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 لملخص: ا

إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الالزمة في مقرر لغتي الجميلة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي في هدف البحث إلى 

وتحديد درجة مراعاة األنشطة التقويمية في كتاب لغتي الخالدة لمهارات الفهم القرائي بمستوياتها ، المملكة العربية السعودية

، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى وهو أحد تاجي والنقدي والتذوقي واإلبداعي(الخمس )الحرفي واالستن

أساليب المنهج الوصفي، بأداة علمية تتضمن مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالب الصف الرابع االبتدائي، وبعد التأكد من 

( مهارة، 03ائي الالزمة لطالب الصف الرابع االبتدائي وعددها )توصل البحث لقائمة مهارات الفهم القر صدق األداة وثباتها،

(، %5.62وجاءت مهارة الفهم التذوقي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي من خالل تحليل المحتوى، بنسبة بلغت)

مهارة الفهم االستنتاجي، بنسبة  (، يليها%5562(، ثم مهارة الفهم النقدي، بنسبة )%5062يليها مهارة الفهم الحرفي، بنسبة )

قرائي ل(، كما جاءت موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم ا%265(، وأخيراً مهارة الفهم اإلبداعي، بنسبة )4.62%)

ة في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي بدرج، )الحرفي واالستنتاجي والنقدي والتذوقي واإلبداعي(

عدم وجود توازن في توزيع مهارات الفهم القرائي بين الفصول الدراسية وكذلك بين مؤشرات الفهم كما بينت النتائج  ،متوسطة

، وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بدعوة القائمين على تخطيط مناهج اللغة العربية في المرحلة االبتدائية القرائي المختلفة

التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي إلى ضرورة تخطيط األنشطة 

 وضرورة مراعاة التنوع في تلك المهارات عند بناء المنهج6

 مقرر لغتي6 البتدائي،الصف الرابع ا ، مهارات الفهم القرائي،األنشطة التقويمية :تاحيةمات المفالكل
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Evaluation of the assessment activities for the fourth grade of my beautiful language course 

in the light of reading comprehension skills 

 

Abstract  

The research aims is to prepare a list of the reading comprehension skills needed in “My 

Beautiful Language” course for fourth-grade students in the Kingdom of Saudi Arabia, as well as 

identifying the degree to which the assessment activities in "My Beautiful Language" textbook 

take into account reading comprehension skills at its five levels (literal, deductive, critical, 

appreciative and creative). To achieve this, the content analysis method, which is one of the 

methods of the descriptive approach, has been used with a scientific tool that includes the 

reading comprehension skills necessary for students of the fourth grade of primary school. After 

verifying the validity and reliability of the tool, the research reached a list of (30) reading 

comprehension skills needed for fourth-grade primary students. The appreciative comprehension 

skill ranked first as the highest reading comprehension skill through content analysis, with a 

percentage of (26.5%), followed by the literal comprehension skill, with a percentage of 

(23.4%), then the critical comprehension skill, with a percentage of (22.5%), , followed by the 

skill of deductive comprehension, with a percentage of (19.4%), and finally the skill of creative 

comprehension, with a percentage of (8.2%). Furthermore, The teachers’ approval to include 

reading comprehension skills (literal, deductive, critical, appreciative and creative) in the 

assessment activities of "My Beautiful Language" course in the fourth grade of primary school,  

ranked at an average degree. The results also showed the lack of balance in the distribution of 

reading comprehension skills between classes, as well as between the different reading 

comprehension indicators. In light of the results of the research, the researcher recommended 

inviting those in charge of planning Arabic language curricula in the primary stage to the 

necessity of planning assessment activities in "My Beautiful Language" course for the fourth 

grade of primary school in light of reading comprehension skills, as well as the need to take into 

account the diversity of those skills when building the curriculum. 

Keywords: Assessment Activities, Reading Comprehension Skills, Fourth Primary School 

Grade, My Beautiful Language Course. 
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 بحثمدخــل إلى ال .1

 مقدمة:. 1.1

غة ومهاراتها يوماً بعد يوم، وقد يكون مرد هذا االهتمام نابعاً من أهمية اللغة ذاتها، والعتبارات عديدة يزداد االهتمام بالل

أيضاً تتعلق بطبيعة هذه اللغة، ومكانتها، وخصائصها، ووظائفها، فهي من أهم مقومات بناء اإلنسان، وبناء األمة بل هي 

 وترقية حياته على ظهرها6األساس الذي ميز اإلنسان ومكنه من عمارة األرض، 

تعتبر المهارات اللغوية بمختلف أشكالها أحد الجوانب الرئيسية المهمة للنمو العقلي وبخاصة في مراحل الطفولة األولى، و

لذلك كان تركيز علم اللغة وعلم النفس منصباً على أهمية اللغة في التواصل الشفوي والتعبيري من خالل استخدام برامج 

 (246، ص5342مية هذه المهارات وزيادة مستوى التطور المعرفي لدى األفراد )عامر،تدريبية لتن

بمهارات اللغة، عن طريق تزويده  إّن من أهم أهداف تعليم اللغة العربية في بداية المرحلة التعليمية العمل على إلمام التلميذ

عدته على اكتسابها بطريقة سليمة، والعمل على ممارستها والقراءة، والكتابة، ومسا بالمهارات األساسية: االستماع، والتحدث،

في حياته، وأن يكتسب الطالب رصيداً وافراً من األلفاظ والتراكيب واألساليب اللغوية الفصيحة، التي تمكنه من تفهم القرآن 

ية التي تعينه على تفهم الكريم والحديث الشريف والتراث اإلسالمي ومستجدات الحياة العصرية، وكذلك اكتساب القدرة اللغو

األحداث اللغوية التي يتعرض لها وتحليلها وتقويمها وتمكنه من انتاج خطاب لغوي يتصف بالدقة والطالقة والجودة )وزارة 

 (53،ص 4251التربية والتعليم، 

توصف بأنها  ومن المهارات اللغوية التي يجب إكسابها للطالب خاصة في المرحل الدراسية األساسية هي القراءة، حيث

فك رموز المعاني من األشكال المكتوبة، وتتضمن القراءة  استخالص للمعنى من المادة المطبوعة أو المكتوبـة، أو القـدرة عـلى

مثل اإلحاطة بنظام الحروف الهجائي وعالقة بعض الحروف مع بعضها لتشكل صوتا  سلسـلة متكاملـة مـن المهـارات الثانويـة

 (.1، ص5344تضمن أيضا المهارة الذهنية والحركة اآللية الخفيفة للعين )إسماعيل،ت آخـر، كمالغويا 

فلم يعد األفراد في حاجة إلى القراءة فحسب، بل ازدادت حاجتهم إلى فهم ما يقرأون، وصوال إلى تعزيز مهارات االتصال 

، والمجالت، والكتيبات التعليمية، كذلك القدرة الشفوية والتحريرية المتمثلة في القدرة على قراءة الكتب، والروايات، والصحف

 (2.6، ص5343على فهم وتذكر ما يقرأ، باإلضافة إلى القدرة على التواصل بشكل فعال مع ما يتم تعلمه من القراءة )إبراهيم،

ا في أنشطة كما تعني مهارة الفهمتمكين الطالب من معرفـة معنـى الكلمـة والجملـة، ثـم ربـط المعاني، بهدف استخدامه

الحياة6 يتم ذلـك مـن خـالل تـدريب الطلبـة على تحديد الفكرة العامة مـن الـنص، ومـن كـل فقـرة، تحديـد األفكـار في جمـل، 

تحديـد الكلـمات المفتاحيـة في الـنص، تحديـد األفكــار مــا بــين الســطور، ومــا وراء السطور، نقد المقروء، واستخدام األفكار 

 (53، ص5353:)الديسي، مواقف الحياة6في 

والفهم القرائي هو العملية التي يستطيع القارئ من خاللها استخالص المعنى وبنائه منخالل تفاعله مع المقروء ويتضمن 

ثالثة عناصر هي: القارئ بخبراته السابقة وميوله وذكاءاتهوأنماط تعلمه ومهاراته، والنص القرائي بما يشمل من أفكار 

 (426، ص.534الذي تتم فيه عملية القراءة )عوض والسليم، فيه، والسياقيات ومستوى المقروئية ولغو
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كما يعني الفهم القرائي قدرة القارئ على اإلحاطة التامة بمعنى النص المقروء، ويظهر في: تحديد أفكار النص وهدفه، 

ة لهذا الغرض )عطا وآخرون، ودالالت بعض األساليب والكلمات المتضمنة للنص، ويقاس ذلك بمفردات : 5342اختبارية معدَّ

 (2426ص

ويعد الفهم القرائي أكثر مهارات القراءة أهمية؛ فهو الغاية لكل قراءة، وال فائدة من أي قراءة بال فهم، والقارئ الذي يتمكن 

ك الخبرات في حل مشكالته، من مهارات فهم المقروء يحقق األهداف التي يقرأ من أجلها؛ فيوسع من خبراته، ويستفيد من تل

ويسيطر على مهارات اللغة، ويمتلك القدرة على تحقيق النجاح في العملية التعليمية، إضافة إلى تسارع أفكاره، وثراء معلوماته، 

 (2216، ص5342وما يصاحب ذلك من ثقة في النفس، وقدرة على إبداء الرأي، والنقد، والتذوق، واإلبداع )حسانين،

ئي عملية عقلية معرفية يصل بها القـارئإلى معرفة المعاني التي يتضمنها النص المقروء نثرا كان أم شعرا فالفهم القرا

اعتمادا على خبراته السابقة، وذلـك مـنخالل قيامه بالربط بـين الكلـمات والجمـل والفقـرات ربطـا يقـوم عـلى عمليـات التفـسير، 

في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للـنص وتنتهـي بـالفهم اإلبـداعي لـه حتـىيتمكن من بناء  ، والنقد، ويتدرجوالموازنـة، والتحليل

 (22: ص5345المعنى من النص من خالل تفاعله معه )شحاته والسمان،

رائي بالرغم من العناية بمناهج اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية وتطويرها إال أن هناك قصور في مهارات الفهم القو

( .534( ودراسة االحمدي )5353لدى طالب مراحل التعليم المختلفة كما في دراسات كل من دراسة البنداري وآخرون )

(، األمر الذي يحتاج معه إلى عملية تقويم لمدى .534( ودراسة عوض والسليم )5341ودراسة العبد العالي والرشيدي )

 تضمين تلك المهارات في مناهج اللغة العربية6

( أن ترك هذا الضعف بال عالج سيؤثر على تحصيل الطالب في كافة المواد الدراسية وليس في .534وترى األحمدي ) 

مادة اللغة العربية فقط، فالقراءة هي أهم وسائل اإلنسان في تحصيل المعرفة طوال حياته داخل المدرسة وخارجها؛ وإن لم يتقن 

االنتفاع بها، وغير قادر على التعلم الذاتي، وبما أن األنشطة اللغوية تعد أهم عنصر مهاراتها وأهمها الفهم سيكون عاجزاً عن 

من عناصر المنهج المعاصر التي يعّول التربويون عليها في تنمية مهارات الطالب المختلفة المعرفية والوجدانية والسلوكية؛ 

 تلفة ومنها مهارات الفهم القرائي6وجب العناية بها و البحث عن مدى فاعليتها في تنمية المهارات المخ

وألن المنهج اللغوي يتوقع منه عند إعداده أن يعني بمهارات اللغة فإن تقويم المحتوى المرتبط به يحتاج على البحث 

ي ، والرافد األساسي لتنمية الثروة اللغوية كما ونوعا، وتسهم فمع بعضها البعضوالدراسة، باعتبار أن المهارات اللغوية ترتبط 

 (.2، ص.534بنا فكر المتعلمين وتنمية كفاءتهم الشخصية )الجعافرة والنفيعي،

العمليَّة التي تستهدف الوقوف على مدى تحقيق األهداف التربوية، هو ( .4، ص5344عثمان )فالتقويم كما يعرفه 

 ومدىفاعليَّة البرنامج التربوي بأكمله من تخطيط وتنفيذ وأساليب ووسائل تعليميَّة6

المناهج  المدخل الحقيقي إلصالح العملية التعليمية التعلمية، ألننا نحكم من خالله على مالءمة في أنهالتقويم ضح أهمية تتو

ستراتيجيات التدريس المستخدمة واإلدارة المدرسية واألنشطة التربوية، وعلى قدرة المعلم، وعلى والكتب المدرسية، وعلى إ

 6(102، ص5343ب،)الرق مستوى أداء الطالب، وغيرها
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ويعكس صورة النظام  مقوم أساسي من مقومات اللغة، يواكـب عمليتـي الـتعلم والتعلـيم،اللغة العربية التقويم في لذا يعد 

وأساليب ووسائل  التعليمـي اللغـوي مـن مـدخالت وعمليـات ومخرجـات، بمـا تتـضمنه صورة النظام التعليمي مـن أهـداف

ر على وصف الوضـع الـراهن فحـسب، وإنمـا يتعـدى إلى التـشخيص والعالج6 وهو بذلك وسيلة لتحسين ونتائج، فهو ال يقتص

 6(40م، ص5345عملية التعلم والتعليم وتطويرها )خوالدة،

ولتقويم النشاطات دور مهم في تشخيص واقع التالميذ اللغوي، فهي تساعد على تشخيص نقاط ضعف الطالب، ومعرفة 

أنها أيضا تعين المعلمعلى  بدقة، كماتواجههم فيتعلم المادة، وهذا يساعد على تخطيط البرامج العالجية وتنفيذها الصعوبات التي 

 (441ه، ص4205معرفة األهداف التي تحققت والتي تحتاج إلى تعزيز ودعم )الزهراني، 

بوية، والموزعة في كل درس من الدروس؛ المصاحبة التي يتضمنها المحتوى، والمتفقة مع المعايير التر قويميةفاألنشطة الت

، بعد اكتسابه للمعرفة بجميع أنواعها من خالل المحتوى الدراسي المنفذ هي بمثابة المحركة لكيان الطالب عقالً وروحاً وجسداً 

اناً مهماً في لألهداف، كما أن األسئلة التقويمية التي تأتي في نهاية كل درس أصبحت ممثالً ألدوات التقويم عامة، واحتلت مك

األدب التربوي؛ كونها تشكل إطاراً مرجعياً للتأكد من مدى تحقق األهداف، وأداةً للتعرف على جوانب القوة والضعف عند 

 (55، ص.533الطالب لتعزيز جوانب القوة، ومعالجة جوانب الضعف وتالفيها )الجوارنه، 

لطالب، حيث تحتل مكاناً متميزاً في المنهج، ألن لها تأثير كبير فنشاطات التعليم والتعلم ومن العوامل المؤثرة في خبرات ا

في تشكيل خبرات التالميذ ومن ثم تغيير سلوكه، حيث أن النشاط حالياً يعتبر الدعامة األساسية في التربية الحديثة، لذلك يجدر 

 (02، ص5342مغربي وآخرون،التقويمية )وأن يعطي له االهتمام المناسب في جميع النواحي التخطيطية والتنفيذية والتوجيهية 

أن األنشطة المدرسية تعد من العوامل بالغة التأثير في منظومة التعليم، وثمة اتفاق  (452، ص5345الحمائل )ويرى أبو 

بين وجهات نظر التربويين حول أهميتها وعظم دورها في تكوين شخصية المتعلم6 وقد تنوعت تصنيفاتها، وتعددت مجاالتها، 

تدت برامجها لتشمل برامج وثيقة الصلة بالمناهج الدراسية، وأخرى أكثر مرونة واتساعا لتشمل الجوانب العملية والتطبيقية وام

 6ذات األثر الفعال المساند لعمليات تنمية القدرات العقلية والعلمية للمتعلمين خارج أطر المناهج النظامية

في عملية القراءة، إذ يعد ذروة مهارات القراءة، والغاية المنشودة من وفي ضوء ما يؤديه الفهم من دور أساسي وبارز 

دراسة لتقويم األنشطة ورائها فهو مطلب لغوي، وتربوي، وتعليمي ينبغي مراعاته في مراحل التعليم المختلفة، جاءت هذه ال

 التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي6

 :بحثمشكلة ال. 1.1

هـ( الصادرة عن وزارة التربية 4251نصت وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام )

والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن مهارات فهم المقروء وتحليله المتطلبة من تلميذ المرحلة االبتدائية هي أن يكتشف داللة 

ديدة من خالل الترادف والتضاد والسياق، ويصنف الكلمات في ضوء الحقول الداللية، ويستخدم الكلمة في سياق الكلمات الج

يناسب بينتها، ويختار المعنى المناسب لكلمة متعددة المعاني في القاموس، ويعيد صياغة النص المقروء باختصار، ويتذكر 

 ويستنتج المدار العام لما يقرأ، ات والحقائق الواردة في النص، األسماء واألماكن الواردة في النص، ويتذكر المعلم
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ويستخلص األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية من النص، ويقترح عناوين مناسبة للنص، ويستنتج المعاني الضمنية التي بين 

 السطور، ويميز بين الحقيقة والرأي6

ته في حياة الفرد والمجتمع، فإن نتائج بعض الدراسات تشير على وعلى الرغم من أهمية الفهم القرائي، والتمكن من مهارا

وجود قصور في مستوى أداء التالميذ في مختلف المراحل الدراسية في مهارات الفهم القرائي ومن مظاهر هذا القصور ما 

الدة، وخصوصاً ( التي أظهرت ضعف تضمين مهارات الفهم القرائي في كتاب لغتي الخ.534اشارت إليه دراسة األحمدي )

أظهرت افتقار التدريبات لجميع  تي( ال5341مهارات الفهم النقدي والتذوقي واإلبداعي، ودراسة العبد العالي والرشيدي )

 المهارات المتعلقة بمستوى الفهم التذوقي6

بية في المرحلة العرللغة  إضافة إلى ما سبق فقد الحظ الباحث من واقع خبرته في الميدان التربوي كونه يعمل معلماً 

هارات الفهم القرائي، وقد بدا توى تالميذ المرحلة االبتدائية في ماالبتدائية وجود بعض المؤشرات التي تشير على انخفاض مس

ذلك في بعض المهارات، حيث وجد الباحث قصور لدى التالميذ في ترتيب األحداث أو األفكار وفقاً لورودها بالنص المقروء، 

، إضافة إلى ضعفهم في اقتراح أكبر عدد من هم في استنتاج بعض المعاني المستفادة من النص المقروءووجود صعوبة لدي

 المصاحبة الصفية كما الحظ الباحث قلة التدريبات وتنوعها وكذلك األنشطة الحلول لمشكلة معينة يتضمنها النص المقروء6

دراسية المقننة، وتقع معظمها داخل بيئات التعلم المدرسية )وهي نشاطات مرتبطة بشكل مباشر ومصاحبة لدراسة المناهج ال

مجموعة وهي ) المصاحبة الصفية وغير التقليدية كالفصول والمعامل وتسمى بالنشاطات المنهجية أو النشاطات الصفية(

لفهم القرائي في مقرر تحسين مستويات ا من شأنها خارجها( والتيالفعاليات غير الصفية التي يقوم بها الطلبة داخل المدرسة أو 

 لغتي الجميلة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائية6

وفي ضوء ما سبق يتضح أهمية إجراء دراسة تقويمية للوقوف على مستوى تضمين األنشطة التقويمية لمهارات الفهم 

ف الرابع االبتدائي، وهذا ما القرائي وخاصة في المرحلة االبتدائية لتحديد جوانب القوة والضعف في منهج لغتي الجميلة للص

التقويمية لمهارات الفهم القرائي، وذلك لتحديد ما مستوى تضمين األنشطة  حد بالباحث للقيام بالدراسة الحالية بهدف استجالء

في التعليم ساساً النطالق التالميذ ستنداً إلى أن هذه المرحلة تمثل أوتحسين، ا تقويةلى إيحتاج إلى تطوير وتنمية وما يحتاج منها 

 والدراسة6

 :بحثأسئلة ال. 1.1

األنشطة التقويمية في كتاب لغتي الجميلة للصف ما مدى تضمين في السؤال الرئيس التالي:  بحث الحاليتتحدد مشكلة ال

 الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي؟

 ولإلجابة عن هذا التساؤل يلزم اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي؟التقويمية في مقرر لغتي الجميلة التي تتطلبها األنشطة الفهم القرائي مهارات ما  46

 الحرفي؟ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم  56

 االبتدائي لمهارة الفهم االستنتاجي؟ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع  06
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 ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم النقدي؟ 26

 ما مدى تضمين األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم التذوقي؟ 26

 في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارة الفهم اإلبداعي؟ ما مدى تضمين األنشطة التقويمية 6.

 البحث:أهداف . 1.1

 إلى تحقيق األهداف التالية: يسعى البحث الحالي

المملكة  بمهارات الفهم القرائي الالزمة في مقرر لغتي الجميلة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي فيإعداد قائمة  46

 العربية السعودية6

التقويمية في كتاب لغتي الخالدة لمهارات الفهم القرائي بمستوياتها الخمس )الحرفي األنشطة ة مراعاة تحديد درج 56

 واالستنتاجي والنقدي والتذوقي واإلبداعي(6

 بحث:أهمية ال. 1.1

 فيما يلي: بحث الحاليتكمن أهمية ال

 أوالً: األهمية النظرية:

 بية، وأداتها في نقل المعرفة واكساب الخبرات ونقل األفكار6 أهمية القراءة بوصفها فرعاً مهم من فروع اللغة العر 46

بالمراحل  مهارات الفهم القرائيندرة الدراسات العربية والمحلية التي هدفت تقييم مناهج اللغة العربية في ضوء  56

 الدراسية المختلفة، وخاصة مناهج اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية6

التقويمية لمهارات الفهم القرائي وذلك تضمين األنشطة مناهج اللغة العربية إلىأهمية توجيه نظر القائمين على تطوير 06

 لتدريب التالميذ عليها في تلك المرحلة التعليمية الهامة6

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

رات الفهم القراءة والنصوص لمها وتدريبات مستوى معالجة أسئلةتقدم للقائمين على تطوير المناهج اللغة العربية  46

 6أو عند إثرائها أو تطويرها الكتب،مما يتيح لهم فرصة عالج هذه المشكالت في الطبعات التالية لهذه  القرائي،

تساعد هذه الدراسة في رفع مستوى التالميذ وتحسين مستواهم اللغوي عن طريق تطبيق مهارات الفهم القرائي في  56

 مقرر لغتي الجميلة6

ي اللغة العربية، في اإللمام بهارات الفهم القرائي، األمر الذي يترتب عليه تحسين مستوى قد يفيد نتائج البحث معلم 06

 طالبهم وتحسين مستويات الفهم القرائي لديهم6
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 :بحثحدود ال. 1.1

 على اآلتي: تقتصر حدود البحث الحالي

بالمرحلة  للصف الرابع الجميلة يمقرر لغتالتقويمية في األنشطة محتوى  تقويمعلى البحث الحالي  اقتصر الحدود الموضوعية:

في ضوء مهارات الفهم القرائي ومستوياته )الفهم الحرفي، الفهم االستنتاجي، الفهم  االبتدائية في المملكة العربية السعودية

 النقدي، الفهم التذوقي، الفهم اإلبداعي(6

االبتدائية في المملكة العربية السعودية للفصل  لةالرابع بالمرحالجميلة للصف  لمقرر لغتي المدرسي الكتابالزمانية:  الحدود

 (4225الدراسي الثاني )

 :بحثمصطلحات ال. 1.1

 التقويم:

يعرف التقويم بمفهومه العام بأنه عملية منظمة لجمع المعلومات حول ظاهرة ما، وتصنيفها، وتحليلها وتفسيرها لمعرفة 

 (43م، ص5343اتخاذ القرارات المالئمة )دعمس، مدى بلوغ أهداف التعلم، وذلك للوصول إلى أحكام عامة بهدف

ويعرف التقويم بأنه عملية منهجية تقوم على أسس عملية، تستهدف إصـدار الحكـم بدقـة وموضـوعية عـلىمدخالت 

التخاذ  منهما، تمهيداوعمليات ومخرجات أي نظام تربوي، تعليمي، تدريبي، ومن ثـم تحديـد جوانـبالقوة والضعف في كل 

 (4026، ص5353ت مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشـف عنـهمن نقاط الضعف والقصور )مشتت وكماش،قرارا

في  التقويمية في كتاب لغتي الخالدة بالصف الرابع االبتدائياألنشطة ويعرف الباحث التقويم إجرائياً بأنه إصدار حكم على 

 وجوانب القصور لعالجها6ضوء مهارات الفهم القرائي، والوقوف على جوانب القوة ودعمها، 

 األنشطة التقويمية:

األسئلة العملية التي يحتويها الكتاب، والتي تتضمن خطوات  تعرف األنشطة التقويمية بأنها عبارة عن مجموعة

 (.40، ص5341الغامدي،أو خارجها )خبرات واقعية، ويمكن حلها داخل غرفة الصف وتتيح للتالميذإجرائية

سئلة الواردة في نهايةكل درس من الدروس والتي تهدف إلى األ ( بأنها مجموعة4.2ص، .534وعرفها آل عطية )

 التحقق منمدى تحقيق أهداف المحتوى والمهارات الواردة في المقرر6

وتعرف إجرائياً بأنها التدريبات التي ترد قبل الدرس وخالل محتواه وفي نهاية الدرس في كتاب لغتي الجميلة للصف الرابع 

 ئي والتي صممت بأسلوب يدعو إلى تنمية مهارات الفهم القرائي6االبتدا

 المهارة:

وردت المهارة في معجم المصطلحات التربوية والنفسية بأنها: " السهولة والدقة في إجراء عمل من األعمال، وهي تنمو 

، 5330المبذول" )شحاته والنجار،نتيجة التعلم، والقيام بعملية معينة بدرجة من السرعة واإلتقان مع توفير الوقت والجهد 

 (035ص
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وتعرف المهارة اللغوية بأنها أداء لغوي صوتي أو غير صوتي يتميز بالـسرعة، والدقـة، والكفـاءة، والفهـم، ومراعـاة 

 (.2، ص5341القواعـداللغوية المنطوقة والمكتوبة6 )العزاوي،

الفهم، فضالً عن السرعة والسالمة اللغوية نحواً وصرفاً وخطاً أما إجرائيا فتعرف المهارة بأنهاالدقة والكفاءة والسرعة و

 وإمالًء6

 الفهم القرائي:

هي عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينه6 وتتطلب فهم المعاني والربط بين الخبرة الشخصية 

م القرائي عملية عقلية تكون فيها الكلمة هي الوحدة األساسية وهذه المعاني، والنقد، والتذوق والتفاعل، والتطبيق6 ومهارة الفه

للفهم، وهي الرمز الذي يمكن من خالله إدراك المتعلم للمعاني الضمنية للنص واألفكار الرئيسية، والقدرة على تتبع التسلسل، 

 (0326-032، ص 5330وتصور النتائج المتوقعة )شحاتة والنجار: 

( بأنه عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ من خالل محتوى قرائي؛ بغية 51، ص 5343عرفه عبد الباري )

 استخالص المعنى العام، ويستدل على هذه العملية من خالل عدد من المؤشرات السلوكية6

روء من خالل السياق، ويعرفها الباحث اجرائياً بأنها: قدرة تلميذ الصف الرابع االبتدائي على استنتاج المعنى المالئم للنص المق

التقويمية في ل األنشطة وتفسير األفكار الواردة به، وتنظيمها، واستخدامها في بعض األنشطة التي يقومون بها، وذلك من خال

 مقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي"6

 :أدبيات الدراسة .1

 اإلطار النظري .1.1

األنشطة  المبحث الثاني:، األول: التقويم التالي: المبحث، وهي على النحو ظري ثالثة مباحثالن اإلطارتناول الباحث في 

 وفيما يلي تفصيل ذلك:، الفهم القرائي المبحث الثالث:، التقويمية

 المبحث األول: التقويم

 تمهيد:

أي تطوير أو تجديد تربوي يهدف إلى يعد التقويم التربوي أحد األركان األساسية للعملية التربوية وهو حجرالزاوية إلجراء 

6 كما وينظر للتقويم التربوي من قبل جميع متخذي القرارات التربويةعلى أنه الدافع جميعالدولتحسين عملية التعلم والتعليمفي 

م الرئيس الذي يقود العاملين في المؤسسة التربوية على اختالفمواقعهم في السلم اإلداري إلى العمل على تحسين أدائه

 وممارساتهم6
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في تحديـد  فالتقويم التربوي هو وسيلة لمعرفة مدى ما تحقق مـن األهـداف المنشـودة في العمليـة التربويـةومسـاعداً 

مــواطن الضـعف والقـوة وذلــك بتشـخيص المعوقـات التــي تحـول دون الوصــول إلىاألهداف وتقديم المقترحات لتصحيح 

 6(45، ص5343حقيق أهدافها المرغوبة )دعمس،مسار العملية التربوية وت

وخصائصه وأدائه، والمواد التعليمية  وأدائـه، والمتعلموالتقويم يزودنا بالكثير من المعلومات المهمة التي تتعلق بـالمعلم 

