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 مستخلص البحث

 " )اثر استراتيجية ميردريهدف البحث الحالي الى معرفة      

M.U.R.D.E.R" في تنمية الفهم القرائي لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة

 -من خالل التحقق من صحة الفرضيات الصفرية اآلتية:المطالعة والنصوص( 

( بين متوسط درجاات الاال  0000ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )  -1

( .M.U.R.D.Eميررردر)الاانين درسااوا عفااى وفااق اسااتراتيجية المجموعااة التجريبيااة  

النين درسوا عفى وفق الطريقة التقفيدياة ومتوسط درجات الال  المجموعة الضابطة 

 في اختبار مهارة الفهم القرائي البعدي.

( بين متوسط درجات الال  0000ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -9

 المجموعة التجريبية في اختبار تنمية مهارة الفهم القرائي القبفي والبعدي

( باين متوساط درجاات الاال  0000يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )ال  -9

 المجموعة الضابطة في اختبار تنمية مهارة الفهم القرائي القبفي والبعدي.

البق الباحث المنهج التجريبي ذا الضبط الجزئي0 وبفغ عدد افراد عينة البحث          

( الالباً في المجموعة 99تجريبية و)( الالباً في المجموعة ال99( الالباً بواقع )66)

الضابطة النين اختيروا بصورة عشوائية من ثانوية بالال الشهداء لفبنين في قضاء 

بعقوبة مركز محافظة ديالى أجرى الباحث تكافؤاً في متغير العمر الزمني لفطال  

لففهم محسوباً بالشهور0 ودرجات العام السابق لمادة الفغة العربية0 واالختبار القبفي 

س الباحث سبعة موضوعات في التجربة لمادة المطالعة والنصوص  القرائي0 إذ درَّ

-7لفصف الثاني المتوسط شمفت الموضوعات)من سورة القصص اآليات)

mailto:othmankhlan@gmial.com
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(0االخوة في اإلسالم0 الطموح وعفو الهمة0 من ذكريات الطفولة0 الحيوان البيب 19

حدد الباحث االهداف السفوكية البالغ نفسه0 القرية والنهر0 اليوم العالمي لفطفولة(0 و

(هدفاً سفوكياً موزعة عفى المستويات الستة لتصنيف بفوم)المعرفة0 48عددها)

والفهم0 والتطبيق0 والتحفيل0 والتركيب(.لموضوعات مادة المطالعة  واعد الباحث 

(خطة تدريسية0 وبنى الباحث 7( إنموذجاً من الخطط التدريسية0 ولكل مجموعة)18)

اراً لتنمية الفهم القرائي في مادة المطالعة والنصوص لدى الال  الصف الثاني اختب

)الفهم الحرفّي0 الفهم الضمنّي0 الفهم المباشر0 (فقرة لفحصول عفى 90المتوسط0 من)

وتحقق الباحث من صدق االختبار)الصدق الظاهر وصدق المحتوى(0 فهم السياق(0 

%0 وتحقق الباحث من 49نسبة الثبات  وتحقق الباحث من ثبات االختبار إذ بفغت

خصائص االختبار السيكو مترية )معامل الصعوبة0 والقوة التميزية0 وفعالية البدائل 

والبق الباحث االختبار عفى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة نهاية  الخاالئة(0

في  ( اسبوعا0ً واعتمد الباحث الوسائل اإلحصائية موحدة11التجربة التي استمرت )

(0 كاآلتي)االختبار التائي لعينتين 13( اصدار)(spssالحقيبة التعفيمية لبرنامج 

ومعادلة تمييز الفقرة, وفعالية البدائل مستقفتين0 ومترابطتين0 ومعامل الصعوبة 

0 وبعد تصحيح اإلجابات ومعالجة البيانات ريتشاردسون( -المغفوالة معادلة كودر

يمكن إجمالها باآلتي: وهي تفوق الال  المجموعة  إحصائياً توصل الباحث الى نتيجة

( عفى الال  المجموعة .M.U.R.D.Eميردر)التجريبية النين درسوا باستراتيجية 

الضابطة النين درسوا بالطريقة التقفيدية المتبعة0 أما الفرضية الثانية نتيجتها حدث 

ختبار نمو بشكل متصاعد في تنمية درجات الال  المجموعة التجريبية بين اال

القبفي0 والبعدي ولمصفحة االختبار البعدي لففهم القرائي0 أما نتيجة الفرضية الثالثة 

يمكن أجمالها عدم حدوث نمو لدى الال  المجموعة الضابطة و ال يوجد فرق بين 

في ضوء نتائج البحث الحالي االختبارين القبفي والبعدي في اختبار الفهم القرائي0 و

( في تدريس M.U.R.D.E.Rميردر)تعمال استراتيجية يوصي الباحث ضرورة اس

مادة المطالعة والنصوص لطال  الصف الثاني المتوسط ألثرها البالغ في تنمية الفهم 

أخرى  القرائي0 ويقترح الباحث إجراء دراسة مماثفة لفدراسة الحالية في مواد تعفيمية

 كمادة البالغة0 ومادة االد  والنصوص.

