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أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف 
 األساسيالثالث 

 إعداد
 شيرين عارف فاضل الطالفي 

 المشرف
 الدكتور عثمان ناصر منصور

 الملخص

مثلث االستماع في تنمية مهارة تعرف أثر استخدام استراتيجية  إلىهدفت الدراسة الحالية 

 ذا االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي. استخدمت الدراسة المنهج التجريبي 

( 23طلبة الصف الثالث األساسي مكونة من )من التصميم شبه التجريبي، واختيرت لذلك عينة 

( طالب ا وطالبة 33) طلبتهاد ولى تجريبية بلغ عدتم توزيعهم إلى مجموعتين: األطالب ا وطالبة، 

 ( طالب ا وطالبة33) طلبتهادرست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع، والثانية ضابطة بلغ عدد 

 ( فقرة.32عداد اختبار لقياس مهارة االستيعاب القرائي مكون من )درست بالطريقة االعتيادية. وتم إ

طلبة متوسطي درجات بين داللة إحصائية  ذيد فرق و وجوأظهرت نتائج الدراسة 

ستخدام استراتيجية مثلث االستماع(، و الضابطة )التي درست ابالتجريبية )التي درست  تينالمجموع

، عند المستويات القرائي ختبار مهارة االستيعاببالطريقة االعتيادية( في التطبيق البعدي ال

بعدة توصيات وصت الدراسة وأ المجموعة التجريبية. لمصلحة )الحرفي، االستنتاجي، النقدي(،

في  أهميةما لها من توظيف استراتيجية مثلث االستماع في تدريس اللغة العربية ل أهمها ضرورة

 .ساسيالثالث األلدى طلبة الصف تنمية مهارة االستيعاب القرائي 

 .الصف الثالث األساسيالكلمات المفتاصية: مثلث االستماع، االستيعاب القرائي، 
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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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 األولالفصل 

 وأهميتها الّدراسةخلفية 

  المقدمة

لما لها  احثيناهتمام الب نالتو ، ن الكريموهي لغة القرآ األرضغات على وجه لأقدم ال العربيةاللغة 
من  كثرأ ةع القراءة بدراسات كثيرة ومتنوعحظي موضو و  ،من أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع

للقراءة، فأول  لىاعوت من تعظيم اهلل سبحانههذا االهتمام  اسُتِمد   حيث ،من فروع اللغة العربية اغيره
 مل مل مل مل مل مل مل ني مل مل ري           مل                          ين   ىن         مل  مل مل    مل  مل   مل مل  مل        مل                            ُّٱ عظيمرسولنا ال إلىوحي ما أ

(.5-1 اآلية :العلق) َّ حب جب  

يعببرف  الببذي ال يفهببم مببا يقببرأ كأنببه الفا بببالفهم، عميق بب اارتباط ببا ح موضببوع القببراءة مرتبطببصبببوأ

لبدى  الثبروة اللغويبة تظهبر أهميتبه فبي تطبويرو ، فالفهم القرائي غاية أساسية في درس القراءة، القراءة

تسباعد  ويبةغلمن غير الممكن فهم المقروء من غيبر ثبروة فالطلبة، وذلك بمعانيها المجازية والحرفية 

 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 

عبيببببر عببببن ألحببببداث، والتالموضببببوعي، وتنفيببببذ التعليمببببات، واسببببتخالص النتببببائج، والتنبببببؤ با تسلسببببله

الشخصبببيات وحبببل المشبببكالت، والقبببدرة علبببى النقبببد، وتقبببويم المقبببروء )حبيبببب اهلل،  يبببلحلالمشببباعر، وت

3111.) 

وهو عملية مركبة  ،واكتسابهعقلية تستهدف الحصول على المعنى واالستيعاب القرائي عملية 

القببارح بتفسببير مببن عببدد مببن العمليببات الفرعيببة التببي يقببوم بهببا القببارح السببتنباط المعنببى، حيببث يقببوم 

فاالسببتيعاب عمليببة تفاعببل بببين القببارح  .لفيتببه المعرفيببة وخبراتببه الس ببابقةالمببادة المقببروءة بنبباء  علببى خ

والكاتب، وهو عملية معق دة تعتمد على اإلدراك العقلي أكثر من اعتمادها علبى اإلدراك الحسبيل لبذا 
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صدايتطلب الت ركيز واالنتباه والت حليل واالستنتاج والر بط وال ويعد االستيعاب القرائبي ، ر االحكامن قد وا 

درجبة البوعي  إلبىإكسبابه للطلببةل ليرقبى بهبم  إلبىمحور العملية القرائية التي يسعى الن ظبام الت عليمبي 

مكنه من استيعاب المقبروء، ضبمن واإلدراك، فيعد  قارئ ا يمتلك مهارات القراءة الفعلية الوظيفية الت ي تُ 

الت ي تقوده ألن يكون على درجة من الوعي، واالستيعاب األدق للمقروء والقدرة المستويات المتقدمة، 

على فهم هدف الكاتب وتحليلهل إلصدار أحكام موضوعية على ما يقبرأه فبي ضبوء مبا يتسبم ببه مبن 

 (.2004فهم قرائي عاٍل )الس يد، 

 إلبىلعمليبة التربويبة يعد االستيعاب القرائي محور العملية القرائية التي يسعى القائمون علبى او 

الببذي يمكببنهم مببن  واإلدراكدرجببة الببوعي  إلببى بالطلبببةكتسبباب الببتعلم ليرقببى يببتم ا طريقببهِ  عببنف، تحققهبا

 إلببىالطلبببة فببي اسببتيعاب المقببروء وذلببك يعببود  لببدى اا وجلي ببا واضببح  هنبباك قصببور  ف، اسببتيعاب المقببروء

لتبي يريبد المرسبل اتقبل الرسبالة عدم وجود اتصال سليم بين المرسل والمسبتقبل وعبدم وجبود فهبم لمسب

 اتخباذمضبمرة كبي يسبتطيع المسبتقبل  وأايصالها بمضمونها ودالالتها بما يحتوي من مقاصد علنية 

 (.3114 ،والفيصل المواقف المناسبة لها )جمل

يسهل حتى ة الدنيا األساسيمتالك الطلبة لمستويات االستيعاب القرائي في المرحلة ا ولضرورة

وتعلببببم المببببواد الدراسببببية المختلفببببة فببببي المراحببببل الدراسببببية ، اللغببببة دون مشببببقة وعنبببباء هم اسببببتخدامعلببببي

تمكببين الطلبببة مببن المهببارات  إلببى األردنة فببي األساسببيالبببرامج التعليميببة للمرحلببة  ، سببعتالمتعاقبببة

بباألساسببي المعلببم قائببد العمليببة التعليميببة والميسببر  نوبمببا أ، ىاألولببا فببي الصببفوف الثالثببة ة وخصوص 

التببي يتبعهببا خببالل ممارسببته  االسببتراتيجياتأهميببة بعببين االعتبببار  ألخببذينبغببي ا كببانخطببط لهببا والم

 إلبىالتي تسبعى  ،لعربيةاموضوعات القراءة في اللغة  الطلبةا عند تدريس للعملية التعليمية خصوص  

 .الطلبة مهارة القراءة بطالقة وتكوين االستيعاب القرائي وفهم النص المقروء  إكساب
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محبور  الطالبباستراتيجيات حديثة تجعل مبن  استخدامق عديد من الباحثين على ضرورة ويتف

الدراسبي وحببهم لعمليبة  الطلببة زيبادة تحصبيل إلبىتهبدف  التي ، فيهاا فاعال  العملية التعليمية وعنصر  

 لبنائيبةالنظريبة ا إلبىانبثقت مبن البتعلم النشبط المسبتند برز االستراتيجيات الحديثة التي أ ومن، التعلم

بة وتشجع ا بين الطلا نشط  ني  او ا تعم  هي استراتيجية تدريسية تتضمن تعلو ، استراتيجية مثلث االستماع

الطلبة بدورهم في العملية التعليمية من خالل بنائهم للمعرفة بأنفسهم  شعرتُ و  ،على الحوار والمناقشة

يشببعر  إذالببدعم المتبببادل بيببنهم و  أنفسببهممببن خببالل التعبيببر عببن  ،عتياديببةاال األسبباليبوتحببررهم مببن 

 (.3116، الحوسنيةمبو سعيدي و أالطلبة بأهميتهم داخل المجموعة )

)متحببدث، فيهببا األطببراف الثالثببة  ، لكببوناالسببم سببميت اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع بهببذاوقببد 

، وهبببذه االسبببتراتيجية تبببدعم مهبببارات االسبببتماع، والتحبببدث، شبببكل مثلبببث يقفبببون علبببىُمسبببتمع، كاتبببب( 

ُمتحدث،  األوللكل طالب في المجموعة دور محدد، ف راءة، وتتم من خالل مجاميع ثالثية يكونوالق

للحصبول علبى مزيبد مبن  األوليطبرح األسبئلة علبى  يشرح الدرس أو الفكرة... الب،، والثباني مسبتمع،

 العمليببة، فهببو يكتببب مببا يببدور بببين زميليببه ويكببون التفاصببيل وتوضببيح الفكببرة، والثالببث كاتببب ويراقببب

كتببه فيقبول لقبد ذكبر فبالن كبذا وذكبر فبالن  أشبه بالمرجع )تغذية راجعة(، فعندما يحبين دوره يقبرأ مبا

، وتعمبل هبذه االسبتراتيجية ثالثية تبديل األدوار بين الطلبة في كل مجموعةعلى المعلم  يعملكذا، و 

بب، بعضببهم البببعض علببى تحقيببق التفاعببل بببين الطلبببة لبببة أثنبباء فببي شببعور الط اوتكمببن أهميتهببا أيض 

 .(3116الكعبي، )األهداف المتوخاة من الدرس  تطبيق خطواتها بمسؤولية مشتركة لتحقيق

الفهبببم نتيجبببة تطبببور وتسبببارع وتيبببرة التقبببدم المعرفبببي  إلبببى المتزايبببدةحاجبببة الطلببببة وانطالق بببا مبببن 

 إلبىسبة سبعت الدرا، والحاجة لتحسين المهبارات اللغويبة التبي مبن أهمهبا االسبتيعاب القرائبيالعالمي، 
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لدى طلببة الصبف  االستيعاب القرائي تنمية مهارةاستراتيجية مثلث االستماع في  استخدام تعرف أثر

  . في مدارس لواء الموقر األساسيالثالث 

 :الّدراسةمشكلة 

ا من أهداف القراءة، وهو جبوهر عمليبة بمختلف مستوياته هدف ا رئيس  يعتبر االستيعاب القرائي 

، لببذلك كببان ال بببد مببن العنايببة راءة تتوقببف علببى اسببتيعاب القببارح للببنص المقببروءالقببراءة، فطالقببة القبب

التبدريس التقليديبة والتبي تعتمبد علبى الحفبظ والتلقبين  طرائقالمعلمون ستخدم وي بتدريسه بشكل أكبر.

بب فببي المببواد الدراسببية  لبببةالكبيببر علببى تحصببيل الط مببا كببان لببه األثببرا عببن الفهببم واالسببتيعاب، عوض 

 .ومادة اللغة العربية بصفة خاصة بصفة عامة

ن و التعلم للطلبة، فقد أجرى التربوياالستيعاب القرائي في تحسين عملية التعليم و  هميةنظر ا ألو 

ا وهبذا مب ،يقومبون بقراءتبه الطلببة لمبا وجود ضعف واضبح فبي اسبتيعاب إلىالدراسات التي توصلت 

ي، ئبببت أخبببرى علبببى االسبببتيعاب القرابببباجراء دراسبببا وصبببتأالتبببي  (،3111أكدتبببه دراسبببة )الحجببباج، 

ق واالسببتراتيجيات لتنميببة مهببارات ائببتنميببة مهببارات االسببتيعاب، والبحببث عببن أنجببح الطر  والعمببل علببى

سببباب تببدني مسببتوى أن مببن أهببم أ إلببى( 3113دراسببة )العببازمي، توصببلت كمببا ، االسببتيعاب القرائببي

تببادة فببي تدريسببه، التصببافها بببالنمط الطلبببة فببي االسببتيعاب القرائببي قصببور اسببتراتيجيات التببدريس المع

 الطلبة استيعاب المقروء. باكسابالجاف الذي جعلها تقف عاجزة عن الوفاء 

ه مبن ؤ البذي تبم إجبراللقبراءة والحسباب فبي الصبفوف المبكبرة وطني البمسح ال كما أظهرت نتائج

المسببح  أظهببرث حيبب، فببي مهببارات االسببتيعاب القرائببي اضببعف  ( 3113) عببام وزارة التربيببة والتعلببيم قبببل

بببت  ، وبنبباء عليببهيقببرؤون باسببتيعاب األساسببيالثالببث الثبباني و  ينمببن طلبببة الصببففقببط  (%17) أن   در 

ضببمن  ىاألولبببالشببراكة مببع مؤسسببات وطنيببة ودوليببة معلمببي الصببفوف الثالثببة  وزارة التربيببة والتعلببيم
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ضبعف فبي مهبارات  مبا زال الطلببة يعبانون مبن ورغم ذلبك، لمعالجة الضعف مبادرة القراءة والحساب

نسببة  أن  البذي أظهبر ، و 3111 أيبارفبي  أجبرينتبائج المسبح البذي  وهذا مبا أكدتبهاالستيعاب القرائي 

 .وهذه النسبة تعد متواضعة بالنسبة للمستوى المأمول (%25) الطلبة الذين يقرؤون باستيعاب فقط

تدريس القراءة في  أن   لوحظ ،مشرفة تربوية ومدربة في وزارة التربية والتعليمي ومن خالل عمل

فببي فاعليبببة اسببتراتيجيات جديبببدة تحفببز قبببدرة الطالببب اللغويبببة فببي اللغبببة  البحبببثاللغببة العربيبببة يحتبباج 

الحاليببة  الد راسببة جبباءتُكلببه ذلببك  ومببن أجببل العربيببة وتعمببل علببى تنميببة مهببارة االسببتيعاب القرائببي،

تنميببة مهببارة االسببتيعاب القرائببي  اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي أثببر علببى التعببرف لببة  او مح

 .األساسيلدى طلبة الصف الثالث 

 وأسئلتها الّدراسةهدف 

 مهباراتاستخدام استراتيجية مثلبث االسبتماع فبي تنميبة  أثر تعرفإلى الحالية  الد راسة هدفت 

 :ةتي، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلاألساسياالستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث 

االسبببتيعاب  مهببباراتاسبببتخدام اسبببتراتيجية مثلبببث االسبببتماع فبببي تنميبببة  أثبببرمبببا  :األولل السؤؤؤ ا

 ؟ مقارنة بالطريقة االعتيادية األساسيلدى طلبة الصف الثالث  ككل القرائي

استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي  أثرما : ثانيالالس ال 

 ؟ مقارنة بالطريقة االعتيادية عند المستوى الحرفي ساسياأللدى طلبة الصف الثالث 

استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي  أثرما  :لثالس ال الثا

 ؟ مقارنة بالطريقة االعتيادية عند المستوى االستنتاجي األساسيلدى طلبة الصف الثالث 
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تراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي استخدام اس أثرما  :رابعالس ال ال 

 ؟ مقارنة بالطريقة االعتيادية عند المستوى النقدي األساسيلدى طلبة الصف الثالث 

 : الّدراسةفرضيات 

 : اآلتية الفرضياتاختبار صحة  إلى الحالية الد راسةتهدف 

 الداللببببةحصببببائية عنببببد مسببببتوى إداللببببة  يوجببببد فببببرق ذو  (1015 = α بببببين متوسببببطي درجببببات )

الضببابطة )التببي خدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع(، و التببي درسببت باسببت التجريبيببة ) المجمببوعتين

 ككل. االستيعاب القرائي مهارة ، في التطبيق البعدي الختباراالعتيادية(درست بالطريقة 

 الداللببببة داللببببة احصببببائية عنببببد مسببببتوى يوجببببد فببببرق ذو  (1015 = α)  درجببببات بببببين متوسببببطي

التبي الضبابطة )و االسبتماع (، التجريبية ) التي درسبت باسبتخدام اسبتراتيجية مثلبث  تينالمجموع

االسبببتيعاب القرائبببي عنبببد مهبببارة ي الختببببار (، فبببي التطبيبببق البعبببد اإلعتياديبببةدرسبببت بالطريقبببة 

 ( .المستوى الحرفي)

 الداللببببةداللببببة احصببببائية عنببببد مسببببتوى  يوجببببد فببببرق ذو  (1015 = αبببببين متوسبببب ) طي درجببببات

التبي الضبابطة )التجريبية ) التي درسبت باسبتخدام اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع (، و  تينالمجموع

االسبببتيعاب القرائبببي عنبببد مهبببارة ي الختببببار (، فبببي التطبيبببق البعبببد اإلعتياديبببةدرسبببت بالطريقبببة 

 )المستوى االستنتاجي( .

 الداللببببةداللببببة احصببببائية عنببببد مسببببتوى  يوجببببد فببببرق ذو  (1015 = αببببب ) ين متوسببببطي درجببببات

الضببابطة )التببي ، و خدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع(التببي درسببت باسببت التجريبيببة ) تينالمجمببوع
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االسببببتيعاب القرائببببي عنببببد مهببببارة ي الختبببببار ، فببببي التطبيببببق البعببببد(اإلعتياديببببةدرسببببت بالطريقببببة 

 )المستوى النقدي ( .

 :الّدراسة أهمية

 : التيةالحالية في النقاط ا الد راسة أهمية تكمن

  لتحسين مستوى  حديثة ، حيث تقدم لهم استراتيجيةىاألولمعلمي الصفوف الثالثة  تفيدقد

 .طلبتهم لدى و رفعه االستيعاب القرائي 

 أثر، حيث تبين لهم ىاألولن تفيد مخططي المناهج الدراسية للصفوف الثالثة من المؤمل أ 

هم قادرين على تضمين لقرائي، مما يجعاستراتيجية مثلث االستماع على االستيعاب الاستخدام 

 .سعو أالمناهج الدراسية موضوعات يمكن من خاللها توظيف هذه االستراتيجية بشكل 

  قد توجه المشرفين التربويين لعقد دورات تدريبية لتمكين المعلمين من استخدام استراتيجية مثلث

 .بةيق االستيعاب القرائي لدى الطلاالستماع في دروس القراءة لتحق

 لدراسات  اواسع   افق  وتفتح أُ  اا وميداني  ا نظري  طار  إحيث تقدم لهم الباحثين  من المؤمل أن تفيد

ة، وكذلك اللغة العربي من مهاراتخرى مهارات أاستراتيجية مثلث االستماع في مستقبلية توظف 

 .خرىراسية األفي المواد الد  

  ستراتيجيات التدريس كون استراتيجية ضافة جديدة للمحتوى النظري في مجال اإقد تسهم في

 مثلث االستماع لم يتم تناولها بصورة جيدة ومتكاملة. 

 في حدود علم الت استراتيجية مثلث االستماع في اللغة العربية محلي  او التي تن ىاألول الد راسة ،

 . الباحثة
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 :الّدراسةصدود 

باآلتي:الحالية  الد راسةحدود  تمثلت  

في لواء الموقر . األساسيالصف الثالث  طلبة :لبشريةاالصدود   

.الحكومية في لواء الموقر في محافظة العاصمة عمان األساسية المدارس الصدود المكانية :  

. 6312/6363الفصل الدراسي الثاني  في الد راسةتطبيق  تم الصدود الزمانية :  

لعربية من مادة اللغة ا تيندراسي تينوحدلى الحالية ع الد راسة اقتصرت الصدود الموضوعية :

. ( ، الغذاء المتوازنبالذهب والترا ) ماوه األساسيللصف الثالث   

 :الّدراسةمصددات 

داتهبا مبن حيبث صبدقها أو  ،خبذت منبه العينبةأعلى المجتمبع البذي  الد راسةيتحدد تعميم نتائج  

 .األساسيجراءات تنفيذها وتطبيقها على طلبة الصف الثالث ا  و  ،اوثباته

 :الّدراسة صطلصاتم

جرائي   اصطالحي  اعة من المصطلحات حيث تم تعريفها الحالية مجمو  الد راسةتضمنت  ا على وا 

 : اآلتيالنحو 

 : استراتيجية مثلث االستماع 

ة التببي تشببجع علببى مهببارات التحببدث واالسببتماع ياالسببتراتيج":( بأنهببا3111)الشببمري  عرفهببا 

 ."والتي تتم من خالل مجاميع ثالثية
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تركبز علبى تنفيبذ الطلببة لجميبع  استراتيجية : بأنها ااجرائيً  تراتيجية مثلث االستماعاسوتعرف 

ممببا يسبباعدهم  ،نشببطتهم التعليميببة بأنفسببهم مببن خببالل اتقببانهم لمهببارات القببراءة والتحببدث واالسببتماعأ

الوصبول  إلبىكبر قدر من المسؤولية في عملية التعلم في مجموعات ثالثيبة ممبا يبؤدي أعلى تحمل 

 تيعاب النص المقروء .سال

 : االستيعاب القرائي

حاجتببه  طريقهببا الفكببرة ويفهمهببا بداللببة خبرتببه ويفسببرها بداللببة عببن عمليببة تفكيببر يعببي القببارح

ويحدد منها المعنبى البذي  ،وبعملية التفكير يختار الطالب الحقائق والمعلومات من النص ،وأغراضه

ويحكم بالنتيجة على مدى  ،بالمعرفة السابقة لديهويقرر كيف ترتبط هذه المعلومات  ،يقصده الكاتب

 .(3111 ،الوائليمي و ي)الدل هدافه وتلبية حاجاتهقيق أفائدتها من تح

عمليبة بنائيبة تقبوم علبى التفاعبل ببين الطلببة والبنص : بأنبه ااجرائًيؤاالستيعاب القرائؤي  يعرفو 

ه، واسبتنتاج أفكباره، والت فاعبل معبه، المقروء من خالل فهم األفكار الواردة في البن ص المقبروءة وتفسبير 

وقدرتهم على تحديبد  ، ومن ثم  اإلجابة عن األسئلة التي تلي الن ص بناء  على خلفية الطلبة المعرفية

، علببى الببنص فببي ضببوء الخبببرة السببابقة والحكببم، فكببار الرئيسببيةواسببتنتاج األ ،المعنببى الحرفببي للببنص

بعبد اإلجاببة عبن فقبرات اختببار االسبتيعاب  الد راسبةاد التي حصبل عليهبا أفبر  رجةبمستوى الد   سةاالمق

 لهذه الغاية. الذي أعد   قرائيال
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

 .الد راسةالنظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  األدب هما:محورين هذا الفصل  تناول