اليتهـا6 لـذلك ومحتواهـا وتنظيمهـا، فضـال عـن المعلومـات التـي تتصـلبإدارات المدارس وجهودها واألنظمة والتعليمات وفع

، 5340فـإن عمليـة التقـويم مـن عمليـاتالمنهج األساسية التي على نتائجها يتوقف نجاح جميع العمليات األخرى )عطية،

 6(540ص

وتقويم المنهج ومحتواه من أنشطة وتدريبات عنصرا أساسياً في عملية التقويم، حيث تعد المقررات الدراسية الدعامة 

لذلك ينبغي أن يعتنى ، ث أن الكتب المدرسية ترجمةللمقررات، وهي تؤثر في عمل المدرس والطالباألساسية للمنهج، حي

منأكثر الوسائل التعليمية فاعلية وكفاءة فيمساعدة -وبخاصة كتاب اللغة العربية-بتأليف هذه الكتب وتقويمها، والكتاب المدرسي 

ل الكتاب عنصرا ال غنى عنه في أي برنامجتربوي، فهو دليل أساسي المدرس والطالب في أداء مهمتهما في المدرسة6ولذلك يمث

 6(452، ص5332لمحتوى البرنامج ولطرق التدريس ولعمليات التقويم )الشمري والساموك،

فتقويم المناهج الدراسية هو عملية إصدار حكم على صالحية عن طريـق تجميـعالبيانات الخاصة للحكم عليها، وتحليلها، 

 6(424، ص5342ضوء معايير موضوعية تساعد علىاتخاذ قرارات مناسبة بشأن المنهج )القيسي،  وتفسيرها في

مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبهانظرا ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق يحتل التقويم ومن هنا فإن

، 5343على الطالب والعملية التربوية سواء بسواء )مصطفى، يجابياً من األهداف التعليمية المنشودة والتييتوقع منها أن تنعكس إ

 6(.ص

وفي ضوء أهمية التقويم في العملية التربوية وتقويم المحتوى الدراسي، يسعى الباحث في هذا المبحث التعريف بمفهوم 

 التقويم وأهميته وأسسه، والتعريف بمفهوم تقويم المحتوى وذلك في اآلتي:

 مفهوم التقويم:

ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من األهداف  يحتل التقويم مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبهانظراً 

 .على الطالب والعملية التربوية التعليمية المنشودة والتييتوقع منها أن تنعكس إيجابياً 

تهدف إصـدار الحكـم بدقـة وموضـوعية عـلىمدخالت عرف التقويم بأنه عملية منهجية تقوم على أسس عملية، تسي  و

التخاذ  منهما، تمهيداً ، تدريبي، ومن ثـم تحديـد جوانـبالقوة والضعف في كل تربوي، تعليميوعمليات ومخرجات أي نظام 

 (4026، ص5353قرارات مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشـف عنـهمن نقاط الضعف والقصور )مشتت وكماش،
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بأنـه عمليـة منظمـة لجمـع وتحليـل المعلومـات بغـرض تحديـد درجـةتحقيق األهداف التربوية واتخاذ  مالتقوي وع رف

 االقرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف وتـوفير النمـو الـسليم المتكامـلمن خالل إعادة تنظيم البيئة التربوية واثرائه

 6(52، ص5345)خوالدة،

ى جانبين مهمين هما: الوصف ويعني دراسةالشيء المراد تقويمه دراسة عميقة، والحكم وهو كما أن التقويم عملية تقوم عل

، ص 5332)النعيمي، اإصدار الحكم على أساس المقارنة بينخصائص الشيء الذي توصلنا إليه بقياس وبين معايير سبق تحديده

412)6 

القيام بعمليـةمنظمة لجمع المعلومات وتحليلها يعرف التقويم بأنه إصدار حكم شامل وواضح على ظاهرة معينة بعد و

 6(42، ص5332بغرض تحديـد درجـة تحقـق األهـداف واتخـاذ القـراراتبشأنها )الحريري،

ي إلىإصدارأحكام دلة بما يؤدعن العملية التعليمية وتفسير األ جمعالمعلومات إلىوالتقويم عملية مقصودة منظمة تهدف 

مما يساعد في توجيه العمل التربويواتخاذ االجراءات المناسبة لتحقيق  ؛و المدرسةو البرامج أأو المعلمين تتعلقبالطالب أ

 6(41، ص5343االهداف المرسومة )مصطفى،

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن التقويم التربوي عملية منظمة لجمع البيانات ثم تفـسيرها وتقويمهـا، 

نواحي  ألهـدافها، وتحديدنظامية مستمرة ترمي إلى تحديد مدى تحقيق العمليـة التربويـة  والحكـمعليها6والتقويم التربوي عملية

 6القوة وتعزيزها وتحديد نواحي الضعف وعالجها في كل مكونات المنظومـة التربويـة

 التقويم التربوي:

ن األساسية للعملية التربوية وحجر الزاوية في العمليـة التربويـة، حيـث يعـد أحـداألركا مهـماً  التقـويم التربـوي يلعـب دوراً 

للتطورات والتجديدات التربوية، فالتقويمالتربــوي يــوفر تغذيــة راجعــة تتعلــق بمدى تحقــق األهــداف المتعلقــة بعمليتــي 

 يم6تعلم والتعلالــتعلموالتعليم، ويساهم في الحكم على صالحية اإلجـراءات والممارسـات المـستخدمة في عمليتـيالــ

وسيلة لمعرفة مدى ما تحقق مـن األهـداف المنشـودة في العمليـة التربويـةومسـاعدا في تحديـد  بأنهالتقويم التربوي ويعرف 

مــواطن الضـعف والقـوة وذلــك بتشـخيص المعوقـات التــي تحـول دون الوصــول إلىاألهداف وتقديم المقترحات لتصحيح 

 6(45، ص5343بوية وتحقيق أهدافها المرغوبة )دعمس،مسار العملية التر

يعرف التقويم التربوي بأنه فن تقدير قيمة عملية التعليم والتعلم في مستوى معين، بأدواتعلمية، وفي مدة زمنيـةمحددة كما 

ن فترة ألخرى )مشتت ؛ من أجل تعديل وتسوية مسار هذه العملية التربويـة، وإزالـة وإبعـاد االعوجـاجالذي يعتريها منسبياً 

 6(4.2، ص5353وكماش،

ويعرف التقويم التربوي بأنه العملية التي تستخدم فيها نتائج عملية القياس الكميوالكيفي، وأي معلومات يحصل عليها 

بوسائل أخرى مناسبة، في إصدار حكم على جانب معينمن جوانب شخصية المتعلم، أو على جانب معين من جوانب المنهج 

 6(002، ص5343)صومان، المنهج، أو عنصر المتعلم
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وهـو عمليـةمنظمة لجمع وتحليل المعلومات وأنه ينطوي علي حكم قيمة، يتطلب التحديـدالمسبق لألهداف التربوية، وتحقيق 

 6(41، ص5343غـرض أسـاسي وهـو تقـديم معلومـات مفيـدةوهامة لصانع القرارات التربوية )ربيع،

أي تشخيص واقـعسير العملية التعليمية نحو  ،أن التقويم التربوي عملية ال يقصد به التشخيص ويستنتج الباحث مما سبق

، تحقيق أهدافها فقط بـل هـي عـالج لمـا قـد يوجـد فيهذه العملية من عيوب وقصور إذ ال يكفي أن نحدد أوجه القصور أو الخلل

 ن واحد6آ عملية تشخيصـية وعالجيـة فيوإنمـايجب العمل على تالفيها والقضاء عليها ألن التقويم 

 مجاالت التقويم التربوي:

 (03-52، ص5343هناك العديد من المجاالت في التربية يتطلبها التقويم ومنها: )دعمس،

لما كانت األهداف التربوية القاعدة التي ينطلق منها أي نشاط تعليمي تحدد المسار الذي تسير وفقه  األهداف التربوية: 46

ية التدريس تنظيراً وتطبيقاً، دخلت تلك األهداف ضمن أولويات القائمين على التقويم من نواحي االختيار استراتيج

 والتحديد والوضوح بحيث تالئم األهداف المختارة قدرات المتعلمين العقلية واالنفعالية والنفس حركية6

ن نحسن أداء المعلمين ممثالً صحيح، يمكن أم التربوي بشكل جيد وباستخدام التقوي تحسين مستوى األداء التعليمي: 56

ذلك باستخدام استراتيجيات تعليمية حديثة تتناسب وقدرات الطالب من حيث إمكانية الحكم على هذه الطرق بأنها 

ناجحة، والتي تكون بمثابة محكات نكتشف بها أداء المعلمين من ناحية، واستيعاب المتعلمين والفروق الفردية بينهم من 

 (.0، ص5331أخرى )أبو غريبة،ناحية 

للمحتوى الدراسي مكانة في المنهاج التربوي، حيث أنه يعكس نوعية المعارف واالتجاهات والقيم  المحتوى الدراسي: 06

من الكتاب المدرسي المحتوى الدراسي  والمعلومات والمهارات التي يتم اختيارها ثم تنظيمها وفق نسق معين، وي ّضً

 به على مراحل6الذي ينقله المعلم لطال

تعد طريقة التدريس من أهم العناصر الداخلة في الهندسة البنائية للمنهاج في ضوء التربية الحديثة،  طرائق التدريس: 26

وعليه تتجلى صلتها بالتقويم في مدى ومالءمتها لألهداف التربوية المنشودة وتأديتها إلى هذه األهداف في أقصر زمن 

 متعلم6وبأقل جهد يبذله المعلم وال

 أهمية التقويم التربوي:

ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من األهداف  يحتل التقويم مكانة كبيرة في المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبهانظراً 

لتقويم التربوي على الطالب والعملية التربوية سواء بسواء، وتتضح أهمية ا التعليمية المنشودة والتييتوقع منها أن تنعكس إيجابياً 

 (1-.، ص5343في اآلتي: )مصطفى،

  يعد التقويم التربوي الدافع الرئيس الذي يقود العاملين في المؤسسة التربوية على اختالفمواقعهم في السلم اإلداري إلى

 العمل على تحسين أدائهم وممارساتهم وبالتاليمخرجاتهم6
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  الخاصة بعمليةالتعلم والتعليم، ويسهم في الحكم على سوية التقويم التربوي يسهم في معرفة درجة تحقق األهداف

 اإلجراءات والممارسات المتبعة فيعملية التعلم والتعليم6

  يوفر قاعدة من المعلومات التي تلزم لمتخذي القراراتالتربوية حول مدخالت وعمليات ومخرجات المسيرة التعليمية

 6التعلمية

 ألنشطة التدريسية وأساليبها، وهوالذي يطلع األفراد على اختالف عالقتهم يساعد التقويم التربوي على التخطيط ل

 بالمؤسسة التربوية بجهود هذه المؤسسةودورها في تحقيق األهداف التربوية العامة للدولة6

  يلعب التقويم التربوي دورادافعا وحافزا للطلبة والمعلمين والتربويين لبذل الجهد المطلوب للوصول إلى

مرجوة من عملية التربية والتعليم من خالل حمل المعلمين على بذل مزيد منالجهد والعمل لتحسين أساليبهم األهدافال

 الصفية التدريسية6

  يغـير فـيهما نحـواألفضل سواء في طرائق  يدعمها، أوبحيث يستطيع أن  عمله، ونشاطهيضع يد المعلم على نتائج

 (422، ص5353تت وكماش،التدريس، أو أساليب التعامل مع الطالب )مش

  تحديد مسؤولية المعلمين، وتقويم أدائهم من حيث مالئمة أساليب التدريس التي يعمـلبها المعلم والوسائل التعليمية

 (4106، ص5342واألنشطة التربوية التي يختارها المعلم في تنفيذه لعمليةالتعليم والتعلم )سبيتان،

 علية اإلجراءات التي تتم ضمنالمؤسسة التربوية، والتأكد من مدى فاعليتها التقويم التربوي يسهم في الوقوف على فا

من حيث تبيان مدى اإلنجازات التيتم تحقيقها واألوضاع الراهنة لها وما تتصف به من نواحي ضعف وقوة، وماتتطلبه 

 من إجراءات تطويرية لألوضاع القائمة، أو تبني سياسات تربوية جديدة6

( إلى أن للتقويم أغراض وأهداف في العملية التعليمية، وذلك في 013-..0، ص5342نة )ويشير وصوص والجوار

 اآلتي:

للتقويم قوة حافزة، فكثير من التالميذ في المدارس ال يركزون الطاقة ويبذلون  التقويم حافز على الدراسة والعمل: 46

 ز األساسية في المجال التربوي6الجهد إال بوحي من حافز االمتحانات والتقويم، فالتقويميعد من الحواف

، فإنه يساعد علىوضوح األهداف التي يرجى بلوغها، عندما يكون التقويم هادفاً  التقويم يساعد على وضوح األهداف: 56

 على تحقيقها6 بها وعمالً  كما أنه يعطي نماذج لتطبيق هذه األهداف وبذلكيزداد المعلمون والتالميذ وعياً 

ال يستطيع المعلمأن يؤدي رسالته على أفضل وجه  التعرف على تالميذه وحسن توجيههم: التقويم يساعد المعلم على 06

ن يكتشف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم ، وأإال إذا عرف تالميذه؛ ذلك أنه البد أن يبدأ معهممن واقع خبرتهم

 واتجاهاتهم6
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شخصية وعالجية ووقائية، وذلك من خالل وتشخيص وهنا تتضح أهمية التقويم التربوي للعملية التعليمية ككل فهو وسيلة ت

نواحي القوةوالضعف، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تصحيح العمليةالتربوية في سبيل الوصول إلى 

 األهداف المنشودة، واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب المعوقاتوالمشكالت التي ظهرت أثناء العملية التربوية6

 ويم التربوي:خصائص التق

( إلى خصائص وشروط التقويم التربوي الجيد والتي تقود إلى اتخاذ قرارات سليمة في 20-24، ص5332تشير الحريري )

 مجـال التطـوير والتحسـين وبنـاء البرامج المختلفة في المجال التربوي ومنها:

ل الذاتيـة للقـائمين عـلىالتقويم، وإال يعتمد التقويم : ويقصـد بالموضـوعية إال تتـأثر نتـائج التقـويم بالعوامـالموضـوعية .1

 .العكس والمحابـاة، أوعلى وجهات النظر الشخصية، كالتعاطف مع البعض 

بمعنى أن التقويم في العمليـة التربويـة والتعليميـة ينبغـي أن ينطلـق مبـاشرة مـنأهدافه وال يحيد عنها، هذا إلى الصدق:  .1

 تقـويم عـلى اختبـارات ومقـاييس وأدوات أخـرىصادقة أي تقيس ما وضعت لقياسه6جانـب ضرورة اعـتماد ال

أي أن نتـائج التقـويم ال ينبغـي أن تختلـف في حالـة تكـرار عمليـة التقـويم لـنفسعناصر الموقف التعليمي، أو الثبات:  .1

 لنفس المخرجات تحت نفس الظـروف6

يطـرأ مـن بعـض التغـيرات عـلى عنـاصر العمليـةالتعليمية، بحيث يجب أن  مرونة التقويم تعني مواجهـة مـا المرونة: .1

 يعطي التقويم بدائل مرنة غير جامدة السيما فيما يتعلق بمسـألةاتخاذ قرارات اإلصالح والعالج6

والتركيز على عـنالنقد السلبي  التقويم الجيد هو ذلك التقويم الذي يهدف إلى تحسين الواقع وتطويره، بعيداً  البنائية: .1

 العيوب وأوجه القصور التي تتعلق بالشيء المقوم6

التقويم الجيد هو الذي يبنـي عـلى أسـس اقتصـادية في نفقاتـه، أي أنـهيجب أن يكون بأقل تكلفة  اقتصادية النفقات: 6.

 مادية ممكنة6

ومراعاة ذلك التباين عند تخطيط لتقويم يجب أن يكون ذا فائدة، وان يكون واقعيا تسهل إجراءات تنفيـذه، الجدوى: ا .1

 وتنفيذ عمليات التقويم بما يسمح لهم بالتعـاونوعدم عرقلة العمل أو التحيز ضد النتائج6

أن مسألة القيام بأي عمل، تتطلب تحديـد األهـداف التـي ينبغـيتحقيقها من وراء القيام بذلك أن يكون التقويم هادفا:  .8

، ومهارات، وسلوكيات، وغيرها مما يراد معـارف، واتجاهاتـب تقويمـه مـن العمـل، وعليـه فـإن تحديـد مـا يج

 .تقويمه هي نقطة البدء

التقويم الجيد هو الذي يشتمل على جميع جوانـب الموضـوعالمراد تقويمه، فإذا كان التقويم يتصف التقويم بالشمول:  .9

 .(03، ص5343شخصية التلميذ )دعمس، موجها نحـو نمـو التلميـذ، فإنـه يجـب أن يشـتمل عـلى كـلجوانب
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ينبغي أن يكون هنـاكتوازن في هذين  ذاته، فبينمايركز برنامج التقويم على الطالب ويغفل المنهج  فقد التوازن: 436

الجانبين، فيكون جزء من برنامج التقويم موجهـا نحـو تقـويم الطالـب والجـزءاآلخر المكمل له نحو تقويم المنهج ذاته 

 6(.41، ص5353حتواه وأنشطته ووسائل تقويمه )مشتت وكماش،بأهدافه وم

 ويقصـد بالمالئمـة، وجـوب وضرورة مالئمـة أسـلوب التقـويم مـع طبيعـة األشـخاص المـرادتقويمهم6المالئمة:  446

ال  نه جزءأأن تقـويم العمـل التربـوي ال يمكـن أن يكـون عمليـةنهائية، ذلك أن تكون عملية التقويم مسـتمرة:   .11

 إلى جنب حتـى نهايتـه6 يتجـزأ مـن العمليـة التربويـة، والتقـويم يبـدأ مـع بدايـة الموقـفالتعليمي ويسير معه جنباً 

يقوم التقويم الجيـد عـلى العمـل الفريق وذلـكللتعاون والتشارك حيث يتشارك أن تكون عملية التقويم عمال تعاونيا:  .11

عـلىالتعاون ويساهم فيـه كـل األطـراف المعنيـة كـالمعلم والمـدير،  يكـون قائمـاً  فيه عدة أشـخاص والتقـويم يجـب أن

، 5343والمشرف التربـوي، وأوليـاءاألمور، والتالميذ، وكل من له صلة بالعملية التعليمية التعلمية )مصطفى،

 .(.5ص

 أنواع التقويم:

تعلـيم والـتعلم وأثـرهما فعمليـة التقـويموثيـقة االرتباط بهاتين ومؤثرا في توجيه عمليتـي الؤدي التقـــويم أثرا فعاالً ًي

، 5341يصــنف التــقويم على أنـــواع أربعة هي: )العزاوي،والعــمليتين تؤثر فـيهما وتتــأثر بــهما في إطار العملية الـتعليمية، 

 (.03ص

ستوى الطالب تمهيدا للحكم على صالحيته في مجال من هذا التقويم إلى تحديد م يهدف التمهيدي:أوال: التقويم القبلي أو 

 المجـاالتوللحصول على معلومات أساسية لعناصر مختلفة لها أثر مهم عند تطبيق التجربة بمراحلها المختلفة6

 (25، ص5332ويهدف التقويم القبلي إلى: )الحريري،

  في بداية الوحدة الدراسـيةأم الحصة الدراسية6التعرف على الخبرات السابقة للطلبة ومن ثم البناء عليها سواء كان 

  التعرف على مدى التقدم الذي يحصل عند الطلبة من خالل البرنامج التعليمـي وذلـك بمقارنـةنتائج إجراءات التقويم

 التي حصل عليها أثناء البرنامج أو في نهايته بنتائج األجراء التقـويمي األول6

 للجوانـب التـي تحتـاجإلى تركيز أكثر من  تدريسي مع إعطاء هذا التقويم تـصوراً تحديد نقطة البدء في البرنامج ال

 غيرها6

يطلق عليه أحيانا التقويم المستمر، ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المـدرس في ثانيا: التقويم البنائي أو التكويني: 

 به في أثناء سير الحصة الدراسية6أثنـاءعملية التعلم، وهو يبدأ مع بداية التعلم ويواك
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إن التقويم التكويني يزود المدرسين بأساليب عالجية مختلفة لمعالجـة الطلبـة والوصـول بهـم إلىمستوى اإلتقان بإعطاء 

بين  تعزيز وتوضيح للمفاهيم والمبادئ العلمية انسجاماً مع النظريات التربوية الحديثةفي التدريس التي تؤكد التفاعل االيجابي

 (41.6، ص5353المدرس والطلبة لزيادة استعداد الطلبة )مشتت وكماش،

كما يتـضمن التقويم التكويني إجـراءات منظمـة عـدة تطبـق في أثنـاء الـدرس ومـناألساليب والطرائق التي يستخدمها 

، وعند استخدام التقويم البنائي ينبغـي ،الواجبات البيتية ومتابعتها(ة الـصفية، مالحظـة أداء الطالـبالمـدرس فيـه )المناقـش

وتكمن قوتهفي كونه يعطي العـاملين بـه معلومات  ،تحليـل مكونـات وحـداتالتعلم وتحديد المواصفات الخاصة بالتقويم البنائي

نجاحهم في تحقيق وتساعد عـلى مراقبـة مـدىتقدم الطلبة و ،بالنسبة للتعليم رئيساً  التغذية الراجعة التصحيحية التي تؤدي دوراً 

ه يزود المدرس التعليمية وتحسين مسارها، كما أناألهـداف التعليميـة واسـتيعابهم للموضـوع الـدراسي لتـصحيح العمليـة

 6(.2، ص5332بمعلومـات كافيـة عـن فاعليـة طرائـق التـدريس والمـوادوالوسائل التعليمية التي تم استعمالها )الحريري،

وثيقـا  يهدف إلى اكتشاف نواحي القوة والـضعف في تحـصيل الطالـب ويـرتبط ارتباطـاً  شخيصي:ثالثا: التقويم الت

بـالتقويمالبنائي من ناحية والتقويم الختامي أذ أن التقويم البنائي يفيدنا بتتبع النمو عن طريق الحصول على تغذيةراجعة من نتائج 

ذلك يطلـع المـدرس والطالـب عـلىالــدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التقويم والقيام بعمليات تصحيحه على وفقها، وهو ب

 التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقـرر6ومـن ناحيـة أخـرىيفيدنا التقويم الختامي في تقويم المحصلة النهائية للتعلم تمهيداً 

 6(422ص ،5353إلعطاء تقـديرات نهائيـة للطلبـة لـنقلهملصفوف أعلى )مشتت وكماش،

إن الغرض األساسي للتقويم التشخيص وهو تحديد أفضل موقف تعليمي للطلبة في ضـوء حـالتهمالتعليمية وتشخيص مشكالت 

التعلم وعالجها6 وكذلك يفيدنا في مراجعة طرق التـدريس بـشكل عـام أمـا التقويم التشخيصي فمن أهم أهدافه تحديد أسباب 

 الطالـب حتـى يمكـنعالج هذه الصعوبات، ومن هنا يأتي ارتباطه بالتقويم البنائي6صعوبات الـتعلم التـي يواجههـا 

به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمـي أو فـصل دراسي  يقصد النهائي:رابعا: التقويم الختامي أو 

أو تخرج أو البحث العلمي، أو التحقق منمدى فعالية أو عـامدراسي6وتستخدم ألغراض الفصل من مرحلة دراسية إلى أخرى، 

خـر واكتشاف الخلل في باآلالمناهج والبرامج التدريسية والتدريبية6 ويمتاز بأنه يعكس تحصيل الطلبـة بمقارنـة كـل مـنهم

لطالب والمدرس، والمنهج ومن أهـم خصائـصه أن األحكـامالتقويمية فيه تتناول ا مستقبال6المنهج الدراسي والتنبؤ بأداء الطلبة 

 6(.5، ص5343أو البرنامج في ضوء مدى فعاليـة العمليـة التعليميـة بعـــداالنــتهاء منها بالفعل )مصطفى،

به تقويم البرنامج أو المنهج عبر مراحل مختلفة ويهـدف إلى معرفـة مـستوى  لتتبعي )المستمر(: يقصداخامسا: التقويم 

لطالب، يتناول عمليات النظام التعليمي المختلفة وتمتاز هذه العمليات بالتتابع بشكل متـدرجأي من الكفايـة التـييصل إليها ا

 بـــداية العمـلية ونــهاية التــي سبقها6

إن الغـرض الرئـيس مـن هـذا النـــوع هـو تـــحديد اآلثـار المـســتمرة للبرنـامجوذلك عن طـــريق مــواصلة متابعـة الطالـب 

التخـرج لمعرفـة فعاليتـه في العمـلواالتصال بالجهات التي ألحق بها الطلبـة الـذين طبـق علـيهم البرنـامج لمعرفـة مـــدى  بعـد

 6(040، ص5341العزاوي،عملهم )كفـايتهم ومقـدارالتطور الذي حصل في 
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 الثاني: األنشطة التقويمية بحثالم

 تمهيد:

مهــما في  لجميــع األنشــطة التعليميــة والكتــب المدرســية، وتؤديالكتــب دوراً  ئيــسالفعــال هــو الهــدف الر التعلــم

تحديــد أنشــطة التعليــم والتعلــم في الصفــوف الدراســية، فهــي ال توفــر فقــطالمعلومــات، ولكنهــا تســاهم أيضــا في 

 معرفيــة وعــاداتالقــراءة، وتعمــل الكتــب المدرســية التــي تعــد جيــداً تطويــر قــدرات التخيــل والذاكــرة والقــدرات ال

عــلى مســاعدة المعلمــين عــلى اســتخدام الوقــتبفاعليــة في التدريــس، وتقديــم إســهامات إيجابيــة في تعزيــز تحصيــل 

 الطلبــة6

ب المنهــاج الــدراسي، فهــيتؤثــر بشــكل كبــير في تــب المقــررة تعــد لــ  فاألنشــطة التعليميــة الموجهــة الــواردة في الك

تشــكيل خــبرة الطالــب إلى جانــب المعرفــة والفهــم الناتجــين عــن محتــوىالنشــاط نفســه، كــما تعمــل األنشــطة 

يــةالطالــب مــن خــالل جــذب انتباهــه إلى تحقيــق األهــداف التدريســية الــواردة في الكتــب المقــررة عــلى تحقيــق إيجاب

 التعليميــة إلى أقــصى حــد ممكــن، وتنميــةالرغبــة في التعلــم لديــه مــن خــالل القــراءة الواعيــة والجديــة، والكتابــة

ارات والميــول واالتجاهــات اإليجابيــة لديــه )عمرو وأبو الهادفــة، وجمــع المعلومــاتوتصنيفهــا، وتنميــة القــدرات والمهــ

 6(242، ص5340عواد،

تربوية، وتأتي أهميتها في أنهما ( أن األنشطة التقويمية عنصر هام من عناصر العملية ال2.، ص5344) أبو شريخ ويرى

ءت األنشطة التقويمية المتضمنة في الكتب ساعد في صقل شخصية الطالب وتفتيح مداركه وصيانة ذهنه وإعداده للحياة، لذا جات

المدرسية بصورة مواقف تعليمية، تسهل التعلم وتيسره على المتعلمين، وتقومه بصورة فاعلة تسهم في االرتقاء بمستوى 

حث نضجهم وقدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم التي يتم مراعاتها عند اختيار أوجه األنشطة واألسئلة المناسبة والمالئمة للمب

 6الدراسي والمرحلة الدراسية

ى ( تساعد عل441، ص5345ولتقويم النشاطات دور مهم في تشخيص واقع التالميذ المغوي فهي كما يؤكد الزهراني )

امج العالجية رتعلم المادة، وهذا يساعد على تخطيط البم فيالطالب، ومعرفة الصعوبات التي تواجههتشخيص نقاط ضعف 

 6داف التي تحققت والتي تحتاج إلى تعزيز ودعمالمعلم عمى معرفة األه ا أيضا تعينهأن بدقة، كماوتنفيذها 

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن األنشطة التقويمية من أهم المكونات في المنهج الدراسي في تنميةشخصيات الطالب في 

م في تقريب المفاهيم هيمية مختلفة، كما تستعل مواقفرية بالتطبيق من خاللتساعد على ربط النظ المختلفة، حيثالجوانب 

، ولذلك فإن بناء ملموساً  حياً  لها واقعاً وتجع م،هيوتقرب المادة إل تعلموه، وتحببوالمبادئ والحقائق إلىأذهان الطالب، وترسخ ما 

هذه األنشطة أهدافها  تحقق إتقان؛ كيد وتخطيط ودقة إلى جه مهم، ويحتاجاسية أمر روتصميم األنشطة التقويميةفي المناهج الد

 6وبلالمط هى الوجعل
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 :األنشطة التقويميةمفهوم 