 

 

The Impact of M.U.R.D.E.R Strategy on the Development of 

Reading Comprehension in Intermediate School Students in 

Reading and Texts Subject 

Asst. Othman Kahlan Farhan 

College of Science 

tcaAtsbA : 

The present research aims at identifying the effect of ‘Murder’ 

strategy on the development of reading comprehension among 
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intermediate school students in the field of reading and texts by 

verifying the validity of the following zero hypotheses: 

1 - There is no significant difference at the level (0.05) between 

the average score of students in the experimental group in the 

development of the skill of reading comprehension in pre- and 

post tests.  

2 - There is no statistically significant difference at (0.05) 

between the average scores of the control group students in the 

pre- and post tests to develop the skill of reading 

comprehension. 

3. There is no statistically significant difference at (0.05) 

between the mean scores of the experimental group and the 

average scores of the students in the control group in the post 

test of reading comprehension skills. 

         The study applied the partial experimental method. The 

sample of the study was 66 students with 33 students in the 

experimental group and 33 students in the control group who 

were randomly selected from Martyrs secondary school for boys 

in the district of Baquba. The researcher studied the seven 

behavioral subjects in the experiment for reading and texts for 

the second intermediate grade. The researcher identified the 84 

behavioral goals, and prepared a test for the development of 

reading comprehension in the reading and text subjects of the 

intermediate second grade students from (30) paragraphs to 

obtain literal understanding. The researcher investigated the 

validity of the test and its stability, as well as its statistical 

characteristics (the coefficient of difficulty, the power of 

excellence, and the effectiveness of the wrong alternatives). The 

researcher applied the test to the experimental and control 

groups 

At the end of the experiment, which lasted 12 weeks, the 

researcher adopted the statistical tools unified in the educational 

package of SPSS (19), as follows: (the test of two independent 

and interrelated samples, the coefficient of difficulty and the 

equation of paragraph distinction). After correcting the answers 

and processing the data statistically, the researcher reached a 

result that can be summed up as follows:  
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The students of the experimental group who studied the 

MURDE strategy outmatch the students of the control group 

who studied the traditional method followed. The second 

hypothesis resulted in a growing growth in the development 

while the result of the third hypothesis shows that there is no 

growth in the control group ,i.e., there is no difference between 

the pre-test and post-test in the reading comprehension test.  

In the light of the findings of the current study, the researcher 

recommends the use of the experimental group, MURDER's 

strategy in teaching reading and text to second-grade students 

which is of great importance in developing reading 

comprehension. The researcher suggests conducting a similar 

study for the current study on other educational material 

 

 التعريف بالبحث -الفصل األول

 of the research problemمشكلة البحث :  -أولا    

زال يعاني من المشكالت المختففاة فغة العربية بفروعها المتعددة ماإن تدريس ال        

إذ أشااارت األدبيااات إلااى وجااود ضااعف عنااد والنصااوص والتااي منهااا مااادة المطالعااة 

بعيااداً يس غريباااً أن يبقااى درس المطالعااة وهاانا لاا 0تاادريس مااادة المطالعااة والنصااوص

فهو ماا زال يعااني مان مظااهر الضاعف  0عن تحقيق األغراض التي يراد منه تحقيقها

والسابب يعاود  .(951 :9112)عطية، لمعنيون بتدريس هنه المادة التي يصرح بها ا

إلى ضعف الريقة التدريس نفسها والتاي تعاد ركنااً مان األركاان األساساية فاي المانهج 

وأنها ال تقل أهمية من عناصر المنهج األخرى بل إن هنه العناصر تعتماد فاي نجاحهاا 

 (.43: 9112،)الهاشمي والدليمي لى حد كبير عفى الريقة التدريسإ

لمطالعة والنصاوص مان أساهل والسبب االخر حين يعد بعض المدرسين درس ا       

بال المادرس فال يكفف المدرس نفسه سوى قراءة النص قاراءة جهرياة مان ق الدروس0

جهريااة ماانهم0 وربمااا يجاازإ الاادرس إلااى  ثاام قااراءة وقااراءة صااامتة ماان قباال الطااال 

أجزاء معفومة يتاولى كال الالاب قاراءة جازء واحاد ياتم القاراءة بحساب ترتياب مقاعاد 

 (.951 :9112 )عطية،س الجفو

الدراسااات  االدبيااات و وأدرك الباحااث هاانه المشااكفة ماان خااالل االالعااه عفااى بعااض

يعااانون ماان  التااي أوضااحت أن الطااال والسااابقة التااي تخصصاات فااي مااادة المطالعااة 

