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أثر إستراتيجية التدريس التبادلي في
تنمية مهارة صحة القراءة الجهرية لدى
تالميذ الصف الخامس االبتدائي
ابراهيم خالص حسين العزاوي

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
هدف البحث الحالي الى تعررف اررر اسرتراتيجية التردريت التبرادلي اري م رارة
القراءة الج رية (صحة القراءة) لدى تالميذ الصف الخامت االبتدائي .
ولتحقيرره هرردف البحررث اختررار الباحررث مدرسررة البلررائر للبنررين لتكررون ميرردانا
لتطبيه تجربة البحث .
بلغ عدد ااراد المجوعتين البحث (  ) 06تلميذاً درست مادة القراءة باسرتعما
اسرررتراتيجية التررردريت التبرررادلي ا والطرررابطة درسرررت المرررادة نلسررر ا ايطرررا بالطريقرررة
التقليدية .
وبعررد ان حررددت الباحررث المررادة العلميررة الترري سيدرسرر ا ارري التجربررة صررا
األهداف السلوكية ابلغ عددها بالصورة الن ائية (  ) 06هداا سلوكيا .
وبعد أن أعد الباحث الخطط التدريسية عرض نماذج من ا على الخبرراء ااتخرذ
صورت ا الن ائية .
اختار الباحرث ررالث صصرص صصريرة وعرطر ا علرى الخبرراء الختيرار واحردة
من ا لتمر أداة البحث ا واي طوء ذلك أعد اختبارا لقيات صحة القراءة
استعم الباحث وسائ احصائية من ا  :تحلي التباين ا واالختبار الترائي لعينترين
مستقلتين ا ومعام الصعوبة ا وعام التمييز ا ومعام ارتبراط بيرسرون ا ومعادلرة
كيودر  -ريتلارسون . 06
توص الباحث الرى تلروه تالميرذ المجموعرة التجريبيرة علرى تالميرذ المجموعرة
الطابطة اي م ارة صحة القراءة ولم تكن اللروه ذوات دالالت احصائية .
Abstract :
The goal of current research to know the impact of the
strategy of reciprocal teaching in the skill of reading aloud (read
)health
in
the
fifth
grade
elementary
students.
To achieve the objective of this research the researcher
chose the Gospels of the Benin School to be an arena for the
application of the search experience.
The number of members Almjootain Search (60) students
studied reading material using the reciprocal teaching strategy,
and control group studied the same article is also the traditional
way.
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After the researcher has identified the scientific material to
be considered in the experiment coined the behavioral
objectives, bringing the final number of the image (90) the target
behavior.
After the researcher prepared lesson plans display models,
including the experts Vatakz finalized.
Researcher selected three short stories and presented to the
experts to choose one of them to represent the search tool, and in
the light of this, prepared a test to measure the health of reading
Researcher used statistical methods, including: analysis of
variance, testing Altaúa for two independent samples, and the
coefficient of difficulty, and the factor of discrimination, and
 Pearson correlation coefficient, and equation KeodrRichardson 20.
The researcher to the students of the experimental group
than the control group students in reading skill was not the
health of women with indications of statistical differences.
الفصل االول :
مشكلة البحث :
إن الررتمكن مررن م ررارات القررراءة يكرراد يكررون اللررم اللررا لمعلمرري المررواد
الدراسية اي تعليم المتعلمين ا السيما الصمار من م .
وصررد بررذلت ج ررود كبيرررة محلي را ً وعالمي را ً ارري بحرروث تعلرريم القررراءة وتعليم ررا
للصمار والكبار على السواء ا الى درجة يصعب إن لم يكرن محراالً حصررها ا وهري
كررة لم ينال ا ارع من اروع اللمة العربية اي بحوث تعليم ا اي البلدان العربية
يتوصف اتقان اللمة العربية ا وتكوين م ارات ا على القراءة الكريرة المتنوعرة ا
ولكننا نلحظ أنّ كريراً من التالميذ يعجزون اي مراح التعليم المختللة عرن االنطراله
اي ا ا ويالحظ عرزوا م ونلرورهم من را ا وعجرزهم عرن ادراك المواصرف التري ينت ري
عنرردها المعنررىا وطررعف صرردرت م علررى تلخرريص مررا يقرررأون وتمرير المعنررى ارري ارنرراء
القراءة بتنويع النبرات ا وتلوين الصروت ( البجرة ا  0666ا ص . ) 414وإحسران
النطرره بابانررة الحررروف ا وإخراج ررا مررن مخارج ررا الصررحيحة ا ونجررد الكريررر مررن
التالميذ زاهدين اي القراءة الحرة ا منصراين عما يجرد اري عرالم الكترب مرن جديرد ا
السيما ان ما تنتجه المطابع ك يوم يعرد بالمئرات بر هرم حترى منصرراون عرن كتراب
القراءة المدرسي ا طائقون به ا ناارون منه ( احمد 0666ا ص.)116
وكريررراً مررا يتجرره االعتن راء المدرسرري ارري مجررا تعلرريم القررراءة التركيررز علررى
اآلليات التي تمكن المتعلم من اك الرموز وااللارات الكتابية المختللرة والنطره ب را ا
و اية ما يرمري اليره المعلمرون مرن دروت القرراءة ان يكسربوا تالميرذهم القردرة علرى
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االداء ا لذلك يجعلون من عملية القرراءة ( الطلرب الرى التالميرذ ان يقررأو علرى واره
إنمرروذج ادائرري معررين ) محررور الج ررد التعليمرري ا واكتسرراب م ررارات االداء الصررحي