والعناية الفائقة بالنشاط المطلوب من حيث  دعت التوجهات الحديثة في إطار المناهج إلى االهتمام بأساليب التقويم المختلفة،

 ة للمتعلمين6وضوحه وتحديد المطلوب منه، والحرص على صياغته بمفردات تتناسب والمرحلة النمائي

ويعرف النشاط المدرسي على أنه "عبـارة عـن مجموعـة مـن الخـبرات والممارسـاتالتي يمارسها التلميذ ويكتسبها، وهي 

عملية مصاحبة للدراسة ومكملـة لهـا، ولهـا أهـدافتربوية متميزة، ومن الممكن أن تتم داخل الفصل أو خارجه )الحيت وأمين، 

 (450، ص.534

تعرف بأنها ما يشتمل عليه الكتاب المدرسي من أسئلة وتدريبات، تعبر عن أوجه النشاط اللغوي طة التقويمية فأما األنش

 (425، ص5353ري،الصق) التي يمارسها الطالب؛ بهدف اكتساب مهارات اللغة العربية لها في هذا الصف6المتنوعة، 

ة في نهايةكل درس من الدروس والتي تهدف إلى ( بأنها مجموعة االسئلة الوارد4.2، ص.534وعرفها آل عطية )

 التحقق منمدى تحقيق أهداف المحتوى والمهارات الواردة في المقرر6

وتعرف بأنها الطلبات المتمثلة في عبارات استفهامية وأوامر تظهر في نهاية كل درس من الدروس أو وحدة من الوحدات 

 (2.0، ص5342أو كتابة )الهمزاني، لمتعلم لفظاً المتضمنة في الكتاب المدرسي وتتطلب استجابة من ا

ترتبط بهدف تعليمي  بإجابة( أن النشاط التقويمي هو كل عبارة تنطوي على مطالبة المدرس 22، ص5332ويرى طعيمة )

 مقرر عليهم6

 تقتصر ويتضح للباحث مما سبق أن األنشطة التقويمية هي التي تلي كل وحدة أو درس تعليمي من الكتاب المدرسي، وال

على األسئلة المفتوحة أو المغلقة، بل تتضمن كل النشاطات التعليمية من مشروعات وسلوكيات، والتي تهدف على التعرف على 

المعلومات أو الخبرات السابقة التي مر بها الطالب وعلى مدى فهم الطالب للمادة العلمية، وترسيخ ما تم تعلمه من المادة 

 الدراسية6

 التقويمية:أهداف األنشطة 

تخدم األنشطة التقويمية كثيراً من األهداف التعليمية المتعلقة بالمعلم والطالب والمادة التعليمية وطرق التدريس، وقد تناولت 

 (5342)الشامسي، كثير من الدراسات أهداف األنشطة التقويمية، وذلك في اآلتي:

 معرفة الحقائق والمعلومات التي يدركها الطالب،  اختبار معلومات الطالب السابقة، والوقوف عليها، وبالتالي

 وترسيخها6

  توجيه انتباه الطالب إلى العناصر المهمة والنقاط األساسية في الدرس ليهتموا بها، ومن ثم بناء األهداف المنشودة من

 الدرس التعليمي بناءاً على تلك العناصر والنقاط األساسية6
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  ،وتحفيزهم على التعلم، وإثارة التفكير لديهم، ألن كل سؤال يحمل مشكلة يعد تنشيط عقول الطالب، وجذب انتباههم

 سؤاالً مثيراً لتفكير الطالب6

  تشخيص صعوبات التعلم لدى الطالب، فكثيرا ما تغطي األنشطة التقويمية صعوبات التعلم النمائية كالتذكر واالنتباه

 (53416الحساب )العزاوي،وصعوبات التعلم األكاديمية كصعوبة القراءة والكتابة و

 فهمها واسترجاعها6 لتثبيت المعلومة في ذهن الطالب، وتعميق األفكار والنقاط األساسية الواردة في أي موضوع ليسه 

( يتضح 5332، والنعيمي،5344، وإسماعيل،5342، وعطية،5341العزاوي،)ومن خالل ما ذكره كثير من الباحثين 

تثير دوافع المتعلمين للتعلم، وتقّوم التحصيل الدراسي للمتعلمين في الفصل، كما ترتبط أنها تحدد وتوضح أهداف المقرر، و

ارتباطاً وثيقاً بجميع مكونات المنهج من أهداف ومحتوى وطرق تدريس وتقويم، وتسهم في نجاحها، كما تسهم في بناء شخصية 

ه، وتراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وتكشف قدراتهم المتعلم من كافة الجوانب؛ ليصبح مواطناً صالحاً نافعاً ألمته ووطن

ومواهبهم، كما أنها تضفي عنصر اإلثارة والتشويق على الموقف التعليمي، وتدرب المتعلمين على مهارات التفكير، وحل 

تصراً على التوجيه المشكالت، ونقد وتذوق للنصوص، كما أنها تجعل المتعلم محوراً للعملية التعليمي، وتجعل دور المعلم مق

 والتيسير، وتنمي القدرة على معالجة المحتوى، وتشجع المتعلم لالعتماد على نفسه والتعلم الذاتي6

 أهمية األنشطة التقويمية في اللغة العربية:

ة فحسب، وإنما تأتى أهمية األنشطة اللغوية المتعلقة بالغة العربية أنها تمثل أوسع أنواع النشاط، إذ التقتصر علىاللغة العربي

تتغلغل في سائر ضروب نشاطات المواد الدراسية األخرى التي تـستخدم اللغـةالعربية كأداة لنقل األفكار والحقائق والمعلومات 

 (.52، ص5341)العزاوي،والخبرات التي تشتمل عليها، ويتضح ذلك فيما يلي:

  نحو التعلم، وتعمل على تحقيـقأهداف اللغة6 همالطالب، واتجاهتؤدى ممارسة األنشطة اللغوية إلى زيادة دافعية 

  تعد ممارسة األنشطة الكالمية بمختلف أشكالها وأوضاعها الممكنة طريقـة فعالـة في بعـث الحيـاة فيالعناصر اللغوية

 المكتسبة6

 كـنالفرد األفراد من تسهم ممارسة األنشطة الكتابية في إحياء وتنمية األلفاظ والتراكيـب والـصيغ االنتقائيـة، ألنهـا تم

 6(5342)الخوالدة، إطالق العنان ألفكارهم وخيالهم

 اتجاهاتهم نحو ءة وقـدرتهم عـلى التحـصيل وتنمـيتزيد ممارسة األنشطة القرائية مـن قـدرة المتعلمـين عـلى القـرا

 السمعي وفى اللغة6 القراءة كما تزيد من تحسين االتجـاه القـرائي لـدى المتعلمـين ذوي المـشكالت في الفهم

  تزيد ممارسة واستخدام المحصول اللغوي المختزن في الذاكرة من حيويته وحضوره الـدائم في الـذهنومن فاعليته

 إغنائه6 فيالتعبير كما تعمل على تنميته واإلسراع في
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 فيهـاالحياة وتكسبها  ميهـا مـن النـسيان وتجـددتمنع ممارسة واستعمال األلفاظ اللغوية المكتسبة مـن ركودهـا وتح

 حيوية واستمرارا6

  ثقافة الفكرية الاستمرار فاعلية كل مصدر من مصادرتكوين وتطوير و فيتعد الممارسة الحقيقية للغة القاعدة األولى

 والثقافة اللغوية6

  والمنطقية قيقة الداللغوي باختيار الكلـمات والعبـاراتاالتـصال  فيتؤدى ممارسة األنشطة اللغويـة إلى ظهـور تحـسن

 وإنتاج أفكار جديدة6

  العربية في المراحل  كوين اتجاهات إيجابية نحو اللغةوت اللغويتؤدى ممارسة األنشطة اللغوية إلى زيادة التحصيل

 6األساسية

 صحيحة في فـروع اللغـة تعمل ممارسة األنشطة اللغوية على تثبيت الكثـير مـن العـادات اللغويـة الـ

 (53446في مواقف الحياة الطبيعية )إسماعيل،ناجحاً  خدامها استخداماً واستالمتنوعـة

  النشط إلى ثقافة اآللي المتـذكر غـيرتنقل ممارسة األنشطة اللغوية الطالب من ثقافة الذاكرة وخلق الطالـب المـبرمج

 6أكثر شموالً و المدرسي إلى آفاق فكريـة وثقافيـة أعمـقاإلبداع حيث التحرر من قيود الكتاب 

 أنواع األنشطة التقويمية في اللغة العربية:

لم تعد أساليب التقويم مقتصرة على األسئلة أو اختبارات التحصيل المقننة أو التي يعدها المعلـمأو جهات أخرى، بل أصبح 

( 5343سبيتان )هنالك أسـاليب هامـة أخـرى قـد يلجـأ اليهـا ويسـتعين فيهـا لتقـدير مسـتوىالطالب، نذكر منها ما يلي: 

 ( .534واألخشمي )

: من أكثر أساليب وأدوات تقويم الطالب شيوعاً وتداوالً من قبل المعلمين ويتمتع به هذا أسلوب االختبارات بأنواعها 46

األسلوب من خصائص تكمن في قدرته على الجمع بين قياس الجوانب المعرفية )النظرية( والتطبيقية، وفي سهولة 

 الضبط المناسب لجوانب الصدق والثبات والموضوعية6التطبيق، وإمكانية 

ونظرا ألن هذا النوع من االختبارات نشاط تقويمي معروف على صعيد التحصيلفي اللغة العربية فسوف نسوق أمثلة من 

 (424، ص5332هذا النوع من االختبارات المتبعة في مجالتدريس اللغة العربية منها:)النعيمي،

 :ن اإلجابة عن السؤال تقتضي كتابة موضوع أوعرضا تحريريا لإلجابة فمثال هذا االسم ألسمي ب اختبار المقال

االختبار المقالي في األدب يتيح عادة موازنة بين شيئينكأن تدور حول نصين يوازن الطالب بينهما من حيث الدقة في 

 نيربط االختباريغة السؤال فيه بدقة وأيجب أن تحدد ص كي يكون اختبار المقال جيداً التصوير والطرافة فيالتعبير6 ول

عنه6 ن تعد إجابة نموذجية المصطلحات الغامضة، وأ ن يبتعد عن استخدامبأهداف المنهج ومستويات النمو وأ

 (5344إسماعيل،)
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 :ما تكون  يقدم هذا النوع من االختبارات للطالب مشكلةتعرض حولها عدة بدائل وغالبـاً  اختبار االختيار من متعدد

 عة بدائل أحد هذه البدائل يمثالإلجابة الصحيحة6أرب

 :يتضمن هذا النوع من االختبارات عبارة لحقائق تاريخيةأو فكرية أو رقمية، ويطلب من  اختبار الصواب والخطأ

 6خطأ أمالطالب تحديد أكانت العبارة صوابا 

 :الختبارات سهل الوضع والصياغة، ويمكنه وهو يشبه اختبار قياس التذكر واالستدعاء وهذا النوع منا اختبار التكملة

 6تغطية مساحة كبيرة من المنهج، وأنهيقيس قدرات الطلبة على االستنباط واالستنتاج وربط المفاهيم

 :وفيه يطلب من الطالب قراءة عمودين من العبارات، ثم يطلبمن المزاوجة بينها لقياس قدرته على  اختبار المزاوجة

العقلية6 واالستنتاج ولكنيعاب على هذا النوع من االختبارات أنه ال يقيس كل المستويات إدراك المعاني والعالقات 

 (532، ص5343صومان،)

: يعد أحد األساليب شائعة االستخدام في مجال التقويم اللغوي، إذ أن أسلوب: حفظ النصوص والقواعد واستظهارها 56

تعلم مخزوناً لغوياً عالياً، وطالقة لفظية، وقدرة على حفظ النصوص البليغة والقواعد األساسية الضابطة يكسب الم

ممارسة األساليب اللغوية بصورة دقيقة، لكّن التركيز على مهارة الحفظ لذاتها هو الذي يفقد المتعلم قدرته على 

 توظيف محفوظاته في المواقف اللغوية المختلفة6

على طالبه في بداية الدرس أو أثناءه أو بعده، وتركز  ويكون في صورة أسئلة يلقيها المعلم أسلوب المناقشة الصفية: 06

على جزئيات محددة، ي قصد بها تعّرف مدى اكتساب الطالب المعارف والمهارات اللغوية المستهدفة، وقد تكون في 

صورة حوار منظم حول موضوع من الموضوعات اللغوية، ويعد هذا األسلوب أسلوباً مهماً من أساليب التقويم البنائي 

 (.52، .533إذا أ حسن التخطيط له )عطية،

يعدأحد األساليب شائعة االستخدام في التقويم ويكون الهدف منها غالباً كشف مستوى الكفاءة  الواجب المنزلي: 26

التحصيلية لما اكتسبه المتعلم من معارف ومهارات مختلفة، سواء أكان ذلك في الدرس السابق فقط أم في مجموع ما 

 سابقة6 تعلمه من خبرات

الذي يعتمد على تعريض المتعلم لمجموعة من العبارات أو النصوص المقروءة أو  أسلوب تحليل الخطأ اللغوي، 26

المسموعة التي تتضمن بعض األخطاء اللغوية؛ ليقوم باكتشافها، وتحليلها، وتصويبها، في ضوء عدد من المعايير 

لمفيدة في التعليم اللغوي، إذ يتيح للمتعلم فرصة ممارسة عدد من اللغوية6 ويعد هذا األسلوب أحد األساليب التقويمية ا

 المهارات المختلفة كمهارات الحساسية للمشكالت اللغوية، والتقويم، والتفسير، والتحليل، والشرح، وغيرها6

المتعلّم في  يعد من األساليب التقويمية الحديثة التي تعطي مؤشرات كيفية مهمة ووافية عن مدى تقّدم حقيبة اإلنجاز: 6.

 مكتسباته المعرفية والمهارية، وقد استخدم هذا األسلوب بدرجة كبيرة في مجال المهارات اللغوية، 
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إذ يمكن أن تضم حقيبة اإلنجاز اللغوي مجموعة منتقاة من أعمال المتعلم وإبداعاته التي أنجزها بنجاح، مثل األعمال 

باإلضافة إلى التسجيالت الصوتية والمرئية لنشاطاته القرائية والتحدثية، الكتابية المختلفة بنوعيها الوظيفي واإلبداعي، 

 (5341والتي تعكس مستوى تحصيله وتقدمه على مدى العام أو الفصل الدراسي6 )العزاوي،

: وي قصد به ذلك األسلوب الذي يقوم فيه المتعلم بشرح موضوع من موضوعات أسلوب تحضير الدروس وتقديمها 16

 الئه في الفصل بعد التحضير الذهني له6المقرر أمام زم

يعد أحد أساليب تقويم األداء اللغوي المهمة، ويرتكز على فكرة قيام الطالب بإعداد  أسلوب إعداد األبحاث والتقارير: 26

عمل تحريري في أحد الموضوعات أو المشكالت أو القضايا النظرية أو الميدانية باالستعانة بالمراجع المتخصصة، 

 (5344)إسماعيل، 6ن مصادر المعرفة األخرىونحوها م

إذ يعد أحد المهارات اللغوية التي تتطلب إتقان مجموعة من المهارات المتعددة المتعلقة باستقبال  أسلوب التلخيص: 6.

اللغة )قراءة أو استماعاً( وإنتاجها )كتابة أو تحدثاً(6 ومن هنا جاءت أهميته بوصفه أسلوباً من أساليب تقويم األداء 

 اللغوي التي تكشف مدى تمكن المتعلم من المهارات اللغوية المختلفة6

 

 الثالث: مهارات الفهم القرائي بحثالم

 تمهيد:

القراءة هي المنطلق األساسي للمعارف والعلوم، وهي مفتاح الطالب ألغلب المواد الدراسية، وإن عدم اإللمام الكافي 

في اإلخفاق في كثير من المواد الدراسية، فالعالقة بين القراءة الجيدة والنجاح في  سبباً  بمهاراتها، واإلمساك بزمامها، قد يكون

المدرسة عالقة وثيقة، فالطفل الذي يقرأ ببطء أو ال يجيد القراءة ويخطئ في فهم ما يقرأ، فإنه يحول ذلك دون اللحاق بزمالئه 

 لقراءة الجيدة6في الدراسة، وال يتقدم في النواحي الدراسية التي تتطلب ا

إذا كانت القراءة مهارة من مهارات االتصال اللغـوي فإنهـا وسـيلة لفهـم المكتـوبوليست غاية بحد ذاتها، وعلى هذا ينبغي 

 أن يشدد المعلمون في تعلـيم القـراءة فيسـعونإلى تنمية مهارات الفهم القرائي بأنواعها المعرفية وفوق المعرفية6

طبيعته المركبة والمعقدة، من عملية القراءة ككل، ولذلك يعرف بأنه "العملية التي تستعمل فيها  يستمدالفهم القرائي ف

الخبرات السابقة، ومالمح المقروء؛ لتكوين المعاني المفيدة لكل قارئ فرد، في سياق معين، وهذه العملية يمكن أن تشمل انتقاء 

ى(، واستنتاج العالقات بين أشباه الجمل والجمل )العمليات التكاملية(، أفكار معينة وفهمها، في جملة واحدة )العمليات الصغر

وتنظيم األفكار في صورة ملخصة )العمليات الكلية(، واستنتاج معلومات غير مقصودة من الكاتب )العلميات المتممة(، وتعمل 

تها من لدن القارئ وأغراضه )سياق العمليات السابقة معا، في تبادل وتأثير وتأثر، ويمكن ضبطها والتحكم فيها، ومالءم

 (00 -05م، 5332الحال(" )عصر، 
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كما يعد الفهم القرائي البنية األساسية التي ينطلق التلميذ من خاللها إلى تعلم واستيعاب المواد الدراسية ولكن بدرجات 

األهداف التي يسعى إلى تحقيقها  متفاوتة وفق درجة تشبعها بالعامل اللغوي، لذا يظل تنمية مهارات الفهم القرائي هدفا من

 (544، ص5342التربويين وعلماء النفس في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة المرحلة االبتدائية )عبد النبي،

ونظراً ألهمية الفهم القرائي فقد اهتمت به وزارات التعليم في العالم العربي ونصت وثيقة التعليم بالمملكة العربية السعودية 

 على تنمية مهارات الفهم القرائي بكافة مستوياته بدءاً بالمستوى الحرفي وانتهاًء بالمستوى اإلبداعي6ه( 4251)

وإذا كان الفهم القرائي مهما للتالميذ بصفة عامة، فإنه أكثر أهمية للتالميذ في المرحلة االبتدائية، وخاصة الذين يعانون من 

توبة، والذين يظهرون هذا الضعف في الفهم السطحي غير المتعمق للتراكيب ضعف في فهم واستخدام اللغة المنطوقة أو المك

اللغوية، والضعف في فهم معاني الكلمات من السياق، وتدنى القدرة على تكوين جمل ذات معنى مفهوم، األمر الذي يشكل 

وأهميتها ومهاراتها ومفهوم بالفهم  صعوبة في الفهم القرائي6 ومن هذا المنطلق يسعى الباحث في هذا المحور التعريف بالقراءة

 القرائي ومستوياته وأهميته واستراتيجيات تنميته وذلك في اآلتي:

 القراءة: مفهوم

تعد القراءة ركنا أساسيا من أركان االتصال اللغوي6 فعندما يكون المرسل كاتبا ال بد أن يكون المستقبل قارئا6 فهي 

إذ بدون القراءة ليست ثمة قيمة للكتابة6 والقراءة فن لغوييتصل بالجانب الشفهي للغة الوسيلة التي بها تتحقق غايات الكتابة6 

عندما تمارس جهرا بوساطة العين، واللسان، وترتبط بالجانب الكتابي للغةعندما تترجم الرموز المكتوبة سواء تم ذلك بالعين 

وتعد القراءة وسيلة من وسائل تحصيل الخبرات، وأداة  واللسان، أم بالعين فقط6 فعند القراءة تمارس اللغة شفهيا وكتابة6

 (522، ص .533الكتساب المعرفة، وتوسيع دائرة الخبرة )عطية،

وتوصف القراءة بأنها استخالص للمعنى من المادة المطبوعة أو المكتوبـة، أو القـدرة عـلىفك رموز المعاني من األشكال 

مـن المهـارات الثانويـةمثل اإلحاطة بنظام الحروف الهجائي وعالقة بعض  المكتوبة، وتتضمن القراءة سلسـلة متكاملـة

تتضمن أيضا المهارة الذهنية والحركة اآللية الخفيفة للعين  آخـر، كماالحروف مع بعضها لتشكل صوتا لغويا 

 (.1، ص5344)إسماعيل،

الرموز المكونة للجملة والفقرة ( بأنها تعرف على الرموز المطبوعة، وفهم لهذه .45، ص.533ويعرفها مدكور )

 والفكرة والموضوع6

وهي عملية عقلية انفعالية دافعية، تشمل تفسير الرموز والرسوم التي يتلقاهما القارئ عن طريق حواسه، وفهم المعاني، 

 (205 ، ص5343والربط بين الخبرة السابقة وهذه المعاني واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت )الشخص،

والقراءة عملية يراد بها الربط بين الرموز المكتوبة، وأصواتها وفهم معانيها وما بينالسطور وما خلفها أي ربط الكالم 

المكتوب بلفظه وفهم معناه بوصف اللغة ألفاظا تحملمعاني، فالكالم المقروء يتكون من رمز ولفظ ومعنى يعبر عنه اللفظ 

 (53، ص5342)عطية،
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لقراءة الوظائف التي تؤديها القراءة على المستوىالفردي أو االجتماعي، والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي: وتتضح أهمية ا

 (24-.1، ص 5343)صومان،

تعد القراءة إحدى وسائل االتصال األساسية النتقال األفكار بين الناس6 وبهاتنفتح أمام الفرد آفاق  الوظيفة المعرفية: 46

ا تساعد القراءة الفرد على التقدم في التحصيل الدراسي، ذلك ألن ثمة عالقة إيجابيةبين من المعرفة ال حدود لها6 كم

 التقدم في القراءة والتقدم في بقية مواد المعرفة6

وتتمثل في أنها تشيع القراءة في الفرد حاجات نفسية كثيرة، فبها يشبع حاجته لالتصال  الوظيفة النفسية: 56

على تنمية ميول الفرد واهتماماته واالستفادة -أيضا-ومشاعرهم، كما تساعد القراءة باآلخرينومشاركتهم في أفكارهم 

 من أوقاتالفراغ واالستمتاع بها، ذلك ألنها تمثل إحدى الهوايات الممتعة للفرد6

منها وتتجلى هذه الوظيفة في إن القراءة تؤدي دورا أساسيا في إعداد الفرد للحياة االجتماعية،  الوظيفة االجتماعية: 06

يكتسب األفرادفكرهم واتجاهاتهم وقيمهم، كما تساعد الفرد على تفهم سلوك غيره ومشاعره وعلى تفهمالنظام 

االجتماعي لمن حوله، وللقراءة دورا في تقارب الفكر في داخل الجماعة، ذلك ألن انتشار ثقافة المجتمعبين األفراد 

 لى وحدة الجماعة وتضامنها6كلهم من شأنه أن يوجد أساسا ثقافيا مشتركا يساعد ع

ولما تقدم فإن القراءة تعد أساسا لبناء الشخصية اإلنسانية، ووسيلة الفرد في تكوينميوله، واتجاهاته، وبلورة قيمه، وتعميق 

 ثقافته، فضال عن كونها وسيلة الفهم والتعلموالتعليم6

 مهارات القراءة:

 (53، ص5353في المرحلة األساسية إلى تنميتها وهي:)الديسي،للقراءة ثالثة مهارات رئيسية يهدف تعليم القراءة 

وتعني تعرف الكلمات )بصريا، صـوتيا، ودالليـا( وذلـك مـن خـاللتعرف شكل الكلمة، صوت الكلمة، معنى مهارة التعرف:  -

 ـز أصـوات الحـروف،الكلمة6 وذلك من خالل تدريب الطالبعلى تعرف أشكال الحـروف العربيـة والتمييـز بينهـا، ثـم تميي

 .وأخيرا ربط شكل الكلمة وصتها بالمعنى المالئم

وتعني نطق صوت الحرف نطقا صحيحا، منفردا وفي كلـمات، وذلـكيتطلـب تـدريب الطـالب عـلى نطـق مهارة النطق:  -

صـوات الكلـمات أصوات الحـروف بالحركات، نطـق أصـواتالحروف المتشابهة في الصـوت والتجـاورة بـالمخرج، نطـق أ

 نطقـاصحيحا، التعبير بالصوت عن المعنى6

وتعني تمكين الطالب من معرفـة معنـى الكلمـة والجملـة، ثـم ربـطالمعاني، بهدف استخدامها في أنشطة الحياة6 . مهارة الفهم: 1

تحديـد  حديـد األفكـار في جمـل،يتم ذلـك مـن خـالل تـدريب الطلبـةعلى تحديد الفكرة العامة مـن الـنص، ومـن كـل فقـرة، ت

الكلـمات المفتاحيـة في الـنص، تحديـد األفكــار مــا بــين الســطور، ومــا وراءالسطور، نقد المقروء، واستخدام األفكار في 

 مواقف الحياة6
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اليسار بشكل  ( إلى أهم مهارات القراءة ومجاالتها تتمثل في اآلتي: قراءة نص من اليمين إلى5341ويشير العزاوي )

سهل ومريح، ربط الرموز الصوتية بالمكتوبة بسهولة ويسر، معرفة كلمات جديدة لمعنى واحد )مرادفات(، معرفة معان جديدة 

لكلمة واحدة )المشترك اللغوي(، تحليل النص المقروء إلى أجزاء ومعرفة العالقة بين بعضها بعضا، متابعة ما يشتمل علية 

اظ بها حية في ذهنه فترة القراءة، استنتاج المعنى العام من النص المقروء، التمييز بين األفكار النص من أفكار، واالحتف

الرئيسية واألفكار الثانوية في النص المقروء، إدراك ما حدث من تغيير في المعنى في ضوء ما حدث من تغيير في التراكيب، 

ي المفردات الجديدة من السياق، الوصول إلى المعاني المتضمنة أو اختيار التفصيالت التي تؤيد أو تنقص رأيا ما، تعرف معان

جلها، العناية بالمعنى في أثناء القراءة ،حسب األغراض التي يقرأ من أالتي بين السطور، تكييف معدل السرعة في القراءة 

كة الرجعية من آخر السطر إلى أول السريعة وعدم التضحية به، التمييز بين اآلراء والحقائق في النص المقروء، الدقة في الحر

وجه التشابه واالفتراق بين الحقائق المعروضة، تصنيف الحقائق وتنظيمها وتكوين رأي فيها، الكشف عن أالسطر الذي يليه، 

 تمثيل المعنى والسرعة المناسبة عند القراءة الجهرية6

 الفهم القرائي:

سـاس عمليـات القـراءةجميعها، فالتلميذ يسرع في كـن القـول إن الفهـم أرات القـراءة، بـل يمهم مهـافهم من أتعد مهارة ال

األهداف التي هم يجهل معنى ما يقرأ، ولعل من أ إذاكـان، ويتعـثر ويتوقـف كان يفهم معنى مـا يقـرأ إذاالقراءة وينطلق فيها، 

فهـما صـحيحا حتـى هو أن يفهم المتعلم ما يقـرأ  اللغة كلها بشكل عام، لى تحقيقها في تعليم القراءة يشكل خاص وتعليمنرمي إ

 6نـستطيع اسـتخدام اللغـة كـأداةلتثقيفه وقضاء حاجاته الحياتية

إن الغايات المقصودة من درس القراءة في حقيقتها ال تقتصر على مجرد تعرف الطالب على الكلمات والجمل، أو النطق 

معاني الكلمات، وفهم معاني الجمل، والربط بين تسلسل األحداث، مع القدرة  تتضمن أيضا القدرة على الفهم؛ فهم بها، لكنها

علىاالستيعاب والنقد6 وقد تبين أنه في القراءة ال يقتصر الطالب على إدراك الكلمات، ومعرفة الحقائق المعروضة، ولكنه يدرك 

روضة فيها، كما أنه يقف من المقروء موقف الناقد، على العالقات القائمة فيما بينها، وينمي فهمه لألفكار المع أهميتها، ويقف

 (26، ص5343فيحكم على مدىصحته وقيمته والغرض منه )عبد العاطي،

أما عن تعريف مصطلح الفهم القرائي لغوياً، فقد عرف بأنه "معرفتك الشيء بالقلب، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته، وتفهم 

 هـ: مادة فهم(42506يع الفهم6 )ابن منظور، الكالم: فهمه شيئاً بعد شيء، ورجل فهيم: سر

وهذا التعريف اللغوي يشتمل على بعدين مهمين، ال تخلو غالبية تعريفات الفهم القرائي من اإللماح لهما، وهما: الطبيعة 

