقرة االولى ويستخرج المفردة الغريبة
ويوضح معناها
الطالب الثاني (المستمع)  :يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول
على المزيد من التفاصيل عن المعنى ) يطرحها الطالب واذا لم يستطيع
يستعين ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)
الطالب الثالث (المراقب)  :مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي
يدور بين زميليه (األول والثاني ) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما
اقتضى األمر ذلك  ،فهو يكتب ما توصل له الطالبين (األول والثاني )
على بطاقة ملونة ويثبتها على حائط الكلمات
تبديل االدوار داخل المجموعة
يعزز المعلم اداء الطلبة
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يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات
االستراتيجية
نشاط ختامي لحصة القراءة الثانية
استخدام استراتيجية عائلة الكلمة مع الكلمات االتية ( جلست ،طعام)
استخدام استراتيجية رصد االتقان ( القراءة ضمن زمن محدد ورصد
عدد الكلمات خالل دقيقة ) في نهاية الحصة للتأكد من اتقان الطالبات
لالنماط اللغوية ومالحظة االداء القرائي لجميع الطالبات
----------------------------------- -------------------------------حصة القراءة الثالثة
اوال :التمهيد :قراءة النص من قبل الطالبات
يتعرف اهم مضامين
النص القرائي .

ثانيًا :اجراءات التنفيذ:
يناقش المعلم مع الطلبة المضامين العامة للنص من خالل االسئلة
واالجوبة
يكلف المعلم الطلبة جميعا قراءة النص قراءة موزعة ويصحح االخطاء
يعزز المعلم اداء الطلبة

5

5

5
5
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نشاط ختامي:
من خالل استراتيجية مثلت االستماع يقسم المعلم الصف لمجموعات
ثالثية  ،تختار كل مجموعة اسم خاص بها
الطالب األول (المتحدث)  :يلخص نص القراءة
الطالب الثاني (المستمع)  :يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول
على المزيد من التفاصيل لتوضيح الفكرة المطروحة( يمكن االستعانة
ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها)

تنمو لديه عادات
غذائية صحية.

15

15

الطالب الثالث (المراقب)  :مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي
يدور بين زميليه (األول والثاني ) ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما
اقتضى األمر ذلك  ،فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين (األول
والثاني ) عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب (الثاني )
والشرح الذي يقدم من قبل الطالب (األول ) عن الدرس أو الفكرة أو
المفهوم أو الموضوع المراد تعلمه ويكون أشبه بالمرجع داخل المجموعة
الثالثية  ،فعندما يحين دوره في المجموعة يقرأ من خالل ما دونه
مالحظات وإشارات عن ما ذكره زميليه فيقول حين يأتي دوره في
المجموعة الثالثية قال زميلي علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا .
تبديل االدوار داخل المجموعة
يعزز المعلم اداء الطلبة
يتم تغيير المجموعة الثالثية ويتم تكرار خطوات االستراتيجية حسب
الوقت المتاح
نشاط ختامي:
تمثيل نص القراءة من خالل مشهد قصير  ،ويتم عرضه في االذاعة
المدرسية
نشاط بيتي:
توزيع قصص من مكتبة الصف وقراءتها في المنزل

5
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التأمل الذاتي :
أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن :
..............................................................................
........
تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات واجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :
..............................................................................
.......
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين :
..............................................................................
......

اليوم والتاريخ

الشعبة

( جدول المتابعة اليومي )
النتاجات المتحققة
الحصة

الواجب البيتي
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الملصق ()5
اختبار االستيعاب القرائي بصورته النهائية

اسم الطالب...........................:
المدرسة...............................:
الشعبة................................:
التاري................................:،

تعليمات االختبار:
عزيزي الطالب:
 .1الهدف من االختبار قياس مدى امتالك الطلبة لمهارة االستيعاب القرائي ألغراض البحث
العلمي
 .6اذا كان السؤال غير واضح ال تتردد في االستفسار.
جزين كل جزء مكون من ثمانية
 .3أجب عن جميع أسئلة االختبار علما أن االختبار يتكون من أ
أسئلة وعدد الصفحات ( )2واإلجابة على نفس الورقة.
 .4الزمن المخصص لالختبار حصة دراسية واحدة ( 45دقيقة).
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أق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه:
ُيحكى أن أخو ِ
بير
أن يتقاسما ث ْروة أبي ِهما ب ْعد وفاتِ ِه ،ف ْ
ين أرادا ْ
غير الذهب ،وأخذ ا ْلك ُ
اختار الص ُ
األ ْرض.