 النظري األدب: األولالمصور 

يجية مثلث االسبتماع، استراتمفهوم و الموضوعات اآلتية: التعلم النشط،  نظريال األدب تناول 

عبرض مفهبوم و ، ودور كبل مبن المعلبم والطالبب فيهبا وخصائصها وأسسبها التربويبةخطوات تطبيقها و 

 .هميته ومستوياته وأ االستيعاب القرائي

 االستيعاب القرائي

ى فهم الرسالة إليات الكثيرة التي تدعو اآلاالستيعاب من خالل  أهميةيؤكد القران الكريم     
.( 171)البقرة : َّ مل  ملرب  مل مل مل مل ٱُّٱالى:يات القرآنية كقوله تعالتي تحملها اآل  

بتدبر، وهي دعبوة صبريحة لالسبتيعاب،  وسلم على القراءة كما حض الرسول صلى اهلل عليه 

سباس أيم القراءة وجوهرها، ألنه هداف تعلمكن القول: إن االستيعاب هو أسمى أذلك ي إلىباإلضافة 

 .رقي العملية التعليمية  إلىتحسين المستوى المعرفي واإلدراك العقلي ويؤدي 

الهبببدف البببرئيس فبببي عمليبببة القبببراءة اذ يبببأتي فبببي مقدمبببة  بأنبببهاالسبببتيعاب القرائبببي ُينظبببر إلبببى 

وفهم الرسالة ببين  هميته في التواصل اللغويأل ،لنفسيةالموضوعات ذات العالقة بالدراسات اللغوية ا

 ،سبليمان ) سس نفسية كاإلدراك والتبذكر واالسبتدعاءأمن  هوالقارح باإلضافة لما يشتمل علي الكاتب

3116 .) 
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نتببباج فكبببري  وتبببزداد حاجبببة المبببتعلم للفهبببم القرائبببي بازديببباد الكبببم المعرفبببي فهنببباك ثبببورة معرفيبببة وا 

 الحاديالقرن  إلىمن من الدخول اآل كن االنسانمت هائلة إذ أصبحت المعرفة قوة تُ ومعرفي بمعدال

يتحبتم علبى  وفبي هبذه الحالبة ،الذي يتميز بتطورات وتناقضبات وتقبدم تكنولبوجي متالحبق ،والعشرين

اءة ومزيبد ال بمزيد من القبر إتى ذلك يتحقق من مواجهة التحديات، وال يتأرفة و االنسان أن يمتلك المع

 ( .3112من الفهم )السيد، 

ن السرعة ساس العمليات القرائية ألأ ن االستيعاب القرائيأ( 3116طاونة )والق نةاو القط وذكر

بعمليات عقليبة متنوعبة ، والقيام درة القارح على فهم النص المقروءوالبطء في القراءة يعتمدان على ق

كبربط المعلومببات المتضببمنة فببي البنص المقببروء بخبببرات القببارح السبابقة وربببط االفكببار التببي يطرحهببا 

علمببه سبببابقا ع معارفببه السبببابقة حببول الموضبببوع مببدار االسبببتيعاب مببن خبببالل مقارنتببه بمبببا تالكاتببب مببب

 جزاء النص .أوتحليل العالقات بين 

ن تعلبببيم الطلببببة ( أBustamante and Welch (2000,وذكبببر كبببل مبببن بسبببتمنت وولببب،

خبل البنص االستيعاب القرائي بمستوياته المختلفبة يعنبي تعلبيمهم كيفيبة البحبث بنشباط عبن المعنبى دا

 ا ذات عالقة ومحفزة لهم .وبناء مهارات استيعابية ويكون ذلك باعطاء الطلبة نصوص  

جانبببب الولكبببي يفهبببم المبببتعلم المقبببروء عليبببة امبببتالك مهبببارات خاصبببة تتمثبببل فبببي جبببانبين همبببا 

وكل مهارة من مهارات الفهم الرئيسية تشتمل على عدد مبن المهبارات ، الفسيولوجي والجانب العقلي 

ذلببك حظببي فهببم  إلببىا سبباس السببيطرة علببى فنببون اللغببة كلهببا واسببتناد  الفهببم أ د  ومببن هنببا ُعبب، يببةالفرع

فبينبببوا مهببارات الفهبببم  ،والمتخصصببين والمببربين نية ببببارزة فببي تعلببيم اللغبببة مببن البببباحثالمقببروء بمكانبب

سبببين سببباليب تح، وزيبببادة علبببى أنهبببم بحثبببوا فبببي أنماطبببه بالشبببرح والتحليبببل، وتنببباولوا أوا درجاتبببهوحبببدد  



12 

 

، واختيببار  كببر مببن هببذه المهببارات : تحصببيل معبباني الكلمببةذُ و ، وأسببباب القصببور فيببه، مهببارات الفهببم

 (.3111، والقدرة على االستنتاج )عبد الباري، ومعرفة األساليب األدبية، وفهمها ،فكار الرئيسيةاأل

فببي  سببباب : قصببورب ا، ومببن هببذه األا صببعمببر  أسببباب كثيببرة تجعببل مببن فهببم المقببروء وهنبباك أ

، وفشبل فبي توظيبف الخببرة السبابقة ونقص فبي الثبروة اللغويبة ،والخلفية المعرفية، معالجة المعلومات

، والقبراءة الجهريبة ووجبود مشبكالت فبي النظبر، وقلة القراءة ،ستفادة منها بصورة غير صحيحةأو اال

 ،راء المعرفبةومشكالت في مهارات مبا و ، ومشكالت في التنظيم الذاتي ،غير الصحيحتينوالصامتة 

تبباع طبرق قديمبة لبم ، فتقبار لمهبارات الفهبم، واالليةأحكام اإلعراب والقراءة اآلوالضعف في مراعاة  وا 

فبي فهبم الكلمبات والجمبل المفتاحيبة، والفشبل فبي رببط الجمبل والفشبل ، تعد مناسبة في تدريس القراءة

 (.3113 ،وفشل في تنظيم المعلومة )عواد، دوات الربطأفي استخدام  أي خطأ

الطالببب المعرفيببة  القرائببي، تفعيببل خلفيببة االسببتيعابفببي تنميببة مهببارات  ومببن العوامببل المببؤثرة

إعبادة صبياغة مبا يقبرأه،  وفوق المعرفية، ومساعدته على طرح األسبئلة واإلجاببة عنهبا، وقدرتبه علبى

 (.3117، وتحويلها )العبداهلل وممارسته نشاطات القراءة الموجهة، وقدرته على إعادة سرد القصص

 توسببيع دائببرة خبببرات المببتعلم وتنميتهببا، إلببىهببو نتبباج القببراءة الواعيببة الهادفببة  القرائببيإن الفهببم 

دراك المعلومبببات شبببباع حبببب االسبببتطالع النبببافع لديبببه، وا   وتنشبببيط مهاراتبببه الفكريبببة، وتهبببذيب ذوقبببه، وا 

 ا،تسباعا  وعمق ببإ تهببا عبن تحديببد ميولبه وزيادالضبرورية مبن أجببل حبل المشببكالت التبي تواجهببه، فضبال  

 (.3115خرين )رسالن، مية الشعور واإلحساس بالذات وباآلوتن

 مستويات االستيعاب القرائي :

 American Academic Support) مريكبيكباديمي األخببراء مركبز البدعم األيصبنف  

Centra  ،2004قبببدرة  إلببىوتشبببير ، حرفيببة ثبببالث مسببتويات : إلببىتيعاب القرائبببي ( مسببتويات االسبب
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 ،تفسببيريةالو ، ح علببى تببذكر الحببوادث التفصببيلية فببي المببادة المقببروءة وربطهببا باألفكببار الرئيسببيةالقببار 

قببدرة القببارح علببى قببراءة مببا بببين السببطور لتحديببد هببدف الكاتببب وربببط معلوماتببه الجديببدة  إلببىوتشببير 

 خرى .ألقارح على تحليل وتركيب معلومات قدرة ا إلىوتشير  ه،تطبيقو  ،بمعلوماته السابقة

 :تنقسم إلى خمسة مستويات هين مستويات االستيعاب القرائي ( أ3112، النهابة)يرى و 

توضببيح وتعيببين مضبباد الكلمببة و  قياتحديببد المعنببى الحرفببي مببن السببيببتم فيببه  المسببتوى الحرفببي :. 1

 العالقة بين الجمل.

التببي  يسببيةفكببار الرئوفيببه يببتم اختيببار عنببوان مناسببب للببنص واسببتنتاج األ المسببتوى االسببتنتاجي:. 3

المعباني الضبمنية التبي لبم يصبرح بهبا  طاسبتنبااشتمل عليها الموضوع، وأيضا بيان غرض الكاتب، و 

 الكاتب.

المقببروء فببي ضببوء الخبببرة  الحكببم علببى، و التميببز بببين الحقيقببة والببرأي فيببه يببتمالمسببتوى النقببدي: . 2

ز بببين مببا يتصببل يببالتميفببي الببنص، وكببذلك  تكببوين رأي حببول القضببايا واألفكببار المطروحببةالسببابقة، و 

 بالموضوع وما ال يتصل به .

تحديبببد الصبببور عاطفبببة المسبببيطرة علبببى البببنص القرائبببي، و توضبببيح ال ويبببتم فيبببهالمسببتوى التبببذوقي: . 4

 يحائية للكلمات والتعبيرات.بيانية التي تضمنها النص القرائي، وذكر الداللة اإلال

مشببببكالت وردت فببببي الموضببببوع، والتنبببببؤ ل جديببببدة لاقتببببراح حلببببو  ويببببتم فيببببه: المسببببتوى اإلبببببداعي. 5

 حداث بناء على مقدمات معينة .باأل

 ثالثبة إلببىفهببم المقبروء  مسبتويات Roe & Stodt, 2004)) وسببتودت رو حببين قس بم فبي     

  :مستويات
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 بعضبها مبع تجميعهباعلبى المفبردات و  ببالت ركيز القارح فيه يقوم الذي المستوى وهو :الس طور قراءة .1

 هبذه تحملبه مبا ويبدرك الس بياق، فبي الحقيقبي وزنهبا منهبا كبال يعطبي بحيبث متكاملبة، ةلغويب وحبدةفبي 

 .معانٍ  من المفردات

 وتفسبير الكاتبب قصبد إلبى الت عبرف القبارح فيبه يحباول البذي المسبتوى وهبو: الس بطور مبابين قبراءة. 3

صدار أفكاره،  .وأفكار مفردات من الن ص في ما على األحكام بعض وا 

 جديبدة، وأفكبار تعميمبات استخالص القارح فيه يحاول الذي المستوى وهو: الس طور راءو  ما قراءة. 2

 .تواجهه مشكلة لحل المقروءة المادة في المتضمنة األفكار وتوظيف

ا منهبا من هذه التقسيمات لمهارات االستيعاب القرائبي، وحبددت ثالث ب الد راسة الحالية واستفادت

 :  كما يأتي ها ضمن حدود دراستها، وهيلتاو تن

ية واستذكارها ، وتعرف تفاصبيل فكار الرئيسوتشمل: تعرف األ الحرفياالستيعاب القرائي  ةمهار  .1

ا، والمقارنة بين الشخصبيات واسبتذكارها، مبن حيبث أوجبه الشببه واالخبتالف حداث واستذكارهاأل

 فيما بينها.

، فبببي البببنصسبببة الموجبببودة وتشبببمل: اسبببتنتاج الفكبببرة الرئي االسبببتنتاجيالقرائبببي ة االسبببتيعاب مهبببار  .3

، لطالبببفكببار الببواردة فببي الببنص مببع الخبببرة السببابقة لببدى ااقتببراح عنببوان جديببد للببنص، ربببط األو 

 والتنبؤ بالنتائج المتوقعة .

المقبروء فبي  الحكبم علبى، و يز بين الحقيقة والرأييالتموتشمل :  النقديمهارة االستيعاب القرائي  .2

يبز يالتمفي البنص، وكبذلك  القضايا واألفكار المطروحةتكوين رأي حول ضوء الخبرة السابقة، و 

 . بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بهِ 
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  النشط: التعلم

تعلبيم فبي آن واحبد، حيبث يشبارك الطلببة فبي األنشبطة  طريقبة تعلبم وطريقبةالبتعلم النشبط  ُيعبد

 باإلصبببغاءسبببمح لهبببم تعليميبببة غنيبببة متنوعبببة، تة اريع بفاعليبببة كبيبببرة، مبببن خبببالل بيئبببوالتمبببارين والمشببب

والتحليبل السبليم، والتأمبل العميبق لكبل مبا  والحوار البن اء، والمناقشة الثرية، والتفكير البواعي اإليجابي

تببتم قراءتببه أو كتابتببه أو طرحببه مببن مببادة دراسببية، أو أمببور، أوقضببايا، أو آراء، بببين بعضببهم بعضببا ، 

شبرافه البدقيق، ويبدفعهم إتحبت  أنفسبهممبع وجبود معلبم يشبجعهم علبى تحمبل مسبؤولية تعلبيم أنفسبهم ب

الشخصببببية المتكاملببببة  تحقيببببق األهببببداف الطموحببببة للمببببنهج المدرسببببي، والتببببي تركببببز علببببى بنبببباء إلببببى

  (.3116)سعادة، لطالب اليوم ورجل الغد اإلبداعيةو 

المعاصببرةل فببالتعلم النشببط يعببد  فلسببفته مببن المتغيببرات العالميببة والمحليببة ويسببتمد الببتعلم النشببط

النظبر فبي أدوار كبل مبن المبتعلم والمعلبم، وتنبادي بنقبل ببؤرة  ذه المتغيرات التبي تطلبب إعبادةتلبية له

تعبد فلسبفة البتعلم  المتعلم، وجعل المتعلم هو محور العمليبة التعليميبة، وبهبذا إلىالمعلم  االهتمام من

ة التعليمية بما يتالءم ا للتطوير الجذري للعمليأساسي   اا لألهداف التعليمية، ومطلب  ا طبيعي  النشط تطور  

امتبببدت لجميبببع  المتعلمبببين وطبيعبببة هبببذا العصبببر بكبببل مبببا يشبببمله مبببن تغيبببرات وتطبببورات مبببع حاجبببات

 . (3115البكري، (لميادين بما فيها المجال التربويا

نفسبهم أن فيمبا بيبنهم واالعتمباد علبى او التع أمبد التعلم النشط على  في يتمركز نشاط الطلبةو 

غلبب النشباطات التبي يمارسبها الطلببة نشباطات أف ،المعلمعليمية التي يكلفهم بها التمهام الجاز نإفي 

ن او نمط التع هم استراتيجيات التعلم النشط التي تعتمدمن أاستراتيجية مثلث االستماع  دوتع ،نيةاو تع

 ثالثية . ات، من خالل مجموعجاز المهام التعليميةالطلبة إل بين
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 استراتيجية مثلث االستماع 

فبي  ببهوتهبتم ، البتعلمة لهبذا األساسبيشط والتي تسبتخدم العناصبر ندى استراتيجيات التعلم الإح

مبببن خبببالل  والتبببي تبببتمالقراءة، والكتاببببة، والحبببديث، واالسبببتماع، والتفكيبببر، والتأمبببل، كببب: البببتعلم  أثنببباء

 (.3116نية )الكعبي، او مجاميع ثالثية تع

لببببة، كمبببا تشبببجع علبببى التحبببدث واالسبببتماع ن ببببين الطاو وهبببذه االسبببتراتيجية قائمبببة علبببى التعببب

الطلببببة، ممبببا يجعلهبببم يربطبببون مبببا يتعلمونبببه بحيببباتهم اليوميبببة فبببي ضبببوء الممارسبببات  والكتاببببة لبببدى

فرصبة تبدوين الحلبول فبي بطاقبات، يبتم جمعهبا مبن قببل المعلبم وتعطيبه فرصبة  الواقعية، وتسمح لهم

ن كان لديهم صعوبة موضوع المطروح، وا  واستيعابهم المعلومات في البة لكي يرى مدى انطباع الطل

 . (3116 ،ر والعنبكيفي الفهم )حيد

كببي يكونببوا أنهببا تتببيح فرصببة للطلبببة ل :منهبباتتميببز اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع بخصببائص، و

ببب ببب انشبببطين، حيبببث تهيببب  مناخ  ممتعبببة، وتعطبببي فرصبببة  بالنشببباط والفاعليبببة يسببباعد علبببى دراسبببةا مفعم 

بعببض عببادات العقببل  جاهببات إيجابيببة نحببو المببادة الدراسببية، كمببا تببدعمللجميببع بالمشبباركة، وتكببوين ات

الطلبببة علببى بنبباء  ني، وتسبباعداو دفاع، والتفكيببر التعببنبباالالمنتجببة مثببل: االسببتماع بفهببم، والببتحكم فببي 

والمعلومببببات،  معبببارفهم مبببن خبببالل مناقشببباتهم الجماعيبببة، حيببببث تمكبببنهم مبببن تببببادل اآلراء واألفكبببار

حاجبباتهم  رات فببي أجببواء يسببودها االحتببرام المتبببادل، والعمببل علببى إشببباعحلببول وقببرا إلببىوالتوصببل 

 المختلفبة، ولهبا نتبائج إيجابيبة وفاعلبة مبن خبالل انبدماج الطلببة ذوي المسبتويات التحصبيلية المتفوقببة

 بالمسبتويات المنخفضببة والمتوسبطة ممببا يحفبزهم علببى البتعلم ليصبببحوا مبثلهم ويحظببوا ببنفس أهميببتهم

 (.3112دور كبير في تنمية الجوانب االجتماعية والتربوية )قرني، ومكانتهم، ولها 
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 :مثلث االستماع خطوات استراتيجية 

بببببالخطوات ( 3111توفيببببق،ل 3111لشببببمري، )اكمببببا يراهببببا تمببببر اسببببتراتيجية مثلببببث االسببببتماع 

 :اآلتية

ة تتضبمن كبل مجموعب ،نيبةاو مجباميع ثالثيبة تع إلبىفبي قاعبة البدرس  الطلببة المعلبميقسم   .1

 طلبة . ةثالث

 المجموعة الثالثية له دور محدد في هذه االستراتيجية كما يلي : فيكل طالب   .3

 الموضوع المراد تعلمه . وأالمفهوم  وأالفكرة  وأيشرح الدرس  وأيقرأ  متحدث:  األولالطالب  

لتفاصيل للحصول على المزيد من ا األولسئلة على الطالب أمستمع جيد ويطرح  الطالب الثاني : 

 المفهوم المطروح . وأعن الموضوع وتوضيح الفكرة 

    مراقبببببة عمببببل المجموعببببة وسببببير الحببببديث الببببذي يببببدور بببببين زميليببببه ه يكببببون دور  لؤؤؤؤب الثالؤؤؤؤث :االط

فهبو يكتبب مبا يبدور مبن ، مبر ذلبك تغذيبة راجعبة لهمبا كلمبا اقتضبى األ والثاني( ويقبوم بتقبديم األول)

ل الطالبب )الثباني( ببسبئلة التبي تطبرح مبن قن طريق رصبده األعني( والثا األولبين الطالبين ) نقاش

الموضببوع المببراد  وأالمفهببوم  وأالفكببرة  وأ( عببن الببدرس األولوالشببرح الببذي يقببدم مببن قبببل الطالببب )

فببي المجموعببة يقببرأ مببن  هيحببين دور  فعنببدما، بببالمرجع داخببل المجموعببة الثالثيببة أشبببهتعلمببه ويكببون 

شببارات عببن مببا ذكببر مالحظببات  مببن نببهدو  خببالل مببا  فببي المجموعببة  هه فيقببول حببين يببأتي دور زمببيال هوا 

 الثالثية قال زميلي علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا . 