 (20.6، ص5342العقلية لعملية الفهم القرائي، والجانب البنائي لفهم باالعتماد على خبرات القارئ السابقة )حسانين،

نها نشاط حركي يربط بين المعلومات المرئيـة المكتوبـة والمعلومـات بأتعرف مهارات الفهم القرائي ا اصطالحاً فأم

 القراءة، ورأىالمخزونـة فيالعقل، وأحدث مواءمة ومماثلة بين هذه المعلومات وتلك ويشمل هذا النشاط معرفة الغرض من 

 (442، ص5341ل ذلك بمعرفة الفكرة العامة للموضوع المقروء )العزاوي،القارئ في النص المقروء، واالنتهاء من ك
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المعـاني من  السابقـة؛ الستنتـاجيعرف الفهم القرائي بأنه عمليـة مركبـة ومعقـدة يقـوم بهـا القـارئ مستخدما خبـراته كما 

تويـات تبدأ بالفهـم الحرفـيللنص )الفهـم النـص المقـروء، هذه العملية تتضمن على عمليـات عقليـة عليـا، ويندرج تحتها مس

 (446، ص5343عبد العاطي،)اإلبداعـي المبـاشر(، والفهـم االستنتاجي، والفهـم الناقـد، والفهـم التذوقـي، وختاما الفهـم 

قـده، وهي عمليـة عقليـة معقـدة، تعنـياستخالص المعنى من المادة المقروءة لخدمة فهم الـنص المقـروء، وتفسـيره ون

والقـدرة عـلىالقراءة في وحدات فكرية، وفهم الكلمات من السياق، واختيار المعنى المالئم لها، وتطبيق األفكاروتفسيرها في 

 (5.، ص5344ضوء الخبرة السابقة )إسماعيل،

عملية ثالثة ( الفهم بأنه عملية بنائية وتفاعلية يقوم بها القارئ، وتتضمن هذه الThompson, 2000: 3-4ينما اعتبر )

عناصر هي: القارئ، والنص القرائي، والسياق، أو هو مجموعة من العمليات الداخلية الشخصية، التي تختلف من شخص 

 آلخر، بل إنها تختلف عند الفرد من فترة ألخرى، ومن مرحلة لمرحلة6

خالل محتوى قرائي؛ بغية  ( بأنه عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ من51، ص 5343عرفه عبد الباري )

 استخالص المعنى العام، ويستدل على هذه العملية من خالل عدد من المؤشرات السلوكية6

( الفهم القرائي بأنه العملية التي يستطيع القارئ من خاللها استخالص المعنى Snow, Catherine, 2002: 11كما بين )

من الفهم القرائي ثالثة عناصر أو مكونات هي القارئ، والنص القرائي، وبنائه من خالل تفاعله مع الصفحة المكتوبة، ويتض

 والسياق6

ويعرف الفهم القرائي كذلك باعتباره عملية تفكير تعددت أبعادها، يتفاعل منها القارئ، والنص، والسياق، وهو عملية 

دة تتطلب التنسيق لعدد من مصادر استراتيجية تمكن القارئ من استخالص المعنى من النص المكتوب، كما أنه عملية معق

 (5056، ص 5330المعلومات ذات العالقات المتبادلة6 )شحاتة والنجار، 

( بأنها عملية عقلية معرفية يصل بها القارئ إلى معرفة المعاني التي يتضمنها 5.4، ص5342ويرى حجاج وآخرون )

الربط بين الكلمات والجمل والفقرات ربطا يقوم على عمليات النص المقروء اعتمادا على خبراته السابقة وذلك من خالل قيامه ب

التفسير والموازنة والتحليل والنقد ويتدرج في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للنص وتنتهي بالفهم اإلبداعي له حتى يتمكن من بناء 

 المعنى من النص من خالل تفاعله معه6

ة المعاني التي يتضمنها النص المقروء نثرا كان أم شعرا اعتمادا على وهو عملية عقلية معرفية يصل بها القـارئإلى معرف

 خبراته السابقة، وذلـك مـنخالل قيامه بالربط بـين الكلـمات والجمـل والفقـرات ربطـا يقـوم عـلى عمليـات التفـسير، والموازنـة،

بـالفهم اإلبـداعي لـه حتـىيتمكن من بناء المعنى من والتحليل، والنقد، ويتدرج في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للـنص وتنتهـي 

 (22، ص5345)شحاته والسمان، 6النص من خالل تفاعله معه

واستنتاجاً مما سبق من تعريفات يمكن القول إن القارئ الجيد هو الذي يفهم ما يقـرؤه، ويلـتقط المعـاني، وهـو قـادر عـلى 

ساسيات من األفكار، ويقـرأ بعنايـة وفي تمهـل، والقـارئ الجيـدقارئ منتج، أن يسـتوعبالموضوع، ويستنبط التفصيالت واأل

 قادر على إعادة بناء النص، فهو يربط بين خبرته السابقة ومعارفـه ومـا يقـرؤه لينـتجأفكارا جديدة6
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 خصائص الفهم القرائي:

 (53، ص.534ص منها: )معتق،في ضوء التعريفات السابقة يمكن القول بأن الفهم القرائي يتميز بعدة خصائ

  أنه عملية عقلية تتم داخل عقل اإلنسان، وبالتالي ال يمكن رؤيتها أو مالحظتها بشكل مباشر، وإنما نستدل عليها من

للفرد، وأن الفهم عملية تفكير، هذه العملية تقوم على )التعرف على  Reading Performanceخالل األداء القرائي 

 ها، ومعرفة معانيها من خالل السياق، واستنتاج األفكار العامة، والرئيسة، والفرعية(الكلمات، وفهم مدلوالت

  أنه عملية بنائية على اعتبار أن القارئ يستحضر ما لديه والبناء على ما لديه من رصيد معرفي في ضوء استفادته

 بالمقروء6

 راتيجياته القرائية وفقاً لطبيعة النص القرائي، أنه عملية استراتيجية، بمعنى أن القارئ الكفء هو الذي ينوع من است

 والموقف القرائي ذاته6

 أسس الفهم القرائي:

( إلى أن هناك عددا من المبـادئ تسـهم إسـهاما كبـيرا في تنشـيطالفهم 12، ص5342( في )عطية،2..4أشار الزيات )

 القرائي وينبغي مراعاتها من المعنيين في تعليم القراءة وهي:

 وهذا يعني أن الفهم القرائي يقـتضي اسـتخدام اللغـة فيالعمليات الذهنية التي يجريها  لقرائي عملية معرفية:الفهم ا

القارئ من أجل الوصول إلى المعاني بمعنـى أن القـارئال يمكنه أن يفكر أو يدرك المعاني مـا لم يسـتطع معرفـة 

 المقروء6الكلـمات والتراكيـب اللغويـةالتي يشتمل عليها النص 

 :وهذا يعني أن القـراءة بحـد ذاتهـا تعـد نوعـا مـن أنـواعالمشكالت التي يواجهها القارئ  الفهم القرائي عملية تفكير

وإذا ما كانت القراءة كذلك فإنها تقتضي إعمال الفكـرفي المقروء واستنتاج ما يتضمنه المقروء وما خلف سطوره 

 فاً 6ً وبذلك تكون القراءة نشـاطاذهنيا هاد

 وهـذا يعنـي أن يكـونالقارئ إيجابيا في تفاعله مع الفهم القرائي يقتضي التفاعـل النشـط بـين القـارئ والمقـروء ،

 6النص مستخدما بنيته المعرفية في التعامل مع المعلومـاتالتي يتضمنها النص من أجل فهمه والتمكن منه

 :هنية تعني قدرة القـارئ عـلى تعـرفالكلمات والتراكيب المقروءة بشكل الطالقة الذ الفهم القرائي يستلزم طالقه ذهنية

 سريع وقراءتها قراءة متواصـلة غـير متقطعـة مـعالقدرة على اكتشاف المعاني الكامنة في فقرات النص المقروء6

 المكونات التفاعلية للفهم القرائي:

 (.42، ص.534وهي كاآلتي: )الحربي، هناك ثالثة عناصر متداخلة، تتفاعل مع بعضها للفهم القرائي
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تؤثر خصائص القارئ العقلية والمعرفية والدافعية على اختياره للمواد موضوع القراءة، وعلى قدرته على  القارئ: 46

 القراءة من حيث الكم والكيف6

لنحو، هناك بعض المعايير التي يجب أن تطبق على النصوص، وهذه المعايير خاصة في اختيار الكلمات وا النص: 56

ولبلوغ الفهم يبني القارئ عددا من باإلضافة إلى أهمية الموضوع، وصعوبة النص، وأسلوب الكاتب، ومعرفة المتعلم6

 (05، ص5343التمثيالت المعينة، والتي تتمثل فيما يلي: )عبد الباري،

 :تفيد القارئ  والتي تتمثل في الصياغة اللغوية للموضوع مستخدما مفردات وتراكيب الشفرة الظاهرة للنص

 على فهم الرسالة اللغوية6

 :ويقصد بأساس النص مجموعة األفكار المكونة للموضوع، والتي تعبر عن المعنى  أساس النص أو قاعدته

 العام لموضوع القراءة6

 :ويقصد بها الطرائف التي تعالج من خاللها األفكار الواردة في الموضوع، لتعين على  النماذج العقلية

 ة العامة، أو الغاية من الموضوع للمستقبل أو القارئ6توصيل الفكر

ثناء قراءة النصوص، كما يؤدي السياق دوًرا كبيًرا تنباط معاني المفردات الصعبة في أيسهم السياق في اس السياق: 06

 في تنمية الثروة اللغوية6

موعة عناصر تتفاعل مع ( في تعريفه لمكونات الفهم القرائي وعناصره بأنه )مج5.4، ص5342وهنا يرى وهيب )

بعضها البعض متمثلة في القارئ والنص، والسياق، على أن يقوم فيها القارئ بتوظيف قدراته العقلية واللغوية بشكل صحيح 

باإلضافة إلى إلمامه باستراتيجيات الفهم القرائي التي تعينه على استقبال وفهم الفكرة العامة أو الغاية من الموضوع، حتى ولو 

 بيئته الثقافية واالجتماعية6تجاوز 

 مستويات الفهم القرائي:

ق سم الفهم القرائي إلى مستويات دنيا ومـستويات عليـا بحـسب المهـارات والقـدرات التـييتطلبها كل مستوى من تلك 

رئ أثناء القراءة ال يقوم المستويات، وليس الهدف من هذا التقـسيم وضـع الحـدود الفاصـلة بـينالعمليات المكونة للقراءة؛ ألن القا

بالبحث عن المستويات الدنيا ثم المستوياتالعليا، وإنما يقوم بعملية مزج بين العمليات والمستويات؛ لذلك كـان الهـدف مـن هـذا 

على  التقـسيم، هـوتسهيل مهمة المعلم في إعداد أهداف للقراءة، وفي استخدام طـرق تـدريس تـساعد عـلى تنميـة قـدرةالتالميذ

فهم المادة المقروءة، وتحديد نوع الخبرات التي ينبغي أن يقدمها المعلمون لتحسين قـدرةالتالميذ على فهم المقروء 6ووفقا لتقسيم 

الفهم القرائي تبعا للعمليات العقلية غير المحـسوسة إلى عـدةمستويات يندرج تحت كل مستوى من هذه المستويات مجموعة مـن 

، 5345ة، فإنـه يمكـنتحديد المفهوم العام لكل مستوى من هذه المستويات كما يلي : )شحاته والسمان،المهـارات الفرعيـ

 (:542 -542، 5335و)الناقة وحافظ، (432-435ص
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ويعني فهم الكلمات والجمل واألفكار والمعلومات واألحداث فهما مباشرا كما ورد ذكرها  مستوى الفهم المباشر: 46

ا المستوى هو األسـاس الـذي تبنـى عليـه بقيـة المـستويات األخـرى، فالقـارئ إذا لميستطع صراحةفي النص، ويعد هذ

 الفهم المباشر للنص فلن يستطيع بالضرورة أن يقوم بعملية االستنتاج أو التذوق أو النقد6

اتـب ولم يـصرح بهـا في ويعني قدرة القارئ على التقاط المعاني الضمنية التـي أرادهـا الك مستوى الفهم االستنتاجي: 56

الـنصوقدرته على الربط بين المعاني واستنتاج العالقات بين األفكـار والقيـام بالتخمينـات واالفتراضـات لفهـمالنص 

 المقروء6

ويعني قدرة القارئ على إصدار حكم على المادة المقروءة لغويا ودالليا ووظيفيـا، وتقويمهـا  مستوى الفهم الناقد: 06

 جودة والدقة، ومعرفة قوة تأثيرها على القارئ وفق معايير مضبوطة ومناسبة6مـنحيث ال

ويعني قدرة القارئ على اإلحساس بالجو العام للنص وبمشاعر الكاتب والفكرة التي يرمي  :يمستوى الفهم التذوق 26

القـيم واالتجاهـاتالشائعة في يعبر عن إدراكه للوحدة العضوية فيه وإدراك الـترابط بـين أجزائـه، واسـتنباط  إليها، كما

 النص وأسرار الجمال في التعبير والتصوير6

ابتكار أفكار جديدة جيدة واقتراح اتجاه أو مسار فكري جديد؛ حيث يبـدأ القـارئ  ويعني اإلبداعي:مستوى الفهم  26

فكر فيما وراء ـى آخـربمعن مـماهو معروف من حقائق ومعلومات ولكنه يرى لها استخدامات جديـدة غـير تقليديـة6 أو

النص المقروء، فـيفهم العالقـات القائمـة بـين األسـباب والنتـائج ويـضيف للـنص معـانجديدة وحلوال للمشكلة التي 

 وردت فيه ولكن بطريقة مبتكرة غير مسبوقة6

 (.44، ص5341لى ثالثة مستويات كما يأتي: )العزاوي،إصنفت مستويات الفهم القرائي كما 

-إدراك العالقة بين كلمتين-تعيين مضاد الكلمة-تحديد معنى الكلمة وفهم دالالتهاتية: مستوى الكلمة ويشمل المهارات اآلأوالً: 

 .القدرة على تصنيف الكلمات في مجموعات متشابهة المعنى

ربط الجملة بما -من معنى نقد ما تضمه الجملة-هدف الجملة وفهم دالالتها تحديد اآلتية:ثانياً: مستوى الجملة ويشمل المهارات 

القدرة على تصنيف الجمل وفق -إدراك العالقة الصحيحة بين جملتين ونوع هذه العالقة-يناسبها من معاني ونصوص متشابهة

 وأفكار6 آراءليه من إ ما تنتمي

 األساسيةفكار األ دراكإ-وضع عنوان مناسب للفقرة-الفقرة إليهما تهدف  إدراك اآلتية:ثالثاً: مستوى الفقرة ويشمل المهارات 

 راء6قويم الفقرة في ضوء ما تضمنه من أفكار وآت-في الفقرة

-5.م، .533وهناك تصنيفات أخرى يضعها الباحثين لمهارات الفهم القرائي، في ثالثة مستويات، هي )طعيمة والشعيبي، 

.0:) 
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 :وتحديد التفاصيل، وتحديد الفكرة  ويطلق عليه قراءة السطور، ويتضمن: "تطوير الثروة اللفظية، الفهم الحرفي

 العامة المصرح بها، وفهم بناء النص، وتنفيذ التعليمات"6

 :ويطلق عليه قراءة ما بين السطور، ويتضمن: "تفسير المعنى المجازي للكلمات، وتعرف فكرة  الفهم التفسيري

غير المصرح بها، وتفسير المشاعر، الكاتب ورأيه، واستخالص النتائج، والتنبؤ باألحداث، وتعرف الفكرة المحورية 

 وتحليل الشخصيات"6

 :ويطلق عليه قراءة ما وراء السطور، ويتضمن مهارات "تقدير مدى دقة الكاتب في التعبير عن  الفهم التطبيقي

 األفكار، وتمييز الحقائق واآلراء، وحل المشكالت"6

فكير يمارسها القارئ عند القراءة، وهي: وحدد )هريس وسميث( مستويات للفهم القرائي في أربعة عمليات للت

 (5.2، ص5342)األحول،

 :وتتطلب هذه العملية استدعاء القارئ، أو تحديده لمعلومات معينة ذكرها الكاتب في موضوعه  عملية التحديد

 وهي عملية تنم عن فهم القارئ ألفكار الكاتب6

 :لنص، باعتباره مخططا عقليا، أو باعتباره تركيبا، وتتطلب هذه العملية اختيار القارئ لجزء من ا عملية التحليل

 ويتم في هذه العملية استنباط المعلومات من النص القرائي6

 :وتتطلب هذه العملية حكم القارئ على المعلومات والبيانات الواردة في النص المقروء، وفق  عملية التقويم

 معايير معينة، أو في ضوء مجموعة من القيم والمؤشرات6

 ويتم في هذه العملية توظيف المعلومات التي ذكرها الكاتب في مجاالت أخرى، أو في مواقف  التطبيق: عملية

 مشابهة6

واستنتاجاً مما سبق يمكن القول إن للفهم القرائي مستويات عليا، ومستويات دنيا، تندرج تحت مظلة كل مستوى مجموعة 

يد مستويات الفهم القرائي ومهاراته هو تبسيط فهمها ومناقشتها، وتسهيل من المهارات التي يتطلبها كل مستوى، والغاية من تحد

 وتقديم استراتيجيات تهدف على تنميتها6 التدريب على استخدامها، وصياغة أسئلة على ضوء تلك المهارات6

 أهمية الفهم القرائي:

ئدة من أي قراءة بال فهم، والقارئ الذي يعد الفهم القرائي أكثر مهارات القراءة أهمية؛ فهو الغاية لكل قراءة، وال فا

يتمكن من مهارات فهم المقروء يحقق األهداف التي يقرأ من أجلها؛ فيوسع من خبراته، ويستفيد من تلك الخبرات في حل 

وثراء مشكالته، ويسيطر على مهارات اللغة، ويمتلك القدرة على تحقيق النجاح في العملية التعليمية، إضافة إلى تسارع أفكاره، 

 معلوماته، وما يصاحب ذلك من ثقة في النفس، وقدرة على إبداء الرأي، والنقد، والتذوق، واإلبداع6
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ويؤدى الفهم القرائي دوًرا أساسيًا وبارًزا في عملية القراءة، إذ يعد الغاية منها في المقام األول، فالفهم مطلب لغوي 

 –في حال الفهم  –داف القراءة فهو أصل القراءة ألن الذاكرة طويلة المدى من أسمى أه نه يحقق هدفاً وتعليمي وتربوي وذلك أل

تنظم ذاتها تبعا للفهم في فاعلية أكثر وبجهد أقل، ومن ثم يمكن القول إن الفهم القرائي أساس لتعليم المقروء، واالستفادة منه في 

 (442، ص5344تعلم غيره6 )فضل هللا، 

 ة إبراز أهمية الفهم القرائي من خالل محورين أساسيين هما:( إمكاني222، ص5342ترى حسانين )و

ي شتى المجاالت، والتي ينعكس عليه الفهم القرائي بتحقيق العديد من الفوائد ف : حيثالقارئالمحور المتعلق بالفرد  46

 من أهمها:

من المعارف الخاصة بالمتعلم عكس ما الفهم القرائي يجعل المقروء جزءاً ال يتجزأ حيث أن  الفكري للمتعلم:الثقافي و المجال-أ

يساهم في توسيع لم من السيطرة على مهارات اللغة6 ويمكن المتعوالتكرار، والذي سرعان ما ينسى، كما  يعتمد فيه على الحفظ،

على إدراك يكسبه القدرة اع أفكار المتعلم، وثراء خبراته6 ويساعد في اتسواالستفادة منها في حل مشكالته6 كما  خبرات المتعلم،

العالقات بين األسباب والنتائج، والقدرة على التصنيف، والنقد الموضوعي المبني على األدلة، وإصدار األحكام الصحيحة وفق 

 منهجية علمية سليمة6

في المواد، وليس الدراسي، والنجاح في كافة  أهمها: التفوقحيث يساهم في تحقيق مكاسب للمتعلم  :التعليمي للمتعلم المجال-ب

إزالة الحواجز بين عن التركيز على الحفظ دون الفهم6 وكذلك التقليل من األخطاء التعليمية، والتي تنتج مادة محددة فقط6 و

اختصار الوقت والجهد على يعود منها إلى ضعف فهم المقروء6 كما تتضح األهمية في  المتعلم والمواد التعليمية، خاصة ما

 روء، وعدم اللجوء إلى المزيد من الحفظ، والتكرار للتحصيل الجيد6المتعلم، نتيجة لسرعة فهم المق

الشعور بالمتعة الذات، والثقة بالنفس6 و أهمها: تقدير، فالفهم القرائي يضيف للمتعلم أموراً النفسي واالنفعالي للمتعلم المجال-ج

 راءة، وتنمية ميوله القرائية6تكوين اتجاهاته اإليجابية نحو القلمقروء6 ووالترويح عن النفس، نتيجة لفهم ا

حيث ينعكس عليهم فهم األفراد القرائي، ويحقق له فوائد متعددة يتمثل أهمها إيجاد نخبة المحور المتعلق بالمجتمع:  .1

من القادرة والرواد في كافة المجاالت تتسلح بالعلم الغزير، والفهم العميق6 والمساهمة في حل مشكالت المجتمع، وذلك 

فادة األفراد من خبراتهم في حل مشكالتهم، ومشكالت مجتمعهم6 كذلك شيوع النقد البناء القائم على عن طريق است

 .الفهم، وتعزيز جوانب اإلبداع، واالبتكار في كافة المجاالت

 العوامل المؤثرة في الفهم القرائي:

 (55، ص.534ها )عياصرة وعاشور،يتأثر الفهم القرائي بمجموعة من العمليات يتطلب وجودها في العمل القرائي، ومن

 :وتتمثل في عملية التعرف إلى الكلمات وخزن معناها في الذاكرة قصيرة المدى التي تستوعب  العمليات العقلية الدنيا

 ( عناصر، وتعد عملية التعرف وفك الرموز عملية جوهرية في الفهم،1-2من )
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أن  لل الجهد واالنتباه المبذول للفهم، فإذا ما استطاع القارئفالقارئ يبذل جهدا عقليا كبيرا في تعرف الكلمة، مما يق 

سيصل إلى مستوى أعلى من الفهم، وعليه فإن كفاءة الفهم وفعاليته تعتمد على يطور قدرته على سرعة التعرف 

 تعرف الكلمة بشكل آلي6

 :معناها بشكل مفرد، والعمل على  وهنا ال بد أن يتجاوز القارئ مستوى تعرف الكلمة وتحديد العمليات العقلية العليا

تحديد معنى الكلمة بناء على الجمل والتراكيب )مثل الفقرات والنصوص(، والقدرة على تفسير العالقات االرتباطية 

 بين هذه الجمل والفقرات6

 :فالقارئ يخزن في ذاكرته طويلة المدى الكثير، وتمثل هذه  الربط اآللي بين محتوى النص والخبرات السابقة

(، وهي تراكيب معقدة من Schemataالمعلومات وتخزن في الذاكرة من خالل مخططات ذهنية معرفية تعرف ب )

 معلومات الفرد، وتتضمن معرفته، وتبرز أهميتها في مساعدة القارئ على فهم ما يقرأ6

 المؤثرة ومنها: ( إلى عدد من العوامل441-442، ص5345ويشير شحاته والسمان )

 المرتبطة بالنص المقروء: لالعوامأوالً: 

 :تعد المفردات من أكثر العوامل التي تؤثر على سهولة أو صعوبة فهم النص المقروء، وهناك عدةعوامل  المفردات

 األفكار6للمفردات يمكن أن تجعل النص المقروء سهل الفهم ومنها طول الكلمة، وتكرار الكلمة وشيوعها، وتداعي 

 :اني من العوامل التي تؤثر عـلى فهـم الـنص المقـروء وتـؤثر عـلى سـهولته أوصعوبته، تعد الجمل العامل الث الجمل

وتؤثر كذلك على بساطة األسلوب وسرعة فهم الفكـرة، وهنـاك عـامالنللجمـليمكـنأن يجعـاللنص المقروء سهل الفهم، 

 الجملة ونوعالجملة6طول : وهما

 :6يجب مراعاة الـسهولة والدقـة والتنظـيم في عـرض أفكـار 6 ولذاالمقروءتعد األفكار جوهر النص  عرض األفكار 

 فالجملة المفيدة تؤدي معنى كامال، ويختلف مـستوى صـعوبة الجملـة أو سـهولتها تبعـا لعـدداألفكار التي  :النص

 تشتمل عليها6

 وتشوق  لألذهان، تعتمد النصوص المقروءة السهلة على الرسوم التوضيحية؛ لتقرب المعنى :الصور والرسوم

والـصورفي  القراءة6 فالرسـوماتالفردإلى عملية القراءة، وتثير انتباهه، وتحفز ميله، وتدفعه إلى ممارسة مهارة 

الكتب المدرسية عادة تعتبر جزءا تكميليا لما يتعلمه التلميذ، وتختلف مساحة الصور تبعـا الخـتالفمستوى القراءة ونوع 

 6المستويات األولى للقراءة، وتقل عددها ومساحتها كلمازاد المستوىالموضوع، فتكثر الصور في 

 والفراغات  ويقصد بهـا أسـلوب الطباعـة مـن حيـث حجـم الحـروف، وطـول الـسطور، وحجـم الهـوامش، :الطباعة

 6بين السطور، وجودة الورق
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 المقـروء، ويقـصد بـه وصـفالفقرات التمهيدية  يعد التنظيم من أهم العوامل المـساعدة عـلى سـهولة فهـم الـنص :لتنظيما

ويعمل التنظيم على تقديم المفاهيم  التي عادة ما تـساعد القـارئ عـلى فهـم محتـوى الـنص بتقـديم مختـصر ألجزائـه،

 6بشكل عام ثم تتطور فـيما بعـد

 ثانياً: العوامل المرتبطة بالقارئ:

لمـؤثرة في فهـم المقـروء، فهـو يجـب أن يمتلـك مهـاراتواستراتيجيات مناسبة لفهم القارئ هو العامل الثـاني مـن العوامـل ا

 المقروء حتى يحدث توافق بينه وبين النص، ويتأثر الفهم القرائي بعوامل مرتبطة بالقارئ منها:

 3613– 3602ترتبط القدرة العقلية بالتحصيل في القراءة بمعامالت ارتبـاط تـتراوح بـين  :مستوى ذكاء القارئ ،

 القـراءة6فالقـدرةالعقلية أهم عامل يرتبط بالتقدم في القراءة مع جود عوامل أخرى تؤثر على التقدم في 

 .حيث ترتبط المستويات التعليمية والثقافية للقارئ بالفهم القرائي ارتباطا إيجابيا، مستويات القارئ التعليمية والثقافية

 الثقافية للقارئ ارتفع فهمه للـنص المقـروء وسـهل الـنص المقـروء بالنـسبة لـه،فكلما ارتفعتالمستويات التعليمية و

 6والعكس صحيح

 .يعد المحصول اللغوي من المفردات اللغوية للتالميذ من العوامل التي تـسهم في تقـدم المفردات اللغوية للقارئ

مهـم في أي برنـامج تعليمـي يـراد لـه أنيحقق  مـستوىالتلميذ في القراءة، حيث إن نمو المفردات واتساع معناها أمر

 (5343)عبد الباري، وظائف اللغة في التواصل

 6تمثل السيطرة اآللية على عمليات القراءة إحدى األساسيات التي يتوقف عليها السيطرة اآللية على عمليات القراءة

متـصلتين: العمليـةاألولى: الـشكل الميكـانيكي مستوى الفهـم فيالقراءة، ويمكن تحديد عمليـات القـراءة في عمليتـين 

وتشمل هذه  أياالستجابة الفسيولوجية لما هو مكتوب، والعملية الثانية: عملية عقلية يتم من خاللهـا تفـسير المعنـى،

 6العملية التفكير واالستنتاج

 .التي نصت عليها جميع قوائم مهارات  يعد فهم المعنى العام للمقروء أحد المهارات األساسيةفهم القارئ للمعنى العام

 الفهـمالقرائي، أما فهم المفردات فهو عامل مساعد لفهم المعنى العام

 6 من أهم متطلبـات القـراءة كعمليـة عقليـة الـربط بـين الخلفية والخبرة السابقة للقارئ أو التجربة الشخصية له

المقروء، ألن الفهم في القـراءة يعتمـد عـلى خلفيـة القـارئ  الخـبرة الشخـصية للقـارئ، والمعاني المتضمنة في النص

 مـن المفهومات المختلفة

 6حيث يستطيع الكاتب أن يستنتج مستوى الدافعية لدى القارئ على األقل فيما يتعلق مستوى دافعية القارئ

دافعية أضعف منقراءة  –ألعم في ا –بمـستوىاالستعداد للتعلم قويا كان أم ضعيفا، فالقراءة الترويحية مثال تتضمن 