اية هذا الج د  ( .اطي ا  1004ا ص.) 11
اهمية البحث :
ال لررك ارري أن القررراءة مررن أكبررر الررنعم الترري أنعم ررا ب علررى خلقرره ا وحسررب ا
لراا ً أن ا أو للظ أُنز منه – سبحانه وتعالى – على نبيه الكريم ا وذلك بقولره عرز
ك الَّذِيْ َخلَ َه )) ( سورة العله  :آية .) 1
وج (( إِ ْص َر ْأ ِبأسْ ِم َر ِّب َ
(
وذكر للظ كلمة صرأ ( القراءة ) وملتقات ا اي االحاديث النبويرة اللرريلة
 ) 355على حد ما وجدت الباحرة اي معجم اللاظ الحديث النبوي ومن ا :
حدرنا محمد بن بلار ا ومحمد بن المرنى ا صاال  :حدرنا يحيى بن سعيد ا عن لرعبة ا
( صرلى
عن صتادة ا عن انت بن مالك عن ابري موسرى االلرعري ا وعرن النبري
ب عليه واله وسلم ) صا  " :مر المؤمن الذي يقررأ القررآن كمرر االترجرة ا طعم را
طيررب ا وريح ررا طيررب ا ومرر المررؤمن الررذي ال يقرررأ القرررآن كمرر التمرررة ا طعم ررا
طيب وال ري اي ا ا ومر المنااه الرذي يقررأ القررآن كمرر الريحانرة ا ريح را طيرب
وطعم ا مر ا ومر المنااه الذي ال يقرأ القررآن كمرر الحنظلرة طعم را مرر وال رير
ل ا " ( القزويني ا ج 1ا  1030ا ص. ) 11
وصا بعرض العلمراء  :إن ملكرة القرراءة بمرابرة " حاسرة مكتسربة ا تطرم الرى الحروات
االصلية ا وتزيد اي مقدرة اطرالع اننسران ا اكمرا ان اننسران يطلرع علرى كريرر مرن
االلررياء بوسرراطة حواسرره مبالرررة ا اانرره يسررتطيع ان يطلررع علررى كريررر مررن االمررور
بوساطة القراءة بنحو ير مبالر " ( الحصري ا  1030ا ص. ) 10
ولمرا كانرت مراحر التعلريم مرتبطرة كل را ببعطر ا وينبمري لدراسرة مرحلرة مررا
التعرض لمراح اخرى ا اانّ مرحلة التعليم االبتدائي تعرد مرحلرة مت يئرة لكريرر مرن
التالمذة ا رم أن ا المرحلة التي تلتزم ب ا الدولة اي البية الربالد بتعلريم ابنائ را جميعرا ً
ممن هم اي سن هذ المرحلة ( احمد ا  1015ا ص.) 4-5
وهرري القاعرردة العريطررة للتعلرريم بمراحلرره المختللررة (احمرردا 1015اص )11؛
نعداد المواطن ا التي تربى من خالل ا االتجاهات والعرادات وتتأصر اي را المالمر
الرئيسررة للخصررية هررذا المررواطن ا ويكرراد يجمررع الم تمررين والعرراملين بلررؤون التربيررة
علرى أن الركيررزة األساسررية ألي نظررام تعليمرري محكرم تتمرر ارري مرردى االهتمررام بتعلرريم
المرحلة االولى ا ولذلك اان البية المجتمعات تولي هذ المرحلة عناية متزايدة صردر
ما تسم به امكانات ا وصد تبرز اهمية مادة القرراءة اري الصرف الخرامت مرن المرحلرة
االبتدائية لكونه نقلة اي حياة التلميذ اليه تتنوع المواد الدراسية ا ويزداد عددها صياسا ً
الى الصلوف االربعة االولى ا اطرالً عرن بردء صريمة االمتحانرات التحريريرة للمرواد
الدراسررية االخرررى جميع ررا ا ممررا ينبمرري أن يملررك التلميررذ ارري هررذا الصررف الم ررارات
اللموية التري تسراعد علرى تعلرم وصرراءة موطروعات المرواد الدراسرية المختللرة ا وال
سيما المواد التي تعتمد على القراءة ( .)Gray , 1955 , P. 415
هدف البحث :
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يرمرري البحررث الحررالي الررى تعرررف ارررر اسررتراتيجية ا والترردريت التبررادلي ارري
تنمية م ارة القراءة الج رية االتية :
صحة القراءة .
فرضيات البحث :
ولتحقيه هدف البحث وطع الباحث اللرطية الصلرية االتية :
-1ليت هناك اره ذو داللة احصائية عنرد مسرتوى (  ) 6063برين تالميرذ المجموعرة
التجريبيررة الررذين يدرسررون علررى وارره اسررتراتيجية الترردريت التبررادلي ارري تنميررة م ررارة
صررحة القررراءة وبررين تالميررذ المجموعررة الطررابطة الررذين يدرسررون القررراءة علررى وارره
الطريقة التقليدية اي صحة القراءة للصف الخامت االبتدائي
حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بـ :
-1تالميررررذ الصررررف الخررررامت االبترررردائي ارررري المرررردارت الن اريررررة للعررررام الدراسرررري
( . ) 0610 – 0611
-0موطوعات كتاب القراءة المقرر تدريسه لتالميرذ الصرف الخرامت االبتردائي للعرام
الدراسي ( .) 0610-0611
تحديد المصطلحات :
االستراتيجية :
-1وعرفها ( الشريف  ) 1191 ،بأنها :
" مجموعررة مررن االاكررار والمبررادىء الترري تتنرراو ميرردانا ً مررن ميررادين النلرراط االنسرراني
بصورة لاملة متكاملة ا وتكون ذات داللة علرى وسرائ العمر ومتطلباتره واتجاهرات
مسرراراته بقصررد احررداث تمييرررات ايرره وصرروالً الررى اهررداف محررددة " ( .اللررريف ا
 1010ا ص.) 56
-2وعرفها ( ابو زينة  ) 1192 ،بأنها :
" االطار الموجه الساليب العم والدلي الذي يرلد حركتره " ( ابرو زينرة ا 1090
ا ص.) 163
التعريففف االجرا ف  :مجموعررة االجررراءات الترري تؤدي ررا الباحرررة والتالميررذ ارري تتررابع
مررنظم لتنرراو موطرروعات القررراءة بالتحلي ر والمناصلررة والتخطرريط لالاكررار ا بمرررض
تنمية م ارات القراءة الج رية لدى التالميذ .
التدريس التبادل اصطالحا ً :
-1عرفه (  ) Palincsor , 1986بأنه :
عبارة عرن نلراطات تعليميرة ترأتي علرى هيئرة حروار برين المعلرم والمتعلمرين ا او برين
بعطرر م بعطررا ً ا بحيررث يتبررادلون االدوار طبقررا ً لالسررتراتيجيات اللرعيررة المتطررمنة
(التنبررؤ ا والتسرراؤ ا والتوطرري ا والتصررور الررذهنياوالتلخيص ) ( plalimcsar,
.)1986 , p118 - 124
التعريف االجرا