فبببي كبببل مجموعبببة فبببي مواقبببف  دوار ببببين الطلببببةبتببببديل األ المعلبببم: يقبببوم دوارتببببديل األ   .2

 . ل موضوعات وأفكار ومفاهيم جديدةاو عند تن وأ ،خرىأتعليمية 
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، والغبببذاء الببذهب والتبببراب مببن هبببذه الخطبببوات عنببد تبببدريس وحبببدتي الدراسبببة الحاليبببة واسببتفادت

فببي مجموعببات ثالثيببة، لكببل طالببب  بببةتوزيببع الطل تببملطلبببة الصببف الثالببث األساسببي، حيببث  المتبوازن

ويطبرح األسبئلة علبى الطالبب  ، الطالبب الثباني: مسبتمع جيبديقبرأ البنص :الطالبب األول ،دور محدد 

الطالبب الثالبث: يراقبب عمبل المجموعبة وسبير الحبديث البذي يبدور ببين زميليبه، ويقبوم بتقببديم ، األول

ن عبين الطالبين )األول والثاني(  فهو يكتب ما يدور من نقاش ،رالتغذية الراجعة كلما اقتضى األم

 والشببرح الببذي يقببدم مببن قبببل الطالببب ،ل الطالببب )الثبباني(بببطببرح مببن قسببئلة التببي تُ األ طريببق رصببدهِ 

نتهاء من النص، ويقوم المعلبم بتكبرار األدوار بعد كل فقرة حتى يتم اإل ، ويقوم المعلم بتبديلاألول()

، والغبببذاء القبببراءة البببذهب والتبببراب يكثبببر مبببن مبببرة مبببع مجموعبببات مختلفبببة لبببنفس نصبببأاالسبببتراتيجية 

 .   المتوازن

 األسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية مثلث االستماع

 ،عطيبة)كمبا يراهبا إلبى مجموعبة مبن األسبس التربويبة وهبي ستراتيجية مثلث االسبتماع تستند ا

3118) : 

 .تنمية القيم االجتماعية واالهتمام المتبادل 

 .جعل الطلبة نشيطين وفاعلين في التعلم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم 

  ادة.مة نحو الاء ووجهات النظر المتعددتحقيق عملية التفاعل بين الطلبة من خالل تبادل اآلر 

 .إعطاء الطلبة فرصة الختبار أفكارهم وموازنتها بأفكار اآلخرين 

 في استراتيجية مثلث االستماع والمعلم دور الطالب 

مبن قببل  هبالمهام واألنشطة التي توكل إليبيعتبر الطالب هو محور العملية التعليمية، إذ يقوم 

 ا ومتفاعال  ا ومهتم  لتي توجه إليه، ويكون مستعد  ات ان مع أقرانه ويجيب عن االستفسار او ويتع المعلم
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داف التعليميبة للبدروس، ممبا يحقبق األهب ،داخبل الصبف لبهُ  أهيبالمواقبف التعليميبة التبي ت   بايجابية في

 .(3116ويلخص ويكتب ويحل المشكالت التي تواجهه )امبو سعيدي والحوسنية، نتج كما ويست

س د ر بيئة التعلم، ويعمل على تصميم العلى تنظيم يقتصر دور المعلم في هذه االستراتيجية و

، كمبا ويقبوم المعلبم علبى مراعباة بيبنهم ن بين الطلببة وبنباء عالقبات إيجابيبةاو تشجيع التعو  ،وأنشطته

رس إدارة ذكيبة د  الطلبة، وضبط الصف وتقديم التعزيز البالزم، ويكبون قبادرا  علبى إدارة الب الفروق بين

 (.3116المرجوة والمحددة )عطية، األهداف  موجهة نحو تحقيق

 :  ذات الصلة الدراسات السابقة: المصور الثاني

بعد مراجعة األدب النظري والدراسات ذات الصلة لم تجبد الباحثبة دراسبات تناولبت اسبتراتيجية 

 ولذا تم تناول الدراسات السابقة ضمن محورين:مثلث االستماع واالستعاب القرائي، 

 تناولت استراتيجية مثلث االستماع في المواد الدراسية لمختلفة.أواًل: الدراسات التي 

اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع فبي  أثبرجراء دراسة هدفت لمعرفبة ا( ب3116حيدر والعنبكي )قام 

علببى عينببة مكونببة مببن  الد راسببةبقببت وطُ . الثبباني المتوسببط فببي مببادة التبباري، تحصببيل طالبببات الصببف

، التجريببببي هالتصبببميم شببببراسبببة لد  ت ا، واسبببتخدمني المتوسبببطالصبببف الثبببا ( طالببببة مبببن طالببببات61)

نتبببائج الد راسبببة والضبببابطة، وأظهبببرت  اختببببار تحصبببيلي للمجمبببوعتين التجريبيبببة وكانبببت أداة الد راسبببة

بالطريقببة  مقارنببةالصببف الثبباني المتوسببط  طالببباتاسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تحصببيل  فاعليببة

 عتيادية.اال

استراتيجية مثلث االستماع في تحصيل مبادة  أثرمعرفة  إلى( 3116هدفت دراسة الكعبي )و 

 راسبببةلد  ت ااسبببتخدمو . المتوسبببط األولالجغرافيبببا وتنميبببة مهبببارات التفكيبببر العلمبببي لبببدى طلببببة الصبببف 

، تبببم اختيبببارهم بطريبببق قصبببدية، ا( طالبببب75مبببن ) الد راسبببة، وتكونبببت عينبببة التجريببببي هالتصبببميم شبببب
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مقيببباس  واآلخبببرحبببدهما اختببببار تحصبببيلي، أ، اختببببارين الد راسبببة تولتحقيبببق هبببدف الد راسبببة اسبببتخدم

علببى زيببادة  أثببراسببتراتيجية مثلببث االسببتماع ذات ن أ إلببى الد راسببةت نتببائج وتوصببلالعلمببي، للتفكيببر 

فببي  واإلجببادةطببالع والمتابعببة واالسببتماع واالالتفكيببر العلمببي والقببراءة  مببنالتحصببيل ومكنببت الطلبببة 

 .كذل

اسببببتراتيجية مثلبببث االسبببتماع فببببي  أثبببر( 3118وعبيبببد وعببببد اهلل )واستقصبببى كبببل مبببن ظبببباهر 

الد راسبة وبلغبت عينبة  .تحصيل طالب الصبف الخبامس االبتبدائي فبي مبادة االجتماعيبات فبي العبراق

اختببار ولتحقيبق هبدف الد راسبة تبم تصبميم راسة التصميم شبه التجريبي، لد  ت ااستخدمو  ،( طالب ا61)

ة التبببي درسبببت مبببادة يبببظهبببرت النتبببائج تفبببوق المجموعبببة التجريبأو  ( فقبببرة،51تحصبببيلي مكبببون مبببن )

االجتماعيببات باسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع علبببى المجموعببة الضببابطة التببي درسببت المبببادة 

 نفسها باستخدام الطريقة التقليدية .

اسببتراتيجية  إلببى التعببرف علببى فاعليببة( بدراسببة هببدفت 3118وقببام كببل مببن العبببداهلل والغرابببي )

لث االستماع في التحصيل لبدى طالببات الصبف الراببع العلمبي فبي الفيزيباء فبي محافظبة القادسبية مث

عينببة وتكونببت  ،ئتينراسببة التصببميم شبببه التجريبببي، لمجمببوعتين متكببافلد  ت اوقببد اسببتخدم .فببي العببراق

ام اسبتخد أثبرا، وتبم تصبميم اختببار تحصبيلي لقيباس عشبوائي   تبم اختيبارهن( طالبة 111من ) الد راسة

ظهببرت النتبببائج فاعليببة اسببتراتيجية مثلبببث االسببتماع فبببي تنميببة قبببدرات وأ، اسببتراتجية مثلببث االسبببتماع

 الطالبات على التحصيل في مادة الفيزياء .

أثببر اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة  تقصببي( 3118القاضببي )وهببدفت دراسببة 

ة الصببف السببادس األساسببي. وأجريببت الد راسببة مهببارات االسببتماع الناقببد والقببراءة االبداعيببة لببدى طلببب

( 67مجمبوعتين تجبريبيتين ) :مجموعات أربع إلى مب ا وطالبة تم تقسمهل( طا123على عينة بلغت )
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( طالب بببا 65تين )طومجمبببوعتين ضببباب درسبببت باسبببتخدام اسبببتراتيجية مثلبببث االسبببتماع، طالب بببا وطالببببة،

راسبة المبنهج شبببه التجريببي، واسبتخدامت الد راسببة واعتمبدت الد  درسبت بالطريقبة االعتياديببة، وطالببة، 

نتبببائج الد راسبببة تفبببوق طلببببة اختببببار مهبببارات االسبببتماع الناقبببد، واختببببار القبببراءة االبداعيبببة، وأظهبببرت 

 في االختبار النهائي. تينالضابط تين على طلبة المجموعتينالتجريبي المجموتين

جيتي مثلببث االسببتماع وخاليببا الببتعلم اسببتراتي أثببرلمعرفببة هببدفت ( دراسببة 3111توفيببق ) وأجببرى

وقبببد  األدب.والدافعيبببة نحبببو مبببادة  لبببي لبببدى طبببالب الصبببف الثببباني المتوسبببطفبببي تنميبببة التفكيبببر التخي

التصميم شببه التجريببي، لمجمبوعتين تجبريبيتين ومجموعبة ضبابطة، وتكونبت عينبة  الد راسةاعتمدت 

 األولبببىالمجموعبببة التجريبيبببة  ودرسبببت ،ا لكبببل مجموعبببة( طالب ببب21، بواقبببع )ا( طالب ببب11مبببن ) الد راسبببة

استخدام استراتيجية خاليا ب ودرست المجموعة التجريبية الثانية، ث االستماعباستخدام استراتيجية مثل

عببن  الد راسببة، وأسببفرت نتببائج االعتياديببةدرسببت نفببس المببادة بالطريقببة ضببابطة المجموعببة ال، و الببتعلم

تخيلبببي ببببين طبببالب المجموعبببات البببثالث ولصبببالح وجبببود فبببروق ذات داللبببة احصبببائية فبببي التفكيبببر ال

 والثانية على حساب طالب المجموعة الضابطة . األولى نطالب المجموعتين التجريبيتي

 التي تناولت االستيعاب القرائي.: الدراسات ثانًيا

و  SNIPS( دراسبببة هبببدفت إلبببى قيببباس أثبببر اسبببتخدام اسبببتراتيجتي 3115جبببرت أببببو البببريش )أ

SQ3R سطين. ة في فلاألساسيكتساب المفردات لدى طلبة المرحلة إ ئي والتحصيل وفي الفهم القرا

( طالبببة موزعببات علببى 132مكونببة مببن ) األساسببيمببن طالبببات الصببف الرابببع  واختيببرت لببذلك عينببة

( طالببة فبي كبل شبعبة، ودرسبت 41ثالث شعب اختيرت مبن ثبالث مبدارس وتوزعبت الشبعب بواقبع )

( ، وشبكلت SNIPS( ، ودرسبت الشبعبة الثانيبة باسبتيراتيجية )SQ3Rباسبتيراتيجية ) األولبىالشعبة 

 الد راسببة، وقببد اعتمببدت اإلعتياديببةمببا الشببعبة الثالثببة فدرسببت بالطريقببة أالمجموعببة التجريبيببة الثانيببة، 
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فبي الفهبم القرائبي  األولثبالث اختببارات  الد راسبة تبم إعبدادهبداف ولتحقيبق أالتصبميم شببه التجريببي، 

ن االسبببتراتيجيتين أ إلبببى الد راسبببةوتوصبببلت يل والثالبببث فبببي اكتسببباب المفبببردات، حصبببوالثببباني فبببي الت

(SNIPS  وSQ3R لهمببببا )فببببي الفهببببم القرائببببي والتحصببببيل واكتسبببباب المفببببردات  إحصببببائيادال  أثببببر

( و SNIPSنبببه ال فبببرق ببببين اسبببتيراتيجتي )أيضبببا أضبببحت النتبببائج أو و  اإلعتياديبببة،مقارنبببة بالطريقبببة 

(SQ3Rفي الفهم القرائي ) . والتحصيل واكتساب المفردات 

استخدام برنامج تعليمبي مقتبرح  أثرالتعرف على  إلى( دراسة هدفت 3115جرى النعيمي )أو 

قبببائم علبببى القبببراءة الصبببامتة الموجهبببة والحبببوار فبببي تحسبببين االسبببتيعاب القرائبببي لبببدى طبببالب الصبببف 

( طالببب تببم 41نيببة مببن )تكونببة العي الد راسببةهببداف أولتحقيببق  الثالببث المتوسببط فببي محافظببة كركببوك.

 الد راسبببةالتصبببميم شببببه التجريببببي ، واسبببتخدمت  الد راسبببةاختيبببارهم بالطريقبببة القصبببدية، وقبببد اعتمبببدت 

وجبود فبروق ذات داللبة احصبائية  الد راسبةاختبار تحصيلي من نوع االختيار متعدد، وأظهرت نتبائج 

المقتبببرح ولصبببالح المجموعبببة  مبببيثبببر البرنبببامج التعليمجمبببوعتين التجريبيبببة والضبببابطة تعبببزى ألالببببين 

 التجريبية .

القرائي استخدام قراءة القصص في تحسين االستيعاب  أثر( بدراسة لقياس 3116وقام البري )

 الد راسببةوتكونببت عينببة  الباديببة الشببمالية الغربيببة.فببي مببدارس  يساسببلببدى طببالب الصببف الخببامس األ

، وضبابطة درسبت ة القصبصسبتخدام قبراءمجمبوعتين، تجريبيبة درسبت با إلبىموا س  ا قُ ( طالب  21من )

ن في  وكانت أداة الد راسةراسة المنهج شبة التجريبي، لد  ت ااستخدمو ، االعتياديةبالطريقة  اختبار تكو 

ا : وجبود فبروق هبمأهعبدة نتبائج مبن  إلبى الد راسبة، وتوصبلت ا مقالي  ( سؤاال  15صورته النهائية من )

 ريبية التي درست باستخدام قراءة القصص.حصائية ولصالح المجموعة التجإذات داللة 
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( فبي K.W.Lفاعلية استخدام اسبتراتيجية ) تعر ف إلى( بدراسة هدفت 3117وقامت الثبيتي )

علبى عينبة بلغبت  الد راسبةوأجريبت  .المرحلة االبتدائيةتنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى تلميذات 

، واعتمببدت طالبببة( 35، وتجريبيببة )طالبببة (35بطة )مجمببوعتين ضببا إلببىمهن يتببم تقسبب طالبببة( 51)

وأظهبببرت نتبببائج ، ار التحصبببيلياالختبببب الد راسبببةعلبببى المبببنهج شببببه التجريببببي، واسبببتخدامت  الد راسبببة

 وعة الضابطة في االختبار النهائي.المجم تلميذاتعلى  ةالمجموعة التجريبي تلميذاتتفوق  الد راسة

ستراتيجية بوليا في الستيعاب القرائي عند ا أثر( دراسة لمعرفة 3117شعالن ومحمد ) جرىوأ

لب بببا تبببم ( طا58مبببن ) الد راسبببةي فبببي مبببادة المطالعبببة، وتكونبببت عينبببة األدببببطبببالب الصبببف الخبببامس 

ختببببار ا وتببم اسببتخدام، يالمببنهج شببببه التجريببب الد راسببة، حيبببث اسببتخدمت اختيببارهم بطريقببة عشببوائية

 ةتفببوق طببالب المجموعببة التجريبيبب لد راسببةوأظهببرت نتببائج ا، ( فقببرة35مببن متعببدد تكببون مببن )اختيببار 

 .وعة الضابطة في االختبار النهائيعلى طالب المجم

 التعقيب عل  الدراسات السابقة:

 :من صيث الهدف

 .تتشابه الد راسة الحالية مع أي من الد راسات السابقة في هدف الد راسةلم  

  :من صيث المنهج المستخدم

ل  3116 ،البببريل 3115، بببو الببريشأ) ، دراسببةت السببابقةالدراسبباجميببع مببع  الد راسببة تشببابهت

ظبباهر وعبيببد ل 3117 ،شببعالن ومحمببدل 3116، حيببدر والعنبكببيل 3117، الثبيتببيل 3111، توفيببق

 ،(3115 ،النعيمبيل 3116الكعبي، ل 3118القاضي، ل 3118، العبداهلل والغرابيل 3118، وعبداهلل

 .في استخدام المنهج شبه التجريبي 
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 :الّدراسة داةأمن صيث 

، توفيبقل  3116 ،الببريل 3115، ببو البريش)أالدراسبات السبابقة، جميبع مبع  الد راسبة تشابهت

، ظباهر وعبيبد وعببداهللل 3117 ،شبعالن ومحمبدل 3116، حيدر والعنبكيل 3117، الثبيتيل 3111

فبببببي  ،(3115، النعيمبببببيل 3116ل الكعببببببي، 3118ل القاضبببببي، 3118، العببببببداهلل والغراببببببيل 3118

 للدراسة . أداةاعتماد االختبار التحصيلي ك

  من صيث العينة:

علبى طلببة الصبف الثالبث  بقبتطُ حيبث  (6317)الثبيتبي، الحالية مع دراسبة  الد راسة تتشابه

حيبببببدر ل 3111، توفيبببببقل  3116 ،الببببببريل 3115، ببببببو البببببريش)أ دراسبببببة واختلفبببببت مبببببع ،األساسبببببي

، العبببببداهلل والغرابببببيل 3118، يببببد وعبببببداهللظبببباهر وعبل 3117 ،شببببعالن ومحمببببدل 3116، والعنبكببببي

 .(3115، النعيميل 3116ل الكعبي، 3118ل القاضي، 3118

ختيبار منهجيبة اوفي  ،النظري األدبعداد راسات السابقة في إالد  الد راسة الحالية من  استفادت

 وتفسير النتائج ومناقشتها . الد راسة أداةالبحث وكيفية بناء 

بحببببد علببببم  -مببببن الدراسببببات القليلببببةيببببة عببببن الدراسببببات السببببابقة بكونهببببا الحال الد راسببببةوتميببببزت 

اسببتخدام اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب  أثببر تعببرف إلببىهببدفت  -الباحثببة

جية مثلبث االسبتماع فبي ل اسبتراتياو ل دراسبة تتنبو ، وهبي أاألساسبيالقرائي لدى طلبة الصبف الثالبث 

 ردن.األ
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 الفصل الثالث

 طريقة واإلجراءاتال

 تعريف او  ،ةالدراس واإلجراءات التي تم استخدمها في وصف ا للطريقة الفصل هذا يتضم ن

جراءات تطبيقها، بنائها، وكيفية فيها، المستخدمة واألدوات بأفراد الدِّراسة، خصائصها  من والتأكد وا 

 .بيانات الدراسة تحليل في استخدمت التي اإلحصائية، المعالجات وصف إلى إضافة السيكومترية،

 منهج الدراسة:

أثر عن  كشفللالتصميم شبه التجريبي  االمنهج التجريبي ذ الحالية استخدمت الدراسة

ستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثالث الستماع في تنمية مهارة االاستخدام استراتيجية مثلث ا

وحدتي )الذهب والتراب والغذاء تجريبية وقد ُطبقت هذه الدراسة بحيث ُدرِّست المجموعة ال .ساسيألا

ستماع، أما الاستخدام استراتيجية مثلث االمتوازن( في مادة اللغة العربية للصف الثالث األساسي ب

  االعتيادية. باستخدام الطريقةنفسيهما  تينالمجموعة الضابطة فُدرِّست الوحد

 الدراسة:عينة  افراد

جميع طلبة الصف الثالث األساسي في مدرسة الموقر عينة الدراسة من تكون أفراد         

وتم تعيين المجموعتين التجريبية  األساسية المختلطة  في مديرية التربية والتعليم في لواء الموقر،

جراء إوعددها ثالثة شعب، حيث تم  من الشعب الموجودة في المدرسة بشكل عشوائي والضابطة

لتكون المجموعة الضابطة  ( أ )يث تم اختيار الشعبة بح ،قرعة بين شعب الصف الثالث األساسي

لتكون المجموعة التجريبية  ( ب )والشعبة  ،االعتيادية بالطريقةدرست ا وطالبة، ( طالب  33)هاوعدد
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وبذلك يكون العدد  .ستماعمثلث االستراتيجية االتي درست باستخدام وطالبة،  ا( طالب  33)هاوعدد

 ( يوضح ذلك:1) والجدول ،وطالبة اب  طال( 23الكلي لعينة الدراسة )

 (1جدول )ال

 في عينة الدراسة لبةتوزيع الط

 

 الدراسة ةأدا

وع الدراسة، بهدف تم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموض

 : االختبارفيما يلي عرض لخطوات إعداد االستفادة منها في اعداد اختبار االستيعاب القرائي، و 

 بناء االختبار .أ

 تصديد المادة الدراسية: 

من الوحدتين الثانية عشر )الذهب والتراب(، والثالثة عشر )الغذاء المتوازن( تم اختيار  

ن ان، وتتكون هات6312/6363ي للفصل الدراسي الثاني األساس اللغة العربية للصف الثالثكتاب 

 .درس الذهب والتراب، ودرس الغذاء المتوازن()تية من الموضوعات اآل انالوحدت

 تصديد الهدف من االختبار : 

استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب  أثر تعر ف إلىهدف االختبار 

 صف الثالث األساسي.القرائي لدى طلبة ال

 النسبة العدد الشعبة المجموعة

 %53 33 الثالث ) أ ( الضابطة

 %53 33 الثالث ) ب ( التجريبية

 %133 60 المجموع
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 تصليل مصتوى الوصدتين:  

تحديد المفاهيم تم تحليل محتوى وحدتي )الذهب والتراب، والغذاء المتوازن( بهدف 

الواردة التي والرسوم والصور والمهارات والقيم واالتجاهات  والتعميمات والمصطلحات والحقائق

 ةمهارة االستيعاب القرائي عند ثالث بحيث يشتمل االختبار على قياس لتساعد في بناء االختبار

 .(1الملحق  )حرفي، االستنتاجي، النقدي( مستويات) ال

 لصورة األولية لالختبار:ا 

في دراسة كما من االختبارات التي تقيس مهارة االستيعاب القرائي  عديدتم االطالع على          

ولية الختبار اء الصورة األبنوذلك ل ،(6315، النعيميل 6317، الثبيتيل 6315،بو الريشأ)

عدد  سؤالوتبع كل ضم كل جزء ثمانية أسئلة،  جزأينمن  االختبار تكون وقد االستيعاب القرائي.