 (52، ص5342)عطية، موضوع له عالقة بمهنة الشخص
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 .ميل اإلنسان إلى القراءة واهتمامه بالموضوع الذي يقرأ من أجله يعـد عـامال أساسـيا في ميول واهتمامات القارئ

 تحديـدسهولة النص المقروء بالنسبة له

تؤثر في عملية الفهم القرائي ترتبط بجانبين رئيسين، هما القارئ ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن العوامل التي 

والمادة المقروءة، فهناك عوامل تتعلق بالقارئ من حيث )قدراته العقلية والتعليمية واللغوية، وميوله ودافعيته، وخبراته 

ظيمها، ودرجة سهولتها أو تعقيدها(، السابقة(، واألخرى تتعلق بالمادة المقروءة، من حيث )مفرداتها، وتراكيبه، وأفكارها وتن

 وتعد القدرة اللغوية للطالب من أهم العوامل التي تحدد كيفية تفاعله مع المادة المقروءة واستيعابه لها6

 استراتيجيات تنمية الفهم القرائي:

ويؤدي ضعف إن إتقان الفهم القرائي عملية تحتاج إلى تدريب مستمر، وتتطلب من التلميذ قدرات ومهارات خاصة، 

التلميذ في هذه المهارات إلى العجز عن فهم واستيعاب المقروء6لذا فإن السبيل إلى تحسين قدرة التلميذ على الفهم القرائي يكون 

من خالل تدريبه على استخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات الفهم واالستيعاب التي تمكنه من الوعي بعمليات تفكيره 

 وأهم تلك االستراتيجيات هي: رات واعية وصحيحة أثناء القراءة6الذاتية، واتخاذ قرا

 ( أن هناك بعض المقترحات التي تتصل بتطوير الفهم القرائي لـدى المتعلمـين ومنها:23، ص5342ويرى عطية )

 د الغرض تطوير دافعية المتعلمين نحو القراءة عن طريـق إبـداء المسـاعدة لهـم في تحسـينالرغبة في القراءة، وتحدي

منها وتدريبهم على اسـتخدام المعـاجم لتطـويرقدراتهم على فهم معاني المفردات والتراكيـب المقـروءة، فضـال عـن 

تـدريبهم عـلىاستخراج األفكار التي يحملها المقروء، وتلخيص المقروء، وتدريبيهم على تحديد مـاهو مهم في المقروء 

كير القـارئ ومـن شـأنذلك كله اإلسهام في تنمية القدرة على الفهم القرائي وصياغة األسئلة التي يمكن أن توجه تف

 وتطويره6

  قيام المعلمين بمساندة المتعلمـين لغـرض تقليـل الفـارق بـين قـدراتهم ومتطلبـاتالهدف من القراءة حتى يصل المتعلمون

 عتماد على أنفسهم من دون مساندة6إلى المستوى الـذي يمكـنهم مـن التعامـلمع المقروء بشكل مستقل باال

 ـيم القـراءة أثبتـت فاعليتهـا في زيـادة الفهـمواالســتيعاب وتنميــة قــدرات ح إســتراتيجيات جديــدة في تعلـاقــترا

ئي، ستراتيجية اكتســاب المفــردات لتحســين الفهــم القــراوإ التفكــير كــالتعليم الموجــه، والتــدريس التبــادلي،

 6خــرائطالمفاهيم وإستراتيجية

الفهم القرائي ومنها، كما  تسهم في تنميةستراتيجيات التي يمكن أن إل( إلى عدد من ا53435ويشير شحاته والسمان )

 يلي:

 يطلـب مـن التلميـذ تقـديم معلومـات تـرتبط بالمعلومـات القرائيـة  اإلستراتيجية هـذه في القرائي.ستراتيجية التنبؤ إ

لمقدمـة لـه والتنبـؤبالمحتوى القرائي من خالل عنوان الدرس أو أفكار الكاتب أو التنبؤ بما يتوقع حدوثه بعد انتهاء ا
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وهـي: الـوعي القـصةأو القصيدة أو الموضوع القرائي بصفة عامة، وذلك من خالل أنماط التنبؤ القرائي الثالثـة 

 لنص المقروء، والتنبؤ القرائي لما بعد األحداث6القرائي، والتنبؤ القرائي القائم على عنوان ا

 قيـام التلميـذ بتحويـل العمـل األدبي إلى شـكل أدبي آخـر كـأن  اإلستراتيجيةتتضمن هذه ستراتيجية التحويل.إ

يحـواللتلميذ موضوع القراءة إلى قصة أو مسرحية أو يشترك جماعة من الطالب في إعـادة أنـشودة جماعيـةتعبر عن 

يمكن للتلميذ أن يحول النص المقروء إلى مجموعة من الصور أو بالتمثياللصامت أو أداء  القرائي كمامون المض

 6الدور

 ستراتيجية لتعلم التعاوني: إCooperative Learning: ستراتيجية متكاملة، تتضمن عملية تنظيم اجتماعي وهي إ

عاً في أداء أنشطة مطلوبة منهم لتنمية الفهم القرائي بهدف تعزيز فرص حدوث التعلم عبر تعاون ومشاركة األطفال م

 (Rice, 2009:3في إطار مجموعات صغيرة العدد6 )

 يعرف النشاط التمثيلي بأنه ذلك النشاط الذي يقـدم التمثيليـات الـشعرية أو النثريـة  التمثيلي:ستراتيجية النشاط إ

 6تثقيفيـة أم فكاهيـة ترفيهيـةبأنواعهـاالمختلفة سواء أكانت تعليمية أم أخالقيـة أم 

 لتساؤل الذاتي: اSelf-Questioning : ،يرى كثير من الباحثين أن التساؤل الذاتي ذو أثر فعال في تنشيط األطفال

وتشجيعهم على فهم المقروء وتحسينه، فتوليد األسئلة ذاتياً ت عد بمثابة إشارات باتجاه الفهم العميق للنص القرائي، وفي 

 (12، ص 5334)إسماعيل،  يكون من دواعي االستكشاف فيما يخفق عقل المتعلم عن فهمه6 الوقت ذاته

 سـتراتيجية فاعلـة في تعد هذه اإلستراتيجية أكثر اإلستراتيجيات بساطة، ومع ذلك فهي إ الحكاية:ستراتيجية إعادة إ

يطلـب مـن الطـالب أن يقومـوابدور تـدريسالقراءة، وتؤدي إلى تحسين مستوى الفهم القرائي لدى الطـالب، وفيهـا 

 6المؤلف، ويعيدوا حكاية القصة في كلماتهم الخاصة للمعلم أو لمجموعة المـستمعين

 تشير إلى العملية التي يتم فيها اختصار بشكل المقروء، وإعادة إنتاجه بصورة أخرى من خالل ستراتيجية التلخيصإ :

ره من األفكار الرئيسة والنقاط األساسية، مما يسهم في تنمية مهارة مجموعة من اإلجراءات تبقى على أساسياته وجوه

التلميذ في التركيز على المعلومات المهمة من الحقائق واألدلة، وأيضا تعرف غير المهم من خالل استبعاده 

 (054، ص5342)األحول،

 الدراسات السابقة: .1.1

ألهداف الدراسة ات الدراسة الحالية، وسيتم استعراض الدراسات وفقاً تناول الباحث الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغير

 ومنهجها وعينتها وأدواتها وإبراز أهم النتائج6 ويعرضها الباحث من األحدث إلى االقدم وذلك على النحو التالي:

دائية، في ضوء تقويم محتوى موضوعات القراءة للصف الرابع بالمرحلة االبت (1212هدفت دراسة البنداري وآخرون )

بعض مستويات الفهم القرائي بكتاب اللغة العربية المقرر على الصف الرابع، ويحمل عنوان )اللغة في حياتي( بالفصل الدراسي 
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األول ولتحقيق هدف البحث تم إعداد مجموعة من األدوات المتعددة، والتي من خاللها نصل لنتائج حقيقية مثل إعداد قائمة 

قرائي للصف الرابع االبتدائي، وتم عرض هذه القائمة المبدئية على المحكمين للوصول للصورة النهائية بمستويات الفهم ال

للقائمة، والتي اشتملت أيضا على ثالثة محاور هي المحور األول )مستوى الفهم المباشر( والمحور الثاني )مستوى الفهم 

مني(، وكذلك قد تم إعداد استمارة تحليل لمحتوى موضوعات التفسيري( والمحور الثالث: مستوى الفهم االستنتاجي )الض

القراءة للصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األول بكتاب )اللغة في حياتي(، وذلك في المحتوى والتقويم واألنشطة، وقد 

للصف الرابع، جاءت أهم نتائج البحث بعدم توافر مستويات الفهم القرائي بشكل مناسب في محتوى موضوعات القراءة 

ويوصى البحث الحالي باالهتمام بمحتوى موضوعات القراءة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي بالمرحلة االبتدائية في ضوء 

 مستويات الفهم القرائي المعدة بالقائمة6

يم األنشطة تحديد مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالبات الصف الثالث المتوسط، وتقو (1219وهدفت دراسة األحمدي )

اللغوية في كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في ضوئها، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى وهو 

أحد أساليب المنهج الوصفي، بأداة علمية تتضمن مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالبات الصف الثالث المتوسط، وبعد التأكد 

ا، بدأت الباحثة في تحليل األنشطة اللغوية في كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط في مكونات من صدق األداة وثباته

( نشاطاً، وقد تم اختيار األنشطة بطريقة العينة 545)الفهم القرائي، واستراتيجية قراءة، والتحليل األدبي( والبالغ عددها )

ب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث بعد التحقق من مناسبتها واستيفائها القصدية6 وللوصول للنتائج استخدمت الباحثة األسالي

( .5(6 وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: تحديد )Holstiللشروط، وهي: التكرارات، والنسب المئوية، ومعادلة هولستي )

ى خمس مستويات )الحرفي، مهارة من مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالبات الصف الثالث المتوسط، موزعة عل

واالستنتاجي، والنقدي، والتذوقي، واإلبداعي(، كما أظهرت النتائج ضعف تضمين مهارات الفهم القرائي في كتاب لغتي 

الخالدة، وخصوصاً مهارات الفهم النقدي والتذوقي واإلبداعي، كما قدمت تصوراً مقترحاً لألنشطة اللغوية، تم بناؤهفي ضوء 

 لقرائي التي توصلت إليها الدراسة6مهارات الفهم ا

إلى معرفة مدى تركيز األسئلة التقويمية في كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي ( 1219وهدفت دراسة الصويركي )

على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة وفق تصنيف بلوم لألهداف المعرفية، وتكونت عينة الدراسة من جميع األسئلة الواردة 

( سؤاال، وتم تصميم أداة الدراسة وهي عبارة عن معايير تصنيف بلوم للمستويات ٤٣٥اب اللغة العربية والبالغ عددها )في كت

المعرفية، وأظهرت النتائج ما يلي: تركيز أسئلة كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي على المستويات الدنيا من التفكير 

(، بينما حصلت المستويات العليا من التفكير )التحليل، التركيب، التقويم( %2.نسبة ))التذكر، الفهم، التطبيق( وحصلت على 

 (، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بأسئلة مستويات التفكير العليا في الكتاب المذكور6%00على نسبة )

صوص القرائية، وقياس درجة تحديد مهارات الفهم القرائي في تدريبات الن (1211وهدفت دراسة العبد العالي والرشيدي )

توافر هذه المهارات المتعلقة المستويات التالية: )الحرفي، واالستنتاجي، والناقد، والتذوقي، واإلبداعي( في هذه التدريبات، 

لتحليل ولتحقيق هذا الهدف، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وبناء عليه تم تصميم قائمة مبدئية بمهارات الفهم القرائي وبطاقة 

( مهارة6 وبينت 52المحتوى، وتم التأكد من صدقهما وثباتهما6 واحتوت قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائية على)
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نتائج البحث أن مهارات الفهم القرائي حصلت على نسب غير متوازنة في تدريبات النصوص القرائية، حيث نالت مهارات 

(ء بينما افتقرت التدريبات لجميع المهارات المتعلقة بمستوى الفهم % 2.61توافر بلغت ) المستوى الفهم الحرفي أعلى نسبة

(، وبلغت مهارات %5265التذوقي، كما روعي المهارات الباقية بنسب ضعيفة حيث بلغت مهارات المستوى االستنتاجي )

أسفر عنه البحث من نتائج تم تقديم  (6 في ضوء ما%062(، وبلغت مهارات المستوى اإلبداعي )%4462المستوى الناقد )

 تصور مقترح لتدريبات النصوص القرائية يسهم في عالج نواحي القصور6

إلى تقويم أسئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة المقررة على الصفوف  دراسة هدفت (1211وأجرى عوض والسليم )

الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية في ضوء مستويات الفهم القرائي ومهاراته بالمملكة العربية السعودية6 ولتحقيق هذا الهدف 

فوف الثالثة األخيرة، من ميذ المرحلة االبتدائية بالصتم بناء قائمة بمستويات الفهم القرائي ومهاراته التي ينبغي تنميتها لدى تال

سئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة )كتاب الطالب وكتاب النشاط(، وضبطها6 وتم بناء بطاقة تحليل خالل اإلجابة عن أ

ائي ومهاراته التي محتوى لكتب الحديث والسيرة للصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية، في ضوء مستويات الفهم القر

أسفرت عنها القائمة سالفة الذكر والتأكد من صدقها وثباتها6 بعد ذلك تم تحليل محتوى اثني عشر كتابا للحديث للصفوف الثالثة 

األخيرة من المرحلة االبتدائية للفصل الدراسي األول والثاني، بواقع أربعة كتب لكل صف باستخدام بطاقة تحليل المحتوى 

ر6 وأسفرت النتائج عن وجود ضعف في غالبية مستويات الفهم القرائي ماعدا ما يخص المستوى الحرفي سالفة الذك

واالستنتاجي حيث كانت نسبة تكرارها أعلى، في حين انعدم المستوى التذوقي بشكل كامل في كتب النشاط وكتب الطالبة لكل 

تناولت مستويات الفهم القرائي  2.2والسيرة )كتب الطالبة(  الصفوف الثالثة6 بلغ عدد األسئلة والتدريبات في كتب الحديث

فالفهم اإلبداعي  %365وأدناها نسبة الفهم الناقد بنسبة  %5.بنسب متفاوتة حيث جاء أعالها نسبة أسئلة الفهم الحرفي بنسبة 

للحديث والسيرة للصفوف  وغابت أسئلة الفهم التذوقي بنسبة صفر6 وبالنسبة ألسئلة وتدريبات )كتب النشاط( %.36بنسبة 

ثم الناقد  %0360فالمستوى الحرفي بنسبة  %23جاء أعالها نسبة مستوى الفهم االستنتاجي بنسبة  .22الثالثة؛ بلغ عددها 

وغابت أسئلة الفهم التذوقي  465وجاءت أسئلة وتدريبات الفهم التفسيري في أدنى المستويات حيث بلغت نسبتها  %4265بنسبة 

بتها صفرا6ً وبناء على نتائج البحث تم تقديم تصور مقترح ألسئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة في ضوء حيث كانت نس

مهارات الفهم القرائي6 وتقديم التوصيات والمقترحات6 وأوصت الدراسة بتناول مستويات الفهم القرائي جميعها في أسئلة 

 ة بمستويات الفهم الناقد واإلبداعي والتذوقي6وتدريبات كتب الحديث والسيرة بنسبة متوازنة مع العناي

دراسة هدفت إلى تحديد مهارات الفهم القرآني المناسبة والالزم توافرها في محتوى كتاب  (1211وأحرى البصيص )

"العربية لغتي" للصف الخامس األساسي، والوقوف على مدى مراعاة مستويات الفهم القرائي ودرجة توزعها في التدريبات 

ائية، وتوضيح مستوى تمثيل كل مهارة من مهارات الفهم القرائي في التدريبات القرائية6 ولتحقيق هذه األهداف، تم إعداد القر

( معيارا فرعيا تمثل مهارات الفهم 22قائمة بمهارات الفهم القرائي، وإعداد معيار التحليل في ضوئها، والذي اشتمل على )

د والتذوقي واإلبداعي، وقد تم تحليل محتوى التدريبات القرائية باستعمال المنهج الوصفي القرائي الحرفي واالستنتاجي والناق

التحليلي الذي يقوم على أسلوب تحليل المحتوى6 وتوصلت الدراسة إلى أن محتوى كتاب "العربية لغتي" راعى بدرجة جيدة 

( تدريبا، ولكنه أعطى 221ريبات القرائية البالغة )( من إجمالي التد%2.6.2مستويات الفهم القرائي ومهاراته بنسبة بلغت )

 (،%256.2بعض المستويات درجة اهتمام أكبر من المستويات األخرى، فجاء المستوى الحرفي أوال بنسبة بلغت )
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(، ثم المستوى التذوقي %.4562(، ثم المستوى الناقد بنسبة بلغت )%5.642تاله المستوى اإلنتاجي بنسبة اهتمام بلغت ) 

(، كما أظهرت النتائج تباين العناية بالمهارات الفرعية %6.2.(، وأخيرا المستوى اإلبداعي بنسبة بلغت )%.سبة بلغت )بن

 واختالف نسبة تكراراتها، وإغفال بعض المهارات التي لم تحظ بأية فرصة للتدريب عليها6

للمرحلة الثانويَّة،  Look Aheadبتقويم التدريبات المتضمنة في كتب  (Sirait, 2014قامت دراسة سايرت )و

والتطبيق، وقد استخدم الباحث المنهج  والفهم، التذكر، القرائي، وهيواقتصرت على المستويات الدنيا للتفكير في التصنيف 

رائيَّة الوصفي، واقتصرت عينة التحليلعلى التدريبات الخاصة بالقطع القرائيَّة، واستخدم الباحث جدوال لتحليل تدريبات القطع الق

على ضوء تصنيف أندرسون وكارثول لمستويات الفهم القرائي، وكانت نتيجة الدراسة أن التدريباتالتي تقيس مستويات التفكير 

 الدنيا سيطرت على جميع التدريبات، وخصوًصا مستوى التذكر6

اء كتب إلى معرفة مدى احتو (Talebinezhad, Mousavi, 2013كما هدفت دراسة طالبي نازد وموسفي )

اللغةاإلنجليزيَّة في المرحلة الثانويَّة في إيران على التدريبات الضروريَّة الخاصة بالقطع القرائيَّة، وذلك عن طريق مقارنتها 

بكتبالمتحدثين األصليين للغة اإلنجليزيَّة، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي، واقتصرت عينة الدراسة على التدريباتالواردة 

ب، وقد أعد الباحثان أربعة جداول للتدريبات الخاصة بالقطع القرائيَّة، وكانت نتيجة الدراسة أن القطعالقرائيَّة في الكتب في الكتا

 قد احتوت على التدريبات المهمة

 تعقيب الباحث على الدراسات السابقة:

حث ألوجه االستفادة من الدراسات السابقة بعد إطالع الباحث على الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات البحث، يعرض البا

 وذلك على النحو التالي:

 :من حيث األهداف 

اتفقت الدراسة الحالية في هدفها العام مع بعض الدراسات السابقة التي هدفت تقويم األنشطة التقويمية في ضوء مهارات الفهم 

( 5341( ودراسة العبد العالي والرشيدي ).534( ودراسة األحمدي )5353القرائي كما في دراسة البنداري وآخرون )

( التي هدفت إلى تقويم أسئلة وتدريبات كتب .534(6 بينما اختلفت عن دراسة عوض والسليم )5342ودراسة البصيص )

( التي هدفت تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة وفق تصنيف .534الحديث والسيرة6 بينما اختلفت عن ودراسة الصويركي )

 هداف المعرفية ومنها الفهم6بلوم لأل

 :من حيث المنهج 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى كما في دراسة البنداري وآخرون 

( ودراسة عوض 5341( ودراسة العبد العالي والرشيدي ).534( ودراسة الصويركي ).534( ودراسة األحمدي )5353)

 (53426( ودراسة البصيص ).534ليم )والس
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  :من حيث األدوات 

اتفقت الدراسة الحالية في أدواتها وهي إعداد استمارة تحليل لمحتوى موضوعات القراءة في المحتوى والتقويم واألنشطة 

 ( ودراسة5341( والعبد العالي والرشيدي ).534( ودراسة األحمدي )5353مع دراسات كل من البنداري وآخرون )

 (53426( ودراسة البصيص ).534عوض والسليم )

 :من حيث مجتمع الدراسة 

اختلفت الدراسة الحالية عن العديد من الدراسات السابقة التي هدفت مناهج مراحل دراسية مختلفة ومنها المرحلة الثانوية 

( التي هدفت .534مدي )( التي هدفت كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي، ودراسة األح.534كدراسةالصويركي )

( التي هدفت منهج 5353منهج لغتي للصف الثالث المتوسط، بينما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة البنداري وآخرون )

 لغتي للصف الرابع6 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة البحث وإطارها النظري6 -

 االستفادة من الدراسات السابقة في بناء المهارات الالزمة للفهم القرائي6 -

 االستفادة من االدبيات والدراسات السابقة في تحديد مستويات الفهم القرائي المتفق عليها بين الباحثين6 -

 تحديد محاور الدراسة النظرية والمراجع العلمية ومصادرها األولية6 -

 الدراسات السابقة في دعم اطر البحث النظرية وربطها بنتائج الدراسة الحالية6  االستفادة من نتائج -

 مميزات الدراسة الحالية:

تتميز الدراسة الحالية بانها من الدراسات القليلة التي هدفت تقويم األنشطة التقويمية في منهج لغتي للصف الرابع االبتدائي في 

رسي وذلك بهدف التحقق من تحقيق المنهج الدراسي ألهدافه، كما تميزت بأنها ضوء التوجهات بأهمية تقويم الكتاب المد

استهدفت الفهم القرائي بوصفه هدفاً من أهداف تنمية المهارات اللغوية عامة والقراءة بصفة خاصة، واعتبار ان القراءة مهارة 

 من المهارات التي تستند غليها المواد الدراسية األخرى6

 هجية البحث وإجراءاته  من .1

يتناول هذا الفصل منهج البحث، ومجتمع البحث، وأدوات البحث، وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، وتحليل المحتوى، 

 وإجراءات تطبيق البحث، واألساليب اإلحصائية المستخدمة6

 منهج البحث:. 1.1    

 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي بشقيه:
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ي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة ومشكلتها، واستخدم الباحث هذا المنهج الوصف -1

األسلوب لتحليل محتوى كتاب لغتي الجميلة المقرر على طالب الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية، في 

شطة التقويمية بالكتاب لمهارات الفهم القرائي6ويقصد هـ، وذلك لمعرفة درجة تضمين األن4220 -4225العام الدراسي 

بالمنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى"األسلوب العلمي الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي الكمي المنظم للمحتوى 

 (4016م، 5342الظاهر من خالل قراءته قراءة متأنية لتحديد ما يتضمنه" )فتح هللا، 

م الباحث هذا المنهج للكشف عن درجة تضمين األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة المنهج الوصفي المسحي، واستخد -1

للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي من وجهة نظر معلمي اللغة العربية6 ويقصد بالمنهج الوصفي المسحي 

تجاوز ذلك إلى دراسة العالقة المنهج الذي"وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن ي

 (4.46ه، .424أو استنتاج األسباب مثالً")العساف، 
 

 مجتمع البحث وعينته:  .1.1

( مجتمع الدراسة بأنه"جميع األفراد أو األشياء أو عناصر التي لهم خصائص واحدة يمكن 422،.533عرف أبو عالم )ي

 مالحظتها"، ويتكون مجتمع الدراسة مما يلي:

الجميلة المقرر على طالب الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية، للفصول الدراسية األول  كتاب لغتي -1

 م(53556–م 5354هـ )4222 -هـ 4220والثاني والثالث وعددها كتابين للعام الدراسي 

( 242ه، وقد بلغ عددهم)4220ي جميع معلمي اللغة العربية بالصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة المكرمة في العام الدراس -1

 معلما6ً

 عينة البحث. 1.1

 يلي: فيماتمثلت عينة الدراسة 

تم اختيار كتابي لغتي الجميلة المقرر على طالب الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية، للفصول الدراسية  -1

 م( إلجراء الدراسة التحليلية عليها53556–م 5354هـ )4222 -هـ 4220األول والثاني والثالث للعام الدراسي 

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من معلمي اللغة العربية بالصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة  -1

 ( من مجتمع الدراسة6 %.236) ( معلماً، بنسبة543المكرمة، وقد بلغت العينة في صورتها النهائية )

 ات البحث:أدو. 1.1

لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته تم بناء أدوات الدراسة المتمثلة في استبانة، وبطاقة تحليل المحتوى مقرر لغتي 

 الجميلة في ضوء مهارات الفهم القرائي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 ة للصف الرابع االبتدائي:إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الالزم توافرها في مقرر لغتي الجميل (4)

تم بناء قائمة مهارات الفهم القرائي الالزم توافرها في مقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي، بعد اتباع الخطوات         

 التالية:
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 تحديد الهدف من القائمة : -أ

رها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي استهدفت القائمة تحديد مجموعة من مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تواف      

الجميلة للصف الرابع االبتدائي، واتخاذها معياراً يقّوم في ضوئه األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة الذي يدرسه الطالب 

 بالصف الرابع االبتدائي6

 مصادر اشتقاق القائمة : -ب

 منها:على مجموعة من المصادر تم االعتماد في بناء قائمة مهارات الفهم القرائي 

 الرجوع إلى المصادر والمراجع والكتب التربوية التي تناولت مهارات الفهم القرائي6 -

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالدراسة6 -

 السعودية6أهداف التعليم بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية  -

 خصائص طالب الصف الرابع االبتدائي6 -

 ء والمختصين6أراء الخبرا -

 وصف القائمة في صورتها األولية:  -ج

( مؤشراً فرعياً، إليضاح درجة تضمين المهارات 03تضمنت القائمة في صورتها األولية خمس مهارات رئيسة يندرج تحتها)

 الرئيسة والفرعية في محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجملية، كما هو موضح بالجدول التالي:

 مهارات الفهم القرائي في صورتها األولية (1) جدول

 المؤشرات المهارات الرئيسة

 . مهارات الفهم الحرفي

 . مهارات الفهم االستنتاجي

 . مهارات الفهم النقدي

 . مهارات الفهم التذوقي

 . مهارات الفهم االبداعي

 03 مهارات الفهم القرائي

 

 ائي:الصدق الظاهري لقائمة مهارات الفهم القر -د

يقصد بالصدق الظاهري أن قائمة مهارات الفهم القرائي تقيس ما أعدت من أجله؛ وللتأكد من صدق األداة تم عرضها على 

(، وقد طلب منهم الباحث إبداء 4مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال المناهج وطرق التدريس اللغة العربية، )ملحق رقم

 آراءهم في النقاط التالية:

 لمهارة6أهمية ا 

 6مدى انتماء المهارات وارتباطها بموضوع الدراسة 

 6مدى انتماء المؤشرات الفرعية للمهارات الرئيسة للفهم القرائي 
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 6مالئمة الصياغة اللغوية ووضوحها 

 6مالحظات وتعديالت تسهم في تطوير أداة الدراسة 

فأعلى من المحكمين، كما قام الباحث بعدد من  % 23فاق وقد تم اإلبقاء على مهارات الفهم القرائي التي حظيت بنسبة ات       

التعديالت التي طلبها المحكمون6 والجدول التالي يوضح نسب االتفاق بين المحكمين في قائمة مهارات الفهم القرائي التي ينبغي 

 ربية السعودية6تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي بالمملكة الع

نسب االتفاق بين المحكمين في قائمة مهارات الفهم القرائي الالزم توافرها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي  (1) جدول

 الجميلة للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية

مهارات الفهم 

 الحرفي

مهارات الفهم 

 االستنتاجي
 ات الفهم التذوقيمهار مهارات الفهم النقدي

مهارات الفهم 

 اإلبداعي

 المؤشر
نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق
 المؤشر

نسبة 

 االتفاق

4 .2% 1 433% 40 .2% 4. .2% 52 433% 

5 .2% 2 .3% 42 .3% 53 .2% 5. 433% 

0 433% . .2% 42 433% 54 433% 51 433% 

2 .2% 43 433% 4. 433% 55 433% 52 .2% 

2 433% 44 .2% 41 433% 50 .2% 5. 433% 

. .3% 45 433% 42 .2% 52 .3% 03 .2% 

 

(، وهي نسب اتفاق مرتفعة تدل على صدق %433( و)% 3.يتضح من الجدول السابق أن نسب االتفاق تراوحت بين )

دائي6 وفي ضوء ذلك تم االطمئنان إلى محتوى قائمة مهارات الفهم عبارات القائمة، وأنها مناسبة لطالب الصف الرابع االبت