للتدريس التبادل :
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اسررتراتيجية تسررتعمل ا الباحررث مررع تالميررذ الصررف الخررامت االبترردائي تعتمررد علررى
اسلوب التحاور ما بين الباحث والتالميذ من ج ة ا وما بين التالميذ أنلس م مرن ج رة
اخرى على واه االستراتيجيات اللرعية االتيرة  ( :التنبرؤ ا والتسراؤ ا والتوطري ا
والتصور الذهني ا والتلخيص ) بما يساعد على تربيت المعلومات اي اذهان التالمرذة
ا وتنميررة م رارات صررحة القررراءة وسرررعت ا وا م ررا مررن طريرره منظمررات تخطيطيررة
تعدها الباحث .
المهارة :
لغة :
عرفها ( ابن منظور  ،ب .ت ) بأنها :
" الحذه اي الليء ا والماهر  :الحاذه بك عم ا والجمع ( م ررة )
منظور ا ج 9ا ب .ت ا ص 314ا مادة م هـ ر ).

(ابرن

اصطالحا ً :
-1عرفها ( كرومب  ) 1191 ،بأنها :
" اللرررررررررن الرررررررررذي يبلرررررررررغ بررررررررره المررررررررررء مقصرررررررررد بعرررررررررد تررررررررردبر وتمعرررررررررن "
(كرومبي ا  1034ا ص.) 13
 -1وعرفها ( داود  ) 1191 ،بأنها :
" اتقررران ممارسرررة سرررلوك مرررا يتطلرررب معرارررة وتررردريبا ً معينرررين " ( داود ا  1001ا
ص.) 04
القراءة
لغة :
صرأ القرآن  :التنزي العزيرز ا صرا تعرالى (( إنَّ َعلَ ْي َنرا َج ْم َعر ُه َوصُرْ آ َنر ُه )) أي صراءتره ا
ويقررا  :صرررأت اللرريء صررراء ًة  :جمعترره وطررممت بعطرره الررى بعررض ا معنررى صرررأت
القران  :للظت به مجموعا ً أي القيته .
ويقا صررأ ا صرراءة وصرآنرا ً واالصترراء إاتعرا مرن القرراءة ا واذا صررأ الرجر القرران ا
والحديث على ليخ يقو  :أصرأني ارالن أي حملنري علرى أن أصررأ عليره ا واسرتقرأ :
طلب اليه أن يقرأ  .ورج صراء  :حسرن القرراءة ا واري حرديث ابري عبرات ( رطري
ب عنه )  :انه كان ال يقرأني الظ ر والعصر  .ررم صرا اري آخرر ا وومرا كران ربرك
نسرريا ً ا معنررا  :انرره كرران ال يج ررر بررالقراءة اي مررا ا او ال يسررمع نلسرره صراءترره ( ابررن
منظور ا مج  1ا ب.ت ا ص .) 155-109
القراءة اصطالحا ً :
-1عرفها ( داود  ) 1191 ،بأنها :
" انتقا الذهن من الحروف والحركات التي تقع تحت األنظار ا او التري تلمرت باليرد
الى االصوات واالللاظ التي تد علي ا وترمز الي ا ا بسرعة وبدون تردد وال تبراطؤ
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ا مررع ا ررم المعنررى واالنلعررا منرره ا كمررا يل ررم السررامع ذلررك وينلع ر معرره "
يحيى ا  1009ا ص.) 14