بعد مد ٍة ِمن الزم ِن جاء ْاأل ُخ الصغير حزينا ،فق ْد أ ْنفق ُكل الذه ِب ،وقال ِأل ِ
خيه :ما ب ِقي معي ِمن
ُ
ْ ُ
الذه ِب شي .
أ ْخرج األ ُخ الكبير كيسا ،و قال :أترى هذا الذهب ؟ إِنهُ ِم ْن تُر ِ
اب األ ْر ِ
ض  .في ُكل مرٍة أ ْزرعُ
ُ
المال ،فأ ْشتري ما ي ْلزم ِم ْن مالبِس وط ٍ
أرضي وأ ْعتني بِها أ ْحص ُل على ِ
احت ِفظُ بِما يتبقى.
عام ،و ْ
ُ
ْ
ُ
ن ِدم األ ُخ الصغيرِ ،
لكن أخاهُ شجعهُ على العم ِل في األ ْر ِ
ب ِرْزقنا
ض ،وقال لهُ :هيا ن ْعم ْل ون ْك ِس ْ
ُ
ا ْلكريم ِمن أر ِ
ضنا الطيب ِة.
ْ ْ
السؤال االول  :ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصة:
 - 1عدد اإلخوة في النص :
أ  .ثالثة

ب  .اثنان

ج  .أربعة

د  .خمسة

 - 6تقاسم اإلخوة :
أ  .المال

ب  .األرض

ج  .الثروة

د  .الذهب

 – 3يعود سبب حزن األخ الصغير ألنه :
أ  .مريض

ب  .ال يجد عمال

ج  .ال يجد ما يأكلهُ

د  .أنفق كل الذهب

(  8عالمات )
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 - 4ماذا يفعل األخ الكبير بما يتبقى من المال؟
أ  .يحتفظ به
ج  .يشتري به الطعام

ب  .يشتري به مالبس
د  .يتبرع به للمحتاجين

--------------------------------------------السؤال الثاني  :ما معنى الكلمات اآلتية

(  3عالمات )

ث ْروة................:
أ ْنفق.................:

ن ِدم.................:

-------------------------------------------------------السؤال الثالث  :أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

( عالمتان )

..................................................................................
---------------------------------------------------السؤال الرابع  :النص السابق يفيد األخوة في جعلهم :

( عالمتان )

أ  .متخاصمين
ب  .متعاونين
ج  .متحاورين
-----------------------------------------------------السؤال الخامس :اقترح عنوانا مناسبا للنص

( عالمتان )

.............................................................
-------------------------------------------------
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السؤال السادس  :كيف ستكون حياة األخ الصغير لو لم ِ
يأت ألخيه الكبير (عالمتان)
......................................................... .......
------------------------------------------------------السؤال السابع  :صل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه في العمود ( ب ) :
(أ)
الشخص الذي لديه مال كثير
الشخص الذي ليس لديه مال
االحتفاظ بالمال لوقت الحاجة
إنفاق المال في أشياء ال حاجة لها

(  4عالمات )

(ب)
الفقير
االسراف
الغني
البيع
التوفير

-------------------------------------------------------السؤال الثامن  :ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:
ُه ِم ُل
أْ