 القرائي، ومناسبتها لتحقيق أهداف البحث6

 وصف القائمة في صورتها النهائية: -ه

تكونت قائمة مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

( مؤشراً موزعة على خمس مهارات رئيسة، وذلك على النحو 03لمملكة العربية السعودية في صورتها النهائية من )االبتدائي با

 التالي:

 مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائية (1) جدول

 المؤشرات المهارات الرئيسة

 . مهارات الفهم الحرفي

 . مهارات الفهم االستنتاجي
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 . مهارات الفهم النقدي

 . مهارات الفهم التذوقي

 . مهارات الفهم االبداعي

 03 مهارات الفهم القرائي

 بطاقة تحليل محتوى: (5)

 تم بناء بطاقة تحليل المحتوى وفقاً للخطوات التالية:      

صف محتوى األنشطة التقويمية لكتاب لغتي الجميلة للتحديد الهدف من بطاقة تحليل المحتوى: تهدف البطاقة إلى تحليل  .أ

 6مهارات الفهم القرائيلتعرف مدى تضمنيها  الرابع االبتدائي

المعدة سابقا، باعتبار أن مهارات الفهم القرائي مصادر بناء بطاقة تحليل المحتوى: تم االعتماد في بناء األداة على قائمة  .ب

 هذه المهارات تمثل فئات مضمون بطاقة تحليل المحتوى6 

تحديد فئات التحليل درجة كبيرة من األهمية، حيث يترتب عليها نجاح أو فشل عملية  تحديد فئات التحليل: تمثل عملية .ج

تحليل المحتوى، وفئات التحليل هي مجموعة التصنيفات أو الفصائل التي يتم إعدادها في ضوء طبيعة المحتوى والهدف 

م فئات التحليل إلى قسمين: هما من التحليل؛ لكي تستخدم في وصف المحتوى بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية، وتنقس

(، وبناء عليه 420 ،425، ص6 5342فئات المضمون وتعبر عن ماذا قيل؟ وفئات الشكل وتعبر عن كيف قيل؟ )فتح هللا، 

العرض ، وفئات الشكل، وتمثلت في فئات مهارات الفهم القرائيتم تقسيم فئات التحليل إلى فئات مضمون، وتمثلت في 

 ضمني(6 -صريح)

كما يعرف عطية فئات التحليل بأنها" الفئات الرئيسة والفرعية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها، والتي يمكن تصنيف       

 كل صفة من صفات المحتوى على أساسها"، وبناء على ذلك تم تحديد فئات التحليل كما يلي:

 عددها خمس مهارات6فئات التحليل الرئيسة: وتتمثل في المهارات الرئيسة للفهم القرائي، و -

 ( مؤشرا036ًفئات التحليل الجزئية: وتمثلت في المؤشرات الفرعية لمهارات الفهم القرائي وعددها )

 التأكد من الكفاءة السيكومترية لألداة: .د

 تم التحقق من الكفاءة السيكومترية لألداة من خالل صدق األداة وثباتها، وبيانهما فيما يلي: 

 توى:صدق بطاقة تحليل المح -4

استمدت األداة صدقها من الصدق الظاهري لقائمة مهارات الفهم القرائي الالزمة لطالب الصف الرابع االبتدائي؛ نظرا ألن 

 فئات التحليل واحدة6

 المحتوى:ثبات بطاقة تحليل  -5

ة فدددي ظدددروف يقصدددد بثبدددات أداة التحليدددل "أن يعطدددي التحليدددل نتدددائج متقاربدددة أو نفدددس النتدددائج إذا طبدددق أكثدددر مدددن مدددر      

(6 وقد تم قيداس ثبدات أداة التحليدل بطريقدة إعدادة تحليدل المحتدوى؛ لكونهدا مدن أكثدر الطدرق .54م، ص 5332مماثلة")عبيدات،

وهي تعتمد على إجراء التحليل مرتين على المحتوى نفسه؛ للكشف عن مددى  المحتوى،مناسبة لتقدير الثبات في دراسات تحليل 

 (5526م، ص5332،طعيمة)عالياً ما كانت هذه الدرجة مرتفعة كلما كان معامل الثبات وكل التحليلين،االتفاق بين 
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الطريقددة األولددى أن يعيددد الباحددث نفسدده عمليددة التحليددل للمددادة نفسددها علددى فتددرتين  مختلفتددين،ويعدداد تحليددل المحتددوى بطددريقتين  

(6 وقد اختار الباحث الطريقدة الثانيدة، 552ص م،5332،ة)طعيم والطريقة الثانية أن يقوم باحثان بتحليل المادة نفسها متباعدتين،

-4225حيث قام بتحليل محتوى األنشطة التقويميدة بمقدرر لغتدي الجميلدة لطدالب الصدف الرابدع الفصدل الدراسدي األول، طبعدة 

الظدروف التدي  ه، والذي تم اختياره بطريقة عشوائية، واستعان بإحدى البداحثين المتمرسدين للقيدام بتحليدل المحتدوى بدنفس4220

 لقيدددداس الثبدددات فدددي تحليدددل المحتددددوى Holsti)وتدددم حسدددداب معامدددل الثباتباسدددتخدام معادلدددة هولسدددتي ) الباحدددث،حلّدددل فيهدددا 

 (54.6م، ص 5332،)عبيدات

 معادلة هولستي لقياس الثبات في تحليل المحتوى وصيغتها كاآلتي:        

=Cr 

 

 األول،عدد مؤشرات الفهم القرائي في التحليل  N2 و N1و التحليالن، تعني عدد المؤشرات التي يتفق عليها Mحيث إن: 

 وعدد مؤشرات الفهم القرائي في التحليل الثاني6

(، وتكرارات مهارات الفهم القرائي 510وحيث إن: تكرارات مهارات الفهم القرائي التي يتفق عليها التحليالن تساوي )        

(، وعليه تكون المعادلة 522كرارات مهارات الفهم القرائي في التحليل الثاني تساوي)(، وت5.2في التحليل األول تساوي )

 كاآلتي:

Cr ( =5×523(/)5.2+522( = )22./220( = ).06.%6وهي نسبة عالية تشير إلى ثبات أداة التحليل ،) 

 رابعا: إجراءات التحليل لألداة

 للقيام بإجراءات التحليل اتبع الباحث ما يلي: 

 : يد وحدات التحليلتحد -4

، أو توجد وحدات متعددة لتحليل المحتوي منها: الكلمة أو الموضوع، أو الفكرة، أو الفقرة أو الجملة، أو الفكرة، أو مقاييس المساحة والزمن        

كوحدة للتحليل، باعتبارها  (6 وقد اعتمد الباحث في دراسته على الفكرة425 -.42، ص6 .534الجداول، أو الصور، أو الرسومات )فتح هللا، 

كتاب وحدة ذات معنى، ومالئمتها طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها وبالتالي يمكن أن تشتمل مهارة من مهارات الفهم القرائي متضمنة في محتوى 

 الجميلة6لغتي 

 تحديد وحدة التعداد: -5

، وكل مرة لتحليل )فئة المضمون وفئة الشكل(اب عدد مرات ظهور فئات ااعتمد الباحث وحدة التكرار، وحدة للعد، ومن خاللها يتم حس        

 ظهور لها يحسب له تكرار6

 تحديد ضوابط التحليل: -0    

نظراً لكون أسلوب تحليل المحتوى يتصف بالموضوعية والعلمية فإنه يستلزم وضع أسس للتحليل مما يساعد على ارتفاع نسبة ثبات 

 دداً من الضوابط التي يسير عليها في التحليل وتتمثل فيما يلي: التحليل، لذا حدد الباحث ع

 استبعاد الغالف والمقدمة والفهرس من التحليل6  -

2M 
N1+N2 
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 التحليل في ضوء مهارات الفهم القرائي الالزمة ومؤشراتها المحكمة6 -

 استبعاد اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من التحليل6 -

 والتدريبات العلمية الواردة في محتوى األنشطة التقويمية6 والصور واألنشطةكال اشتمال التحليل على الرسومات واألش -

اللفظ أو في سياق آخر في وحدة التحليل ككل يحسب لكل مرة ترد فيها  المهارة بنفس، واعتبار أنه إذا تكررت الكتاب وفقراتهتحليل محتوى  -

 تكرارا6ً

 خطوات التحليل .1.1

 اآلتية:طة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة اتبع الباحث الخطوات إلجراء تحليل محتوى األنش

 قراءة قائمة مهارات الفهم القرائي ومؤشراتها بصورتها النهائية بعد إجراء الصدق والثبات6  (1

حصة حتى االطالع على محتوى األنشطة التقويمية في كتاب لغتي الجميلة موضع الدراسة وقراءة الموضوعات الواردة قراءة متأنية فا (1

 تتكّون لدى المحلل صورة واضحة عن الموضوعات واألفكار التي يتناولها المقرر6 

 تحديد المهارات الرئيسة والمؤشرات الفرعية التي ترتبط بالموضوعات واألفكار الواردة في المقرر6 (1

حليل مبدئية تسجل فيها العالمات التفصيلي، موجز(، باستخدام استمارة ت)التناول تحديد شكل التناول )صريح، ضمني(، ومستوى  (1

 التكرارية لفئات التحليل6 

 وضع عالمة )*( في المكان الخاص بكل مؤشر حسب ظهوره في الخانات المحددة لذلك في بطاقة التحليل6  (1

 غرض6تفريغ نتائج التحليل الخاصة بكل مهارة من المهارات الرئيسة والمؤشرات الفرعية في جداول خاصة تم إعدادها لهذا ال (1

 إجراءات تطبيق الدراسة .1.1

 التالية:سارت الدراسة وفق اإلجراءات 

األنشطة التقويمية االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت مهارات الفهم القرائي بشكل عام وتحليل محتوى   -1

 بشكل خاص6 بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي 

لتحديد قائمة مهارات الفهم القرائي األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي توى االطالع على مح -1

 الالزمة تضمينها بالكتاب6

عرض القائمة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية وتعديلها في ضوء آرائهم  -1

 ومقترحاتهم للتأكد من صدقها6 

 حويل قائمة مهارات الفهم القرائي إلى بطاقة تحليل محتوى6ت -1

 االستعانة بمحلل آخر )معلم لغة عربية لحساب ثبات بطاقة تحليل المحتوى(6  -1

 األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائيتطبيق بطاقة التحليل على محتوى  -1

 ذا الغرض6 جمع البيانات وتفريغها في الجداول المعدة له -1
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:. 1.1    

 اعتمد الباحث على األساليب اإلحصائية التالية:    

 لقياس ثبات بطاقة تحليل المحتوىHolsti 6معادلة هولستي  -1

ة بكتاب لغتي التكرارات والنسب المئوية لتكرارات كل مهارة فرعية متضمنة بمحتوى في محتوى األنشطة التقويمي -1

 الجميلة للصف الرابع االبتدائي محل الدراسة6

 ثانياً: أداة االستبانة     

 أعد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة استبانة كأداة لجمع البيانات، وتّم تصميمها وإعدادها من خالل اتّباع الخطوات التالية:      

 تحديد الهدف من االستبانة: (4)

درجددة تضددمين محتددوى األنشددطة التقويميددة بمقددرر لغتددي الجميلددة للصددف الرابددع نة فددي الكشددف عددن تمثددل الهدددف مددن االسددتبا    

 من وجهة نظر المعلمين6  االبتدائي لمهارات الفهم القرائي

 مصادر بناء االستبانة:  (5)

 6المعدة سابقامهارات الفهم القرائي االعتماد في بناء األداة على قائمة تم       

 :صدق االتساق الداخلي (0)

( معلم لغة عربية من خارج العينة 53التأكد من االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيقها على عينة استطالعية قوامها)تم       

بين العبارات المنتمية إلى كل محور فرعي، مع درجة Pearson Correlationاألساسية، وحساب معامل االرتباط بيرسون 

 المحور ككل6 وارتباط المحور باألداة6

بين عبارات كل مقياس مع درجة المقياس الفرعي الذي  Pearson Correlationمعامل االرتباط بيرسون  (1) جدول

 وردت فيه

المهارات 

 الرئيسة
 مهارات الفهم القرائي

ارتباط 

المحور 

 باألداة

مهارات الفهم 

 الحرفي

 6 5 4 3 2 1 العبارة

معامل  **0.741

 االرتباط
0.456** 0.523** 0.621** 0.712** 0.564** 0.612** 

مهارات الفهم 

 االستنتاجي

 12 11 10 9 8 7 العبارة

معامل  **0.821

 االرتباط
0.621** 0.654** 0.751** 0.732** 0.654** 0.672*** 

مهارات الفهم 
 **0.756 18 17 16 15 14 13 العبارة
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معامل  النقدي

 االرتباط
0.721** 0.654** 0.681** 0.761** 0.563** 0.643** 

مهارات الفهم 

 التذوقي

 24 23 22 21 20 19 العبارة

معامل  **0.675

 االرتباط
0.643** 0.762** 0.712** 0.632** 0.591** 0.566** 

مهارات الفهم 

 اإلبداعي

 30 29 28 27 26 25 العبارة

معامل  **0.825

 االرتباط
0.655** 0.711** 0.734** 0.691** 0.688** 0.712** 

  .(0.01**االرتباط دال إحصائي ًا عند مستوى )     

( .3622يتضح من الجدول السابق إلى أّن قيم االرتباط بين عبارات االستبانة ودرجة المحور الذي وردت فيه تراوحت بين )

( 36.12األداة ككل بين )( كأعلى قيمة ارتباط، كما تراوحت قيم االرتباط بين كل محور ودرجة 361.5و) ارتباط،كأدنى قيمة 

(، وتشير النتائج 3634( كأعلى قيمة ارتباط، وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوى الداللة)36224كأدنى قيمة ارتباط، و)

 السابقة إلى تمتع أداة الدراسة، وكل محور من محاورها الفرعية بدرجة عالية من االتساق الداخلي6

 ثبات االستبانة: (2)

ت المقياس بأنها قدرة األداة على إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار القياس على نفس الشخص عدة مرات في نفس يقصد بثبا     

الظروف6 وقد تم التأكد من ثبات المقياس بواسطة معامل الثبات ألفا كرونباخ في ضوء استجابات مقياس ليكرت الرباعي6 

 والجدول التالي يوضح ذلك:

 لالستبانة ومحاورها الفرعيةمعامل الثبات  (1) جدول

 معامل الثبات  المحاور الفرعية

 .36.4 مهارات الفهم الحرفي

 362.5 مهارات الفهم االستنتاجي

 .36.5 مهارات الفهم النقدي

 36.45 مهارات الفهم التذوقي

 36.04 مهارات الفهم اإلبداعي

 0..36 الثبات لألداة ككل

 



 
 

  
 

 

 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

(، وتراوحت في كل محور من محاورها الفرعية بين 0..36ونباخ لالستبانة مجملة )بلغت قيمة معامل الثبات ألفا كر

(، وتوضح النتائج السابقة أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات في كل محور من محاورها 36.04(، و)362.5)

 ع الدراسة6الفرعية، مما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج المستفادة منها وتعميمه على مجتم

 االستبانة في صورتها النهائية: (2)

 ( من خمس محاور فرعية كما يلي:0تكّونت االستبانة في صورتها النهائية )ملحق رقم   

 (6.- 4( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور األول: مهارات الفهم الحرفي، وتضمن )

 (456- 1مرقمة من )( مهارات، وهي .المحور الثاني: مهارات الفهم االستنتاجي، وتضمن )

 (426- 40( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور الثالث: مهارات الفهم النقدي، وتضمن )

 (526- .4( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور الرابع: مهارات الفهم التذوقي، وتضمن )

 (036- 52( مهارات، وهي مرقمة من ).المحور الخامس: مهارات الفهم اإلبداعي، وتضمن )

 ح االستبانة ومعيار الحكم:تصحي (.)

صيغت جميع عبارات االستبانة في االتجاه الموجب بحيث تدل الدرجة المرتفعة على ارتفاع درجة التضمين وتدل الدرجدة        

المنخفضة على انخفاض تلك الدرجة، وتكون اإلجابة عن العبارات عن طريق اختيار المعلمين بين إحددى خمدس بددائل موجدودة 

درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم بارة، والتي تقيس أمام كل ع

يلدي: )كبيدرة( تأخدذ أربدع درجدات، و)متوسدطة( تأخدذ ثدالث درجدات،  فيمداوتتمثل هذه البدائل ، من وجهة نظر المعلمين القرائي

 رجة واحدة6و)ضعيفة( تأخذ درجتين، و)منعدمة( تأخذ د

درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتدي الجميلدة للصدف الرابدع االبتددائي كما تّم استخدام المعيار التالي لقياس       

(، 0=4-2، وذلددك بتحديددد طددول خاليددا المقيدداس الربدداعي، وحسدداب المدددى )مددن وجهددة نظددر المعلمددين لمهددارات الفهددم القرائددي

(، ثدم إضدافة هدذه القيمدة إلدى أقدل قيمدة فدي 3612=2÷0فدي المقيداس للحصدول علدى طدول الخليدة، أي )وتقسيمه على أكبر قيمة 

 المقياس، وذلك لتحديد الحّد األعلى لهذه الخلية6 ويمكن تحديد المتوسطات الحسابية المرجحة على النحو التالي:

 عيالمتوسطات المرجحة لغايات الدراسة وفق المقياس المتدرج الربا (1جدول )

 درجة التضمين المتوسط المرجح

 كبيرة 2633إلى  .065من 

 متوسطة 0652إلى  5624من 

 ضعيفة 5623إلى  .461من 

 منعدمة 4612إلى  4من 
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 خطوات جمع البيانات .8.1

 تم تنفيذ الدراسة وفقًا للخطوات واإلجراءات التالية:

التي لهدا عالقدة بموضدوع الفهدم القرائدي لتكدوين خلفيدة مرجعيدة واسدعة عدن  االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة -4

 موضوع الدراسة6

 إعداد االستبانة بصورتها النهائية بعد التحقق من مؤشرات صدقها وثباتها6 -0

 الحصول على خطاب تسهيل مهمة باحث6 -2

مدع التأكيدد علدى المسدتجيبين أن المعلومدات التدي تدم  توزيع االستبانة على عينة المعلمين بعد أن تدم توضديح أهدداف الدراسدة، -2

 الحصول عليها هي موضع سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي6

جمدع االسدتبانات بعددد اإلجابدة علددى فقراتهدا، والتأكددد مدن مناسدبة معلومددات االسدتبانة للتحليددل اإلحصدائي، ثددم تفريغهدا ورصددد  -.

 البيانات في جداول خاصة6

 (،SPSSيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي؛ تمهيًدا إلجراء معالجدة البياندات إحصدائيًا باسدتخدام البرندامج اإلحصدائي )جمع الب-1

 واستخالص النتائج وتحليلها وتفسيرها في فصل خاص استناًدا لما تم التوصل إليه من نتائج6

 لالستبانة: أساليب المعالجة اإلحصائية .9.1

، وتم استخدام (SPSS)يانات إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم إدخال الب       

 األساليب اإلحصائية المناسبة، وهي كما يلي:

 لقياس صدق االتساق الداخلي لألداة6 (Person Correlation)معامل ارتباط بيرسون  -

 ات األداة6لقياس ثب Cronbach's alpha)معامل ألفا كرونباخ ) -

درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي المتوسطات الحسابية، وذلك لقياس  -

 6من وجهة نظر معلمي اللغة العربية لمهارات الفهم القرائي

 االنحرافات المعيارية؛ لتحديد مدى تشتت إجابات عينة الدراسة عن المتوسط6 -

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها .1

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم 

عنها تحليل البيانات، ومناقشتها وتفسيرها، والوصول لالستنتاجات المتعلقة  نتائج الدراسة التي أسفريلي  اوفيم ،القرائي

 ، وذلك على النحو التالي:البحثوع بموض

 اإلجابة عن السؤال األول للدراسة:     

ما مهارات الفهم القرائي التي تتطلبها األنشطة التقويمية في مقرر لغتي الجميلة : نص السؤال األول للبحث على ما يلي

 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي؟
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التي تتطلبها األنشطة التقويمية بمقرر مهارات الفهم القرائي إعداد قائمة ب وقد أجاب الباحث عن هذا السؤال من خالل       

لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي، وقد تم االستناد في إعداد القائمة إلى كتب المختصين، والدراسات السابقة ذات العالقة، 

لتأكد من صالحيتها وصدقها الظاهري تم عرضها وفي ضوء ذلك قام الباحث بإعداد مفردات القائمة في صورتها األولية، ول

على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وقد حظيت القائمة بنسبة اتفاق 

( من آراء السادة المحكمين، وفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم قام الباحث بالتعديالت المطلوبة؛ وقد أصبحت %23تجاوزت )

 ( مؤشراً موزعاً على خمس مهارات رئيسة، وفقا للجدول التالي: 03ئمة في صورتها النهائية مكونة من )القا

قائمة بمهارات الفهم القرائي الفهم القرائي الالزم تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف  (1) جدول

 الرابع االبتدائي

 المؤشرات المهارة الرئيسة

ارات الفهم مه

 الحرفي

 تحديد الكلمات المفتاحية في النص المقروء 46

 تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص المقروء 56

 تحديدمرادف الكلمات الواردة في النص المقروء 06

 تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى 26

 تحديدعالقة الجملة بفكرة النص 26

 يصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد مثنى جمع 6.

هارات الفهم م

 االستنتاجي

 استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص المقروء 16

 استنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص المقروء 26

 استنتاجسمات الشخصية المتضمنة بالنص المقروء 6.

 التنبؤبخاتمة النص المقروء 436

 ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص المقروء 446

 جبعض المعاني الضمنية بين سطور النصاستنتا 456

 مهارات الفهم النقدي

 تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء 406

 التمييزبين الخطأ والصواب في المواقف التي تضمنها النص المقروء 426

 إصدارحكم على األفكار الواردة في النص 426

 نصإبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة في ال 4.6

 التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل 416

 التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص المطروح 426

مهارات الفهم 

 التذوقي

 استنباطالقيم السائدة في النص المقروء 4.6

 تحديدمواطن الجمال في النص المقروء 536
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 يعبر عنالشعور العاطفي تجاه النص المقروء 546

 الصور الخيالية بالنص المقروء تحديددالالت 556

 يبيننوع المشاعر واالنفعاالت المتضمنة في النص المقروء 506

 يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص 526

مهارات الفهم 

 اإلبداعي

 استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص 526

 التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة 5.6

 ت وردت بالنص المقروءاقتراححلوال مبتكرة لمشكال 516

 اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء 526

 تقديمأدلة على صحة المعلومات بالنص المقروء 5.6

 إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء بأسلوبه الخاص 036

 

تقويمية بمقرر لغتي الجميلة يشير الجدول السابق أن قائمة مهارات الهم القرائي التي ينبغي تضمينها في محتوى األنشطة ال    

 ( مؤشراً موزعة على خمسة مهارات رئيسة، على النحو التالي:03للصف الرابع االبتدائي شملت)

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم الحرفي، وتضمنت ) (1

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم االستنتاجي، وتضمنت ) (1

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم النقدي، وتضمنت ) (1

 ( مؤشرات فرعية6.الفهم التذوقي، وتضمنت ) مهارة (1

 ( مؤشرات فرعية6.مهارة الفهم اإلبداعي، وتضمنت ) (1

 اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع : نص السؤال الثاني للبحث على ما يلي

 االبتدائي لمهارة الفهم الحرفي؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي طبعة        

، للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية، لكل مؤشر م(5355–م 5354هـ )4222 -هـ 4220

حرفي، والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم الحرفي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم فرعي من مؤشرات مهارة الفهم ال

( تكراراً، 535القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، علماً بأن إجمالي مهارات الفهم القرائي الواردة في الكتاب المقرر بلغت)

 وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:
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مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي مرتبة درجة توافر  (8) جدول

 تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل 

الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 4 %265 52 41 44 تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى 2

. 
يصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد مثنى 

 جمع
42 43 52 262% 5 

4 
تحديد الكلمات المفتاحية في النص 

 المقروء
45 44 50 260% 0 

0 
تحديدمرادف الكلمات الواردة في النص 

 المقروء
45 43 55 264% 2 

5 
تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص 

 المقروء
43 1 41 065% 2 

 . %564 44 2 1 تحديدعالقة الجملة بفكرة النص 2

توافر مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة 

التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

 االبتدائي

.. 2. 452 %5062 

 

( 452تدائي )الرابع االب الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم الحرفي التي تم %5062مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

تناولها المقرر في المؤشر"تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى"، حيث جاء في المرتبة األولى بين مهارات الفهم الحرفي 

من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "يصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد مثنى جمع"،  (%265المتوافرة، بنسبة )

(6 بينما جاء في المراتب األخيرة %260(، ثم المؤشر " تحديد الكلمات المفتاحية في النص المقروء"، بنسبة )%262بنسبة )

عالقة الجملة بفكرة  "تحديد (، والمؤشر%065) قدرهاالمؤشر:"تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص المقروء"، بنسبة 

( من مجموع وحدات التحليل6 والشكل %564) النص"، والتي تمثل أقل مهارات الفهم الحرفي التي تضمنها المقرر بنسبة قدرها

 التالي يوضح ذلك6
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 (1) شكل

 يلة للصف الرابع االبتدائيدرجة توافر مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجم

 

 

كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم الحرفي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغتي 

اف المعياري، لكل مؤشر الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحر

من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم الحرفي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، ولمهارة الفهم 

 الحرفي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

قويمية بمقرر لغتي الجميلة استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم الحرفي في األنشطة الت (9) جدول

 بالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التضمين
 الترتيب

 4 كبيرة 3622 0602 تحديد الكلمات المفتاحية في النص المقروء 4

 5 كبيرة 36.2 0602 ثنى جمعيصنفالكلمات تصنيفا نحويا مفرد م .