(

التعريف االجرا للقراءة :
عملية صراءة القطعة االختبارية التي اعدت ا الباحرة للتالمرذة صرراءة ج ريرة ا علرى أن
تراعى اي ا م ارات القراءة الج رية وهي ( صحة القراءة ا وسرعة القراءة ا وا رم
المقروء) .
القراءة الجهرية :
-1عرفها ( داود  ) 1191 ،بأنها :
" صرردرة التلميررذ علررى اخررراج الحررروف مررن مخارج ررا الصررحيحة والنطرره بالكلمررات
والجم نطقا ً سليما ً ا وحسن االداء ا وتمري المعنرى "  (.يحيرى ا  1000ا ص193
).
صحة القراءة ( صحة النطق ):
التعريف االجرا :
هي نطه التالميرذ– عينرة البحرث – نطقرا ً صرحيحا ً ا مرع التقيرد بحركات را ا مقاسرا ً
من خال صراءة التالميذ لقطعة اختبار القراءة التي اعدت ل ذا المرض .
التعريف االجرا للصف الخامس االبتدا
هررو الصررف الخررامت مررن صررلوف المرحلررة االبتدائيررة.والتي تكررون صررد تكونررت لرردى
التالميذ كرير من المصطلحات اللموية اكرر من المرحلة السابقة من صحة النطه.
الفصل الثاني :
الدرا سات ال تي تناو لت ا ستراتيجية ال تدريس
التبادلي
 – 1دراسة ( ) Francess , 1992
هدات هذ الدراسة الرى صيرات اعاليرة اسرتعما اسرتراتيجية التردريت التبرادلي اري
تنمية م ارة الل م القرائي لدى تالميذ الصف السابع االبتدائي .
واختررار الباحررث عينررة مكونررة مررن (  ) 46تلميررذا علرروائيا صسررموا بالتسرراوي الررى
مجمررروعتين احرررداهما تجريبيرررة تررردرت باسرررتعما اسرررتراتيجية التررردريت التبرررادلي ا
واالخرى طابطة تدرت بالطريقة المعتادة .
واعرررد الباحرررث اختبرررارا لقيرررات م رررارة الل رررم ا وتوصررر الرررى داللرررة اللرررروه
بررررررررين درجررررررررات تالميررررررررذ المجمرررررررروعتين ارررررررري التطبيرررررررره البعرررررررردي الختبررررررررار
(  ) Cates Mac Cinitie Reading Testا إذ اسررتطاع تالميررذ المجموعررة
التجريبية اتمام االختبار ا اي حين لم تتمكن المجموعة الطابطة من اتمامه .
( )Francess , 1992, P. 109
-2دراسة الحلوان ( ) 1111
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اجريت هذ الدراسة اي مصر وهدات الرى احرص العالصرة برين طرائره التردريت
ودرجات الطالب اي المستوى الجامعي .
تكونت عينة البحث من (  ) 39طالبا جامعيا مسجلين اي مقرررين تم يرديين اري
التربيررة ا صسررموا الررى مجمرروعتين احررداهما التجريبيررة درسررت باسررتعما اسررتراتيجية
التدريت التبادلي ( واي ا انلم الطالب كمعلمين وطالب اري اربعرة نلراطات هري :
التلخيص ا والتوطي ا والتساؤ ا والتنبؤ ) ا واالخررى طرابطة درسرت بالطريقرة
المعتادة .
اعررد الباحررث اختبرراراً مررن نرروع االختيررار مررن متعرردد ا طبرره صب ر البرردء بررالمقرر
وبعد ا الارت نتائج االختبرار الرى ان  % 16مرن اارراد مجموعرة التردريت التبرادلي
اسررتعملوا االسررتراتيجية ارري اللصررو ا وان اسررتراتيجية الترردريت التبررادلي صررد اظ ررر
طالب ا اعالية وجودة اي الل م القرائي .
الفصل الثالث :
منهجية البحث وإجراءاته
عرض الباحث اي هذا اللص من جية البحث وانجراءات التي تطلبت را تجربرة
البحث للتحقه من أهداف البحث وارطياته .
وصررد اتبررع الباحررث مررن ج البحررث التجريبرري أل ّنرره يتسررم بقدرترره علررى الررتحكم ارري
مختلف العوام المؤررة اي الظراهرة المرراد دراسرت ا ا ولمالءمتره إجرراءات البحرث
الحالي ا إذ يبنى من ج البحث التجريبي على األسلوب العلمي ا ويبردأ بوجرود ملركلة
ما تواجه الباحث تتطلرب منره البحرث عرن األسرباب والظرروف اللاعلرة وذلرك براجراء
التجارب ( داود ا  1006ا ص  . ) 041والبحث التجريبي هرو أحرد أنرواع البحروث
التربوية ويع ّد من أكررها دصة ( الزوبعي ا  1091ا ص . ) 91