، وكل  يمن الفقرات موزعة على مهارات االستيعاب القرائي بمستوياته الحرفي، واالستنتاجي، والنقد

 بصورته األولية ختبارعليه، وتكون االسلوكي ة الدالة المؤشرات ال مجموعة منمستوى اشتمل على 

 .( فقرة32من )

 كتابة تعليمات االختبار: 

لة ئتم صياغة التعليمات الخاصة باالختبار، ليسترشد بها الطلبة عند اإلجابة على أس

االختبار، وقد راعت تعريف الطالب بالهدف من االختبار، والتأكيد على كتابة البيانات الشخصية، 

 .على جميع أسئلة االختبار وفقراتههمية اإلجابة أو 
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 صدق االختبار:

 تم التحقق من صدق االختبار بطريقتين هما:      

 الصدق الظاهري) صدق المصكمين( أواًل:  

على مجموعة من المحكمين من تم عرضه  ،( 6) الملحق  بصورته األوليةبعد إعداد االختبار     

ية واللغة العربية من أعضاء هيئة التدريس في المتخصصين في أساليب تدريس اللغة العرب

، وعددهم والصفوف الثالثة االولىاللغة العربية  ومعلمي الجامعات األردنية، ومجموعة من مشرفي

لمهارات مدى موافقة فقرات االختبار وذلك بهدف إبداء الرأي حول  .(3الملحق ) ين( محكم13)

والتحقق من مالءمة الفقرات لموضوع الدراسة،  لهذا الغرض، ومدى ةالمعد االستيعاب القرائي

، ومدى مالئمة االختبار لطلبة الصف الثالث األساسي، الصحة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار

. وتم إجراء التعديالت على فقرات االختبار في واقتراح حذف أو تعديل أو اضافة فقرات جديدة

ادة إع، من حيث فقرات وصياغتها اللغويةالضوء اقتراحات المحكمين، حيث تم تعديل بعض 

ديل وبعد األخذ بآراء المحكمين تم تععلى الخيارات،  جابات الصحيحةالصياغة اللغوية، وتوزيع اإل

 من الصدق الظاهري. مناسبة ، وأصبح االختبار يتمتع بدرجة االختبار بناء على مالحظاتهم

 صدق االتساق الداخلي ثانًيا:

ا ( طالب  63مكونة من ) عينة استطالعية تطبيقه علىالداخلي لالختبار، تم  صدق االتساقلبيان 

عينة الدراسة. وتم حساب معامالت االرتباط بين خارج الصف الثالث األساسي  طلبةوطالبة من 

  ( يوضح ذلك:6كل مستوى من مستويات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار، والجدول)
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 (0جدول ) ال

 تباط بين كل مستوى من مستويات االختبار والدرجة الكلية لالختبارمعامالت االر

 المستوى  الحرفي االستنتاجي النقدي األداء الكلي

 معامل االرتباط 1 0.82 0.78 0.91

 مستوى الداللة  0.00 0.00 0.00 الحرفي

 حجم العينة 20 20 20 20

 معامل االرتباط 0.82 1 0.88 0.97

 مستوى الداللة 0.00  0.00 0.00 االستنتاجي

 حجم العينة 20 20 20 20

 معامل االرتباط 0.78 0.88 1 0.93

 مستوى الداللة 0.00 0.00  0.00 النقدي

 حجم العينة 20 20 20 20

 معامل االرتباط 0.92 0.97 0.93 1

 مستوى الداللة 0.00 0.00 0.00  الكلي ألداءا

 حجم العينة 20 20 20 20

 

( أن جميبع قبيم معبامالت ارتبباط مسبتويات االختببار بالدرجبة الكليبة دالبة 2ن الجبدول)يبي

( 1797–1778حت معامالت االرتباط ببين )او ، حيث تر (α=0.05) ا عند مستوى الداللةحصائي  إ

 .صدق االختبار وقابليته للتطبيق على عينة الدراسة إلىوهي قيم مقبولة احصائيا، ما يشير 

 تبار.صساب ثبات االخ 

، تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من االستيعاب القرائيمن ثبات اختبار  للتحقق

 مستوياتثبات لكل مستوى من ت المعامال حساب، وتم من غير عينة الدراسة وطالبة اطالب  ( 63)

 ودريباستخدام معادلة كولالختبار ككل، (، ي)الحرفي، واالستنتاجي، والنقداالستيعاب القرائي 

  ( يوضح ذلك:3، والجدول )(KR 20) 63ريتشاردسون 
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 (3الجدول )

 اختبار االستيعاب القرائي واالختبار ككل مستوياتمعامل ثبات 

 02شاردسون تثبات كودر ريمعامل  المستويات

 1785 الحرفي

 1781 االستنتاجي

 1779 النقدي

 1792 الكلي ءاألدا

 

 ( وهببي قيمببة مقبولببة، كمببا3.26ار الكلببي بلببغ )ن معامببل ثبببات االختبببأ( 3يبببين الجببدول)

وهببي  ،(3.85  -3.72اختبببار االسببتيعاب القرائببي بببين ) لمسببتوياتحببت معببامالت االرتببباط او تر 

وقابليته للتطبيبق  ،ن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة من الثباتأ إلىا، ما يشير قيم مقبولة احصائي  

 .على  عينة الدراسة

 لالختبارز معامالت الصعوبة والتميي

 معامل الصعوبة:    .1

مجمببوع  إلببىجببابوا إجابببات صببحيحة علببى الفقببرة عبببارة عببن النسبببة بببين عببدد الببذين أ هببو

تببراوح معببدل معامببل الصببعوبة لفقراتببه بببين  إذاعببد االختبببار جيببدا ويُ  ،المسببتجيبين علببى تلببك الفقببرة

                                    :(6313) عودة، ويحسب من المعادلة اآلتية ،(3.63-3.83)

 الكلي(الطلبة عدد ÷ لفقرة على ا معامل الصعوبة= )عدد اإلجابات الصحيحة

    معامل التمييز  . 6

تحديد مدى فاعلية سؤال ما في التمييز بين  بأنه التمييزمعامل  (6313عرف عودة)        

رق االختبار بينهما في الدرجة القدرة العالية والطالب الضعيف بالقدر نفسه الذي يف والطالب ذ
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، ارتب الفقرات أو درجات الطلبة على الفقرة تنازلي  والستخراج معامل التمييز تُ . النهائية بصورة عامة

 .من الدرجات الدنيا  (%67)من الدرجات العليا وأدنى  (%67)و تؤخذ أعلى 

ختبار من خالل تطبيق اال وقد تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات     

 :( يوضح ذلك 4)  والجدول ،راد العينة االستطالعيةعلى أف اراالختب

 (4جدول )

 يئاختبار االستيعاب القرا لفقراتمعامالت الصعوبة ومعامالت التمييز 

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرةرقم  معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة

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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تراوحبت  االسبتيعاب القرائبياختبار لفقرات قيم معامالت الصعوبة  أن (4يبين الجدول ) 

 االسببتيعاب القرائببي اختبببار لفقبراتتمييببز البينمببا تراوحببت قبيم معببامالت  ،( 3.73 – 3.65ببين )

مناسبببة  ة(، وتعببد هببذه القببيم مقبولببة العتبببار أن فقببرات االختبببار تتمتببع بدرجبب3.72–3.64بببين )

 .(6363)عودة،  ة والتمييزمن الصعوب

 زمن االختيار 

تم حساب الزمن البالزم لالختببار مبن خبالل تطبيبق االختببار علبى العينبة االسبتطالعية، 

، والببزمن الببذي ة( دقيقبب43ورصببد الببزمن الببذي اسببتغرقه أول طالببب لاجابببة علببى االختبببار وبلببغ )

( دقيقبة، وهبو 45زم لالختببار )( دقيقبة، وببذلك يكبون البزمن  البال53استغرقه آخر طالب  وبلغ )

 ا.ما يعادل حصة دراسية تقريب  

 الصورة النهائية لالختبار 

مببن  النهائيببةفببي صببورته بعببد التأكببد مببن صببدق االختبببار وثباتببه، أصبببح االختبببار مكببون     

مسببتويات عببدد مببن الفقببرات موزعببة علببى  سببؤالسببئلة، وتبببع كببل أ ين كببل جببزء مكببون مببن ثمانيببةأجببز 

 مجموعببببة مببببن، وكببببل  مسببببتوى اشببببتمل علببببى (يالحرفببببي، واالسببببتنتاجي، والنقببببد)ائببببي السببببتيعاب القر ا

 . وقبد(5ملحبقال) ( فقبرة26مبن ) بصبورته النهائيبة ختببارسبلوكي ة الدالبة عليبه، وتكبون االالمؤشرات ال

علببببى اإلجابببببة  تببببيندرجو ، لبببببعض الفقببببرات درجببببة واحببببدة علببببى اإلجابببببة الصببببحيحة الطلبببببة ُأعطببببي

، وببببذلك يكبببون مبببدى العالمبببات علببببى الخاطئبببةعلبببى اإلجاببببة ا وصبببفر   رى،للفقبببرات األخببب الصبببحيحة

  .(6ملحقالإضافة آلية تصحيح االختبار ) درجة، كما تم (53 –من )صفرككل االختبار 
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 التكافؤ بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار 

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، تم حساب الللتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة t-testوقيمة )

في التطبيق القبلي لالختبار في كل مستوى من مستويات االختبار، واالختبار الكلي. والجدول  

  ( يوضح ذلك:5)

 (5الجدول )

التطبيق  ( للمجموعتين التجريبية والضابطة فيt-testبية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) المتوسطات الحسا

 كل مستوى من مستويات االختبار واالختبار الكلي. القبلي في

 العدد المجموعة المستوى
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة ت

 (t-test) 

مستوى 

 الداللة

 الحرفي
 3.96 5.47 30 التجريبية

1756 1758 
 3.40 6.00 30 الضابطة

 االستنتاجي
 6.00 9.37 30 التجريبية

0.50 1762 
 5.31 10.10 30 الضابطة

 النقدي
 2.88 4.10 30 التجريبية

1776 0.45 
 2.55 4.63 30 الضابطة

 األداة الكلية
 12.22 18.93 30 التجريبية

0.66 0.54 
 10.53 20.73 30 الضابطة

المجموعتين  درجات ا بين متوسطياحصائي   ( عدم وجود فروق دالة5الجدول ) ينيب

وفي كل مستوى من مستوياته، وهذا يدل على  ،التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار

 تكافؤ مجموعتي الدراسة قبليا .
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 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل .أ

  :ولها مستويانيس التدر  طريقةويتمثل المتغير المستقل في  

 لطلبة المجموعة التجريبية مثلث االستماعستراتيجية ستخدام ااالتدريس ب. 

  المجموعة الضابطةلطلبة  االعتيادية الطريقةالتدريس باستخدام. 

  المتغيرات التابعة:ب . 

 . في االستيعاب القرائيويتمثل المتغير التابع 

 تصميم الدراسة

                          1O     ×    1O:       EG 

                          1O     -     1O       :CG  

  EG: المجموعة التجريبية. 

 CG: المجموعة الضابطة. 

 1O  :القياس القبلي والبعدي الختبار االستيعاب القرائي . 

 ( باستخدام استراتيجية مثلث االستماع لتدريس) ا. المعالجة:  ×          
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  لمعالجة اإلصصائيةا

  :يأتيما بتمثلت األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة 

  كودرمعامل ثبات-(ريتشاردسونKR-20)  لحساب ثبات اختبار االستيعاب القرائي

 .ومستوياته

  لحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار.معامل االرتباط 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة t-test )بين مجموعتي  إلجراء المقارنة

 استراتيجية مثلث االستماع. أثر ولقياس الدراسة في االختبار،

 تحليل التباين المصاحب اختبار((ANCOVA  في  جميع المستوياتعند ألداء أفراد الد راسة

 .لالختبارالتطبيق البعدي 

 .حجم األثر )إيتا( لتفسير التباين البعدي 

 إجراءات الدراسة 

 لتحقيق هدف الدراسة تم القيام باإلجراءات اآلتية:

  األساسي المعتمد للعام الدراسي  الثالثاالطالع على كتاب اللغة العربية للصف

، ودليل المعلم، للوقوف على أهداف تدريس مهارة االستيعاب القرائي في 6312/6363

 األساسي. الثالثالصف 

 ة الدالة عليها، القرائي ، وتحديد المؤشرات السلوكي اشتقاق قائمة بمستويات مهارات االستيعاب

 .طالع على الدراسات السابقة وذلك بعد اال

 .)تحليل محتوى الوحدتين الثانية عشر ) الذهب والتراب(، والثالثة عشر )الغذاء المتوازن 
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 ية دليل معلمة اللغة العرب ، حيث تم تصميممثلث االستماعستراتيجية اوفق  عداد دليل المعلمإ

القاضي عديد من الدراسات السابقة كدراسة  إلىوفق استراتيجية مثلث االستماع، بعد الرجوع 

الذهب والتراب(، والثالثة الثانية عشر )إذ شمل هذا الدليل موضوعات من الوحدة (، 6318)

المقرر في الفصل األساسي  اللغة العربية للصف الثالثمن كتاب عشر )الغذاء المتوازن( 

، وتم تحديد النتاجات الخاصة المراد تحقيقها 6312/6363من العام الدراسي  الثاني الدراسي

، كما في الدليل الخاص باستراتيجية مثلث االستماع، وتحديد العنوان الرئيس، الطلبةلدى 

، وتم صياغة خطوات تدريس اتواألفكار الفرعية في كل موضوع من موضوعات الوحد

جية مثلث االستماع، وتضمن دليل المعلمة نبذة عن ستراتياالموضوعات باستخدام 

ستراتيجية مثلث االستماع، إذ تضمنت اخطيط الدروس، وتنفيذها باستخدام االستراتيجية، وت

جراءات  خطة كل موضوع: النتاجات التعليمية، واألدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ الدروس، وا 

 .((4) )ملحق مالتنفيذ، وعدد الحصص، واألنشطة، وأسئلة التقوي

  ((5) ( فقرة )ملحق32بصورته النهائية،وقد تكون من )بناء االختبار. 

 التحقق من  صدق االختبار وثباته. 

  رس امدحدى الإفي  وطالبة اطالب  ( 63)عينة استطالعية مكونة من تطبيق االختبار على

 في لواء الموقر.األساسية 

  م الدليلوشرح االستراتيجية وتسلياالجتماع مع المعلمة. 

  مجموعتي الدراسةتطبيق االختبار القبلي على. 

  تهيئة أجواء صفية مناسبة، وذلك لتنظيم من خالل ستراتيجية مثلث االستماع االتدريس وفق

في  الطلبةشاركة ، وملكل مجموعة بٍ محب   اسمٍ  ، مع إعطاء(3)في مجموعات صغيرة  الطلبة

 .الغرفة الصفيةمتفق عليها داخل تحمل مسئولية النظام وااللتزام بالقواعد ال



37 

 

 سير التدريس وفق استراتيجية مثلث االستماع. من للتحقق ةزيارة المعلم 

  البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطةإعادة تطبيق االختبار. 

 جمع البيانات وتنظيمها واخضاعها للمعالجة اإلحصائية. 

 .استخراج النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدِّراسة

ومعالجتها  تيتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية بعد تحليل البيانا

 .احصائي  إ

 : األولالنتائج المتعلقة بالس ال 

 لدى طلبة ككل االستيعاب القرائي مهاراتأثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية ما 

 مقارنة بالطريقة االعتيادية ؟ الصف الثالث األساسي

" يوجد فرق ذو داللة  لاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص علىو 

درجات المجموعتين التجريبية )التي درست ( بين متوسطي α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

تي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق (، والضابطة )الاستراتيجية مثلث االستماع باستخدام

 ككل". مهارة االستيعاب القرائيالبعدي الختبار 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، ككل مهارة االستيعاب القرائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

 :يوضح ذلك (2والجدول )
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 (6الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية 

 ككل مهارة االستيعاب القرائياختبار والضابطة  في 

 المتوسط الحسابي المعدل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 44.38 4.39 44.00 30 التجريبية

 24.22 10.16 24.60 30 الضابطة

 وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية (2الجدول )من ين يتب

لصالح المجموعة التجريبية،  ككل مهارة االستيعاب القرائيوالضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

، في حين كان المتوسط الحسابي (44.33) بيةحيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجري

 (.64.23) الفراد المجموعة الضابطة

 في التطبيق البعدي لالختبارولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 

وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( تم استخدم  ،متغير المجموعةالختالف  تبع ا

 اختبارفي  الدراسةعينة ألداء أفراد ANCOVA) ) االتجاه ين المصاحب أحادياختبار تحليل التبا

 :يوضح ذلك (7والجدول) ككل االستيعاب القرائي

 (7الجدول ) 

 ككل مهارة االستيعاب القرائيالختبار ألداء أفراد الّدراسة  ANCOVA))نتائج تحليل التباين المصاحب

 في التطبيق البعدي باختالف المجموعة

 مجموع المربعات التباين مصدر
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

حجم األثر)مربع 

 ايتا الجزئي(

المستوى مهارات 

 الحرفي القبلي
1360.90 1 1360.90 35.42 1711 1738 

 1774 1711 157.70 6059.88 1 6059.88 المجموعة

    38743 57 2190.30 الخطأ

     59 9196.60 الكلي المعدل
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  (7يبين الجدول )

(α=0.05في المتوسطات الحسابية ) الستخدام عزى تُ  ككلاالستيعاب القرائي  ةفي مهار  البعدية

ن ( يتبين أ2جدول) إلىوبالرجوع  (.157.73، حيث بلغت قيمة )ف( )استراتيجية مثلث االستماع

ين كان المتوسط (، في ح44.38وسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ)المت

وجود فروق داله احصائي ا  إلى(، ما يشير 64.66فراد المجموعة الضابطة)الحسابي المعدل أل

  المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع. لمصلحة

والتي تنص على أنه: " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  ةالثانيالفرضية  وبذلك تقبل

التجريبية )التي درست بأستخدام  تيندرجات المجموع متوسطيبين (  (α=0.05مستوى الداللة

الضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق البعدي و استراتيجية مثلث االستماع(، 

 ككل.ألختبار مهارة االستيعاب القرائي 

نه مرتفع، ين أ( يتب3.74ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت)

راتيحية مثلث ( من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى استخدام است%74وهذا يفسر  أن )

 متغيرات أخرى. إلى( غير مفسر ويعود %62)االستماع، والباقي 

 : الثانيالنتائج المتعلقة بالس ال 

ا أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف م

 ؟الثالث األساسي عند المستوى الصرفي مقارنة بالطريقة االعتيادية

" يوجد فرق ذو داللة  لاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص علىو 

درجات المجموعتين التجريبية )التي درست بين متوسطي  (α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
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(، والضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق استراتيجية مثلث االستماع ستخداماب

 (".المستوى الحرفيعند ) مهارة االستيعاب القرائيختبار البعدي ال

النحرافات المعيارية وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية وا

المستوى  عند مهارة االستيعاب القرائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

 :( يوضح ذلك8، والجدول )الحرفي

 (8الجدول ) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية 

 المستوى الحرفي  عندة  والضابط

 المتوسط الحسابي المعدل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 13.56 1.89 13.47 30 التجريبية

 6.70 3.13 6.80 30 الضابطة

(  وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 8الجدول )من ين يتب

لصالح  الحرفي(المستوى )عند  مهارة االستيعاب القرائيالختبار  والضابطة في التطبيق البعدي

(، في حين 13.47المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية)

 (.2.83) فراد المجموعة الضابطةكان المتوسط الحسابي أل

 طبيق البعدي لالختبارفي التولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 

وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( تم استخدم  ،متغير المجموعةالختالف  تبع ا

 اختبارفي  ألداء أفراد الدراسةANCOVA) ) االتجاه اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي

 :( يوضح ذلك2والجدول) المستوى الحرفي عند االستيعاب القرائي
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 ( 9الجدول ) 

في التطبيق البعدي  عند المستوى الحرفيألداء أفراد الّدراسة  ANCOVA))نتائج تحليل التباين المصاحب

 باختالف المجموعة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

حجم األثر)مربع 

 ايتا الجزئي(

المستوى الحرفي مهارات 

 القبلي
101.53 1 101.53 20.18 0.00 0.29 

 0.71 0.00 139.47 701.64 1 701.64 االستراتيجية

    5.03 57 286.74 الخطأ

     59 1054.93 الكلي المعدل

 =α(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )2يبين الجدول )

عزى تُ عاب القرائي عند المستوى الحرفي االستي ةفي مهار  البعدية ( في المتوسطات الحسابية0.05

( 8جدول) إلىوبالرجوع  (.132.47، حيث بلغت قيمة )ف( )الستخدام استراتيجية مثلث االستماع

حين كان (، في 13.52ن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ)أ ينيتب

 وجود فروق دالة إلى، ما يشير ( 2.73فراد المجموعة الضابطة) المتوسط الحسابي المعدل أل

  المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.لمصلحة احصائي ا 

الفرضية األولى والتي تنص على أنه: " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  وبذلك تقبل

ستخدام است بالتجريبية )التي در  تينبين متوسطي درجات المجموع(  (α=0.05مستوى الداللة

عتيادية( في التطبيق البعدي الضابطة )التي درست بالطريقة االو استراتيجية مثلث االستماع(، 

 . ختبار مهارة االستيعاب القرائي عند )المستوى الحرفي(ال
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نه مرتفع، أين ب( يت3.71ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت)

راتيحية مثلث استخدام استإلى لتباين الكلي في األداء البعدي يعزى ( من ا%71أن ) وهذا يفسر

 متغيرات أخرى. إلى( غير مفسر ويعود %62)االستماع، والباقي 

 : الثالثالنتائج المتعلقة بالس ال 

ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف 

 ؟"مقارنة بالطريقة االعتيادية االستنتاجيعند المستوى الثالث األساسي 

" يوجد فرق ذو داللة  لاجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص علىو 

درجات المجموعتين التجريبية )التي درست ( بين متوسطي α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق (، والضابطة )استراتيجية مثلث االستماع باستخدام

 االستنتاجي(".المستوى عند ) مهارة االستيعاب القرائيالبعدي الختبار 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المستوى  عند القرائيمهارة االستيعاب  للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

 ( يوضح ذلك13، والجدول ) االستنتاجي

 (12لجدول )ا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية 

 المستوى االستنتاجي عند والضابطة  

 سابي المعدلالمتوسط الح االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 21734 2.20 21.17 30 التجريبية

 12763 5.24 12.80 30 الضابطة
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( وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 13الجدول )من ين يتب

لصالح  (االستنتاجيالمستوى )عند  مهارة االستيعاب القرائيوالضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

(، في حين 61.17ة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية) المجموعة التجريبي

 (. 16.83)  كان المتوسط الحسابي الفراد المجموعة الضابطة

 في التطبيق البعدي لالختبارولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 

قبلي )المتغير المصاحب( تم استخدم وذلك بعد ضبط األداء ال ،متغير المجموعةالختالف  تبع ا

 اختبارفي  الدراسةعينة ألداء أفراد ANCOVA) ) االتجاه اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي

 :يوضح ذلك (11والجدول) االستنتاجيالمستوى  عند االستيعاب القرائي

 

 (11الجدول ) 

في التطبيق البعدي  د المستوى االستنتاجيعنألداء أفراد الّدراسة  ANCOVA))نتائج تحليل التباين المصاحب

 باختالف المجموعة

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الصرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

صجم األثر)مربع 

 ايتا الجزئي(

المستوى مهارات 
 0.43 0.00 43.57 405.92 1 405.92 الصرفي القبلي

 0.68 3.33 121.59 1132.77 1 1132.77 االستراتيجية

    9.32 57 531.05 الخطأ

     59 1986.98 الكلي المعدل

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 11يبين الجدول )

(α=0.05في المتوسطات الحسابية ) االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي  ةفي مهار  البعدية



45 

 

 إلىوبالرجوع  (.161.52، حيث بلغت قيمة )ف( )ثلث االستماعالستخدام استراتيجية معزى تُ 

ين (، في ح61.32ن المتوسط الحسابي المعدل ألفراد المجموعة التجريبية بلغ)أ( يتبين 13 جدول)

وجود فروق داله  إلى(، ما يشير 16.23فراد المجموعة الضابطة)كان المتوسط الحسابي المعدل أل

  جريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.المجموعة الت لمصلحةاحصائي ا 

والتي تنص على أنه: " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  الثانيةالفرضية  وبذلك تقبل

ستخدام االتجريبية )التي درست ب تيندرجات المجموع متوسطيبين (  (α=0.05مستوى الداللة

ست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق البعدي الضابطة )التي در و استراتيجية مثلث االستماع(، 

 . (االستنتاجيألختبار مهارة االستيعاب القرائي عند )المستوى 

نه مرتفع، ن أي( يتب3.28ومن خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت)

ة مثلث راتيحي( من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى استخدام است%28أن ) وهذا يفسر

 متغيرات أخرى. إلى( غير مفسر ويعود %36)االستماع، والباقي 

 : الرابعالنتائج المتعلقة بالس ال  

ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف 

 ؟"مقارنة بالطريقة االعتيادية النقديالثالث األساسي عند المستوى 

" يوجد فرق ذو داللة  ة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية التي تنص علىلاجابو 

درجات المجموعتين التجريبية )التي درست ( بين متوسطي α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

(، والضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق استراتيجية مثلث االستماع باستخدام

 النقدي(".المستوى عند ) ارة االستيعاب القرائيمهالبعدي الختبار 
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

المستوى  عند مهارة االستيعاب القرائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

 .( يوضح ذلك16، والجدول )النقدي

 (10الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء البعدي والمتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبية 

  المستوى النقدي عندوالضابطة  

 المتوسط الحسابي المعدل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 9749 2.25 9.37 30 التجريبية

 4788 2.61 5.00 30 الضابطة

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 16الجدول )من ين بيت

لصالح  (النقديالمستوى )عند  مهارة االستيعاب القرائيوالضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

، في حين (2.37) المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية

 (.5.33) فراد المجموعة الضابطةالحسابي أل كان المتوسط

 في التطبيق البعدي لالختبارولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 

وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( تم استخدم  ،متغير المجموعةالختالف  تبع ا

 اختبارفي  الدراسةعينة ألداء أفراد ANCOVA) ) االتجاه اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي

 :يوضح ذلك (13والجدول) النقديالمستوى  عند االستيعاب القرائي
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 (13الجدول ) 

في التطبيق البعدي  عند المستوى النقديألداء أفراد الّدراسة  ANCOVA))نتائج تحليل التباين المصاحب

 باختالف المجموعة

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

حجم األثر)مربع 

 ايتا الجزئي(

المستوى مهارات 

 الحرفي القبلي
91.15 1 91.15 20.47 1711 1726 

 1756 1711 71796 315.96 1 315.96 االستراتيجية

    4.45 57 253782 الخطأ

     59 630.98 الكلي المعدل

ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( وجود فرو 13يبين الجدول )

(α=0.05في المتوسطات الحسابية ) االستيعاب القرائي عند المستوى الحرفي  ةفي مهار  البعدية

 إلىوبالرجوع  (.73.22، حيث بلغت قيمة )ف( )الستخدام استراتيجية مثلث االستماععزى تُ 

حين (، في 2.42فراد المجموعة التجريبية بلغ)ن المتوسط الحسابي المعدل ألأ( يتبين 16جدول)

 وجود فروق دالة إلى( ، ما يشير 4.88فراد المجموعة الضابطة) كان المتوسط الحسابي المعدل أل

  المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث االستماع. لمصلحةحصائي ا إ

" يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  والتي تنص على أنه: الثانيةالفرضية  وبذلك تقبل

التجريبية )التي درست بأستخدام  تيندرجات المجموع متوسطيبين (  (α=0.05مستوى الداللة

الضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( في التطبيق البعدي و استراتيجية مثلث االستماع(، 

 . (النقديألختبار مهارة االستيعاب القرائي عند )المستوى 
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ن انه مرتفع، ي( يتب3.52من خالل قيمة مربع ايتا لمهارة المستوى الحرفي والتي بلغت)و 

راتيحية مثلث استخدام است إلى ( من التباين الكلي في األداء البعدي يعزى%52وهذا يفسر أن )

 متغيرات أخرى. إلى( غير مفسر ويعود %44)االستماع، والباقي 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

التوصيات التوصل اليها بعد تطبيق الدراسة، و يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم 

 والمقترحات التي خلصت لها الدراسة.