اعتني بِها.
ْأزرعُ ْارضي و ْ

أبيعُ

يلزم من مالبس.
أ ْشتري ما ُ

أ ْدخل

األخ الكبير كيسا.
ْ
أخرج ُ

(  3عالمات )
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أق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه:
جلس ِت األُسرةُ تتناو ُل طعام الغ ِ
داء ،الحظ ِت األ ُُّم أن س ْلمى ال تأ ُك ُل إِال البطاطا .سأل ِت األ ُُّم ْابنتها
ْ
ت س ْلمى :إِنني أ ِ
ُح ُّ
ب البطاطا يا أُمي.
ع ِن السب ِب ،قال ْ

األم  :إِن ال ِجسم ي ْحتاج إلى ع ِ
ناصر ِغذائِي ٍة كثيرٍة ،و ُك ُل نوٍع ِم ْن الط ِ
عام لهُ فوائِ ُدهُ.
قال ِت ُّ
ُ
ْ
ْ
قال األب  :عل ْينا أن ن ْح ِرص على ت ِ ِ
المتو ِازِن.
ْ
ُ
ناول الغ ُ
ذاء ُ
ُ
ِ
المتو ِازُن يا أبي ؟
سأل ْ
ت س ْلمى  :وما الغ ُ
ذاء ُ

ِ
المتو ِازُن ي ْحتوي على المو ِّاد التي ت ْبني ال ِج ْسم  ،وت ُمدهُ بِالطاق ِة الال ِزم ِة،
أجاب األ ُ
ب  :الغ ُ
ذاء ُ
وت ْح ِ
ميه ِم ْن األ ْمر ِ
اض.
روري لِ ِ
المتنوعُ ض ِ
صح ِة ال ِج ْسِم.
ت ُّ
قال ْ
األم :الطعامُ ُ

صحي وم ٍ
ذاء ِ
ت س ْلمى :سوف أ ْح ِرص على تناو ِل ِغ ٍ
فيد.
رد ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
السؤال األول  :صل الكلمة التي تحتها خط في العمود ( أ ) بما يرادفها في العمود ( ب )4(:

عالمات)
(أ)
كل نوع من الطعام له فوائده
الغذاء يمد الجسم بالطاقة
الغذاء المتوازن يحتوي على مواد تبني الجسم
سوف تحرص سلمى على تناول غذاء صحي ومفيد

(ب)
يزود
صنف
عناصر
تهتم
يتضمن

------------------------------------------------------
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السؤال الثاني  :أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

( عالمتان )

.........................................................................................
السؤال الثالث :العنوان المناسب للنص السابق هو:

( عالمتان )

.............................................................
------------------------------------------------------السؤال الرابع  :ماذا سيحدث لجسم اإلنسان إذا لم يتناول غذاء متوازن ؟

( عالمتان )

................................................................
-------------------------------------------------------السؤال الخامس  :ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:
أكره

إنني أحب البطاطا

يأذي

الغذاء المتوازن يحمي الجسم من االمراض

ضار

سوف احرص على تناول غذاء صحي مفيد

(  3عالمات )

----------------------------------------------------السؤال السادس  :يفيد هذا النص في جعلنا نتناول غذاء :

(عالمتان)

أ  .متوازنا
ب  .لذي ُذا
ج  .سريعا
--------------------------------------------------------
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(  3عالمات )

السؤال السابع  :ما معنى الكلمات اآلتية:
عناصر ................
نحرص ................
المتنوع .................

------------------------------------------------------السؤال الثامن  :ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصة:
 - 1جلست األسرة لتناول طعام :
أ  .الفطور
ج  .العشاء

ب  .الغداء
د  .السحور

 - 6كانت سلمى تأكل:
أ  .اللبن

ب  .األرز

ج  .البطاطا

د  .الدجاج

 - 3الغذاء المتوازن هو الذي :
أ  .يمد الجسم بالطاقة

ب  .يبني الجسم

ج  .يحمي الجسم من األمراض

د  .جميع ما ذكر

 - 4جلست األسرة على مائدة الطعام عدا :
أ  .األب
ج  .الجدة

ب  .األم
د .سلمى

(  8عالمات )
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ملصق ()6
آلية تصصي االختبار( االجابات النموذجية)
أق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه:
ُيحكى أن أخو ِ
بير
أن يتقاسما ث ْروة أبي ِهما ب ْعد وفاتِ ِه ،ف ْ
ين أرادا ْ
غير الذهب ،وأخذ ا ْلك ُ
اختار الص ُ
األ ْرض.