أوالً  /التصميم التجريب :
إن التصرررررررميم التجريبررررررري هرررررررو ذلرررررررك الجرررررررزء الرررررررذي يلخرررررررص التركيرررررررب
المنطقرري للتجربررة ا ويلررم توطرريحا للمتميرررات موطررع الدراسررة ا ررو عبررارة عررن
مخطط وبرنامج عم لكيلية تنليذ التجربة ( داود ا  1001ا ص . ) 030
لذلك اعتمد الباحث تصميما تجريبيا ذا طبط جزئي مالئم لظروف البحرث الحرالي
اجاء التصميم على ما موط اي اللك اآلتي .
المجموعة

المتمير المستق
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تنمية م ارة صحة القراءة

تكافؤ مجموعات البحث :
حرررص الباحررث صب ر اللررروع بالتجربررة علررى تكررااؤ تالميررذ مجموعررات البحررث
الرالث إحصائيا اي بعض المتميرات التري يعتقرد أن را صرد ترؤرر اري سرالمة التجربرة ا
وهذ المتميرات هي :
 -1درجات م ادة اللمة العربية اي االختبار الن ائي للصرف الرابرع االبتردائي للعرام
الدراسي . 0610 / 0611
 -0العمر الزمني للتالميذ محسوبا بالل ور .
 -5التحصي الدراسي لآلباء .
 -4التحصي الدراسي لألم ات .
جدول ()1
نتا ج االختبار التا لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة ف درجات العام
السابق

التجريبية

56

9051

1041

الطابطة

56

9001

1031

المجموعة

عدد
أاراد
العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

39

مستوى
القيمة التائية
الداللة
عند
المحسوبة الجدولية
63ا6

000ا6

500ا0

ير
دالة

المجموعة

جدول ()2
نتا ج االختبار التا لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة ف العمر الزمن
مستوى
القيمة التائية
عدد
الداللة
المتوسط االنحراف درجة
أاراد
عند
الحسابي المعياري الحرية
المحسوبة الجدولية
العينة
63ا6

التجريبية

56

45ا104

100ا1

39
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9ا106

56
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066ا1

جدول ()1
قيمة مربع كاي للفروق ف مستوى التحصيل الدراس لالباء تالميذ المجموعتين
حجم العينة

يقرأ ويكتب

ابتدا ية

متوسط

اعدادي

معهد

بكالوريوس فما
فوق

درجة الحرية

المحسوبة

الجدولية

الضابطة

13

19 11

12

9

1

9

13

مستوى الداللة
عند

التجريبية

13

11 11

11

9

9

9

المجموعة

قيمة كاي

1،2

1،99

3،39

جدول ()1
تكرارات التحصيل الدراس ألمهات تالميذ مجموعت البحث  ،وقيمتا كاي
(المحسوبة والجدولية )  ،ودرجة الحرية  ،ومستوى الداللة
حجم العينة

يقرأ ويكتب

ابتدا ية

متوسطة

إعدادية

0064

معهد

درجة الحرية

المحسوبة

الجدولية

1019

1
1

16

مستوى الداللة

التجريبية
الضابطة

56
56

10
11

10
10

1
9

1
1

9
0

بكالوريوس فما فوق

المجموعة

قيمة كاي

ليت بذي
داللة عند
مستوى
63ا 6

اختبار صحة القراءة وسرعتها :
اعتمد الباحث عددا من القصص القرائية العربية المؤللة أصال ألعمرار المرحلرة
االبتدائية الختيار احد الموطوعات من ا ا الن التالميذ – عينرة البحرث  -لرم يدرسرو
مسبقا ا واختار الباحث رالث صصص ا وطبع را بحجرم صرائري مالئرم ا وراع اي را مرا
يأتي :
 .1أن ال تكون من موطوعات اللعر .
 .0أن ال تطرم نصوصررا مررن القررآن الكررريم ا أو احاديرررا للرسرو محمررد ( صررلى ب
عليرره والرره وسررلم )  .ألن ررا صررد تكررون مررن محلوظررات التالمررذة ا زيررادة علررى امتيازهررا
بصعوبة المعنى وخلاء الداللة .
-633-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