 األولبالس ال مناقشة النتائج المتعلقة 

لصف ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة ا 

 ؟الثالث األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية

فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات المجموعبببة  د  نبببت نتبببائج الدراسبببة وجبببو بي  

التببي درسببت ) لمجموعببة الضببابطةمثلببث االسببتماع(، وا)التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية  التجريبيببة

ولصبببالح اب القرائبببي، ة االسبببتيعر ختببببار مهببباال يباسبببتخدام الطريقبببة االعتياديبببة( فبببي التطبيبببق البعبببد

 .المجموعة التجريبية

ويستدل من هذه النتائج على أثر استراتيجية مثلث االستماع في تحسين مهارة االستيعاب 

عملية تفاعلية بين  فمهارة االستيعاب القرائي عبارة عنالقرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي. 

لموضوع بناء المعنى أو صناعة معان وأفكار ومواقف وأحكام القارح والنص تفضي إلى إعادة 

القارح كل ما لديبببببه من خلفية معرفيببة واتجاهات ودوافبببببببببع وتوقعات، ويتعامل مع  فيوظف. القراءة

ص النص بمحتوياته وطريقة تنظيبببببببببببببم هذه المحتويببببببببات وعرضها، ويتم التفاعل بين القارح والنبب

 .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 

عمليات التعلم حسي ا ويطبقوه في حياتهم اليومية، كما تجعل الطلبة يتعلمون من خالل انشغالهم في 

وذهني ا وجسدي ا، 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 

لوجهات النظر المختلفة، مما أدى إلى  في بيئة صفية نشطة يسودها االحترام المتبادل، واالستماع

رقي تفكيرهم، وتطور تعلمهم اللغوي، وهذه البيئة الصفية أشعرت الطلبة بالسعادة وأبعدت عنهم 

 أجواء الملل، فعملت على تنمية مهارات االستيعاب القرائي لديهم.

دون  على التعلم الطلبةقدرة  وترى الباحثة أن استراتيجية مثلث االستماع زادت من 

 وزيادة نشاطهم في عملية، على مواجهة المواقف، وعدم الخوف أو التردد وساعدتهم، مساعدة

 .على تغيير صورة المعلم النمطية بأنه المصدر الوحيد للتعلم وللمعرفةكما ساعدت التعلم. 

ل 3116ل الكعبي، 3116وتتفق نتيجة الدراسة الحالية ضمني ا مع دراسة )حيدر والعنبكي، 

(، حيث 3111، توفيقل 3118ل القاضي، 3118، العبداهلل والغرابيل 3118وعبيد وعبد اهلل،ظاهر 

 توصلت إلى أثر استخدام استراتيجية مثلث لالستماع في عملية التعلم.

 :الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالس ال 

لقرائي لدى طلبة الصف ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب ا 

 ؟"الثالث األساسي عند المستوى الصرفي مقارنة بالطريقة االعتيادية
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بينبببت نتبببائج الدراسبببة وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات المجموعبببة 

التببي درسببت ) لمجموعببة الضببابطةمثلببث االسببتماع(، وا)التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية  التجريبيببة

اب القرائبي عنبد  المسبتوى ة االسبتيعر الختببار مهبا يقة االعتيادية( فبي التطبيبق البعبدباستخدام الطري

 .لمجموعة التجريبيةا ولمصلحةالحرفي، 

اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب  أثببرويسببتدل مببن هببذه النتببائج علببى 

عرف على األفكار الرئيسة التالقرائي عند المستوى الحرفي، فقد ساهمت في تحسن مهارة الطلبة في 

األحداث، والمقارنة بين الشخصيات، من حيث أوجه الشبه واالختالف  واستذكارها، وتعرف تفاصيل

 فيما بينها. 

الببتعلم باسببتخدام اسببتراتيجية  ن  أسببباب فببي مقببدمتها عببدد مببن األ إلببىتعببزى هببذه النتيجببة وقببد 

قببرانهم ار دافعيببة الطلبببة نحببو الببتعلم أكثببر مببن أيعببد اسببتراتيجية جديببدة للطلبببة ممببا أثببمثلببث االسببتماع 

المجموعة الثالثية الواحدة وبين  طلبةجواء التعاونية بين ا بالطريقة االعتيادية، وشيوع األالذين تعلمو 

المجموعات الثالثية ككل بعيد ا عن المنافسة والخوف من الوقبوع فبي الخطبأ، فاالسبتراتيجية سباعدت 

سببهولة لدى دل، فببزادت ثقببة الطالببب بنفسببه ممببا أودها االحتببرام المتبببافببي تببوفر بيئببة صببفية نشببطة يسبب

 تخزين المعلومات واستذكارها فساعد ذلك في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لديهم.

ن تفببوق االسببتراتيجية باالسببتيعاب القرائببي فببي مسببتواه الحرفببي يعببود أويمكببن رد النتيجببة إلببى 

 قياتحديد المعنى الحرفي من السحسن قدرة الطلبة في كيفية ن هذه االستراتيجية عملت على تأ إلى

 .توضيح العالقة بين الجملوتعيين مضاد الكلمة و 
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  الثالث:بالس ال ناقشة النتائج المتعلقة م

ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف 

  ؟مقارنة بالطريقة االعتيادية االستنتاجيالثالث األساسي عند المستوى 

بينبببت نتبببائج الدراسبببة وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات المجموعبببة 

التببي درسببت ) لمجموعببة الضببابطةمثلببث االسببتماع(، وا)التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية  التجريبيببة

اب القرائبي عنبد  المسبتوى ة االسبتيعر الختببار مهبا يباستخدام الطريقة االعتيادية( فبي التطبيبق البعبد

 .المجموعة التجريبية ولمصلحةاالستنتاجي، 

اسببتراتيجية مثلببث االسببتماع فببي تنميببة مهببارة االسببتيعاب  أثببرويسببتدل مببن هببذه النتببائج علببى 

اسبببتنتاج الفكبببرة القرائببي عنبببد المسبببتوى االسبببتنتاجي، فقببد سببباهمت فبببي تحسبببن مهببارة الطلببببة فبببي 

فكبار البواردة فبي البنص مبع رببط األو اقتبراح عنبوان جديبد للبنص، ، و لبنصفي االرئيسة الموجودة 

 لطالب، والتنبؤ بالنتائج المتوقعة. الخبرة السابقة لدى ا

اسبتراتيجية مثلبث االسبتماع اليقتصبر دورهبا علبى التبذكر ببل  ن  أ إلبىتعزى هبذه النتيجبة قد و 

ل ثقبببة، ويسبببعى الطلببببة فيهبببا فكبببار بكببب، وطبببرح األفيمبببا بيبببنهم راءاآلتشبببجع الطلببببة علبببى مناقشبببة 

كمبببا أن  تحبببولهم لمتعلمبببين نشبببطين. إلبببىكببببر قبببدر مبببن مسبببؤولية تعلمهبببم ممبببا يبببؤدي ألتحمبببل 

االسبببتراتيجية أتاحبببت الفرصبببة للطلببببة إلثبببارة أسبببئلة مختلفبببة، ممبببا سببباعدهم فبببي الفهبببم الصبببحيح 

 االسببببتنتاج الحقيقببببي لمغببببزى الببببنص إلببببىللببببنص، وتمييببببز المهببببم مببببن غيببببر المهببببم، ممببببا يببببؤدي 

اسبتنتاج الحقبائق،  لبديهم القبدرة علبى ، وتكونبتالبتعلم بأنفسبهم صببح بامكبان الطلببةأو  المطروح.

 فهمها وتذكرها بسهولة. ساعدهم علىالمعلومات والحقائق، مما الروابط بين  استنتاجو 
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  الرابع:بالس ال مناقشة النتائج المتعلقة  

مهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف ما أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية 

  ؟"مقارنة بالطريقة االعتيادية النقديالثالث األساسي عند المستوى 

بينبببت نتبببائج الدراسبببة وجبببود فبببروق ذات داللبببة إحصبببائية ببببين متوسبببطي درجبببات المجموعبببة 

رسببت التببي د) لمجموعببة الضببابطةمثلببث االسببتماع(، وا)التببي درسببت باسببتخدام اسببترايجية  التجريبيببة

اب القرائبي عنبد  المسبتوى ة االسبتيعر الختببار مهبا يباستخدام الطريقة االعتيادية( فبي التطبيبق البعبد

 .المجموعة التجريبية ولمصلحةالنقدي، 

كدت دور استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارة االستيعاب القرائي عند أهذه النتائج 

المقروء في  الحكم على، و يز بين الحقيقة والرأييتمالالمستوى النقدي، فمهارة الطلبة تحسنت في 

يز بين يالتمفي النص، وكذلك  تكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحةضوء الخبرة السابقة، و 

 .ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بهِ 

البيئة الصفية التي تكونت مع استخدام استراتيجية مثلث االستماع، فالعمل  إلىويعزى ذلك 

موعات ثالثية يكسب الطالب الثقة بنفسه ويزيد من فرصته في المشاركة بفاعلية عند طرح بمج

 موضوعات الدرس، كذلك عمل على توفير فرصة للحوار والتفكير المنطقي وتنظيم المعلومات،

رقي تفكيرهم  إلىدى أراء الجديدة فكار والشخصيات وطرح اآلفمشاركة الطلبة وتفاعلهم في نقد األ

 تعلمهم واحترام وجهات النظر المختلفة.وتطور 

النقدي عند الطلبة نمية المستوى في ت ساهمتوترى الباحثة أن استراتيجية مثلث االستماع 

ى التعبير عن أفكار النص من خالل تنشيط عملية التساؤل، والقيام من خالل تشجيعهم عل
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على  يساعدهموهذا  نفسهم،أمهم بوتقويم عملية تعل بنشاطات عقلية متقدمة، والحكم على المواقف،

 المعلومات مقارنة بالطريقة االعتيادية.ب االحتفاظزيادة مدة 

 توصيات ال

 بما يأتي:في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية توصي الدراسة 

 همية في تنمية مهارة أما لها من توظيف استراتيجية مثلث االستماع في تدريس اللغة العربية ل

 ساسي.الثالث األلدى طلبة الصف الستيعاب القرائي ا

  ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم باصدار دليل للمعلم، يتضمن طرائق تدريسية مختلفة ومنها

 و يوضع في مكتبة المدرسة.أ المعلميناستراتيجية مثلث االستماع وتوزيعه على 

  استراتيجية مثلث االستماع، وكيفية  ولى علىمعلمي الصفوف الثالثة األتنظيم دورات لتدريب

 عداد لها، وتطبيقها بصورة فاعلة.اإل

  عمل ورش تدريبية لمعلمي الصفوف الثالثة األولى يتم من خاللها زيادة وعيهم بمفهوم

رض ا على أ، وتطبيق ما يتم تعلمه نظري  االستيعاب القرائي، ومستوياته، واستراتيجيات تدريسه

 الواقع.

 مهارة االستيعاب القرائينشطة الصفية التي تسهم في تنمية توفير األدعوة المعلمين ل. 
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 مقترصات ال

 :يمكن تقديم المقترحات اآلتيةا لها  للدراسة الحالية وتطوير  استكماال  

في  خرىأمتغيرات  معثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع أتتناول  جراء دراساتإ .1

 غوية، واألنماط اللغوية.اللغة العربية مثل: الطالقة الل

خرى، مثل: أمواد  خدام استراتيجية مثلث االستماع فيثر استأراء دراسات تتناول جإ. 3

 .سالميةالدراسات االجتماعية والتربية اإل

 . خرىأثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في مراحل دراسية أجراء دراسات تتناول إ .2

يات التعلم النشط( اتيجية مثلث االستماع )استراتيججراء دراسة مقارنة بين استر إ .4

 فكار النظرية البنائية.أخرى تنبثق من واستراتيجيات أ
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 القران الكريم
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 (1ملصق )ال

 ى وصدتي الذهب والتراب والغذاء المتوازنتصليل مصتو 

 الوصدة
المفاهيم 
 والمصطلصات

األفكار  )الصقائق 
 المهارات القيم واالتجاهات والتعميمات(

الرسوم 
 األسئلة والصور

الدرس الثاني 
 عشر 

هب ذال
 والتراب 

مهارة 
 االستماع

 مهارة التحدث

 مهارة القراءة

 مهارة الكتابة

 ثروة

 الدهب

 الصغير 

 بير الك

 أنفق

 ندم

 نكسب 

 الطيبة 

األخوين يتقاسما ما  -
بعد وفاة  ثروةورثوه من 

 األب 

الحصول على المال  -
 من خالل زراعة األرض

بالمال يشترى ما يلزم  -
 من مالبس وطعام

العمل يساعد على  -
كسب الرزق من األرض 

 الطيبة 

ب االقتداء باألخالق 
 الحميدة 

الحرص على تقاسم -
 عدل الثروة بال

ب التحلي بالتواضع 
وعدم السخرية من 

 اآلخرين

ب تقديم المساعدة 
 والتعاون مع اآلخرين

 

ب قراءة الدرس 
 قراءة سليمة 

 ب تفسير المعاني 

 ب حفظ النشيد

ب الكتابة بخط 
 نسخي جميل

 ب كتابة اإلمالء

الصور 
 32ص

 41فهم ص

 46تفكيرص

تطبيق  
 43ص

تحليل 
 44ص

تصنيف 
 47ص

 

الدرس الثالث 
 شر  ع

الغداء 
 المتوازن 

مهارة 
 االستماع

 مهارة التحدث

 مهارة القراءة

 مهارة الكتابة

 

 الحظت 

 الجسم

 عناصر 

 غدائية

 فوائده

 المتكامل 

 تبني

 الطاقة 

 تقيه

 صحي

 ب االسرة تتناول الغداء

 ب سلمى تحب البطاطا 

 إلىب الجسم يحتاج 
 عناصر غدائية 

ب كل نوع من الطعام له 
 فوائد

المتكامل يحتوي  ب الغداء
 على مواد تبني الجسم

لطعام المتنوع ضروري ا
 لصحة الجسم

 

الحرص على  -
 تناول الغداء المناسب 

االهتمام بتناول  -
العناصر الغدائية 

 المناسبة لجسم

الحرص على  -
تناول الغداء 

 المتكامل 

االعتناء بصحة  -
الجسم للوقاية من 

 االمراض

ب قراءة الدرس 
 قراءة سليمة 

 تفسير المعاني  ب

حفظ االية 
 الكريمة  

ب الكتابة بخط 
 نسخي جميل

 ب كتابة اإلمالء

الصور 
 42ص

 51فهم ص

 56تفكيرص

تطبيق  
 53ص

تحليل 
 54ص

تطبيق 
 57ص
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 (2ملصق )ال

 بصورته األولية اختبار االستيعاب القرائي

 اختبار االستيعاب القرائي

 الزمن: ساعة                                 االسم :............................

 الصف: الثالث األساسي                                           التاري،:..................

ين كل جزء مكون أاالختبار يتكون من جز  أسئلة االختبار علما أن  : أجب عن جميع  ملحوظة
 س الورقة.(  واإلجابة على نف2سئلة وعدد الصفحات )أمن ثمانية 

--------------------------------------------------------  

 أقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:

ذ  اْلك بيُر  ، و أ خ  غيُر الذ ه ب  فاِتِه، ف اْختار  الص  يِن أرادا أْن ي ت قاسما ث ْرو ة  أ بيِهما ب ْعد  و  و  ُيحكى أن  أخ 
.  األ ْرض 

قال  أِل خيِه: ما ب ِقي  م عي ِمن  ب ْعد  ُمد ٍة ِمن   زين ا، ف ق ْد أ ْنف ق  ُكل  الذ ه ِب، و  غيُر ح  الز م ِن جاء  اأْل ُخ الص 
 الذ ه ِب ش ي  .

: أ ت رى هذا الذهب ؟ ِإن ُه ِمْن ُتراِب األ ْرِض . في ُكل  م ر ٍة أ ْزر ُع  أ ْخر ج  األ ُخ الك بيُر كيس ا، و  قال 
ط عاٍم، و اْحت ِفُظ ِبما ي ت ب ق ى.أ ْرضي و أ   ُم ِمْن م الِبس  و  لى الماِل، ف أْشت ري ما ي ْلز   ْعت ني ِبها أ ْحُصُل ع 

ن ْكِسْب ِرْزق نا  ق ال  ل ُه: ه ي ا ن ْعم ْل و  لى الع م ِل في األ ْرِض، و  ع ُه ع  غيُر، لِكن  أ خاُه ش ج  ن ِدم  األ ُخ الص 
 الط ي ب ِة. اْلك ريم  ِمْن أ ْرِضنا
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 عالمات ( 8)    )المستوى الحرفي(    لسؤال االول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:ا

 عدد اإلخوة في النص : - 1

 ب . اثنان                           أ . ثالثة                           

 سةد . خم              ج . أربعة                            

 ماذا تقاسم اإلخوة ؟  - 6

 ب . األرض                   أ . المال                                

 د .  الذ هب            ج . الثروة                              

 سبب حزن األخ الصغير يعود ألنه :  - 3

 عمال    ب . ال يجد             أ . مريض                          

 ج . ال يجد ما يأكلُه                   د .  أنفق كل الذ هب            

 ماذا يفعل األخ الكبير بما يتبقى من المال؟ - 4

 . يشتري به مالبس   ب. يحتفظ به                         أ            

 لمحتاجين. يتبرع به ل د    .  يشتري به الطعام             ج           

--------------------------------------------- 

 ( عالمات 3)     )المستوى االستنتاجي(       السؤال الثاني : ما معنى الكلمات اآلتية   

 ث ْرو ة :................

 أ ْنف ق :.................

 ن ِدم :.................

-------------------------------------------------------- 
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 ( تان) عالم)المستوى االستنتاجي(             السؤال الثالث : أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

.................................................................................. 

---------------------------------------------------- 

 ( متان) عال )المستوى النقدي(ابع : النص السابق يفيد األخوة في جعلهم :            السؤال الر 

 متخاصمين .أ 

 متعاونين . ب 

 متحاورين .ج 

------------------------------------------------------ 

 (                    عالمتان ))المستوى االستنتاجي(               للنص   امناسب   االسؤال الخامس:  اقترح عنوان  

............................................................. 

------------------------------------------------- 

)المستوى ألخيه الكبير ؟ السؤال السادس : كيف ستكون حياة األخ الصغير لو لم يأتِ 
 (               متان)عالالنقدي(

................................................................ 

------------------------------------------------------- 
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 4) )المستوى النقدي(السؤال السابع : صل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه في العمود ) ب ( :
 ( اتعالم

 ) ب ( ) أ (

 الشخص الذي لديه مال كثير

 خص الذي ليس لديه مالالش

 االحتفاظ بالمال لوقت الحاجة

 إنفاق المال في أشياء ال حاجة لها

 

 الفقير

 االسراف

 الغني

 البيع

 التوفير

-------------------------------------------------------- 

 3)   )المستوى االستنتاجي(  السؤال الثامن : ضع دائرة حول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:
 (عالمات 

 .ُأْهِمُل        أْزر ُع اْرضي واْعتني ِبها

 .أ بيُع          أْشت ري ما يلزُم من مالبس

ل          أْخر ج  األُخ الكبير كيس ا  .أ ْدخ 
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 أقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:

ظ ِت اأُلمُّ أ ن   ُل ط عام  الغ داِء، الح  ل س ِت اأُلْسر ُة ت ت ناو  ْلمى ال ت أُكُل ِإال  الب طاطا. س أ ل ِت اأُلمُّ اْبن ت ها  ج  س 
ْلمى: ِإن ني ُأِحبُّ الب طاطا يا ُأم ي.  ع ِن الس ب ِب، قال ْت س 

ُكُل ن ْوٍع ِمْن الط عاِم ل ُه ف واِئُدُه. إلىقال ِت األمُّ : ِإن  الِجْسم  ي ْحتاُج  ناِصر  ِغذاِئي ٍة ك ثير ٍة، و   ع 

لى ت ناُوِل الِغذاُء الُمت واِزِن.قال  األ   ل ْينا أ ْن ن ْحِرص  ع   ُب : ع 

ما الِغذاُء الُمت واِزُن يا أ بي ؟ ْلمى : و   س أ ل ْت س 

ِة،  ِزم  ت ُمد ُه ِبالط اق ِة الال  لى الم وادِّ ال تي ت ْبني الِجْسم  ، و  أ جاب  األ ُب : الِغذاُء الُمت واِزُن ي ْحت وي ع 
ت ْحميهِ   ِمْن األ ْمراِض. و 

ِة الِجْسِم. روِري  ِلِصح   قال ْت األمُّ: الط عامُ الُمت ن و ُع ض 

ُمفيٍد. لى ت ناُوِل ِغذاٍء ِصح ي  و  ْلمى: س ْوف  أ ْحِرُص ع  د ْت س   ر 

 4في العمود ) ب ( :) يرادفها: صل الكلمة التي تحتها خط في العمود ) أ ( بما  األولالسؤال 
    توى االستنتاجي()المس (عالمات

 ) ب ( ) 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

 يزود                  

 صنف

 عناصر

 تهتم

 يتضمن

------------------------------------------------------ 

 ( تان) عالم     )المستوى االستنتاجي(    ؟  ص:   أكتب الفكرة الرئيسية في الن الثانيالسؤال 
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......................................................................................... 