بعد مد ٍة ِمن الزم ِن جاء ْاأل ُخ الصغير حزينا ،فق ْد أ ْنفق ُكل الذه ِب ،وقال ِأل ِ
خيه :ما ب ِقي معي ِمن
ُ
ْ ُ
الذه ِب شي .
أ ْخرج األ ُخ الكبير كيسا ،و قال :أترى هذا الذهب ؟ إِنهُ ِم ْن تُر ِ
اب األ ْر ِ
ض  .في ُكل مرٍة أ ْزرعُ
ُ
المال ،فأ ْشتري ما ي ْلزم ِم ْن مالبِس وط ٍ
أرضي وأ ْعتني بِها أ ْحص ُل على ِ
احت ِفظُ بِما يتبقى.
عام ،و ْ
ُ
ْ
ُ
ن ِدم األ ُخ الصغيرِ ،
لكن أخاهُ شجعهُ على العم ِل في األ ْر ِ
ب ِرْزقنا
ض ،وقال لهُ :هيا ن ْعم ْل ون ْك ِس ْ
ُ
ا ْلكريم ِمن أر ِ
ضنا الطيب ِة.
ْ ْ
السؤال االول  :ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصة:
 - 1عدد اإلخوة في النص :
أ  .ثالثة

ب  .اثنان

ج  .أربعة

د  .خمسة

 - 6تقاسم اإلخوة :
أ  .المال

ب  .األرض

ج  .الثروة

د  .الذهب

(  8عالمات )
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 – 3يعود سبب حزن األخ الصغير ألنه :
أ  .مريض

ب  .ال يجد عمال

ج  .ال يجد ما يأكلهُ

د  .أنفق كل الذهب

 - 4ماذا يفعل األخ الكبير بما يتبقى من المال؟
أ  .يحتفظ به
ج  .يشتري به الطعام

ب  .يشتري به مالبس
د  .يتبرع به للمحتاجين

--------------------------------------------السؤال الثاني  :ما معنى الكلمات اآلتية

(  3عالمات )

ث ْروة :المال الكثير  ،االشياء الثمينة
أ ْنفق :صرف

ن ِدم :اعترف بذنبه  ،االستياء
-------------------------------------------------------السؤال الثالث  :أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

( عالمتان )

أهمية العمل في األرض
---------------------------------------------------السؤال الرابع  :النص السابق يفيد األخوة في جعلهم :
أ  .متخاصمين
ب  .متعاونين
ج  .متحاورين

( عالمتان )
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-----------------------------------------------------( عالمتان )

السؤال الخامس :اقترح عنوانا مناسبا للنص
أرضنا الطيبة  ،األخوة  ،الرزق الكريم

------------------------------------------------السؤال السادس  :كيف ستكون حياة األخ الصغير لو لم يأتي ألخيه الكبير (عالمتان)
يصبح فقير  ،لن يجد ما يأكله ......
------------------------------------------------------السؤال السابع  :صل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه في العمود ( ب ) :
(أ)
الشخص الذي لديه مال كثير
الشخص الذي ليس لديه مال
االحتفاظ بالمال لوقت الحاجة
إنفاق المال في أشياء ال حاجة لها

(  4عالمات )

(ب)
الفقير
االسراف
الغني
البيع
التوفير

-------------------------------------------------------السؤال الثامن  :ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:
ُه ِم ُل
أْ

اعتني بِها.
ْأزرعُ ْارضي و ْ

أبيعُ

يلزم من مالبس.
أ ْشتري ما ُ

أ ْدخل

األخ الكبير كيسا.
ْ
أخرج ُ

(  3عالمات )
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أق أر النص اآلتي ثم أجب عما يليه:
جلس ِت األُسرةُ تتناو ُل طعام الغ ِ
داء ،الحظ ِت األ ُُّم أن س ْلمى ال تأ ُك ُل إِال البطاطا .سأل ِت األ ُُّم ْابنتها
ْ
ت س ْلمى :إِنني أ ِ
ُح ُّ
ب البطاطا يا أُمي.
ع ِن السب ِب ،قال ْ