ابراهيم خالص حسين العزاوي

 .5أن ال يقررر عررردد كلمات رررا عرررن (  ) 166كلمرررة اسرررتنادا الرررى الدراسرررات السرررابقة
واألدبيات اي هذا المجا .
ومن رم عرط ا اري اسرتبانة علرى عردد مرن الخبرراء والمتخصصرين اري اللمرة
العربيررة وطرائرره تدريسر ا وارري العلرروم التربويررة والنلسررية الختيررار واحررد من ررا تالئررم
عينة البحث الحالي ا وكانت الموطوعات الرالرة هي :
 -1الكلب والحمامة .
 -0الدب المريه .
 -5اللأر الطماع .
وبعررد تحلي ر اسررتجابات الخبررراء اتط ر للباحررث ان االختيررار وصررع علررى القصررة
األولررى ( الكلررب والحمامررة )  .وأجرررى الباحررث بعررض التمييرررات علررى الموطرروع
المختار وذلك باطااة بعض الكلمات ا وحرذف بعرض الكلمرات الموجرودة اري الرنص
األصررلي ا وتمييررر بعطر ا اآلخررر ا وإعررادة تنظرريم الررنص مررع مراعرراة عرردم انخررال
بسياصه اللموي .
وعررررض الرررنص القرائررري بعرررد إجرررراء التمييررررات السرررابقة علرررى عررردد مرررن
المتخصصين اي اللمة العربية ومناهج ا وطرائره تدريسر ا ا ومعلمري اللمرة العربيرة
اي المرحلة االبتدائية.
وبناء على مالحظات الخبراء وآرائ م أجريت التعرديالت الالزمرة علرى الرنص
القرائي  .وأصب جاهزا الستعماله اي صيات صحة القراءة .
إعداد معايير التصحيح وحساب الدرجة :
يتطلررب صيررات م ررارات القررراءة الج ريررة الترري لررمل ا البحررث الحررالي وحسرراب
الدرجة الكلية إعداد معايير خاصرة لكر م رارة مرن الم رارات الررالث وبعرد االطرالع
على الدراسات واألدبيات السابقة ا وطع الباحث المعايير على واه اآلتي :
أوال  :مهارة صحة القراءة :
-1تعد الكلمة صحيحة :
أ -إذا صرأها التلميذ بصورة ير صحيحة رم أعاد صراءت ا بصورة صحيحة .
ب -إذا استعم التلميذ حركة السكون عند صراءته ل ا .
 -0تعد الكلمة ير صحيحة اي حالة .
أ  -زيادة صوت .
ب -حذف صوت .
ج-صلب صوت .
د -إذا صرأها التلميذ بصورة صحيحة رم أعاد صراءت ا بصورة ير صحيحة .
هـ  -إذا حرك ا التلميذ بصورة ير صحيحة .
و  -إذا بد التلميذ مواصع ا كما جاءت اي القطعة .
ز -إذا تجاوزها التلميذ ولم يقرأها .
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-5إعطرراء درجررة واحررردة لكرر كلمرررة تنطرره بلرررك صررحي ا وبرررذلك تكررون الدرجرررة
القصوى (  ) 366درجة .
 -4تلريررغ البيانررات ارري اسررتمارة خاصررة أعرردت ل ررذا المرررض بقصررد إجررراء التعام ر
انحصائي مع ا .
الفصل الرابع :
لفرضية الصفرية :
بعد أن سج الباحث إجابات تالميذ مجموعتي البحث وحلل ا ا أظ ررت النترائج
أن متوسطات درجات عينة البحرث كانرت (  )406003ا (  )500000درجرة علرى
التتالي
جدول ()9
المتوسط الحساب واالنحراف المعياري لدرجات تالميذ مجموعت البحث ف
صحة القراءة
االنحراف
المتوسط الحساب
عدد أفراد
المجموعة
المعياري
العينة
01010
406003
31
التجريبية األولى
53099
500000
31
الطابطة
والختبررار معنويررة اللررروه انحصررائية بررين متوسررطات درجررات المجمرروعتي
استعم الباحث تحلي التباين األحادي .

جدول ()9
نتا ج تحليل التباين األحادي لدرجات تالميذ المجموعت ف صحة القراءة
القيمة اللائية
مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

التجريبية

00350010
19094101
5

0

11000039

109

11560660

الطابطة
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أن القيمة اللائيرة المحسروبة صرد بلمرت (  ) 00015وهري اكبرر مرن القيمرة اللائيرة
الجدوليررررة البالمررررة (  ) 5060عنررررد درجترررري حريررررة (  0ا  ) 109ومسررررتوى داللررررة
(  ) 6063ا وهررذا يررد علررى وجررود اررروه ذوات داللررة إحصررائية بررين متوسررطات
درجات تالميذ مجموعتي البحث اي صحة القراءة .
تفسير النتا ج :
تفسير النتا ج المتعلقة بالتحصيل الدراس :
ظ ر بعد تحلير النترائج أن تالميرذ المجموعرة التجريبيرة صرد تلوصرت علرى تالميرذ
المجموعررة الطررابطة ارري صررحة القررراءة ا وصررد يعررزى ذلررك الررى واحررد أو أكرررر مررن
األسباب اآلتية :
 -1إنّ االستراتيجية (التدريت التبادلي ) صد أاادت تالميذ المجموعة التجريبية وذلرك
لمالحظة زيادة الدرجات اي م ارة القراءة الج رية لدى تالميذ المجموعرة التجريبيرة
ا اذ تلوصوا على تالميذ المجموعة الطابطة .
 -0إنّ االستراتيجية (التدريت التبادلي ) التي استعمل ا الباحث مع تالميذ المجموعرة
التجريبيررة ه ّيررأ للتالميررذ ارصرا ً لممارسررة أسرراليب بديلررة للررتعلم المدرسرري التقليرردي ممررا
وارت ارصا ً لجميع التالميذ أو البيت م اي الوصو الى انتقان الجيد .
التوصيات :
اي طوء نتائج البحث الحالي اوصى الباحث بما يأتي :
 -1طرررورة توجيرره المعلمررين والمعلمررات الررى أهميررة م ررارات القررراءة الج ريررة
وكيلية التدريب علي ا .
 -0تخصيص درت من دروت اللمة العربيرة ابتردا ًء مرن الصرف الرراني االبتردائي
تق ّدم ايه تدريبات على م ارة صحة القراءة .
 -5وطع دلي ( مرلد المعلم ) لتبصير المعلمين والمعلمرات بالم رارات القرائيرة
المختللة وطرائه تنميت ا ا وتدريبات علي ا .
المقترحات :
استكماال للدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء دراسات ترمي الى :
 -1تقويم م ارات القراءة الج رية لدى طلبة المرحلة المتوسطة .
 -0تقويم م ارات القراءة الصامتة لدى تالمذة الصف السادت االبتدائي .
 -5تعرررف عالصررة م ررارات القررراءة الج ريررة ( الصررحة ا والسرررعة ا والل ررم )
ببعط ا لدى تالمذة الصف السادت االبتدائي .
المصادر :
ابرن منظرور ا جمرا الردين محمرد برن مكررم  .لسفان العفرب ا المجلرد األو ا