 (    تان) عالم   تاجي()المستوى االستن     السابق هو: مناسب للنصالعنوان ال: الثالثالسؤال 

............................................................. 

------------------------------------------------------- 

)  )المستوى النقدي( ذا لم يتناول غذاء متوازن ؟إنسان سيحدث لجسم اإل : ماذا الرابعالسؤال 
 ( تانعالم

................................................................ 

-------------------------------------------------------- 

 3) )المستوى االستنتاجي(د الكلمة في الجملة المقابلة: ضع دائرة حول ض : الخامسالسؤال 
 (عالمات 

 إنني أحب البطاطا    أكره      

 يحمي الجسم من االمراض          يأذي         الغذاء المتوازن 

 ضار         سوف احرص على تناول غذاء صحي مفيد

----------------------------------------------------- 

    )المستوى النقدي(            يفيد هذا النص في جعلنا نتناول غذاء   :  : السادسالسؤال 
 (                 تان)عالم

  امتوازنأ . 

 الذيذ   ب . 

 اسريع ج .

-------------------------------------------------------- 
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 ( عالمات 3)  )المستوى االستنتاجي(               تية::  ما معنى الكلمات اآل السابعالسؤال 

 عناصر ................

 نحرص ................

 المتنوع .................

------------------------------------------------------- 

 عالمات ( 8)  )المستوى الحرفي(: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:      الثامنالسؤال 

 جلست األسرة لتناول طعام : - 1

 . الغداء    ب                  . الفطور            أ          

 . السحور د                . العشاء            ج           

 ؟ سلمىماذا كانت تأكل  - 6

 . األرز ب                    . اللبن            أ          

 . الدجاج د                . البطاطا            ج          

 الغذاء المتوازن هو الذي : - 3

 جسم        . يبني ال ب. يمد الجسم بالطاقة                  أ           

 . جميع ما ذكر د. يحمي الجسم من األمراض         ج           

 على مائدة الطعام عدا : األسرة تجلس - 4

 . األم     ب                  . األب             أ           

 . سلمىد                      . الجدة         ج           

 

 



68 

 

 (3ملصق )ال

 ء المصكمينقائمة باسما 

 مكان العمل التخصص االسم 

 جامعة الشرق االوسط ادارة تربوية د. عاطف مقابلةأ. 

 جامعة الشرق االوسط دارة تربويةإ بو كريمأحمد أد. أ. 

 جامعة الشرق االوسط مناهج وطرق تدريس  د. فواز شحادة

ساليب أمناهج اللغة العربية و  د. حسين المستريحي
 تدريسها

 سراءجامعة اإل

 الجامعة االسالمية بمنيسوتا الدراسات اللغوية د. صالح المذهان

 وزارة التربية والتعليم مناهج عامة د. عارف الدهام

 وزارة التربية والتعليم رشاد نفسي وتربويإ منة البطوشآد. 

 سراءجامعة اإل مناهج عامة د. عنود الخريشا

 ليموزارة التربية والتع معلم صف غادة الصمادي

 وزارة التربية والتعليم معلم صف نعمة العجارمة
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 حضرة األستاذ/الدكتور/ة..........................................................المحترم

 السالم عليكم ورصمة اهلل وبركاته وبعد.

مهارة االستيعاب القرائي لدى  أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية "الباحثة دراسة بعنوان " تجري
وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق " طلبة الصف الثالث األساسي

أثر استخدام استراتيجية مثلث االستماع في تنمية التدريس في جامعة الشرق االوسط، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة 
ثالث مستويات ، مستوى االستيعاب التي تتضمن  الصف الثالث األساسيمهارة االستيعاب القرائي لدى طلبة 

 القرائي الحرفي، ومستوى االستيعاب القرائي االستنتاجي، ومستوى االستيعاب القرائي النقدي.

إبداء آرائكم عن وضوح البحث العلمي، نأمل من سعادتكم  ولما ُعرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال    
من  اأمل منكم إضافة ما ترونه مناسب  ن .مهارة االستيعاب القرائي في مستوياته الثالثفي قياس  ختباراالومناسبة 

طالع على مخطط دليل إرشادي للمعلم بمثابة المرشد الذي سوف يساعد في تدريس مقترحات.كما ونأمل منكم اال
(، حيث يبين الخطوات 6312/6363)انيدروس اللغة العربية للصف الثالث األساسي ، الفصل الدراسي الثبعض 

 .مثلث االستماع وفق استراتيجية  االستيعاب القرائيالتفصيلية، وكيفية تنمية مهارات 

 شيرين عارف فاضل الطالفيحالباحثة: 

 3722213362:هاتف                                                                           

Email: shereenaref1981@hotmail.com 

 البيانات الشخصية  للمحكم :
 ................................................................................االسم : .....................

 ................................................................................................التخصص : 
 ........................................................................................الجامعة :  ..........

 ................................................................................ة : ...........ة األكاديميالرتب

 

mailto:shereenaref1981@hotmail.com
mailto:shereenaref1981@hotmail.com
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 (4ملصق )ال
  دليل المعلم لتدريس استراتيجية مثلث االستماع

 قائمة المصتويات

 الصفصة الموضوع

 1 المقدمة

 األهداف العامة لتدريس اللغة العربية.
3 

 4 هداف الخاصة بدليل المعلم.األ

 ية مثلث االستماعفكرة عامة عن استراتيج
4 

 7 فكرة عامة عن مهارة االستيعاب القرائي ومستوياته.

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

1 

 11 تخطيط الدروس المستهدفة وفق ا الستراتيجية مثلث االستماع
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 دليل المعلم

 أختي المعلمة:

المرشببد البذي سبوف يسباعدك فبي تبدريس بعببض دروس  بمنزلبة ارشبادي   إضبع ببين يبديك دلبيال  ن

اللغببببببة العربيبببببببة للصبببببببف الثالبببببببث االساسبببببببي مبببببببن كتبببببباب اللغبببببببة العربيبببببببة للفصبببببببل الدراسبببببببي الثببببببباني 

الخطبببوات التفصبببيلية، وكيفيبببة  مقبببدفي(، وذلبببك باسبببتخدام اسبببتراتيجية مثلبببث االسبببتماع 3111/3131)

اب القرائي وفق استراتيجية مثلث االستماع، حيث أعدته الباحثة ضمن إجراءات تنمية مهارة االستيع

 : بعنوانتطبيق دراستها 

أثؤؤر اسؤؤتخدام اسؤؤتراتيجية مثلؤؤث االسؤؤتماع فؤؤي تنميؤؤة مهؤؤارة االسؤؤتيعاب القرائؤؤي لؤؤدى طلبؤؤة 

 .الصف الثالث األساسي

 : يأتيويتضمن الدليل ما 

 هداف العامة لتدريس اللغة العربية.األ .1

 هداف الخاصة بدليل المعلم.ألا .3

 فكرة عامة عن استراتيجية مثلث االستماع. .2

 فكرة عامة عن مهارة االستيعاب القرائي ومستوياته. .4

باستخدام  درسي الذهب والتراب والغذاء المتوازن،الخطة الزمنية المقترحة لتدريس  .5
 استراتيجية مثلث االستماع.

 ة مثلث االستماع، ويتضمن العناصر اآلتية:تخطيط الدروس المستهدفة وفق ا الستراتيجي .6

 .عنوان الدرس 

 .النتاجات الخاصة بالدرس 

 دوات ومصادر التعلم.المواد واأل 

 .استراتيجيات التدريس 

  دواته.أالتقويم و 
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 جراءات التنفيذ والزمن المخصص لها.إ 

 أواًل: االهداف العامة لتدريس اللغة العربية:

 الصف الثالث المحور

 االستماع

 يك.  تسب ثروة لغوية ومعرفية تتناسب ومستواه المعرفي والنمائي 

  ،يستعمل قدراته العقلي ة المتنوعة من: فهم، وتطبيق، وتحليل، واستنتاج، وتقويم، وتفكير ناقد
. ، بما يتناسب ومستواه المعرفي  والنمائي  بداعي   وا 

 .يربط بين التنغيم الصوتي والنمط اللغوي  في المسموع 

 االستماع الجيد. يمتلك عادات 

 ا  واتجاهات إيجابية متنوعة. يمتلك قيم 

 التحدث

 عن حاجاته ومشاهداته. ُيعبر شفوي ا 

  يستعمل في تحد ثه قدراته العقلي ة المتنوعة من: فهم، وتطبيق، وتحليل، واستنتاج، وتقويم، وتفكير
. ، بما يتناسب ومستواه المعرفي  والنمائي  بداعي   ناقد، وا 

 ه ما اكتسبه من معلومات ومفاهيم تتناسب ومستواه المعرفي  والنمائي .يوظف في تحد ث 

 .يكتسب مهارة الحوار الهادف البناء 

 .تنمو لديه عادات الت حد ث الجي د 

 .تنمو لديه قي م واتجاهات إيجابي ة متنو عة 

 القراءة

 ا ، ونصوص   ( كلمة، قراءة سليمة.111قصيرة مكونة من نحو) يقرأ جمال 

 ته العقلي ة المتنوعة من: مالحظة، وفهم، وتطبيق، وتحليل، واستنتاج، وتقويم، وتفكير تنمو قدرا
. ، بما يتناسب ومستواه المعرفي  والنمائي  بداعي   ناقد، وا 

   متنو عة.لمة يوظِّفها في مواقف  حياتي ة ( ك511يشمل نحو) ايكتسب رصيد ا معجمي 

 يكتسب معلومات ومفاهيم وحقائق معرفية وثقافية ت.  تناسب ومستواه المعرفي  والنمائي 

 .تنمو لديه عادات القراءة الجيدة 

 .تنمو لديه قيم واتجاهات إيجابية متنو عة 
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 الكتابة

  وفقرات كتابة صحيحة وواضحة.  جمال  يكتب 

  تنمو قدراته العقلي ة المتنوعة من: مالحظة، وفهم، وتطبيق، وتحليل، واستنتاج، وتقويم، وتفكير
بداعي   .ناقد، وا   ، بما يتناسب ومستواه المعرفي  والنمائي 

   اوواضح   اصحيح   ينقل الكلمات والجمل نقال. 

 .تنمو لديه عادات الكتابة الصحيحة 

 .تنمو لديه قي م واتجاهاٍت إيجابي ة متنو عة 

األنماط 
 اللغوية

 لغوية بسيطة. يتعرف أنماط ا 

 يق، وتحليل، واستنتاج، وتقويم، وتفكير تنمو قدراته العقلي ة المتنوعة من: مالحظة، وفهم، وتطب
. ، بما يتناسب ومستواه المعرفي  والنمائي  بداعي   ناقد، وا 

 .تنمو لديه قي م واتجاهاٍت إيجابي ة متنو عة 
المرجع: اإلطار العام والن تاجات العام ة والخاصة اللُّغة العربي ة لمرحلتي التعليم األساسية والثانوي ة 

(3112) 
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 ثانًيا: أهداف دليل المعلم:

ساسبي فبي تطبيبق اسبتراتيجية مثلبث معلمبة الصبف  الثالبث األمسباعدة  إلبىيسعى هذا البدليل 

نميببة مهببارة لتوذلببك  لتببدريس درسببي الببذهب والتببراب والغببذاء المتببوازن االسببتماع داخببل الغرفببة الصببفية

 .الطلبةعند  االستيعاب القرائي

 

 ية مثلث االستماع:ثالثًا: فكرة عامة عن استراتيج

 استراتيجية مثلث االستماع

لمهبارات القبراءة  ممبن خبالل اتقبانه مالتعليميبة بأنفسبه منشبطتهألجميبع  الطلببةتركز على تنفيذ 

كببر قببدر مببن المسبؤولية فببي عمليببة الببتعلم أعلببى تحمببل  مممبا يسبباعده والكتابببة، والتحبدث واالسببتماع

 ستيعاب النص المقروء.للوصول ال بهمفي مجموعات ثالثية مما يؤدي 

التحبدث واالسبتماع القراءة و على  الطلبة تشجعو ،  الطلبةجية قائمة على تعاون وهذه االستراتي

وء الممارسببات الواقعيببة، وتسببمح اليوميببة فببي ضبب مبحيبباته ونمببا يتعلمبب ونيربطبب مممببا يجعلهبب ،والكتابببة

 .فرصة تدوين الحلول في بطاقات مله

 ماع:استراتيجية مثلث االستمميزات 

بب بب اتتببيح فرصببة للطلبببة لكببي يكونببوا نشببطين، حيببث تهيبب  مناخ  بالنشبباط والفاعليببة يسبباعد علببى ا مفعم 

ممتعة، وتعطي فرصة للجميع بالمشاركة، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المادة الدراسية، كما  دراسة

كيبر التعباوني، دفاع، والتفنببعبض عبادات العقبل المنتجبة مثبل: االسبتماع بفهبم، والبتحكم فبي اال تدعم

الطلبببة علببى بنبباء معببارفهم مببن خببالل مناقشبباتهم الجماعيببة، حيببث تمكببنهم مببن تبببادل اآلراء  وتسبباعد

حلببول وقببرارات فببي أجببواء يسببودها االحتببرام المتبببادل، والعمببل  إلببىوالمعلومببات، والتوصببل  واألفكببار
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الطلببة ذوي المسبتويات  حاجاتهم المختلفة، ولها نتائج إيجابية وفاعلة مبن خبالل انبدماج على إشباع

بالمستويات المنخفضة والمتوسطة مما يحفزهم على التعلم ليصبحوا مثلهم ويحظبوا  علياالتحصيلية ال

 . ة الجوانب االجتماعية والتربويةومكانتهم، ولها دور كبير في تنمي بنفس أهميتهم

 :مثلث االستماع خطوات استراتيجية 

 وات اآلتية :تمر استراتيجية مثلث االستماع بالخط

تتضبمن كبل مجموعبة  ،نيبةاو مجباميع ثالثيبة تع إلبىفبي قاعبة البدرس  الطلببةقسم المعلبم ي  .1

 .طالب ثالث

 المجموعة الثالثية له دور محدد في هذه االستراتيجية كما يلي : فيكل طالب   .3

اد و الموضببببوع المببببر أو المفهببببوم أو الفكببببرة أيشببببرح الببببدرس  يقببببرأ أو متحببببدث: الطالببببب األول  

 . ، من خالل بطاقات تكتب عليها الجمل والعبارات واالسئلةتعلمه

سببئلة علببى الطالببب األول للحصببول علببى المزيببد مببن أالطالببب الثبباني : مسببتمع جيببد ويطببرح  

بطاقبات تبدون عليهبا  ، وذلك من خباللو المفهوم المطروحأالتفاصيل عن الموضوع وتوضيح الفكرة 

 .سئلةمجموعة من األ

ر الحببديث الببذي يببدور بببين زميليببه مراقبببة عمببل المجموعببة وسببيه لببث : يكببون دور لببب الثااالط 

فهبو يكتبب مبا يبدور مبن ، مبر ذلبكاألول والثاني ( ويقبوم بتقبديم تغذيبة راجعبة لهمبا كلمبا اقتضبى األ)

ل الطالبب )الثباني ( ببن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قع( قاش بين الطالبين )األول والثانين

و الموضببوع المببراد أو المفهببوم أو الفكببرة أ( عببن الببدرس ي يقببدم مببن قبببل الطالببب )األولالببذ والشببرح

فببي المجموعببة يقببرأ مببن  هفعنببدما يحببين دور ، بببالمرجع داخببل المجموعببة الثالثيببة  أشبببهتعلمببه ويكببون 
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شارات عن ما ذكر  فبي المجموعبة الثالثيبة  هزميليه فيقول حبين يبأتي دور  هخالل ما دونه مالحظات وا 

 زميلي علي كذا وكذا وذكر زميلي خالد كذا وكذا . قال 

الواحبدة، وكمبا يقبوم  مجموعبةالدوار بين الطلبة في دوار: يقوم المعلم بتبديل األتبديل األ   .2

و عنببد أ ،خببرىأفببي مواقببف تعليميببة  بتغييببر المجموعببة أكثببر مببن مببرة، لببنفس الموقببف التعليمببي، أو

 . تناول موضوعات وأفكار ومفاهيم جديدة

 األسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية مثلث االستماع

 من األسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية مثلث االستماع:

 تنمية القيم االجتماعية واالهتمام المتبادل. .1

 . جعل الطلبة نشيطين وفاعلين في التعلم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم.3

 ادة.مطلبة من خالل تبادل اآلراء ووجهات النظر المتعددة نحو ال. تحقيق عملية التفاعل بين ال2

 . إعطاء الطلبة فرصة الختبار أفكارهم وموازنتها بأفكار اآلخرين.4

 في استراتيجية مثلث االستماع والمعلم دور الطالب 

 من قببل ه، إذ يقوم بالمهام واألنشطة التي توكل إليهذه االستراتيجيةيعتبر الطالب هو محور 

 ا ومتفاعال  ا ومهتم  ويتعاون مع أقرانه ويجيب عن االستفسارات التي توجه إليه، ويكون مستعد   المعلم

ممبا يحقبق األهبداف التعليميبة للبدروس،  ،داخبل الصبف هي  لهُ المواقف التعليمية التي تُ  بايجابية في

 .ويلخص ويكتب ويحل المشكالت التي تواجههنتج كما ويست

س د ر ي هذه االستراتيجية على تنظيم بيئة التعلم، ويعمل على تصميم اليقتصر دور المعلم فو 

ويعمببل علببى تشببجيع التعبباون بببين الطلبببة وبنبباء عالقببات إيجابيببة، كمببا ويقببوم المعلببم علببى  وأنشببطته،
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رس د  الطلبببة، وضبببط الصببف وتقببديم التعزيببز الببالزم، ويكببون قببادرا  علببى إدارة البب مراعبباة الفببروق بببين

 األهداف المرجوة والمحددة. جهة نحو تحقيقإدارة ذكية مو 

 رابًعا: فكرة عامة عن مهارة االستيعاب القرائي ومستوياته:

الهدف الرئيس في عملية القراءة اذ يبأتي فبي مقدمبة الموضبوعات ذات  هواالستيعاب القرائي 

الكاتببب والقببارح هميتببه فببي التواصببل اللغببوي وفهببم الرسببالة بببين أل ،العالقببة بالدراسببات اللغويببة النفسببية

 سس نفسية كاإلدراك والتذكر واالستدعاء.أمن  هباإلضافة لما يشتمل علي

نتببباج فكبببري  وتبببزداد حاجبببة المبببتعلم للفهبببم القرائبببي بازديببباد الكبببم المعرفبببي فهنببباك ثبببورة معرفيبببة وا 

القرن الحادي  إلىومعرفي بمعدالت هائلة إذ أصبحت المعرفة قوة ُتمكن االنسان من الدخول اآلمن 

العشرين، الذي يتميز بتطورات وتناقضبات وتقبدم تكنولبوجي متالحبق، وفبي هبذه الحالبة يتحبتم علبى و 

االنسان أن يمتلك المعرفة ويتحقق من مواجهة التحديات، وال يتأتى ذلك إال بمزيد من القبراءة ومزيبد 

 من الفهم.

راءة يعتمببدان علببى ن السببرعة والبببطء فببي القببسبباس العمليببات القرائيببة ألأن االسببتيعاب القرائببي إ

بعمليات عقلية متنوعبة كبربط المعلومبات المتضبمنة فبي ، والقيام قدرة القارح على فهم النص المقروء

النص المقروء بخبرات القبارح السبابقة ورببط االفكبار التبي يطرحهبا الكاتبب مبع معارفبه السبابقة حبول 

 جزاء  النص .أل العالقات بين الموضوع مدار االستيعاب من خالل مقارنته بما تعلمه سابقا وتحلي

 مستويات االستيعاب القرائي:

ية واسببببتذكارها ، وتعببببرف فكببببار الرئيسببببوتشببببمل: تعببببرف األ الحرفببببياالسببببتيعاب القرائببببي  مسببببتوى .4

ا، والمقارنببة بببين الشخصببيات واسببتذكارها، مببن حيببث أوجببه الشبببه حببداث واسببتذكارهتفاصببيل األ

 واالختالف فيما بينها.
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، فببي الببنصوتشببمل: اسببتنتاج الفكببرة الرئيسببة الموجببودة  االسببتنتاجيرائببي القمسببتوى االسببتيعاب  .5

، لطالبببفكببار الببواردة فببي الببنص مببع الخبببرة السببابقة لببدى ااقتببراح عنببوان جديببد للببنص، ربببط األو 

 والتنبؤ بالنتائج المتوقعة .

قببروء الم الحكببم علببى، و يببز بببين الحقيقببة والببرأييالتموتشببمل :  النقببديمسببتوى االسببتيعاب القرائببي  .6

فببي الببنص، وكببذلك  تكببوين رأي حببول القضببايا واألفكببار المطروحببةفببي ضببوء الخبببرة السببابقة، و 

 . يز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بهِ يالتم
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 خامس ا: الخطة المقترحة لتدريس مهارة االستيعاب القرائي باستخدام استراتيجية مثلث االستماع.