األم  :إِن ال ِجسم ي ْحتاج إلى ع ِ
ناصر ِغذائِي ٍة كثيرٍة ،و ُك ُل نوٍع ِم ْن الط ِ
عام لهُ فوائِ ُدهُ.
قال ِت ُّ
ُ
ْ
ْ
قال األب  :عل ْينا أن ن ْح ِرص على ت ِ ِ
المتو ِازِن.
ْ
ُ
ناول الغ ُ
ذاء ُ
ُ
ِ
المتو ِازُن يا أبي ؟
سأل ْ
ت س ْلمى  :وما الغ ُ
ذاء ُ

ِ
المتو ِازُن ي ْحتوي على المو ِّاد التي ت ْبني ال ِج ْسم  ،وت ُمدهُ بِالطاق ِة الال ِزم ِة،
أجاب األ ُ
ب  :الغ ُ
ذاء ُ
وت ْح ِ
ميه ِم ْن األ ْمر ِ
اض.
روري لِ ِ
المتنوعُ ض ِ
صح ِة ال ِج ْسِم.
ت ُّ
قال ْ
األم :الطعامُ ُ

صحي وم ٍ
ذاء ِ
ت س ْلمى :سوف أ ْح ِرص على تناو ِل ِغ ٍ
فيد.
رد ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
السؤال األول  :صل الكلمة التي تحتها خط في العمود ( أ ) بما يرادفها في العمود ( ب )4(:
عالمات)
(أ)

(ب)
يزود

كل نوع من الطعام له فوائده

صنف

الغذاء يمد الجسم بالطاقة

عناصر

الغذاء المتوازن يحتوي على مواد تبني الجسم

تهتم

سوف تحرص سلمى على تناول غذاء صحي ومفيد

يتضمن

------------------------------------------------------
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السؤال الثاني  :أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

( عالمتان )

الطعام المتوازن ضروري لصحة الجسم
---------------------------------------------------السؤال الثالث :العنوان المناسب للنص السابق هو:

( عالمتان )

الغذاء الصحي  ،أهمية الغداء المتوازن...........
------------------------------------------------------السؤال الرابع  :ماذا سيحدث لجسم اإلنسان إذا لم يتناول غذاء متوازن ؟

( عالمتان )

الشعور بالمرض  ،التعب الدائم..............،
-------------------------------------------------------السؤال الخامس  :ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:
أكره

إنني أحب البطاطا

يأذي

الغذاء المتوازن يحمي الجسم من االمراض

ضار

سوف احرص على تناول غذاء صحي مفيد

(  3عالمات )

----------------------------------------------------السؤال السادس  :يفيد هذا النص في جعلنا نتناول غذاء :

(عالمتان)

أ  .متوازن
ب  .لذيذ
ج  .سريع
--------------------------------------------------------
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(  3عالمات )

السؤال السابع  :ما معنى الكلمات اآلتية:
عناصر  :مواد
نحرص  :نهتم
المتنوع  :مختلف  ،متعدد

------------------------------------------------------السؤال الثامن  :ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصة:
 - 1جلست األسرة لتناول طعام :
أ  .الفطور
ج  .العشاء

ب  .الغداء
د  .السحور

 - 6كانت سلمى تأكل:
أ  .اللبن

ب  .األرز

ج  .البطاطا

د  .الدجاج

 - 3الغذاء المتوازن هو الذي :
أ  .يمد الجسم بالطاقة

ب  .يبني الجسم

ج  .يحمي الجسم من األمراض

د  .جميع ما ذكر

 - 4جلست األسرة على مائدة الطعام عدا :
أ  .األب
ج  .الجدة

ب  .األم
د .سلمى

(  8عالمات )