والرالث ا أعداد وتصنيف  :يوسف الخياط ا دار لسان العرب ا بيروت ( د .ت).
ابررو زينررة ا اريررد كامر  ".الرياضففيات  ،مفاميمهففا  ،وطففرق تدريسففها " دار

اللرصان للنلر ا األردن ا عمان ا 1090م .
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احمد ا محمد عبد القادر  .طرق التعليم اللغة العربيفة ا ط 1ا مكتبرة الن طرة

العربية  1095م.
البجرررة ا عبرررد اللتررراح  .اصفففول تفففدريس العربيفففة بفففين النظريفففة والممارسفففة ا

(المرحلررة االساسررية الرردنيا ) ا عمرران -االردن  -ا ط1ا دار اللكررر للطباعررة والنلررر
والتوزيع ا  0666م .
الجمررر ا نظمررري حلمررري محمرررد  .تفففدريس القفففراءة ففففن ا ااررراه تربويرررة العررردد

العالر ا عدد خاص عن القراءة اي العربية واالنجليزية ا  1001م .
الحصررري ا سرراطع  .درس ف ف اصففول التففدريس ا الجررزء الررراني ا بيررروت ا

لبنان ا  1030م.
داود ا عزيرررز حنرررا  .دراسفففات وقفففراءات نفسفففية وتربويفففة ا ج 1ا القررراهرة ا

مكتبة االنجلو المصرية ا  1001م .
اللررريف ا محمررود أحمررد واخرررون  .اسففتراتيجية تطففوير التربيففة والتعلففيم ا

ط 1ا المنظمررة العربيررة للتربيررة والرقااررة والعلرروم ا بيررروت ا مؤسسررة دار الريحرراني
للطباعة والنلر ا  1010م .
العراه ا وزارة التربية  .منهج الدراسة االبتدا ية ا بمداد ا  1014م.

اطرري ا عبرررد القرررادر  .مشفففكالت التعلفففيم اللغفففة العربيفففة فففف مرحلفففة التعلفففيم

االساس ف الوطن العرب ا الجزائر ا  1004م.
اللطرررايري ا سرررامي محمرررد  .اعاليرررة اسرررتراتيجية مررراوراء االدراك اررري تنميرررة

م ارات صراءة النص والميو الللسلية بالمرحلة الرانوية ا مجلة كلية التربيفة جامعفة
الزقازيق ا العدد السابع والعلرون ا الجزء االو ا سبتمبر ا د .ت .
القزوينرري ا أبرري عبررد ب محمررد بررن يزيررد  .سففنن الحففافظ ا ابررن ماجررة ا ج 1ا

حقه نصوصه ا ورصم كتبه وابوابه واحاديره وعلره عليره  /محمرد ارؤاد عبرد البراصي ا
دار أحياء الكتب العربية ا  1030م.
كرومبرري ا الس ر ابررر  .قواعففد النقففد االدب ف ا تعريررب محمررد عرروض ا ط 5ا

سلسلة المعارف العامة ا  1034م .
اللر ّرا ا ارراروه حمرردي  .أتجاهررات التعلرريم االساسرري ا التربيررة الجديرردة ا مجلففة

فصليةا تعالج لؤون التخطيط وتجديد اي التربية ا العردد الخمسرون ا السرنة السرابعة
علر – ايار ( مايو ) أب ا أ سطت ا عدد خاص  36التعليم االساسي .
مررارزانو ا روبرررت  .المهففارات االساسففية ففف تعلففيم التفكيففري ا تعريررب :

يعقوب نلوان ا دار النلر ا  0660م.
المصادر األجنبية :


Gray , William s. " summary of reading investigation , july
1 , 1955 to june 30 , 1956 . joumal of educational research , vol .
1 , no . 6 , 1957 . p.p 401 – 441 .