 عدد الحصص وعالموض عنوان الدرس الدرس

 1 االستماع الذهب والتراب الثاني عشر

 1 المحادثة الذهب والتراب 

 2 القراءة الذهب والتراب 

 1 االستماع الغذاء المتوازن الثالث عشر

 1 المحادثة الغذاء المتوازن 

 2 القراءة الغذاء المتوازن 

 11 عدد الحصص
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 الستراتيجية مثلث االستماعتخطيط الدروس المستهدفة وفًقا 
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 استماع  (عنوان الدرس : )الذهب والتراب                  :عنوان الوحدة                         المبحث : اللغة العربية            الصف / المستوى :.الثالث                    
       التاريخ : من :         /          /                                إلى :            /           /                                                                  ةعدد الحصص : حص 

التكامل األفقي : التربية اإلسالمية للصف                       دروس االستماع في منهاج اللغةالعربيةالتكامل الرأسي :                   دروس االستماع السابقة التعلم القبلي : 
 األول

 النتاجات الخاصـــة
يتوقع من الطالب 

 --أن:

المواد واألدوات 
 والتجهيزات 

 ) مصادر التعلم (

استراتيجيات 
 التدريس

 *التنفيــــــــــذ التقويــم

 االستراتيجية
 األداة

 الزمن اإلجـــراءات 

يتابع النص  .1
 موع بعنايةالمس

 
 
 
 
 
 
 

يتعرف اهم  .2
احداث النص 

 المسموع
 
 
 
 
 
 
 
 

يكتسب عادات  .3
 االستماع الجيد

بطاقات  -
 الكلمات 

 بطاقات جمل -
بطاقات  -

 األسئلة
   صور -
الكتاب  -

 المدرسي
 السبورة -
 قطعة ذهبية -
 تراب -
 بطاقات فارغة -

 
مثلث 

 االستماع
 

حوار 
 ومناقشة

 
 تدريس مباشر

 
 المالحظة

 
سلم 

التقدير 
 الرقمي

 

 :أوالً: التمهيد
( نشيد ختار التهيئة المناسبةتلدرس االستماع.)  اتتهيئة أذهان الطلب 

 الفالح ) الصف االول(
 .بأن نص االستماع هو نص القراءة نفسه اتإخبار الطلب •
 

 ضثانًيا: العر
 نص درس القراءة بصوت مسموع  ةقرأ المعلمت 
  .قصيرة نص الدرس مرة أخرى على شكل جمل ةقرأ المعلمت 

 
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم 

 خاص بها.
 

الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 
 (  الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(

ة ) ما سبب حزن : يقرأ السؤال االول من البطاقالطالب األول )المتحدث(
 األخ الصغير؟( ويجيب عن السؤال.

: يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس الطالب الثاني )المستمع(

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب  (الموضوع 

 عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
ة إن لزم األمر : يراقب ويقدم التغذية الراجع الطالب الثالث )المراقب(

 ويكتب اإلجابة على بطاقة ويعرضها على السبورة
 يتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس السؤال المطروح

 
 
5 

 
 
 
 
5 
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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 
 لكل سؤال حتى السؤال الخامس السابقة

 38وهكذا حتى يتم االنتهاء من اسئلة االستماع ص

 
 تقويم ختامي:

 اعادة سرد النص
 

 نشاط بيتي:
 قراءة قصة حول الزراعة

 
 نشاط غلق :

 يكتب الطلبة اكثر الكلمات تكرارا في النص

 
 
 
 

 
 
 

 
5 

 
 
 
 
5 

 

 التأمل الذاتي :
 رضا عن  :   أشعر بال

..............................................................................
          ........ 

 تحديات واجهتني :  
..............................................................................

........ 
 اقتراحات للتحسين : 

..............................................................................
...... 

 ) جدول المتابعة اليومي (                                                   

 الواجب البيتي النتاجات المتحققة الحصة الشعبة اليوم والتاريخ
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 محادثة  (عنوان الدرس : )                       الذهب والتراب          عنوان الوحدة                   لثالث                    المبحث : اللغة العربية     الصف / المستوى :.ا
 إلى :            /           /                                             التاريخ : من :         /          /                                                   ةعدد الحصص : حص 

التكامل األفقي : التربية اإلسالالمية للصالف                    في منهاج اللغةالعربية المحادثةدروس التكامل الرأسي :                           دروس المحادثة      التعلم القبلي :
 األول

 تاجات الخاصـــةالن
يتوقع من الطالب 

 --أن:

المواد واألدوات 
 والتجهيزات 

 ) مصادر التعلم (

استراتيجيات 
 التدريس

 *التنفيــــــــــذ التقويــم

 االستراتيجية
 األداة

 الزمن اإلجـــراءات 

يتحدث عن  .1
الصور بجمل 

 مفيدة
 
 
 
 
يصف لزمالئه  .2

المشاهد الواردة 
 في الصورة

 
 
 
 
الجراءة يتحلى ب .3

 اثناء التحدث

 لوحة المحادثة -
 صور  -
الكتاب  -

 المدرسي
 السبورة -
 بطاقات فارغة -

 
مثلث 

 االستماع
 

حوار 
 ومناقشة

 
 تدريس مباشر

 
 المالحظة

 
سلم 

التقدير 
 الرقمي

 

 
 :أوالً: التمهيد

يشير المعلم الى العالقة بين ما يشاهده الطلبة في الصور وما تم االستماع 
 ثناء التحدث اليه لالستفادة منه ا

 
 ضثانًيا: العر

توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم  
 خاص بها.

 
الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 

 (  الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(
 يشاهد في الصورة وصف دقيق: يصف ما الطالب األول )المتحدث(
: يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس الطالب الثاني )المستمع(

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب  ( الصورة

 عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
 : يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر الطالب الثالث )المراقب(

مع  على بطاقة ويعرضها على السبورةبارة تناسب الصورة ويكتب ع
 الصورة

 الصورةيتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس 
للتعبير عن الصورة لطالبات في باقي المجموعات الفرصة لالمعلمة  تتيح

 مع التعزيزالمعروضة ، تستمع المعلمة 
الخطوات  ، ويتم تكرار نفسةالثانيللصورة يتم اختيار مجموعة اخرى 

 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
25 
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 السابقة 
، ويتم تكرار نفس الخطوات للصورة الثالثةيتم اختيار مجموعة اخرى 

 السابقة
 

 تقويم ختامي:
لعبة ساعي البريد ) بطاقات تحتوي عبارات يتم توفيقها مع الصور التي 

 تم عرضها على السبورة( 
 

 نشاط بيتي:
دث جمع صور معبرة عن موضوع الدرس والصاقها على الدفتر والتح

 عنها لوالديه
 

 نشاط غلق :
 تحدث لزمالئك عن شيء اعجبك شاهدته في الصور

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
5 

 

 التأمل الذاتي :
 أشعر بالرضا عن  :   

..............................................................................
          ........ 

اجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي : تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات و 
..............................................................................

....... 
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين : 

..............................................................................
........ 

 ول المتابعة اليومي () جد                                                   

 الواجب البيتي النتاجات المتحققة الحصة الشعبة اليوم والتاريخ
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 عنوان الدرس : )قراءة  (                               الصف / المستوى :.الثالث                         المبحث : اللغة العربية        عنوان الوحدة الذهب والتراب         
       التاريخ : من :         /          /                                إلى :            /           /                                    حصص                 3عدد الحصص :  

علالوم الصالف االول )الصالخور التكامالل األفقالي :                 1درس فالي الحقالل / الصالف االول جامالل الرأسالي :   التك    قالراءة اصالوات الحالروف والمقالاطعالتعلم القبلي :  

 والتربة(

 النتاجات الخاصـــة
يتوقع من الطالب 

 --أن:

المواد واألدوات 
 والتجهيزات 

 ) مصادر التعلم (

استراتيجيات 
 التدريس

 *التنفيــــــــــذ التقويــم

 يجيةاالسترات
 األداة

 
 الزمن اإلجـــراءات 

 
الدرس قراءة  أيقر

جهرية صحيحية 
 ومعبرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمل مراعيا  أيقر
 الضبط السليم .

 
 

 
 كتاب الطالب

 
 بطاقات كلمات 

 
 بطاقات جمل

 
 السبورة

 
لوحة لنص 

 القراءة

 
مثلث 

 االستماع
 

حوار 
 ومناقشة

 
 تدريس مباشر

 
البطاقات 

 الخاطفة
 

العمل 
 التعاوني

 

سلم  المالحظة
التقدير 
 الرقمي

 

 :أوالً: التمهيد

 لة :عرض صورة لالرض الزراعية والفالح وطرح اسئ
 سمي االشياء التي تشاهدها في الصورة

 ما فائدة العمل في االرض؟
 

 ثانًيا: اجراءات التنفيذ:
قراءة النص بصوت المعلم )القدوة( مع تلوين الصوت بما يتناسب 

 والسياق 
 متابعة انتباه الطلبة لقراءة المعلم باستمرار 

 قراءة النص من قبل الطلبة المجيدين
 

بات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم توزع المعلمة الطال
 خاص بها.

الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 
 (  الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(

 من بطاقة اعدت مسبًقا: يقرأ الفقرة االولى  الطالب األول )المتحدث(
يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس :  )المستمع(الطالب الثاني 

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب  (الموضوع 

للحصول على المزيد من التفاصيل  عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
 عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح

لمجموعة وسير الحديث الذي : مراقبة عمل االطالب الثالث )المراقب(
يدور بين زميليه ) األول والثاني ( ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما 
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يفسر معاني 
 المفردات الجديدة 

 
 
 
 

اقتضى األمر ذلك ، فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين )األول 
والثاني ( عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب )الثاني ( 

ول ( عن الدرس أو الفكرة أو والشرح الذي يقدم من قبل الطالب )األ
ويكون أشبه بالمرجع داخل المجموعة الثالثية ، فعندما يحين  ، المفهوم

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 .
 لنفس الفقرة تبديل االدوار داخل المجموعة

 يعزز المعلم اداء الطلبة
يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات 

 السابقة  االستراتيجية
 

 نشاط ختامي لحصة القراءة االولى
 اقات لجمل وكلمات الدرس وقراءتهاعرض بط

----------------------------------------------------------------- 
 

 حصة القراءة الثانية
 طرح اسئلة :اوال: التمهيد: 

 ماسبب حزن األخ الصغير؟
 هل ساعد األخ الكبير أخاه ؟ كيف ؟

 ثانًيا: اجراءات التنفيذ:
تدريب الطلبة على قراءة االنماط اللغوية وبعض الصيغ اللفظية الواردة 

 من خالل عرضها على بطاقات 
المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم توزع 

 خاص بها.
 

الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 
لتفسير  ( الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(

 المفردات الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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11 

 
 
 
 
 
 



91 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يتعرف اهم مضامين 

 النص القرائي .
 
 
 

ى ويستخرج المفردة الغريبة : يقرأ الفقرة االول الطالب األول )المتحدث(
 ويوضح معناها

: يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول  الطالب الثاني )المستمع(
يطرحها الطالب واذا لم يستطيع  ( على المزيد من التفاصيل عن المعنى

 يستعين ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
ر الحديث الذي المجموعة وسي : مراقبة عملالطالب الثالث )المراقب( 

ألول والثاني ( ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما ايدور بين زميليه )
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
 

م تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات يت
 االستراتيجية

 

 نشاط ختامي لحصة القراءة الثانية
األرض، استخدام استراتيجية شبكة المفردات مع المفردات االتية) 

 ( الكريم، الذهب
 

طالبات يقفن  6) مجموعة مكونة من استخدام استراتيجية الحصان الدوار

ي ويقمن بقراءة النص جماًل متتابعة بسرعة مثل الحصان بشكل دائر
في نهاية الحصة للتأكد من اتقان الطالبات لالنماط اللغوية  السريع(

 ومالحظة االداء القرائي لجميع الطالبات
------------------------------------------------------------------- 

 حصة القراءة الثالثة
 من قبل الطالبات  قراءة النصاوال: التمهيد: 

 

  ثانًيا: اجراءات التنفيذ:
يناقش المعلم مع الطلبة المضامين العامة للنص من خالل االسئلة 

 واالجوبة 
 يكلف المعلم الطلبة جميعا قراءة النص قراءة موزعة ويصحح االخطاء 

21 
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لديه حب  ينمو
 األرض والعمل فيها

 يعزز المعلم اداء الطلبة 
 

 نشاط ختامي:
لمجموعات  فاع يقسم المعلم الصمن خالل استراتيجية مثلت االستم

 ، تختار كل مجموعة اسم خاص بها  ثالثية
 : يذكر الدرس المستفاد من نص القراءة  الطالب األول )المتحدث(
: يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول  الطالب الثاني )المستمع(

) يمكن االستعانة على المزيد من التفاصيل لتوضيح الفكرة المطروحة
 ت مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(ببطاقا

 

: مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي الطالب الثالث )المراقب( 
يدور بين زميليه ) األول والثاني ( ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما 
اقتضى األمر ذلك ، فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين )األول 

رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب )الثاني (  والثاني ( عن طريق
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 

ا ذكره زميليه فيقول حين يأتي دوره في مالحظات وإشارات عن م
 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:
لب كلمة من نص القراءة ويتم تثبيتها على حائط الكلمات يكتب كل طا

 ويتم قرائتها نهاية الحصة االخيرة خالل االسبوع الحالي
 

 نشاط بيتي:
 عمل قصة شخصية مصورة تحاكي قصة نص القراءة

15 

 
 
 
 

15 
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 التأمل الذاتي :
أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  :   

..............................................................................
 ........ 

تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات واجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :  
..............................................................................

....... 
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين : 

..............................................................................
...... 

 ) جدول المتابعة اليومي (                                                   

 الواجب البيتي النتاجات المتحققة الحصة الشعبة اليوم والتاريخ
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 استماع  (عنوان الدرس : )                الغذاء المتوازن    عنوان الوحدة                  الصف / المستوى :.الثالث                         المبحث : اللغة العربية    
 /          /                                إلى :            /           /                                        التاريخ : من :                    ةعدد الحصص : حص 

 الثانيللصف  العلوم األفقي :  التكامل                    دروس االستماع في منهاج اللغةالعربيةالتكامل الرأسي :                          دروس االستماع السابقةالتعلم القبلي : 

 النتاجات الخاصـــة
يتوقع من الطالب 

 --أن:

المواد واألدوات 
 والتجهيزات 

 ) مصادر التعلم (

استراتيجيات 
 التدريس

 *التنفيــــــــــذ التقويــم

 االستراتيجية
 األداة

 الزمن اإلجـــراءات 

يتابع النص  .1
 المسموع بعناية

 
 
 
 
 
 
 

يتعرف اهم  .2
اث النص احد

 المسموع
 
 
 
 
 
 
 
 

يكتسب عادات  .3
 االستماع الجيد

 

بطاقات  -
 الكلمات 

 بطاقات جمل -
بطاقات  -

 األسئلة
   صور -
الكتاب  -

 المدرسي
 السبورة -
اغذية متنوعة  -

)خضار، 
فواكه ، خبز ، 

عصير ، 
حليب 

 ،.....الخ(
 بطاقات فارغة -

 
مثلث 

 االستماع
 

حوار 
 ومناقشة

 
 تدريس مباشر

سلم  المالحظة
 التقدير
 الرقمي

 

 :أوالً: التمهيد
( تعداد تهيئة أذهان الطلبة لدرس االستماع.) يختار التهيئة المناسبة 

 الوجبات الغذائية واوقات تناولها
 .إخبار الطلبة بأن نص االستماع هو نص القراءة نفسه •
 

 ضثانًيا: العر
 يقرأ المعلم نص درس القراءة بصوت مسموع  

  .قصيرة خرى على شكل جمليقرأ المعلم نص الدرس مرة أ 

 
توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم 

 خاص بها.
 

الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 
 (  الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(

من البطاقة ) ما الوجبة االول  : يقرأ السؤالالطالب األول )المتحدث(
 ؟( ويجيب عن السؤال.التي جلست األسرة لتناولها 

: يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس الطالب الثاني )المستمع(

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب  (الموضوع 

 عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
: يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر  (الطالب الثالث )المراقب

 ويكتب اإلجابة على بطاقة ويعرضها على السبورة
 يتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس السؤال المطروح

تطرح المعلمة السؤال على الطالبات في باقي المجموعات وتتلقى االجابة 

 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
25 
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 مع التعزيز 
ويتم تكرار نفس الخطوات يتم اختيار مجموعة اخرى للسؤال الثاني، 

 السابقة لكل سؤال حتى السؤال الخامس
 48وهكذا حتى يتم االنتهاء من اسئلة االستماع ص

 
 تقويم ختامي:

 تلخيص النص بلغة الطالب
 

 نشاط بيتي:
 تصوير وجبة الغداء وارسالها على مجموعة الصف

 
 نشاط غلق :

 ماتاكتب الجملة االخيرة في النص والصقها على حائط الكل

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
5 

 

 التأمل الذاتي :
 أشعر بالرضا عن  :   

..............................................................................
          ........ 

 تحديات واجهتني :  
..............................................................................

........ 
 اقتراحات للتحسين : 

..............................................................................
...... 

 ) جدول المتابعة اليومي (                                                   

 الواجب البيتي قةالنتاجات المتحق الحصة الشعبة اليوم والتاريخ
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 محادثة  (عنوان الدرس : )        الغذاء المتوازن              عنوان الوحدة                       الصف / المستوى :.الثالث                         المبحث : اللغة العربية      
       التاريخ : من :         /          /                                إلى :            /           /                                                         ةعدد الحصص : حص 

للصالف  العلالوم التكامل األفقالي :                        للغةالعربيةفي منهاج ا المحادثةدروس التكامل الرأسي :                              دروس المحادثة السابقةالتعلم القبلي : 
  الثاني

 النتاجات الخاصـــة
يتوقع من الطالب 

 --أن:

المواد واألدوات 
 والتجهيزات 

 ) مصادر التعلم (

استراتيجيات 
 التدريس

 *التنفيــــــــــذ التقويــم

 االستراتيجية
 األداة

 الزمن اإلجـــراءات 

ث عن يتحد .1
الصور بجمل 

 مفيدة
 
 
يصف لزمالئه  .2

المشاهد الواردة 
 في الصورة

 
 
 
يتحلى بالجراءة  .3

 اثناء التحدث

 لوحة المحادثة -
 صور  -
الكتاب  -

 المدرسي
 السبورة -
 بطاقات فارغة -

 
مثلث 

 االستماع
 

حوار 
 ومناقشة

 
 تدريس مباشر

سلم  المالحظة
التقدير 
 الرقمي

 

 
 :أوالً: التمهيد

قة بين ما يشاهده الطلبة في الصور وما تم االستماع يشير المعلم الى العال
 اليه لالستفادة منه اثناء التحدث 

 
 ضثانًيا: العر

توزع المعلمة الطالبات في مجموعات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم  
 خاص بها.

 
الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 

 (  الطالب الثالث )المراقب(، )المستمع( الطالب الثاني، )المتحدث(
 : يصف ما يشاهد في الصورة وصف دقيقالطالب األول )المتحدث(
: يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس الطالب الثاني )المستمع(

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب  ( الصورة

 عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
 : يراقب ويقدم التغذية الراجعة إن لزم األمر لب الثالث )المراقب(الطا

مع  على بطاقة ويعرضها على السبورةويكتب عبارة تناسب الصورة 
 الصورة

 الصورةيتم تبديل االدوار داخل المجموعة لنفس 
للتعبير عن الصورة لطالبات في باقي المجموعات الفرصة لالمعلمة  تتيح

 مع التعزيزمعلمة المعروضة ، تستمع ال
، ويتم تكرار نفس الخطوات ةالثانيللصورة يتم اختيار مجموعة اخرى 
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 السابقة 
، ويتم تكرار نفس الخطوات للصورة الثالثةيتم اختيار مجموعة اخرى 

 السابقة
 

 تقويم ختامي:
لعبة الكرة الملتهبة ) ترمي المعلمة الكرة على طالبة وتطلب منها اختيار 

نها بكلمة او جملة قصيرة ثم ترمي الطالبة الكرة لطالبة صورة والتعبير ع
 اخرى وهكذا.....(

 
 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 
البطاقات داخل المثلث لتكوين الهرم  تناولها على بطاقات ثم يتم لصق

 الغذائي
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 التأمل الذاتي :
أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  :   

..............................................................................
 ........ 

تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات واجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :  
..............................................................................

....... 
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين : 

..............................................................................
...... 

 ) جدول المتابعة اليومي (                                                   

 الواجب البيتي النتاجات المتحققة الحصة لشعبةا اليوم والتاريخ
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 عنوان الدرس : )قراءة  (                                            الغذاء المتوازنالصف / المستوى :.الثالث                         المبحث : اللغة العربية        عنوان الوحدة 
       التاريخ : من :         /          /                                إلى :            /           /                                    حصص                 3الحصص :  عدد 

علالوم الصالف االول )جسالم االنسالان التكامالل األفقالي :                1االول جدرس النظافالة / الصالف التكامالل الرأسالي :       قراءة اصوات الحالروف والمقالاطعالتعلم القبلي :  

 وصحته(

 النتاجات الخاصـــة
يتوقع من الطالب 

 --أن:

المواد واألدوات 
 والتجهيزات 

 ) مصادر التعلم (

استراتيجيات 
 التدريس

 *التنفيــــــــــذ التقويــم

 االستراتيجية
 األداة

 
 الزمن اإلجـــراءات 

 
الدرس قراءة  أيقر

جهرية صحيحية 
 ومعبرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجمل مراعيا  أيقر
 الضبط السليم .

 
 

 
 طالبكتاب ال

 
 بطاقات كلمات 

 
 بطاقات جمل

 
 السبورة

 
لوحة لنص 

 القراءة

 
مثلث 

 االستماع
 

حوار 
 ومناقشة

 
 تدريس مباشر

 
 

البطاقات 
 الخاطفة

 
العمل 

 التعاوني
 

سلم  المالحظة
التقدير 
 الرقمي

 

 :أوالً: التمهيد

وزع تثالث مجموعات ) افطار ،غداء، عشاء( و اتالطلب ةسم المعلمتق
تكلف الطلبات ور الطعمة ومواد غذائية مختلفة، ومجموعة من الص

 بتصنيفها
 

 ثانًيا: اجراءات التنفيذ:
قراءة النص بصوت المعلم )القدوة( مع تلوين الصوت بما يتناسب 

 والسياق 
 متابعة انتباه الطلبة لقراءة المعلم باستمرار 

 قراءة النص من قبل الطلبة المجيدين
 

عات ثالثية وتختار كل مجموعة اسم توزع المعلمة الطالبات في مجمو
 خاص بها.