 0 كبيرة 3612 .065 تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى 2

 2 متوسطة .361 0641 تحديدمرادف الكلمات الواردة في النص المقروء 0

 2 متوسطة 3625 .063 تحديدمضاد الكلمات الواردة في النص المقروء 5

 . ةمتوسط 3610 .063 تحديدعالقة الجملة بفكرة النص 2

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم الحرفي باألنشطة 

 التقويمية للمقرر
 متوسطة 3622 0654
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تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم الحرفي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة 

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات 3622(، وانحراف معياري)0654بمتوسط حسابي )بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، 

مهارات الفهم الحرفي المتضمنة التي تم تناولها المقرر من وجهة نظر المعلمين في المؤشر"تحديد الكلمات المفتاحية في النص 

ا مفرد مثنى الكلمات تصنيفا نحوي (، يليها المؤشر "يصنف0602بمتوسط حسابي )المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى، 

(6 بينما جاء في .065) الكلمات المتشابهة في المعنى"، بمتوسط حسابي (، ثم المؤشر "تحديد0602بمتوسط حسابي )جمع"، 

عالقة الجملة  "تحديد (، والمؤشر:.063) المراتب األخيرة المؤشر:"تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى"، بمتوسط حسابي

 (063.6) مهارات الفهم الحرفي التي تضمنها المقرر، بمتوسط حسابيبفكرة النص"، الذي يمثل أقل 

ويالحظ من النتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم الحرفي أن هناك        

تحديد الكلمات المفتاحية في النص  تذبذباً في قياس مهارات الفهم الحرفي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارات"

المقروء"، و"تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى"6 بينما تنخفض في مهارات أخرى كمهارة"تحديدعالقة الجملة بفكرة النص"6 

ي حالة وقد يعود ذلك لغياب تدريج مهارات الفهم الحرفي عند بناء األنشطة التقويمية بالمقرر، مما أفقدها التوازن والشمول، وف

استمرار النشاطات على وضعها، فإن ذلك قد يسبب قصوراً لدى الطالب في الفهم الحرفي والذي يعد ذو أهمية كبيرة في فهم 

النص المقروء وتحليله تحليالً لغوياً، ويتوقف على ذلك قدرة الطالب على اكتساب مهارات الفهم القرائي األخرى، كالقدرة على 

( التي .534لنقد، والتذوق األدبي للنصوص المقروءة6 وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة األحمدي )االستنتاج، والتفسير، وا

أظهرت أن تضمين مهارات الفهم الحرفي يأتي في المراتب األولى بين مهارات الفهم القرائي المتضمنة في األنشطة اللغوية في 

 كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط6

هر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر، ويمكن عزو ذلك إلى إلمام المعلمين بمحتوى كما تظ      

 فيماالمقرر وما يتضمنه من مؤشرات متعلقة بالفهم الحرفي، ووعيهم بأهمية تضمين المقرر لمهارات الفهم الحرفي، خصوصاً 

حيث إن هناك نقصاً واضحاً في األنشطة المعززة لهذه المهارة، مما يؤثر في مستوى يتعلق بتحديد عالقة الجملة فكرة النص، 

 الفهم الحرفي لدى الطالب6

 اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي : نص السؤال الثالث على ما يلي

 االستنتاجي؟لمهارة الفهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي،        

للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم 

ة لمهارات الفهم االستنتاجي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في االستنتاجي، والنسبة اإلجمالي

 ( تكراراً، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:202الكتاب المقرر، والتي بلغت)
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الرابع االبتدائي درجة توافر مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف  (12) جدول

 مرتبة تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل 

الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

1 
استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة 

 في النص المقروء
42 42 05 .63% 4 

2 
ردة في النص استنتاجاألفكار الفرعية الوا

 المقروء
42 45 5. 26.% 5 

44 
ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص 

 المقروء
44 . 53 061% 0 

. 
استنتاجسمات الشخصية المتضمنة 

 بالنص المقروء
. 2 44 564% 2 

45 
استنتاجبعض المعاني الضمنية بين 

 سطور النص
. 2 43 46.% 2 

 . %63. 2 5 0 التنبؤبخاتمة النص المقروء 43

توافر مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى 

األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف 

 الرابع االبتدائي

22 2. 432 4.62% 

 

( 432الرابع االبتدائي ) الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم االستنتاجي التي %4.62درها )مرة، بنسبة إجمالية ق

تم تناولها المقرر في المؤشر" استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى بين 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "استنتاجاألفكار الفرعية %63.مهارات الفهم االستنتاجي المتوافرة، بنسبة )

(6 %061(6 ثم المؤشر"ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص المقروء"، بنسبة )%.26الواردة في النص المقروء"، بنسبة )

(، والمؤشر" %.46) ص"، بنسبة قدرهابينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:"استنتاجبعض المعاني الضمنية بين سطور الن

( من %.36) بخاتمة النص المقروء"، والتي تمثل أقل مهارات الفهم االستنتاجي التي تضمنها المقرر بنسبة قدرها التنبؤ

 مجموع وحدات التحليل6 
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 (:1) شكل

 ف الرابع االبتدائيدرجة توافر مهارة الفهم االستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للص

 

كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم االستنتاجي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب  

افات المعيارية، لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحر

لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم االستنتاجي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، 

 ولمهارة الفهم االستنتاجي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

ي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم االستنتاج (11) جدول

 بالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التضمين
 الترتيب

1 
استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية 

 الواردة في النص المقروء
 4 متوسطة 36.2 0653

44 
ربطاألسباب بالنتائج الواردة في النص 

 المقروء
 5 متوسطة 3624 0642

2 
استنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص 

 المقروء
 0 متوسطة .361 0644

. 
استنتاجسمات الشخصية المتضمنة 

 بالنص المقروء
 2 متوسطة 3612 0630

 2 متوسطة 3625 56.1استنتاجبعض المعاني الضمنية بين  45
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 سطور النص

 . متوسطة 3621 56.2 التنبؤبخاتمة النص المقروء 43

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم االستنتاجي 

 باألنشطة التقويمية للمقرر
 متوسطة 36.2 0631

 

الجميلة تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم االستنتاجي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات 36.2(، وانحراف معياري)0631بمتوسط حسابي )بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، 

مهارات الفهم االستنتاجي المتضمنة التي تم تناولها المقرر في المؤشر"استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص 

األسباب بالنتائج الواردة في النص  (، يليها المؤشر" ربط0653بمتوسط حسابي )ى، المقروء"، حيث جاء في المرتبة األول

 األفكار الفرعية الواردة في النص المقروء"، بمتوسط حسابي "استنتاج (، ثم المؤشر0642بمتوسط حسابي )المقروء"، 

 سطور النص"، بمتوسط حسابي بعض المعاني الضمنية بين "استنتاج (6 بينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:0644)

بخاتمة النص المقروء"، والذي يمثل أقل مهارات الفهم االستنتاجي التي تضمنها المقرر، بمتوسط  "التنبؤ (، والمؤشر:56.1)

 (56.26) حسابي

تاجي أن ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم االستن      

هناك تذبذباً في قياس مهارات الفهم االستنتاجي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة"استنتاجاألفكار الرئيسية 

والفرعية الواردة في النص المقروء"، و"استنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص المقروء"، بينما تنخفض في المهارة 

بين سطور النص"، و"التنبؤبخاتمة النص المقروء"6 وهذا األمر غير مبرر تربوياً، فالتوازن  "استنتاجبعض المعاني الضمنية

في قياس مهارات الفهم االستنتاجي أمر بالغ األهمية للطالب في هذه المرحلة الدراسية، خاصة عندما يتعلق األمر بعملية 

ي ضوءها تتحدد قدرة الطالب على فهم النص المقروء واستنتاج االستنتاج التي تمثل عنصراً بالغ األهمية في الفهم القرائي، وف

األفكار الرئيسية والفرعية، والمعاني الواردة في النص، وتكوين ملكة معرفية، وقدرة على استقراء النصوص، واستنباط 

ؤثر في فهم النص المقروء المضامين منها، وربط النتائج بمسبباتها، وتنمية التفكير العلمي في ضوء ذلك6 وكون إغفال ذلك قد ي

وتحديد أهدافه وغاياته وتذوقه، ويؤثر بالتالي على نمو المهارات العقلية واللغوية واألدبية لدى الطالب6 وقد يرجع ذلك إلى 

غياب منهجية علمية واضحة لبناء األنشطة التقويمية في ضوء مهارات الفهم االستنتاجي الالزمة لنمو الفهم القرائي لدى 

 6 الطالب

كما تظهر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم االستنتاجي، كما       

أن وجود مهارات الفهم االستنتاجي بدرجة متوسطة يمكن عزوها إلى وعي القائمين على تأليف المقرر بأهمية تنمية مهارة الفهم 

المرحلة العمرية التي بلغ فيها الطالب مستوى من النضج العقلي الذي يمكنه من القدرة على التفسير  االستنتاجي في هذه

واالستنتاج، وربط األسباب بالنتائج6 وقد يرجع مجيء مهارة التنبؤبخاتمة النص المقروء، كأقل المهارات المتضمنة بمحتوى 

قرر أن تنمية القدرة التنبؤية من خالل الفهم القرائي هي مرحلة متقدمة األنشطة التقويمية إلى اعتقاد القائمين على تأليف الم

 تتطلب مستوى من النضج العقلي الذي قد ال يتوافر لدى الطالب في هذه المرحلة،
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وهو أمر قد يجانب الصواب بالنظر إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة تدريب وتعليم على اكتساب المهارات العقلية المختلفة التي  

مع مستوياتهم العقلية  بأنشطة تتناسباعد على تنمية مهارات الفهم االستنتاجي، وأنه ينبغي التدرج في تزويد الطالب تس

 والمعرفية، وتساعدهم على نمو قدرتهم على التنبؤ بخاتمة النص المقروء6

 اإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة:

وى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي ما مدى تضمنين محت: نص السؤال الرابع على ما يلي

 النقدي؟لمهارة الفهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي،        

لمئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم النقدي، للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب ا

والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم النقدي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، 

 ( تكراراً، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:202والتي بلغت)

النقدي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي  درجة توافر مهارة الفهم (11) جدول

 مرتبة تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل 

الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

40 
تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة 

 لنص المقروءفي ا
4. 42 02 .62% 4 

4. 
إبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة 

 في النص
42 43 52 262% 5 

42 
إصدارحكم على األفكار الواردة في 

 النص
45 43 55 264% 0 

42 
التمييزبين الخطأ والصواب في المواقف 

 التي تضمنها النص المقروء
. 1 4. 063% 2 

42 
اعد واآلراء في التمييزبين الحقائق والقو

 النص المطروح
43 . 4. 063% 2 

41 
التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما 

 هو غير متصل
2 0 2 462% . 

توافر مهارة الفهم النقدي في محتوى األنشطة 

التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

 االبتدائي

.. 24 453 5562% 
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( 453الرابع االبتدائي ) الجميلة للصففي محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم النقدي 

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم النقدي التي تم %5562مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

ص المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى بين تناولها المقرر في المؤشر" تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في الن

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "إبداءالرأي في بعض %62.مهارات الفهم النقدي المتوافرة، بنسبة )

 (6%264(، يليه المؤشر "إصدارحكم على األفكار الواردة في النص"، بنسبة )%262السلوكيات الواردة في النص"، بنسبة )

(، %063)قدرها بينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:"التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص المطروح"، بنسبة 

والمؤشر"التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل"، والتي تمثل أقل مهارات الفهم النقدي التي تضمنها المقرر 

 التحليل6  ( من مجموع وحدات%462)قدرها بنسبة 

 (1) شكل

 درجة توافر مهارة الفهم النقدي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي

 

ي كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم النقدي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغت

الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لكل 

مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم النقدي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، ولمهارة 

 ضحها الجدول التالي:الفهم النقدي ككل، والنتائج يو

استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم النقدي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف  (11) ولدج

 الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 تيبالتر

 4 كبيرة 36.2 0604تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص  40
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 المقروء

 5 متوسطة 3612 0641 إصدارحكم على األفكار الواردة في النص 42

 0 متوسطة 3612 0641 إبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة في النص .4

42 
نها التمييزبين الخطأ والصواب في المواقف التي تضم

 النص المقروء
 2 متوسطة 3612 .063

41 
التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير 

 متصل
 2 متوسطة ..36 0630

42 
التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص 

 المطروح
 . متوسطة ..36 0633

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم النقدي باألنشطة التقويمية 

 للمقرر
 متوسطة .362 0640

 

تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم النقدي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة 

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات .362(، وانحراف معياري)0640بمتوسط حسابي )بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، 

تم تناولها المقرر في المؤشر" تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء مهارات الفهم النقدي المتضمنة التي 

حكم على األفكار الواردة في النص"،  (، يليها المؤشر "إصدار0604بمتوسط حسابي )"، حيث جاء في المرتبة األولى، 

(6 بينما جاء في 0641ية متساوية قدرها)والمؤشر"إبداءالرأي في بعض السلوكيات الواردة في النص"، بمتوسطات حساب

 (، والمؤشر:0630بمتوسط حسابي )المراتب األخيرة المؤشر:"التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل"، 

والذي يمثل أقل مهارات الفهم النقدي التي تضمنها المقرر،  واعد واآلراء في النص المطروح"،بين الحقائق والق "التمييز

 (06336ط حسابي )بمتوس

ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم النقدي، أن هناك       

عدم توازن بين الفصلين األول والفصلين الثاني والثالث في توزيع مهارات الفهم النقدي، كما أن هناك تذبذباً في قياس هذه 

ة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة "تقديمأدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء"، بينما المهارات، فمر

تنخفض في المهارة "التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل" والمهارة "التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء 

لل في منهجية بناء األنشطة التقويمية وتدريجها حسب مهارات الفهم النقدي في النص المطروح"6 وقد يرجع ذلك إلى وجود خ

الالزمة نتيجة محدودية االستعانة بخبراء ومتخصصين في النقد األدبي والتربوي، األمر الذي أدى إلى تركيز القائمين على 

لعلمي، وتدريب الطالب على إبداء الرأي حول تأليف الكتاب على تنمية مهارات معززة للتفكير الناقد لدى الطالب، كاالستدالل ا

بعض السلوكيات التي تضمنها النص المقروء بما يتناسب مع مستويات تفكيرهم، وإغفالهم التخطيط لبناء جوانب أخرى، 

كالتمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل، والتمييز بين الصواب والخطأ في المواقف التي تضمنها النص 

 ء، المقرو
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وذلك على الرغم من أهمية هذه المهارات في تحسين قدرة الطالب على إصدار أحكام صحيحة على المادة المقروءة في 

الجوانب اللغوية، والداللية، والوظيفية، ومعرفة أوجه الصواب والخطأ في المواقف التي يتضمن النص المقروء، ومعرفة قوة 

 تأثيرها على القارئ6 

ائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم النقدي، ويمكن كما تظهر نت      

عزو مجيء مهارات الفهم النقدي بدرجة متوسطة إلى استهداف القائمين على تأليف المقرر تنمية مهارات الفهم النقدي لدى 

ذلك، وإن كان ذلك ما يزال في حاجة إلى مراجعة وتعزيز في ظل نقص تضمين الطالب، وتنويعهم لألنشطة التقويمية المعززة ل

بعض المهارات في هذا المجال، من أهمها مهارة التمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل، والتمييزبين الحقائق 

ه المهارات في المقرر بشكل والقواعد واآلراء في النص المطروح، والذي قد يرجع إلى غياب التخطيط لتضمين مثل هذ

 صريح، وقصور تكثيف وتنويع األنشطة المعززة لها6

 اإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي : نص السؤال الخامس على ما يلي

 التذوقي؟لمهارة الفهم 

ذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي، ولإلجابة عن ه       

للفصول األول، والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم التذوقي، 

ها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم التذوقي التي تم حصر

 ( تكراراً، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:202والتي بلغت)

درجة توافر مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي  (11) جدول

 توافرها في المقررمرتبة تنازلياً حسب نسبة 

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 4 %164 02 41 54 استنباطالقيم السائدة في النص المقروء .4

 5 %265 52 45 .4 يعبر عنالشعور العاطفي تجاه النص المقروء 54

 0 %260 50 43 40 المقروءتحديدمواطن الجمال في النص  53

50 
يبيننوع المشاعر واالنفعاالت المتضمنة في النص 

 المقروء
44 43 54 06.% 2 

 2 %063 .4 1 . تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء 55

52 
يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في 

 النص
. 1 4. 063% . 

نشطة التقويمية توافر مهارة الفهم التذوقي في محتوى األ

 بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي
1. .0 425 5.62% 
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( 425الرابع االبتدائي ) الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي 

ت أعلى مؤشرات مهارة الفهم التذوقي التي تم ( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثل%5.62مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

تناولها المقرر في المؤشر" استنباطالقيم السائدة في النص المقروء"، حيث جاء في المرتبة األولى بين مهارات الفهم التذوقي 

نص المقروء"، ( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر، يليه المؤشر "يعبر عنالشعور العاطفي تجاه ال%164المتوافرة، بنسبة )

(6 بينما جاء في المراتب األخيرة %260( ثم المؤشر " تحديدمواطن الجمال في النص المقروء"، بنسبة )%265بنسبة )

(، والمؤشر" يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات %063)قدرها المؤشر:" تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء"، بنسبة 

( من مجموع وحدات %063)قدرها ل مهارات الفهم التذوقي التي تضمنها المقرر بنسبة الواردة في النص"، والتي تمثل أق

 التحليل6 

 (1) شكل

 درجة توافر مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي

 

ت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم التذوقي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغتي كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدف

الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لكل 

حتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، ولمهارة مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم التذوقي الواردة في م

 الفهم التذوقي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم التذوقي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة  (11) جدول

 لحسابيةبالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات ا

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 متوسطة 36.4 .063 استنباطالقيم السائدة في النص المقروء .4
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 5 متوسطة 36.2 .063 تحديدمواطن الجمال في النص المقروء 53

 0 وسطةمت 3625 0630 يعبر عنالشعور العاطفي تجاه النص المقروء 54

50 
يبيننوع المشاعر واالنفعاالت المتضمنة في النص 

 المقروء
 2 متوسطة ..36 0635

 2 متوسطة 3612 56.1 يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص 52

 . متوسطة 3611 .562 تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء 55

األنشطة المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم التذوقي ب

 التقويمية للمقرر
 متوسطة 3621 0633

 

تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم التذوقي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة 

 (6  وتمثلت أعلى مؤشرات3621(، وانحراف معياري)0633) بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي

مهارات الفهم التذوقي المتضمنة التي تم تناولها المقرر في المؤشر"استنباطالقيم السائدة في النص المقروء"، حيث جاء في 

(، .063بمتوسط حسابي )مواطن الجمال في النص المقروء"،  (، يليها المؤشر "تحديد.063) المرتبة األولى، بمتوسط حسابي

(6 بينما جاء في المراتب األخيرة 0630) في تجاه النص المقروء"، بمتوسط حسابييليها المؤشر "يعبر عنالشعور العاط

دالالت الصور  "تحديد (، والمؤشر:56.1) حسابي "، بمتوسطالمؤشر:"يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص

 (562.6بمتوسط حسابي ) الخيالية بالنص المقروء"، والذي يمثل أقل مهارات الفهم التذوقي التي تضمنها المقرر،

ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم التذوقي، أن هناك        

عدم توازن في توزيع مهارات الفهم التذوقي بين الفصل األول والفصلين الثاني والثالث، وأن هناك تذبذباً في قياس مهارات 

التذوقي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة "استنباطالقيم السائدة في النص المقروء"، بينما تنخفض في الفهم 

المهارة "يعبر عنشعوره تجاه الشخصيات الواردة في النص"6 وهذا يؤكد وجود خلل في منهجية بناء األنشطة التقويمية 

يث يؤدي ذلك إلى نقص قدرة الطالب على التخيل وتصور األحداث، وعلى وتدريجها حسب مهارات الفهم التذوقي الالزمة، ح

تعزيز قدرته على التعبير عن مشاعره تجاه الشخصيات، مما قد يؤثر على نمو مهارات الفهم التذوقي لدى الطالب، ال سيما 

ع ذلك إلى محدودية تخطيط وأن التذوق عنصر مهم من عناصر الفهم القرائي، وهي المحرك النفسي للعمل األدبي6 وقد يرج

القائمين على تأليف الكتاب لكيفية تنمية األهداف الوجدانية، وبناء االتجاهات لدى الطالب في هذه المرحلة من خالل تنمية 

مهارات الفهم التذوقي لديهم6 كما قد يرجع ذلك إلى قلة خبرة القائمين على تأليف الكتاب وعدم تمرسهم في هذا المجال، وعدم 

 ستعانة بالمختصين في األدب والبالغة وتحليل النصوص6 اال

كما تظهر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم التذوقي، ويمكن        

ية القيم التربوية في نفوس عزو مجيء مهارات الفهم التذوقي بدرجة متوسطة إلى استهداف القائمين على تأليف المقرر تنم

الطالب من خالل تذوق النصوص المقروءة واستنباط القيم منها، وتوضيح معانيها، وتدريب الطالب عن التعبير عن مشاعره 

 وعواطفهم، واستخراج مواطن الجمال في النص المقروء، 
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تنمية بعض المهارات األخرى المهمة، وإن كان ذاك غير كاف لتعزيز مهارات الفهم التذوقي بالنظر إلى نقص االهتمام ب

كالتعبير عن الشعور تجاه الشخصيات، وتحديد دالالت الصور الخيالية الواردة بالنص المقروء، وقد يرجع ذلك إلى محدودية 

ج تخطيط القائمين على تأليف الكتاب لتنمية مثل هذه المهارات على الرغم من أهميتها ومناسبتها مع ما يعرفه الطالب من نض

عقلي ونفسي يزيد من قدراتهم التعبيرية عن مشاعرهم تجاه اآلخرين في هذه المرحلة، وامتالكهم مستوى من النضج العقلي 

 الذي يخول لهم القدرة على التخيل والتصور الذي يمكن من خالله تعزيز مهارات التذوق األدبي لديهم أثناء القراءة6 

 اإلجابة عن السؤال السادس للدراسة:

ما مدى تضمنين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي : السؤال السادس على ما يلينص 

 اإلبداعي؟لمهارة الفهم 

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحليل محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي،        

والثاني، والثالث، وتم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مؤشر فرعي من مؤشرات مهارة الفهم اإلبداعي، للفصول األول، 

والنسبة اإلجمالية لمهارات الفهم اإلبداعي التي تم حصرها إلى إجمالي مهارات الفهم القرائي التي وردت في الكتاب المقرر، 

 في الجدول التالي:( تكراراً، وذلك كما هو موضح 202) والتي بلغت

درجة توافر مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي مرتبة  (11) جدول

 تنازلياً حسب نسبة توافرها في المقرر

 المؤشرات الفرعية م
الفصل 

 األول

الفصل الثاني 

 والثالث

مجموع 

 التكرارات

النسبة 

 المئوية
 رتيبالت

 4 %.56 42 . 2 استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص 52

51 
اقتراححلوال مبتكرة لمشكالت وردت بالنص 

 المقروء
1 0 43 46.% 5 

03 
إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء 

 بأسلوبه الخاص
1 0 43 46.% 0 

 2 %464 . 5 2 تقديمأدلة على صحة المعلومات بالنص المقروء .5

 2 %362 5 5 3 التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة 5.

 . %362 5 4 4 اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء 52

توافر مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية 

 بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي
51 41 22 265% 

 

( 22الرابع االبتدائي ) الجميلة للصفبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم اإل

( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر6 وتمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم اإلبداعي التي تم %265مرة، بنسبة إجمالية قدرها )

حيث جاء في المرتبة األولى بين مهارات الفهم اإلبداعي  تناولها المقرر في المؤشر" استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص"،

 ( من مجموع وحدات التحليل بالمقرر،%.56المتوافرة، بنسبة )
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يليه المؤشر "اقتراححلوال مبتكرة لمشكالت وردت بالنص المقروء"، والمؤشر"إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء  

6 بينما جاء في المراتب األخيرة المؤشر:"التنبؤباألحداث بناء على مقدمات (%.46بأسلوبه الخاص" بنسب متساوية قدرها )

معينة"، والمؤشر" اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء "، والتي تمثل أقل مهارات الفهم اإلبداعي التي تضمنها 

 ( من مجموع وحدات التحليل6 %362)قدرها المقرر بنسب متساوية 

 (1) شكل

 فر مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائيدرجة توا

 

كما قام الباحث بدراسة مسحية استهدفت التعرف على مدى تضمين مهارة الفهم اإلبداعي بمحتوى األنشطة التقويمية بكتاب 

البتدائي من وجهة نظر المعلمين، حيث تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، لغتي الجميلة للصف الرابع ا

لكل مؤشر من المؤشرات الفرعية التابعة لمهارة الفهم اإلبداعي الواردة في محتوى األنشطة التقويمية بالمقرر المستهدف، 

 ولمهارة الفهم اإلبداعي ككل، والنتائج يوضحها الجدول التالي:

استجابات المعلمين حول درجة تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة  (11) جدول

 بالصف الرابع االبتدائي مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 المؤشرات الفرعية م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 4 متوسطة 3615 0644  مبتكرة لمشكالت وردت بالنص المقروءاقتراححلوال 51

 5 متوسطة 3623 .063 استنتاجأفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص 52

03 
إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء بأسلوبه 

 الخاص
 0 متوسطة 3612 56.1

 2 متوسطة 3611 56.2 تقديمأدلة على صحة المعلومات بالنص المقروء .5
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 2 متوسطة 3623 .562 اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء 52

 . متوسطة 3611 .562 التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة .5

المتوسط العام لتضمين مهارة الفهم اإلبداعي باألنشطة 

 التقويمية للمقرر
 متوسطة 36.4 56.1

 

لى تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة تظهر نتائج تحليل البيانات موافقة المعلمين ع

(6 وتمثلت أعلى مؤشرات 36.4(، وانحراف معياري)56.1) بالصف الرابع االبتدائي بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي

كالت وردت بالنص المقروء"، مهارات الفهم اإلبداعي المتضمنة التي تم تناولها المقرر في المؤشر"اقتراححلوال مبتكرة لمش

أفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص"، بمتوسط  (، يليها المؤشر "استنتاج0644بمتوسط حسابي )حيث جاء في المرتبة األولى، 

(6 بينما 56.1) (، يليها المؤشر " إعادةصياغة فقرة من فقرات النص المقروء بأسلوبه الخاص"، بمتوسط حسابي.063) حسابي

والمؤشر: (، .562بمتوسط حسابي )راتب األخيرة المؤشر:"اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء"، جاء في الم

 بناء على مقدمات معينة"، الذي يمثل أقل مهارات الفهم اإلبداعي التي تضمنها المقرر، بمتوسط حسابي ثالتنبؤ باألحدا

(562.6) 

نشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم اإلبداعي غياب ويالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األ       

التوازن في توزيع مهارات الفهم اإلبداعي بين الفصل األول والفصلين الثاني والثالث، كما أن هناك تذبذباً في قياس مهارات 

جديدة غير مألوفة بالنص"، بينما تنخفض في  أفكاراً  الفهم اإلبداعي، فمرة تراعى بنسبة مرتفعة كما هو في المهارة "استنتاج

المهارة "اقتراحنهاية جديدة لبعض أحداث النص المقروء"والمهارة "التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة"6 وقد يرجع ذلك 

الشكل الكافي لدى إلى كون مهارات الفهم اإلبداعي تعد من أعلى مستويات الفهم القرائي التي تتطلب قدرات عقلية قد ال تتوافر ب

الطالب في هذه المرحلة، األمر الذي يجعل المؤلفون للكتاب ال يولونها األهمية الالزمة6 كما قد يرجع ذلك إلى غياب تخطيط 

واضح لتضمين مهارات الفهم اإلبداعي في الكتاب بشكل متكامل ومتوازن، يتناسب مع خصائص الطالب في هذه المرحلة 

 هم المعرفية وقدراتهم العقلية6 العمرية ويراعي مستويات

كما تظهر نتائج الدراسة المسحية توافقاً مع نتائج الدراسة التحليلية للمقرر من حيث توزيع مؤشرات الفهم اإلبداعي،        

وجود ويمكن عزو مجيء مهارات الفهم اإلبداعي كأقل مهارات الفهم القرائي التي تضمنتها األنشطة التقويمية للمقرر إلى عدم 

منهجية واضحة لتنمية مهارات الفهم اإلبداعي لدى الطالب من خالل األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة بشكل تدريجي 

ومتوازن6 كما قد يرجع ذلك إلى كون مهارات الفهم اإلبداعي تعد من المهارات الثانوية المستهدفة من المقرر، األمر الذي يجعل 

ر ال يركزون على تضمين األنشطة التقويمية التدريبات والتمارين المكثفة التي يمكن من خاللها تنمية القائمين على تطوير المقر

التي أظهرت قصور ، (.534مهارات الفهم اإلبداعي لدى الطالب بشكل أكبر6 وقد اتفقت النتائج مع نتائج دراسة األحمدي )

( التي 5341دراسة العبد العالي والرشيدي ) اتفقت مع نتائج تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في كتاب لغتي الخالدة، كما

 أظهرت مجيء مهارة الفهم اإلبداع كأقل المهارات التي تضمنتها تدريبات النصوص القرائية6

ومما سبق يمكن تلخيص مدى تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف        

 (426) البتدائي من خالل تحليل المحتوى كما هو موضح بالجدولالرابع ا
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مدى تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي  (18) جدول

 مرتبة تنازلياً حسب درجة التضمين

 المهارات الرئيسة
 التكرارات

 الترتيب النسبة المئوية مجموع التكرارات

 الفصل الثاني والثالث الفصل األول

 مهارات الفهم التذوقي
1. .0 425 5.62% 4 

 مهارات الفهم الحرفي
.. 2. 452 5062% 5 

 مهارات الفهم النقدي
.. 24 453 5562% 0 

 مهارات الفهم االستنتاجي
21 21 432 4.62% 2 

 مهارات الفهم اإلبداعي
51 41 22 265% 2 

 %433 202 501 5.2 رات الفهم القرائيتضمين مها

 

(، يليها مهارة الفهم الحرفي، 26.5%جاءت مهارة الفهم التذوقي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي، بنسبة بلغت)

اً مهارة (، وأخير%4.62(، يليها مهارة الفهم االستنتاجي، بنسبة )%5562(، ثم مهارة الفهم النقدي، بنسبة )23.4%بنسبة )

 (6 والشكل التالي يوضح ذلك8.26%الفهم اإلبداعي، بنسبة )

 (1) شكل

 توافر مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي
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األنشطة التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع كما يمكن تلخيص درجة تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى      

 (4.6) االبتدائي من وجهة نظر المعلمين كما هو موضح بالجدول

درجة توافر مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي مرتبة  (19) جدول

 تنازلياً حسب درجة التوافر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الرئيسة المهارات
درجة 

 التوافر
 الترتيب

 3622 0654 مهارات الفهم الحرفي
 4 متوسطة

 .362 0640 مهارات الفهم النقدي
 5 متوسطة

 36.2 0631 مهارات الفهم االستنتاجي
 0 متوسطة

 3621 0633 مهارات الفهم التذوقي
 2 متوسطة

 36.4 56.1 مهارات الفهم اإلبداعي
 2 متوسطة

 تضمين مهارات الفهم القرائي
0632 3623 

 متوسطة

 

يتضح من نتائج الجدول السابق تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم 

(6 وجاءت مهارة الفهم 3623(، وانحراف معياري)0632القرائي من وجهة نظر المعلمين بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي )

(، 0654بمتوسط حسابي )الحرفي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي التي تضمنتها األنشطة التقويمية للكتاب، 

(، يليها مهارة الفهم 3.07(، ثم مهارة الفهم االستنتاجي، بمتوسط حسابي )0640يليها مهارة الفهم النقدي، بمتوسط حسابي )

(، بينما تأتي مهارة الفهم اإلبداعي كأقل مهارات الفهم القرائي المتضمنة بالمقرر، بمتوسط 0633بمتوسط حسابي ) التذوقي،

 (6 والشكل التالي يوضح ذلك56.16حسابي )
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 (1) شكل

هة نظر درجة تضمين مهارات الفهم القرائي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي من وج

 المعلمين

 

يالحظ من نتائج دراسة تحليل محتوى األنشطة التقويمية للمقرر محل الدراسة في ضوء مهارات الفهم القرائي أن األنشطة 

أنها لم تسر وفق التقويمية لمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي رغم مراعاتها لمهارات الفهم القرائي بشكل عام، إال 

تسلسل منظم وتدريج منطقي يراعي ضرورة تمثيل مهارات الفهم القرائي بمختلف مستوياتها، بحيث يدرب الطالب عليها، 

حيث لوحظ التركيز على مهارات الفهم التذوقي، ومهارات الفهم الحرفي، بينما انخفض االهتمام بمهارات الفهم اإلبداعي بشكل 

 5303أهمية كبيرة، ورغم توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية لتحقيق لرؤية المملكة خاص، رغم ما يمثله من 

والتي تستهدف تفعيل دور التعليم في تنمية مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطالب6 ويمكن عزو ذلك إلى غياب منهجية علمية 

مقرر اللغة العربية في تعزيز مهارات اإلبداع واالبتكار، من خالل  واضحة يسير عليها القائمون على تأليف الكتاب لتفعيل دور

تضمين مهارات الفهم اإلبداعي لدى الطالب في األنشطة التقويمية بالمقرر6 كما أن عدم االستعانة بفرق متنوعة ومتخصصة، 

ارات الفهم اإلبداعي بشكل خاص6 أفقد المقرر التوازن والشمول في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطالب بشكل عام، ومه

كما قد يرجع ذلك إلى كون المقررات الدراسية ما تزال غير مواكبة للتوجهات التربوية الحديثة التي تركز على تنمية المهارات 

كز أكثر على العقلية العليا ومهارات اإلبداع واالبتكار، وأن مناهج اللغة العربية ما تزال تعتمد على األساليب التقليدية التي تر

تنمية الجوانب المعرفية أكثر من تركيزها على الجوانب السلوكية والوجدانية، وتركزيها بشكل أكبر على مهارات الحفظ 

والتذكر أكثر من تركيزها على تنمية القدرات العقليا العليا التي تنمي التفكير اإلبداعي لدى الطالب6 وقد اتفقت النتائج مع نتائج 

( التي أظهرت عدم توافر مستويات الفهم القرائي بشكل مناسب في محتوى موضوعات 5353ي وآخرون )دراسة البندار

( التي أظهرت أن مهارات الفهم القرائي 5341القراءة للصف الرابع6 كما اتفقت مع نتائج دراسة العبد العالي والرشيدي )

 حصلت على نسب غير متوازنة في تدريبات النصوص القرائية6 
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( التي أظهرت أن محتوى كتاب "العربية لغتي" أعطى بعض مستويات الفهم 5342فقت مع نتائج دراسة البصيص )كما ات

القرائي درجة اهتمام أكبر من المستويات األخرى6 كما أظهرت النتائج تباين العناية بالمهارات الفرعية واختالف نسبة 

 6ة للتدريب عليهاتكراراتها، وإغفال بعض المهارات التي لم تحظ بأية فرص

كما تشير النتائج إلى أن هناك اتفاق بشكل عام بين نتائج الدراسة المسحية التي استهدفت استطالع آراء المعملين حول مدى      

تضمين محتوى األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي، مع نتائج تحليل محتوى 

نشطة التقويمية بالمقرر، من حيث تباين توزيع مهارات الفهم القرائي الرئيسة ومؤشراتها الفرعية، ومجيء مهارات تلك األ

الفهم الحرفي في المراتب األولى من حيث توافرها في األنشطة التقويمية للمقرر، كما اتفقت من حيث مجيء مهارات الفهم 

توافراً، بينما اختلفت نتائج الدراسة المسحية مع تحليل المحتوى فيما يتعلق بتوافر  اإلبداعي في المرتبة األخيرة كأقل المهارات

مهارات الفهم التذوقي، حيث حازت المرتبة األولى في تحليل المحتوى، بينما حازت المرتبة الرابعة بدرجة تضمين متوسطة 

كل أكبر في هذه المرحلة على مهارات الفهم من وجهة نظر المعلمين6 وقد يعزى ذلك إلى كون المعلمين ربما يركزون بش

الحرفي لتنمية المهارات اللغوية لدى الطالب، مما قد يجعلهم يغفلون تنمية بعض مهارات الفهم التذوقي على الرغم من تضمن 

ضمني غير  المقرر لها6 كما قد يرجع ذلك إلى كون المحتوى العلمي لألنشطة التقويمية قد تتضمن مهارات الفهم التذوقي بشكل

واتفقت مع نتائج  صريح، وال تتم معالجتها وتوظيفها لتنمية مهارات الفهم التذوقي بشكل واضح من خالل أنشطة الكتاب المقرر6

 2.61( التي أظهرت أن مهارات المستوى الفهم الحرفي حظيت بأعلى نسبة توافر بلغت )5341دراسة العبد العالي والرشيدي )

( التي أظهرت أن تضمين مهارات الفهم الحرفي يأتي كأعلى مستويات التضمين في أسئلة .534) (، وكذلك عوض والسليم%

وتدريبات كتب الحديث والسيرة المقررة على الصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائية6 كما تتفق مع نتائج دراسة 

هم القرائي تضمناً في التدريبات القرائية بكتاب ( التي أظهرت مجيء المستوى الحرفي كأعلى مستويات الف5342البصيص )

 (6%256.2"العربية لغتي" للصف الخامس األساسي بنسبة بلغت )

كما تؤكد نتائج الدراسة في جانبيها المسحي وتحليل المحتوى وجود قصور في تضمين مهارات الفهم اإلبداعي بمحتوى         

القائمين على تطوير المقرر لتعزيز مهارات الفهم اإلبداعي، على  تخطيط ضعفاألنشطة التقويمية، وأن ذلك قد يرجع إلى 

الرغم من أهمية هذه المهارات في تعزيز الفهم القرائي لدى الطالب في ضوء التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بأهمية 

ي6 كما قد يرجع ذلك إلى ضعف استهداف تنمية التركيز على تنمية المهارات العقلية العليا، والتي تشمل مهارات التفكير اإلبداع

مهارات الفهم اإلبداعي من خالل دروس القراءة، وكون محتويات األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع 

وأساليب تقويمها ما تزال تركز على قياس الجوانب المعرفية وعلى قياس مستويات الحفظ والتذكر لدى الطالب، أكثر من 

كيزها على قياس مهارات التفكير العليا لدى الطالب والتي تشمل الفهم اإلبداعي، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة الصويركي تر

( التي أظهرت تركيز أسئلة كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي على المستويات الدنيا من التفكير كالتذكر، والفهم، .534)

( التي أظهرت مجيء مهارة الفهم 5341ير6 كما تتفق مع نتائج دراسة العبد العالي والرشيدي )مقارنة بالمستويات العليا للتفك

( التي أظهرت 5342اإلبداع كأقل المهارات التي تضمنتها تدريبات النصوص القرائية6 كما تتفق مع نتائج دراسة البصيص )

التدريبات القرائية بكتاب "العربية لغتي" للصف الخامس  مجيء مستوى الفهم اإلبداعي كأقل مستويات الفهم القرائي تضمناً في

 (6%6.2.األساسي بنسبة بلغت )
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 ملخص النتائج والتوصيات .1

يعرض الباحث في خاتمة الدراسة أبرز النتائج التي توصل إليها، ثم يضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء تلك 

 النتائج6

 ائجعرض ملخص النت .1.1

بناء قائمة بمهارات الهم القرائي التي ينبغي تضمينها في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع  46

( مؤشراً موزعة على خمسة مهارات رئيسة، وهي: مهارة الفهم الحرفي، مهارة الفهم االستنتاجي، 03االبتدائي شملت)

 ، مهارة الفهم اإلبداعي6 مهارة الفهم النقدي، مهارة الفهم التذوقي

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفبلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم الحرفي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي  56

 (6%5062( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )125)

بالصف الرابع االبتدائي موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم الحرفي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة  06

 بدرجة متوسطة6

تمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم الحرفي التي تم تناولها المقرر في تحديدالكلمات المتشابهة في المعنى، وتحديد  26

 الكلمات المفتاحية في النص المقروء6 بينما تمثل أقلها في تحديدعالقة الجملة بفكرة النص6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفاالستنتاجي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم  26

 (6%4.62( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )432)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم االستنتاجي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع  6.

 االبتدائي بدرجة متوسطة6 

ى مؤشرات مهارة الفهم االستنتاجي في استنتاجاألفكار الرئيسية والفرعية الواردة في النص المقروء، تمثلت أعل 16

واستنتاجاألفكار الفرعية الواردة في النص المقروء6 بينما تمثل أقلها في استنتاجبعض المعاني الضمنية بين سطور 

 النص، والتنبؤبخاتمة النص المقروء6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفالفهم النقدي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي بلغ مجموع تكرارات مهارة  26

 (6%5562( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )453)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم النقدي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي  6.

 بدرجة متوسطة6 

أدلة وشواهد تدعم فكرة معينة واردة في النص المقروء، وإبداءالرأي  في تقديممؤشرات مهارة الفهم النقدي تمثلت أعلى  436

في بعض السلوكيات الواردة في النص6  بينما تمثل أقلها في التمييزبين الحقائق والقواعد واآلراء في النص المطروح، 

 والتمييزبين ما هو متصل بالموضوع وما هو غير متصل6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفلغ مجموع تكرارات مهارة الفهم التذوقي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي ب 446

 (6%5.62( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )425)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم التذوقي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي  456

 درجة متوسطة6ب
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تمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم التذوقي في استنباطالقيم السائدة في النص المقروء، والتعبير عنالشعور العاطفي تجاه  406

النص المقروء6 بينما تمثل أقلها في تحديددالالت الصور الخيالية بالنص المقروء، والتعبير عنشعوره تجاه الشخصيات 

 الواردة في النص6

الرابع االبتدائي  الجميلة للصفتكرارات مهارة الفهم اإلبداعي في محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي  بلغ مجموع 426

 (6%265( مرة، بنسبة إجمالية قدرها )22)

موافقة المعلمين على تضمين مهارات الفهم اإلبداعي في األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة بالصف الرابع االبتدائي  426

 سطة6بدرجة متو

أفكاراً جديدة غير مألوفة بالنص، واقتراححلوال مبتكرة  تمثلت أعلى مؤشرات مهارة الفهم اإلبداعي في استنتاج 4.6

لمشكالت وردت بالنص المقروء6 بينما تمثل أقلها في التنبؤباألحداث بناء على مقدمات معينة، واقتراحنهاية جديدة 

 لبعض أحداث النص المقروء6

تذوقي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي من خالل تحليل المحتوى، بنسبة جاءت مهارة الفهم ال 416

(، يليها مهارة %5562(، ثم مهارة الفهم النقدي، بنسبة )23.4%(، يليها مهارة الفهم الحرفي، بنسبة )26.5%بلغت)

 (8.2%(، وأخيراً مهارة الفهم اإلبداعي، بنسبة )%4.62الفهم االستنتاجي، بنسبة )

تضمين محتوى األنشطة التقويمية بمقرر لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي لمهارات الفهم القرائي من وجهة نظر  426

المعلمين بدرجة متوسطة، وجاءت مهارة الفهم الحرفي في المرتبة األولى كأعلى مهارات الفهم القرائي، يليها مهارة 

يليها مهارة الفهم التذوقي، بينما تأتي مهارة الفهم اإلبداعي كأقل المهارات الفهم النقدي، ثم مهارة الفهم االستنتاجي، 

 المتضمنة بالمقرر6

 عدم وجود توازن في توزيع مهارات الفهم القرائي بين الفصول الدراسية وكذلك بين مؤشرات الفهم القرائي المختلفة6 4.6

 

 التوصيات .1.1

 نتائج بما يلي: يوصي الباحث في ضوء ما توصل إليه من    

االستفادة من قائمة مؤشرات مهارات الفهم القرائي التي تم إعدادها في الدراسة الحالية في إعادة بناء األنشطة التقويمية في  -

 كتاب لغي الجميلة للصف الرابع االبتدائي بحيث يمكن تضمين جميع مهارات الفهم القرائي بنسب متوازنة في هذه األنشطة6

على تخطيط مناهج اللغة العربية في المرحلة االبتدائية إلى ضرورة تخطيط األنشطة التقويمية في مقرر لغتي  دعوة القائمين -

الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي وضرورة مراعاة التنوع في تلك المهارات عند بناء المنهج، 

الطالب المعرفية وقدراتهم العقلية وأن يتم توظيف هذه المهارات وذلك بتضمينها نشاطات وتدريبات تناسب مستويات 

 بحسب ما نصت عليه وثيقة منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية6

عمل القائمين على تأليف المقرر وتطوير مناهج اللغة العربية على تحقيق التوازن في تضمين مهارات الفهم اإلبداعي مع  -

 ي األخرى6مهارات الفهم القرائ
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إعادة النظر في بعض األنشطة التقويمية بحيث تتضمن أنشطة وتمرينات متنوعة تنمي مهارات الفهم القرائي بشكل متدرج  -

 ومتوان وفق منهجية محددة تراعي أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية6

 المقترحات .1.1

لموضوعات التي يرى أنها مهمة ويمكن أن تكمل ما انتهت إليه الدراسة الحالية، يقترح الباحث على المهتمين عدداً من ا     

 ومن ذلك:

 تصور مقترح لتطوير األنشطة التقويمية لكتاب لغتي الجميلة للصف الرابع االبتدائي في ضوء مهارات الفهم القرائي6 -4

 مهارات الفهم القرائي6مدى تضمين األنشطة التقويمية لكتب اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية ل -5

 مدى تضمين األنشطة التقويمية كتب اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة والثانوية لمهارات الفهم القرائي6 -0

إجراء دراسة حول مدى تمكن معلمي اللغة العربية للصف الرابع االبتدائية من استراتيجيات تنمية مهارات الفهم  -2

 القرائي لدى الطالب6

 

 المراجع:. 1

 . المراجع العربية1.1

(6 الفهم القرائي ومستوياته بحث من متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في 5343يم، كريستين زاهر حنا )إبراه

الجمعية -كلية التربية -تخصص مناهج وطرق تدريس لغة عربية6 مجلة القراءة والمعرفة6 جامعة عين شمس -التربية 

 226-22(6 432المصرية للقراءة والمعرفة6 ع)

(6 فعالية األنشطة العلمية الالصفية في تحقيق بعض أهداف تدريس العلوم لدي تالميذ 5345ل، أحمد عبد المجيد )أبو الحمائ

 5456-6452 23، ع .4المرحلة المتوسطة في محافظة جدة6 مستقبل التربية العربية6 مج 

اء في كتب التربية االسالمية للصفوف (6 تحليل األسئلة التقويمية واألنشطة القائمة على األد5344أبو شريخ، شاهر ذيب )

-6.2 5، ع 42العلوم التربوية6 مج -الثالثة األولى في األردن المبنية على االقتصاد المعرفي6 إربد للبحوث والدراسات 

4556 

ي ضوء (6 تقويم األنشطة اللغوية في كتاب لغتي الخالدة للصف الثالث المتوسط ف.534األحمدي، حنان بنت حسين بن إبراهيم )

 2456-.02(6 442مهارات الفهم القرائي6  دراسات عربية في التربية وعلم النفس6 ع)

(6 فاعلية بعض استراتيجيات التدريس في تنمية مهارات الفهم القرآني لدى طالب الصف 5342األحول، أحمد سعيد محمود )

 0256-522(6 01د النفسي6 ع)األول الثانوي في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية6 مجلة اإلرشا

(6 أساليب التقويم اللغوي المفضلة لدى طالب المرحلة الثانوية ومدى توافقها مع .534األخشمي، أحمد بن علي بن أحمد )

 4136-6432 53جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع-األساليب المستخدمة من معلميهم6 مجلة العلوم التربوية 
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 (6 استراتيجيات تدريس اللغة العربية6 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع6 األردن53446ي )إسماعيل، بليغ حمد

(6 أثر استراتيجية ما وراء المعرفة في تحسين أنماط الفهم القرائي والوعي بما وراء المعرفة وإنتاج 5334إسماعيل، مصطفى )

ألول للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة )دور القراءة في األسئلة لدى طالب المرحلة اإلعدادية، بحوث المؤتمر العلمي ا

 406-44تعليم المواد الدراسية المختلفة(، المجلد األول، 

(6 تضمين مهارات التفكير االبتكاري في األنشطة التقويمية في مقرر العلوم للصف األول .534آل عطية، عبد هللا أحمد )

 6ش4.5-6420 43، ع2صة، مجالمتوسط6 المجلة التربوية الدولية المتخص

(6 مستوى تمثيل مهارات الفهم القرائي في تدريبات كتاب العربية لغتي لتالميذ الصف الخامس 5342البصيص، حاتم حسين )

 236.-42.األساسي: دراسة تحليلية6 مجلة اآلداب6 جامعة بغداد )ملحق(6 

تقويم محتوى موضوعات القراءة للصف  (53536مد )البنداري، هدى سمير وحنا، كريستين زاهر والطحاوي، خلف حسن مح

كلية التربية6 -جامعة بورسعيد -الرابع بالمرحلة االبتدائية في ضوء بعض مستويات الفهم القرائي6 مجلة كلية التربية

 5236-5.5(6 03ع)

لجميلة في ضوء مهارات (6 تقويم نشاطات التعلم في مقرر لغتي ا.534الجعافرة، خضراء إرشود قاسم والنفيعي، عبير سعود )

عمادة البحث العلمي6 -العلوم التربوية6 الجامعة األردنية -التحدث الالزمة لتلميذات الصف الخامس االبتدائي6  دراسات 

 26.-621 2، ع.2مج

حدات (6 تطوير األنشطة والتقويم في كتب التربية اإلسالمية في ضوء المعايير المعاصرة وقيسا أثر و.533الجوارنه، أحمد )

 تعليمية مطورة في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم6 رسالة دكتوراه غير منشورة6 جامعة عمان العربية6 عمان6

(6 النظرية البنائية وتنمية الفهم في القراءة 5342حجاج، حمدي طه عبد الرحمن وشلبي، مصطفى رسالن وشحاتة، حسن سيد )

 0456-6520 4.4عين شمس6 عبالمرحلة الثانوية6 مجلة القراءة والمعرفة6 جامعة 

(6 فاعلية برنامج قائم على خرائط التفكير في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي .534الحربي، بدر بن هديبان بن هالل )

 4156-422(6 444اللغة العربيةالناطقين بلغات أخرى6 دراسات عربية في التربية وعلم النفس6 ع)

 م التربوي6 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن6(6 التقوي5332الحريري، رافده )

 22.6-6201 52(6 معايير ضبط المفردات وعالقتها بالفهم القرائي6 دراسات في التعليم الجامعي، ع5342حسانين، هناء قاسم )

-جامعة عين شمس -جامعي(6 معايير ضبط المفردات وعالقتها بالفهم القرائي6 دراسات في التعليم ال5342حسانين، هناء قاسم )

 22.6-6201 52مركز تطوير التعليم الجامعي، ع-كلية التربية 

(6 أثر األنشطة العلمية والمنظمات المتقدمة في تنمية مهارات حل المسائل وفهم المفاهيم 5331الحياصات، محمد عبد الرزاق )

 056-64 5، ع 43ربية العلمية6 مج الفيزيائية لدى طلبة المرحلة الجامعية المتوسطة6 المجلة المصرية للت
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(6 األنشطة المدرسية وأثرها في تنمية ثقافة الطالب6 عمان: دار خالد اللحياني للنشر .534محمد ) الحيت، والء وأمين،

 والتوزيع6 االردن6

 ر والتوزيع6 االردن6م( التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي، عمان: دار الحامد للنش5345خوالدة، أكرم صالح محمود )

 م( استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته6 عمان: دار غيداء للنشر6 األردن53436دعمس، مصطفى )

(6 برنامج تعليمي محوسب لتحسين مهارات القراءة لذوي صعوبات القراءة6 عمان: دار يافا 5353الديسي، ربى محمود )

 العلمية للنشر والتوزيع

 (6 القياس والتقويم في التربية والتعليم6 عمان: دار زهران للنشر والتوزيع6 االردن53436ان )ربيع، هادي مشع

(6 تقويم مهارات الكتابة في اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى6 الموسم الثقافي 5343الرقب، سعيد محمد عبد الرحمن )

 6..1-101العربية األردني6 الثامن والعشرون لمجمع اللغة العربية األردني6 مجمع اللغة 

ه(6 تقويم نشاطات التعلم في مقرر الدراساتاألدبية في التعليم الثانوي في ضوء مهارات  4205الزهراني، مرضي بن غرم هللا )

 5326- 444، ص 5، ع 0التذوق األدبي الالزمةللطالب6 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية مج 

(6 تقويم نشاطات التعلم في مقرر الدراساتاألدبية في التعليم الثانوي في ضوء مهارات 5345رم هللا )الزهراني، مرضي بن غ

 5326-44، 5، ع 0التذوق األدبي الالزمةللطالب6 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية مج 

 الجنادرية للنشر والتوزيع6 األردن6(6 التدريس الفعال والمعلم الذي نريد6 عمان: دار 5342سبيتان، فتحي ذياب )

(6 تحليل األنشطة التقويمية في كتاب )أحب لغتي( للصف الرابع األساسي في سلطنة 5342الشامسي، وفاء بنت سالم بن محمد )

 عمان في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب التالميذ لها6 رسالة ماجستير غير منشورة6 جامعة مؤتة6 االردن6

 (6 المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها6 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية6 مصر53456تة، حسن والسمان، مروان )شحا

 (6 معجم المصطلحات التربوية والنفسية6 القاهرة: الدار اللبنانية6 مصر53306شحاته، حسن والنجار، زينب )

التفكير األساسية في محتوى كتب اللغة العربية: دراسة تحليلية  (6 مدى توفر مهارات5353الصقري، فرتاج فاحس الزوين )

جامعة بنها6 -ألنشطة كتاب لغتي الجميلة "الصف السادس االبتدائي" في المملكة العربية السعودية6 مجلة كلية التربية

 4136-6423 450، ع04مج

 هران للنشر والتوزيع، األردن6(6 أساليب تدريس اللغة العربية6 عمان: دار ز5343صومان، أحمد إبراهيم )

(6 تحليل األسئلة التقويمية في كتاب اللغة العربية للصف األول ثانوي في المملكة العربية .534الصويركي، محمد على حسن )

 346.-6222 0، ج53السعودية وفق تصنيف بلوم لمستويات األهداف المعرفية6 مجلة البحث العلمي في التربية6 ع

 (: تعليم القراءة، استراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع، القاهرة: دار الفكر العربي533.6شعيبي، محمد )طعيمة، رشدي وال
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 (6 المهارات اللغوية عند األطفال6 القاهرة: دار الجوهرة للنشر والتوزيع6 مصر53426عامر، طارق عبد الرؤف محمد )

، عمان: دار المسيرة 4أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية، ط( استراتيجيات فهم المقروء: 5343عبد الباري، ماهر شعبان )

 للنشر والتوزيع6

(6 فاعلية المنظمات المتقدمة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة 5343عبد العاطي، أشرف عبد الحليم على )

 256-4(6 5اإلعدادية6 مجلة كلية التربية بالسويس6 ع)

(6  تقويم نشاطات التعلم بكتاب 5341بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن والرشيدي، هنادي بنت هليل بن فهد )العبد العالي، أبرار 

اللغة اإلنجليزية للصف األول الثانوي في المملكة العربية السعودية في ضوء مهارات الفهم القرائي6 مجلة العلوم التربوية 

 4226-6403 0، ع4والنفسية6 المركز القومي للبحوث غزة6 مج

ية6 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع53446عثمان، محمد )  (6  أساليب التقويم التربوَّ

 (6 بوصلة التدريس في اللغة العربية6 عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع6 االردن53416العزاوي، نضال مزاحم رشيد )

نمية مهارات الدقة القرائية والتلقائية والفهم باستخدام (6 ت5342عطا، إبراهيم محمد عليوة، رحاب محمد وجاب هللا، علي سعد )

(6 .44( ع ).5جامعة بنها6 مج)-المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية6 مجلة كلية التربية

253-2.36 

 نشر والتوزيع6 األردن6(6 الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية6 عمان: دار الشروق لل.533عطية، محسن علي )

 (6 استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء6 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع6 األردن53426عطية، محسن علي )

(6 تقويم األنشطة التكوينية والختامية الواردة في كتب التربية اإلسالمية 5340عمرو، أيمن محمد وأبو عواد، فريال محمد )

(6 5( ع)4األولى في األردن6  مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربويةوالنفسية6 مج) لصفوف الحلقة

23.-2006 

(6 تقويم أسئلة وتدريبات كتب الحديث والسيرة للمرحلة االبتدائية في .534عوض، فايزة السيد محمد والسليم، غالية بنت حمد )

 156-42(6 540بية السعودية6 دراسات في المناهج وطرق التدريس6 ع)ضوء مهارات الفهم القرائي بالمملكة العر

(6  أثر طريقتي القراءة الموقتة والمتكررة في تحسين مهارة .534عياصرة، رزان مطلق محمد وعاشور، راتب قاسم محمد )

والدراسات التربوية فهم المقروء لدى طالبات الصف السادس األساسي في األردن6 مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث 

 236-640 40، ع2والنفسية6 مج

والنشاط(  (6 درجة توفر مهارات التفكير اإلبداعي في األنشطة التقويمية في كتب العلوم )الطالب5341الغامدي، رباب خلف )

 4226-.640 45، ع.للصف الرابع االبتدائي بالمملكة العربية السعودية6 المجلة التربوية الدولية المتخصصة6 مج
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(6 مستويات الفهم القرائي ومهاراته الالزمة ألسئلة كتب اللغة العربية بمراحل التعليم العام بدولة 5344فضل هللا، محمد رجب )

 4036-444، 1، ع 0اإلمارات العربية المتحدة6 مجلة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، مج 

(6 مبادئ القياس واالختبار والتقويم في التعلم والتعليم6 عمان: دار دجلة 5353) مشتت، رائد محمد وكماش، يوسف الزم

 ناشرون وموزعون6 األردن6

 (6 استراتيجيات التقويم في التعليم6 عمان: دار البداية ناشرون وموزعون6 األردن53436مصطفى، نوال نمر )

ئط الذهنية في تنمية مستوى الفهم القرائي لدى طالب (6 دور التدريس باستخدام الخرا.534معتق، فايز عبد هللا عوض )

المرحلة المتوسطة بدولة الكويت من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات: دراسة ميدانية6 مجلة البحث العلمي في 

 226-64 2، ج53التربية6ع

م األنشطة العلمية الالصفية (6 استخدا5342مغربي، سعاد محمد والقاضي، إيمان محمد أمين عباس ومحمد، هالة عز الدين )

-القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية6 مجلة العلوم التربوية6 جامعة

 246-00(6 02جنوب الوادي6 ع)

 هرة: كلية التربية، جامعة عين شمس(: تعليم اللغة العربية مداخلة وفنياته، الجزء األول، القا5335ناقة، محمود وحافظ، وحيد )

 (6 الشامل في تدريس اللغة العربية6 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع6 األردن53326على ) النعيمي،

(6 االسئلة التقويمية في كتب احكام القراءات للمرحلة الثانوية في المملكة العربية 5342الهمزاني، خالد بن غنيم الغنيم )

 23.6-.622 0، ع51علوم التربوية، مجالسعودية6 مجلة ال

هـ(6 وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام6 مركز التطوير 4251وزارة التربية والتعليم )

 التربوي6 اإلدارة العامة للمناهج6 السعودية6

 شراف التربوي6 عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع6(6 اإل5342وصوص، ديمة محمد والجوارنة، المعتصم باهلل سليمان )

(6 فاعلية برنامج مقترح قائم على المدخل القصصي لتنمية بعض مهارات الفهم القرائي 5342وهيب، إسماعيل فتحي إسماعيل )

 52.6-504(6 530والميول القرائية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي6 مجلة القراءة والمعرفة6 ع)

 األجنبية:المراجع . 1.1
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