– Palincsar , A: Metacogn itive Strategy instruction
Exceptional Children , 53 , 118 – 124 , 1986 .
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درس أنموذجي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي
في تدريس القراءة على وفق إستراتيجية التدريس التبادلي
( المجموعة التجريبية )
المادة  :القراءة
الصف  :الخامس االبتدائي
التاريخ :
الشعبة :
م  /الضيف الظريف
االهداف السلوكية :
 -0يتعرفوا معنى الصداقة
 -2يعطوا تعريفا لكلمة ( البداوة ) بأسلوبهم الخاص
 -6يذكروا كلمات فيها أسلوب ترحيب
 -3يشرحوا معنى كلمة ( يالطف )
 -5يفرقوا بين القسمة الفردية والقسمة الزوجية
 -3يقرأو النص قراءة خالية من االغالط
 -3يستعملوا الضاء والضاد في اثناء الكتابة استعماالً صحيحا ً
 -3يستعملوا االعداد مع المذكر والمؤنث استعماالً سليما ً
خطوت الدرس :
( خمس دقائق )
 -0التمهيد :
المعلم ( الباحث )  :أعزائي التالميذ من منكم سمع بحاتم الطائي ؟
تلميذ  :أنا سمعت به .
المعلم  :ومن هو هذا الرجل ؟
تلميذ  :رجل ارتبط اسمه بصفة الكرم .
المعلم  :جيد  ,وهل هو عربي االصل ؟
تلميذ  :نعم  ,هو عربي وعاش في زمن االسالم .
المعلم  :جيد الشطر االول إجابتك صحيح  ,اذاً  ,حاتم الطائي رجل عربي  ,ولكنه لم
يعاصر االسالم  ,بل عاش في عصر ما قبل االسالم  .ومن منكم يستطيع توضيح
مفهوم الكرم الذي ارتبط أسمه باسم حاتم الطائي ؟
تلميذ  :معنى الكرم الترحيب بالضيف .
المعلم  :جيد  ,وماذا بعد ؟
تلميذ  :معنى الكرم  ,الترحيب بالضيف واطعامه .
المعلم  :جيد بارك هللا فيكم  ,ودرسنا لهذا اليوم قصة قصيرة بعنوان ( الضيف
الظريف ) .
( خمس درجات )
 -2كتابة العنوان األصلي والعنوانات الفرعية :
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أكتب العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية على السبورة بخط واضح .
الضيف الظريف
 البادية . الصداقة . الترحيب . الدجاج . المالطفة . التقسيم . السرور . التقسيم الفردي والزوجي . القسمة العادلة .ومن خالل قراءة العناوين السابقة وتوجيه عدد من االسئلة القصيرة  ,اجعل التالمذة
يتنبؤون بشكل بسيط محتوى موضوع اليوم .
المعلم  :ما معنى كلمة ( الضيف ) ؟
تلميذ  :شخص يأتي لزيارة شخص اخر .
المعلم  :جيد وما معنى كلمة ( الظريف ) ؟
تلميذ  :صفة تطلق على شخص يمتلك روح الدعابة والمرح .
المعلم  :جيد  ,وما معنى كلمة ( البادية ) ؟
تلميذ  :تعني الصحراء .
ً
المعلم  :جيد  ,وسكانها غالبا ناس يطلق عليهم اسم البدو  ,وما معنى كلمة الصداقة ؟
تلميذ  :تعني المودة والصحبة .
المعلم  :جيد  ,وما معنى كلمة ( الترحيب ) ؟
تلميذ اظهار الحب والمودة واالعتزاز بالقادم .
المعلم  :جيد  ,وما معنى كلمة ( المالطفة ) ؟
تلميذ  :أسلوب يدخل السرور الى قلب المقابل ويجعله يضحك .
المعلم  :جيد  ,وما معنى التقسيم الفردي والتقسيم الزوجي ؟
تلميذ  :التقسيم الفردي يعني القسمة تحتوي ارقاما ً  , 3 , 5 , 6 , 0وغيرها .
والتقسيم الزوجي تعني ان القسمة تحتوي ارقاما ً , 3 , 3 , 3 , 2وما معنى كلمة (
المالطفة ) ؟
تلميذ  :أسلوب يدخل السرور الى قلب المقابل ويجعله يضحك .
المعلم  :جيد  ,وما معنى التقسيم الفردي والتقسيم الزوجي ؟
تلميذ  :التقسيم الفردي يعني القسمة تحتوي ارقاما ً  , 3 , 5 , 6 , 0وغيرها .
والتقسيم الزوجي تعني ان القسمة تحتوي ارقاما ً  , 3 , 3 , 3 , 2وغيرها .
المعلم  :ا وغيرها .
ً
المعلم  :احسنتم جميعا  ,وماذا تتنبؤون عن موضوع اليوم ؟
تلميذ  :موضوعنا ضيافة وكرم .
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تلميذ اخر  :موضوعنا فيه مالطفة ومزاح وسرور .
تلميذ اخر  :موضوعنا فيه صداقة بين شخصين او اكثر .
تلميذ اخر  :موضوعنا فيه رجل بدوي .
تلميذ اخر  :موضوعنا فيه طعام يحتوي دجاجا ً .
تلميذ اخر  :موضوعنا فيه قسمة غير عادلة .
( خمس دقائق )
 -6قراءة المعلم النموذجية الجهرية :
أقرأ النص الموجود في الكتاب ( الضيف الظريف ) قراءة أنموذجية مراعية فيها
قواعد القراءة الصحيحة من حيث اخراج الحروف من مخارجها الصحيحة  ,وتمثل
المعنى .
المتمثل بعالمات الترقيم باالستفهام والتعجب والسؤال والوقوف والتوضيح والدهشة
والتأكيد وغير ذلك  ,مع التاكيد وتوضيح اول جملة واخر جملة في كل فقرة  ,فضال
عن التأكيد على التواريخ واالرقام اي االعداد واالسماء والصفات .
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