الطالب األول من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 
 (  الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(

 من بطاقة اعدت مسبًقا: يقرأ الفقرة االولى  الطالب األول )المتحدث(
يستمع ويطرح المزيد من االسئلة على نفس  : الطالب الثاني )المستمع(

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع يستعين ببطاقات مكتوب  (الموضوع 

للحصول على المزيد من التفاصيل  عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
 عن الموضوع وتوضيح الفكرة أو المفهوم المطروح

ر الحديث الذي : مراقبة عمل المجموعة وسيالطالب الثالث )المراقب(
يدور بين زميليه ) األول والثاني ( ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما 
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يفسر معاني 
 المفردات الجديدة 

 
 
 
 

اقتضى األمر ذلك ، فهو يكتب ما يدور من نقاش بين الطالبين )األول 
والثاني ( عن طريق رصده االسئلة التي تطرح من قبل الطالب )الثاني ( 

درس أو الفكرة أو والشرح الذي يقدم من قبل الطالب )األول ( عن ال
ويكون أشبه بالمرجع داخل المجموعة الثالثية ، فعندما يحين  ، المفهوم

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 . 
 لنفس الفقرة دوار داخل المجموعةتبديل اال

 يعزز المعلم اداء الطلبة
يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات 

 السابقة  االستراتيجية
 

 نشاط ختامي لحصة القراءة االولى
 استخدام مخطط فن ) ترسم المعلمة دائرتين متقاطعات 

ت الغذاء الصحي ومجموعة تقسم الصف لمجموعتين مجموع تكتب صفا
تكتب صفات الغذاء غير الصحي على بطاقات ويتم تثبيتها داخل 

 المخطط( 
----------------------------------------------------------------- 

 حصة القراءة الثانية
 طرح اسئلة :اوال: التمهيد: 

 ماذا تحب سلمى أن تأكل ؟
 ولها ؟ما الوجبة التي جلست األسرة لتنا

 ثانًيا: 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.

 الطالب األولمن خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور حوار بين ) 
لتفسير  ( الطالب الثالث )المراقب(، الطالب الثاني )المستمع(، )المتحدث(
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يتعرف اهم مضامين 

 النص القرائي .
 
 
 

 المفردات الجديدة
: يقرأ الفقرة االولى ويستخرج المفردة الغريبة  الطالب األول )المتحدث(

  ويوضح معناها
: يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول  الطالب الثاني )المستمع(

يطرحها الطالب واذا لم يستطيع  ( المعنىعلى المزيد من التفاصيل عن 

 يستعين ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(
ر الحديث الذي : مراقبة عمل المجموعة وسيالطالب الثالث )المراقب( 

ألول والثاني ( ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما ايدور بين زميليه )
وصل له الطالبين )األول والثاني ( اقتضى األمر ذلك ، فهو يكتب ما ت

 على بطاقة ملونة ويثبتها على حائط الكلمات
 تبديل االدوار داخل المجموعة 

 يعزز المعلم اداء الطلبة
 

يتم تغيير المجموعة الثالثية مع كل فقرة جديدة ويتم تكرار خطوات 
 االستراتيجية

 

 نشاط ختامي لحصة القراءة الثانية
 (جلست، طعام)  االتية الكلماتمع  ائلة الكلمةعاستخدام استراتيجية 

 

رصد االتقان ) القراءة ضمن زمن محدد ورصد استخدام استراتيجية 
في نهاية الحصة للتأكد من اتقان الطالبات  عدد الكلمات خالل دقيقة ( 

 لالنماط اللغوية ومالحظة االداء القرائي لجميع الطالبات
------------------------------------------------------------------- 

 حصة القراءة الثالثة
 من قبل الطالبات  اوال: التمهيد: قراءة النص

 

  ثانًيا: اجراءات التنفيذ:
يناقش المعلم مع الطلبة المضامين العامة للنص من خالل االسئلة 

 واالجوبة 
 ء يكلف المعلم الطلبة جميعا قراءة النص قراءة موزعة ويصحح االخطا

 يعزز المعلم اداء الطلبة 
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تنمو لديه عادات 
 غذائية صحية.

 

 نشاط ختامي:
لمجموعات  فمن خالل استراتيجية مثلت االستماع يقسم المعلم الص

 ، تختار كل مجموعة اسم خاص بها  ثالثية
 نص القراءة يلخص :  الطالب األول )المتحدث(
: يطرح أسئلة على الطالب األول للحصول  الطالب الثاني )المستمع(

) يمكن االستعانة لتفاصيل لتوضيح الفكرة المطروحةعلى المزيد من ا
 ببطاقات مكتوب عليها اسئلة قامت المعلمة باعدادها(

 

: مراقبة عمل المجموعة وسير الحديث الذي الطالب الثالث )المراقب( 
يدور بين زميليه )األول والثاني ( ويقوم بتقديم تغذية راجعة لهما كلما 

ا يدور من نقاش بين الطالبين )األول اقتضى األمر ذلك ، فهو يكتب م
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 

ي المجموعة يقرأ من خالل ما دونه الثالثية ، فعندما يحين دوره ف
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
الستراتيجية حسب يتم تغيير المجموعة الثالثية ويتم تكرار خطوات ا

 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

 
15 

 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
5 

 

 
 



112 

 

 

 التأمل الذاتي :
أشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  :   

..............................................................................
 ........ 

تحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديات واجهتنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي :  
..............................................................................

....... 
اقتراحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات للتحسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين : 

..............................................................................
...... 

 ) جدول المتابعة اليومي (                                                   

 الواجب البيتي النتاجات المتحققة الحصة الشعبة اليوم والتاريخ
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 ( 5ملصق )ال

 اختبار االستيعاب القرائي بصورته النهائية

 

 اسم الطالب:...........................

 المدرسة:...............................

 الشعبة:................................

 التاري،:................................

 

 : ختبارتعليمات اال

 عزيزي الطالب:

الهدف من االختبار قياس مدى امتالك الطلبة لمهارة االستيعاب القرائي ألغراض البحث  .1
 العلمي

 اذا كان السؤال غير واضح ال تتردد في االستفسار. .6

ين كل جزء مكون من ثمانية أأسئلة االختبار علما أن االختبار يتكون من جز أجب عن جميع  .3
 .(  واإلجابة على نفس الورقة2)سئلة وعدد الصفحات أ

 دقيقة(. 45الزمن المخصص لالختبار حصة دراسية واحدة ) .4
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 أقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:

ذ  اْلك بيُر  ، و أ خ  غيُر الذ ه ب  فاِتِه، ف اْختار  الص  يِن أرادا أْن ي ت قاسما ث ْرو ة  أ بيِهما ب ْعد  و  و  ُيحكى أن  أخ 
.  األ ْرض 

قال  أِل خيِه: ما ب ِقي  م عي مِ ب عْ  زين ا، ف ق ْد أ ْنف ق  ُكل  الذ ه ِب، و  غيُر ح  ن  د  ُمد ٍة ِمن  الز م ِن جاء  اأْل ُخ الص 
 الذ ه ِب ش ي  .

: أ ت رى هذا الذهب ؟ ِإن ُه ِمْن ُتراِب األ ْرِض . في ُكل  م ر ٍة أ زْ  ر ُع أ ْخر ج  األ ُخ الك بيُر كيس ا، و  قال 
ط عاٍم، و اْحت ِفُظ ِبما ي ت ب ق ى. ُم ِمْن م الِبس  و  لى الماِل، ف أْشت ري ما ي ْلز   أ ْرضي و أ ْعت ني ِبها أ ْحُصُل ع 

ن ْكِسْب ِرْزق نا  ق ال  ل ُه: ه ي ا ن ْعم ْل و  لى الع م ِل في األ ْرِض، و  ع ُه ع  غيُر، لِكن  أ خاُه ش ج  ن ِدم  األ ُخ الص 
 يم  ِمْن أ ْرِضنا الط ي ب ِة.اْلك ر 

 عالمات ( 8)                          :ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصةلسؤال االول : ا

 عدد اإلخوة في النص : - 1

 ب . اثنان                           أ . ثالثة                           

 د . خمسة              ج . أربعة                            

  :خوة تقاسم اإل  - 6

 ب . األرض                   أ . المال                                

 د .  الذ هب            ج . الثروة                              

 سبب حزن األخ الصغير ألنه : يعود  – 3

 ب . ال يجد عمال                أ . مريض                          

 ج . ال يجد ما يأكلُه                   د .  أنفق كل الذ هب            

 



115 

 

 

 ماذا يفعل األخ الكبير بما يتبقى من المال؟ - 4

 . يشتري به مالبس   ب. يحتفظ به                         أ            

 . يتبرع به للمحتاجين د    .  يشتري به الطعام             ج           

--------------------------------------------- 

 ( عالمات 3)                                    السؤال الثاني : ما معنى الكلمات اآلتية   

 ث ْرو ة :................

 أ ْنف ق :.................

 ن ِدم :.................

-------------------------------------------------------- 

 ( تان) عالم                                  السؤال الثالث : أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

.................................................................................. 

---------------------------------------------------- 

 ( متان) عال                السؤال الرابع : النص السابق يفيد األخوة في جعلهم :            

 متخاصمين .أ 

 متعاونين . ب 

 متحاورين .ج 

------------------------------------------------------ 

 (                    عالمتان)                                   للنص   امناسب   االسؤال الخامس:  اقترح عنوان  

............................................................. 

------------------------------------------------- 
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 (               متانألخيه الكبير )عال السؤال السادس : كيف ستكون حياة األخ الصغير لو لم يأتِ 

................................................................ 

------------------------------------------------------- 

 ( اتعالم 4)         السؤال السابع : صل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه في العمود ) ب ( :

 ) ب ( ) أ (

 الشخص الذي لديه مال كثير

 يه مالالشخص الذي ليس لد

 االحتفاظ بالمال لوقت الحاجة

 إنفاق المال في أشياء ال حاجة لها

 

 الفقير

 االسراف

 الغني

 البيع

 التوفير

-------------------------------------------------------- 

 (عالمات  3)                 ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:السؤال الثامن : 

 .أْزر ُع اْرضي واْعتني ِبها        ُأْهِملُ 

 .أ بيُع          أْشت ري ما يلزُم من مالبس

ل          أْخر ج  األُخ الكبير كيس ا  .أ ْدخ 
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 أقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:

ْلمى ال ت أُكُل ِإال   ظ ِت اأُلمُّ أ ن  س  ُل ط عام  الغ داِء، الح  ل س ِت اأُلْسر ُة ت ت ناو   الب طاطا. س أ ل ِت اأُلمُّ اْبن ت ها ج 
ْلمى: ِإن ني ُأِحبُّ الب طاطا يا ُأم ي.  ع ِن الس ب ِب، قال ْت س 

ُكُل ن ْوٍع ِمْن الط عاِم ل ُه ف واِئُدُه. إلىقال ِت األمُّ : ِإن  الِجْسم  ي ْحتاُج  ناِصر  ِغذاِئي ٍة ك ثير ٍة، و   ع 

ل ْينا أ ْن ن   لى ت ناُوِل الِغذاُء الُمت واِزِن.قال  األ ُب : ع   ْحِرص  ع 

ما الِغذاُء الُمت واِزُن يا أ بي ؟ ْلمى : و   س أ ل ْت س 

ِة،  ِزم  ت ُمد ُه ِبالط اق ِة الال  لى الم وادِّ ال تي ت ْبني الِجْسم  ، و  أ جاب  األ ُب : الِغذاُء الُمت واِزُن ي ْحت وي ع 
ت ْحميِه ِمْن األ ْمراِض.  و 

ِة الِجْسِم.قال   روِري  ِلِصح   ْت األمُّ: الط عامُ الُمت ن و ُع ض 

ُمفيٍد. لى ت ناُوِل ِغذاٍء ِصح ي  و  ْلمى: س ْوف  أ ْحِرُص ع  د ْت س   ر 

 4في العمود ) ب (:) يرادفها: صل الكلمة التي تحتها خط في العمود ) أ ( بما  األولالسؤال 
  (عالمات

 ) ب ( ) أ (
 

 ام له فوائدهمن الطع نوعكل 

 الجسم بالطاقة يمدالغذاء 

 على مواد تبني الجسم يحتويالغذاء المتوازن 

 سلمى على تناول غذاء صحي ومفيد تحرصسوف 

 يزود            

 صنف

 عناصر

 تهتم

 يتضمن

------------------------------------------------------ 
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 ( تان) عالم                            ؟  صالن:   أكتب الفكرة الرئيسية في  الثانيالسؤال 

......................................................................................... 

 (    تان) عالم                             السابق هو: مناسب للنصالعنوان ال: الثالثالسؤال 

............................................................. 

------------------------------------------------------- 

 ( تان) عالم         ذا لم يتناول غذاء متوازن ؟إنسان سيحدث لجسم اإل : ماذا الرابعالسؤال 

................................................................ 

-------------------------------------------------------- 

 (عالمات  3)              : ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة : الخامسالسؤال 

 إنني أحب البطاطا    أكره      

 يأذي         الغذاء المتوازن يحمي الجسم من االمراض          

 صحي مفيدضار         سوف احرص على تناول غذاء 

----------------------------------------------------- 

 (                 تان)عالم                    يفيد هذا النص في جعلنا نتناول غذاء   :  : السادسالسؤال 

  امتوازن  أ . 

 الذيذُ  ب . 

 اسريع   ج .

-------------------------------------------------------- 
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 ( عالمات 3)                                      تية::  ما معنى الكلمات اآل السابعالسؤال 

 عناصر ................

 نحرص ................

 المتنوع .................

------------------------------------------------------- 

 عالمات ( 8)                        إلجابة الصصيصة:ضع دائرة صول رمز ا:  الثامنالسؤال 

 جلست األسرة لتناول طعام : - 1

 . الغداء    ب                  . الفطور            أ          

 . السحور د                . العشاء            ج           

 :تأكلسلمى كانت  - 6

 . األرز ب                    . اللبن            أ          

 . الدجاج د                . البطاطا            ج          

 الغذاء المتوازن هو الذي : - 3

 . يبني الجسم         ب. يمد الجسم بالطاقة                  أ           

 . جميع ما ذكر د. يحمي الجسم من األمراض         ج           

 على مائدة الطعام عدا : األسرة تجلس - 4

 . األم     ب                  . األب             أ           

 . سلمىد                      . الجدة         ج           
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 (6ملصق )

 آلية تصصي  االختبار) االجابات النموذجية(

 أقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:

يِن  و  ذ  اْلك بيُر ُيحكى أن  أخ  ، و أ خ  غيُر الذ ه ب  فاِتِه، ف اْختار  الص  أرادا أْن ي ت قاسما ث ْرو ة  أ بيِهما ب ْعد  و 
.  األ ْرض 

قال  أِل خيِه: ما ب ِقي  م ع زين ا، ف ق ْد أ ْنف ق  ُكل  الذ ه ِب، و  غيُر ح  ي ِمن  ب ْعد  ُمد ٍة ِمن  الز م ِن جاء  اأْل ُخ الص 
 ش ي  . الذ ه بِ 

: أ ت رى هذا الذهب ؟ ِإن ُه ِمْن ُتراِب األ ْرِض . في ُكل  م ر ٍة أ ْزر ُع  أ ْخر ج  األ ُخ الك بيُر كيس ا، و  قال 
ط عاٍم، و اْحت ِفُظ ِبما ي ت ب ق ى. ُم ِمْن م الِبس  و  لى الماِل، ف أْشت ري ما ي ْلز   أ ْرضي و أ ْعت ني ِبها أ ْحُصُل ع 

ن ْكِسْب ِرْزق نا  ن ِدم  األ خُ  ق ال  ل ُه: ه ي ا ن ْعم ْل و  لى الع م ِل في األ ْرِض، و  ع ُه ع  غيُر، لِكن  أ خاُه ش ج  الص 
 اْلك ريم  ِمْن أ ْرِضنا الط ي ب ِة.

 عالمات ( 8)                          :ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصةلسؤال االول : ا

 ص :عدد اإلخوة في الن - 1

 ب . اثنان                           أ . ثالثة                           

 د . خمسة              ج . أربعة                            

  :خوة تقاسم اإل  - 6

 ب . األرض                   أ . المال                                

 د .  الذ هب                          ج . الثروة                
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 سبب حزن األخ الصغير ألنه : يعود  – 3

 ب . ال يجد عمال                أ . مريض                          

 ج . ال يجد ما يأكلُه                   د .  أنفق كل الذ هب            

 

 لمال؟ماذا يفعل األخ الكبير بما يتبقى من ا - 4

 . يشتري به مالبس   ب. يحتفظ به                         أ            

 . يتبرع به للمحتاجين د    .  يشتري به الطعام             ج           

--------------------------------------------- 

 ( عالمات 3)                                    السؤال الثاني : ما معنى الكلمات اآلتية   

 المال الكثير ، االشياء الثمينة  ث ْرو ة :

 صرف أ ْنف ق :

 اعترف بذنبه ، االستياء  ن ِدم :

-------------------------------------------------------- 

 ( انت) عالم                                  السؤال الثالث : أكتب الفكرة الرئيسية في النص؟

 أهمية العمل في األرض 

---------------------------------------------------- 

 ( متان) عال                السؤال الرابع : النص السابق يفيد األخوة في جعلهم :            

 متخاصمين .أ 

 متعاونين . ب 

 متحاورين .ج 
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------------------------------------------------------ 

 (                    عالمتان)                                   للنص   امناسب   االسؤال الخامس:  اقترح عنوان  

 أرضنا الطيبة ، األخوة ، الرزق الكريم

------------------------------------------------- 

 (               متانأتي ألخيه الكبير )عالالسؤال السادس : كيف ستكون حياة األخ الصغير لو لم ي

 يصبح فقير ، لن يجد ما يأكله ......

------------------------------------------------------- 

 ( اتعالم 4)         السؤال السابع : صل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه في العمود ) ب ( :

 ) ب ( ) أ (

 رالشخص الذي لديه مال كثي

 الشخص الذي ليس لديه مال

 االحتفاظ بالمال لوقت الحاجة

 إنفاق المال في أشياء ال حاجة لها

 

 الفقير

 االسراف

 الغني

 البيع

 التوفير

-------------------------------------------------------- 

 (عالمات  3)                 ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة:السؤال الثامن : 

 .ُأْهِمُل        أْزر ُع اْرضي واْعتني ِبها

 .أ بيُع          أْشت ري ما يلزُم من مالبس

ل          أْخر ج  األُخ الكبير كيس ا  .أ ْدخ 
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 أقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه:

ظ ِت اأُلمُّ أ ن   ُل ط عام  الغ داِء، الح  ل س ِت اأُلْسر ُة ت ت ناو  ْلمى ال ت أُكُل ِإال  الب طاطا. س أ ل ِت اأُلمُّ اْبن ت ها ج  س 
ْلمى: ِإن ني ُأِحبُّ الب طاطا يا ُأم ي.  ع ِن الس ب ِب، قال ْت س 

ُكُل ن ْوٍع ِمْن الط عاِم ل ُه ف واِئُدُه. إلىقال ِت األمُّ : ِإن  الِجْسم  ي ْحتاُج  ناِصر  ِغذاِئي ٍة ك ثير ٍة، و   ع 

لى ت ناُوِل الِغذاُء الُمت واِزِن.قال  األ   ل ْينا أ ْن ن ْحِرص  ع   ُب : ع 

ما الِغذاُء الُمت واِزُن يا أ بي ؟ ْلمى : و   س أ ل ْت س 

ِة،  ِزم  ت ُمد ُه ِبالط اق ِة الال  لى الم وادِّ ال تي ت ْبني الِجْسم  ، و  أ جاب  األ ُب : الِغذاُء الُمت واِزُن ي ْحت وي ع 
ت ْحميهِ   ِمْن األ ْمراِض. و 

ِة الِجْسِم. روِري  ِلِصح   قال ْت األمُّ: الط عامُ الُمت ن و ُع ض 

ُمفيٍد. لى ت ناُوِل ِغذاٍء ِصح ي  و  ْلمى: س ْوف  أ ْحِرُص ع  د ْت س   ر 

 4في العمود ) ب (:) يرادفها: صل الكلمة التي تحتها خط في العمود ) أ ( بما  األولالسؤال 
  (عالمات

 ) ب ( ) أ (

 

 من الطعام له فوائده نوعكل 

 الجسم بالطاقة يمدالغذاء 

 على مواد تبني الجسم يحتويالغذاء المتوازن 

 سلمى على تناول غذاء صحي ومفيد تحرصسوف 

 يزود               

 صنف

 عناصر

 تهتم

 يتضمن

------------------------------------------------------ 
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 ( تان) عالم؟                              ص:   أكتب الفكرة الرئيسية في الن الثانيالسؤال 

 الطعام المتوازن ضروري لصحة الجسم

---------------------------------------------------- 

 (    تان) عالم                             السابق هو: مناسب للنصالعنوان ال: الثالثالسؤال 

 اء الصحي ، أهمية الغداء المتوازن...........الغذ

------------------------------------------------------- 

 ( تان) عالم         ذا لم يتناول غذاء متوازن ؟إنسان سيحدث لجسم اإل : ماذا الرابعالسؤال 

 الشعور بالمرض ، التعب الدائم،..............

-------------------------------------------------------- 

 (عالمات  3)              : ضع دائرة صول ضد الكلمة في الجملة المقابلة : الخامسالسؤال 

 إنني أحب البطاطا    أكره      

 يأذي         الغذاء المتوازن يحمي الجسم من االمراض          

 دضار         سوف احرص على تناول غذاء صحي مفي

----------------------------------------------------- 

 (                 تان)عالم                    يفيد هذا النص في جعلنا نتناول غذاء   :  : السادسالسؤال 

 متوازن أ . 

 لذيذ ب . 

 سريع ج .

-------------------------------------------------------- 
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 ( عالمات 3)                                      تية::  ما معنى الكلمات اآل السابعالسؤال 

 : مواد عناصر 

 : نهتمنحرص 

 : مختلف ، متعددالمتنوع 

------------------------------------------------------- 

 عالمات ( 8)                        ضع دائرة صول رمز اإلجابة الصصيصة::  الثامنالسؤال 

 جلست األسرة لتناول طعام : - 1

 . الغداء    ب                  . الفطور            أ          

 . السحور د                . العشاء            ج           

 :تأكلسلمى كانت  - 6

 . األرز ب                    . اللبن            أ          

 . الدجاج د                . البطاطا            ج          

 الغذاء المتوازن هو الذي : - 3

 . يبني الجسم         ب. يمد الجسم بالطاقة                  أ           

 . جميع ما ذكر د. يحمي الجسم من األمراض         ج           

 على مائدة الطعام عدا : األسرة تجلس - 4

 . األم     ب                  . األب             أ           

 . سلمىد                      . الجدة         ج           