0 (1017( و)محماود  1011)عفاوان  ضعف واضح في القراءة ومان هانه الدراساات

فااي مااادة  ضااعف الطااال و ماان خااالل مااا لمسااه فااي جوانااب حياتااه االجتماعيااة ماان 

يانلنا قام الباحث بإجراء اساتب 0المطالبة والنصوص
1
إلاى بعاض مدرساي ومدرساات  

االسئفة إذ تبين  تعرف عفى إجاباتهم عن, بهدف الالفغة العربية لفصف الثاني المتوسط

كاال هاانه األساابا  جعفاات  واقعيااة فااي مااادة المطالعااة والنصااوص.إنااه يوجااد مشااكفة 
                                                           

1
 ( مدرسات في مدارس قضاء بعقوبة .3( مدرساً و)11الموجه لهم االستبانة)بفغ عدد المدرسين  والمدرسات  - 
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بحث عن استراتيجية حديثة من شأنها تنمية الفهم القرائاي لادى الطاال  بعياداً الباحث ي

استراتيجية إذ وقع اختيار عفى  د عفى تطوير تدريس مادة المطالعة0عن التقفيد وتساع

القائمااة عفااى النظريااة البنائيااة التااي ترمااي إلااى محاولااة منهااا لفنهااوض بااالواقع  ميااردر

التعفيمي لمادة المطالعة والنصوص لعفها تسهم في حال بعاض مشاكالت تادريس ماادة 

جاباة سط. ويفخاص الباحاث مشاكفة البحاث اإلالمطالعة لدى الال  الصف الثاني المتو

فاي تنمياة الفهام القرائاي لاادى السااتراتيجية مياردر أثار عان الساؤال اآلتاي: هال هنالا  

 متوسط في مادة المطالعة والنصوص؟الال  الصف الثاني 

 

 Significance of the researchأهمية البحث :  -ثانياا 

لفتربية أهمية كبيرة في نقل العادات و التقاليد والقيم و المعتقدات وايضا تساهم  إن      

) أبرو . في نقل جميع المعفومات المختففة عبر االجيال مما يجعل التواصل بينهم ممكناا

ن الهاادف األساامى لفتربيااة هااي تنميااة قاادرات الفاارد واتجاهاتااه وإ (2 :9111، جررادو

في هنا المجتمع وتهدف أيضاً الى نقل المعرفاة وكساب حتى يمكنهُ ان يحيا حياة سوية 

مما تقادم . (91 :9112، لهاشمي والدليمي)االمهارات النافعة في كل مناشط الحياة. 

داد كونهاا تساهم فاي اعالن سبب اهتمام المجتمعاات البشارية فاي التربياة يرى الباحث إ

م إلااى تغيياار الااني ياارو0 ووساايفة لبناااء شخصااية اإلنسااان األفاراد0 وتحقيااق التنميااة لهاام

 الواقع نحو األفضل. 

دوراً مهمااً فاي حيااة هدافها عن الريق الفغة التي تؤدي وتنصهر التربية لتحقيق ا      

فعان  كل من الفرد والمجتمع فهي بالنسبة لففرد تُمثل األداة األولى فاي صانعه وتكويناه

ة 0 وهااو بالفغااالريااق الفغااة يسااتطيع الفاارد أن ينمااي شخصاايته0 وأن يكااون نامياااً دائماااً 

0 وكانل  يساتطيع يستطيع أَن يتفاعل مع بيئته ومجتمعه0 فهو بها يكاون كائنااً اجتماعيااً 

 .(5 :1224)الحسون،  .ب قيماً واتجاهاتيكتس و 0ان يكتسب معارف ومعفومات

ة فيها نمو وزيادة في المفردات حتاى انهاا اساتوعبت كتاا  فالفغة العربية لغة حي       

هللا عز وجل وسنة رسوله )صفى هللا عفيه وآلة وسفم( ولها صفات ميزتها عن غيرهاا 

. )أبرو مثل اإلعرا  واإليجاز والمترادفات وكثرة االلفاظ ودقاة التعبيار ومروناة الفغاة

ولغاة القارآن الكاريم  الساماوي0لفغة العربية لغاة العاالم ن اوإ .(91: 9112، الهيجاء

 َّجب  حب خب مب  خئ خئ خئ ٹٱٹٱُّٱ اآلية الكريماةوالوحي لفبشر جميعا إذ جاء في 

 .   (92 :1295 ،معروف)مما أدى الى انتشار الفغة العربية وبقائها  (1)يوسف:

ولتحقيق أهداف تدريس الفغة العربية مرهونة بالمدرس وشخصيته وبالتعبيرات        

الفغوية والحركات الجسمية وتعبيرات الوجه واالنفعاالت ونغمة الصوت ومخارج 

وعن الريق  .(32 :9112 ،)سالمة واخرون رات وااليماءاتالحروف واالشا

وإن الصفة  المدرس نستطيع تدريس المطالعة والنصوص وباقي فروع الفغة العربية

ألن جميعها متعاونة عفى تحقيق الهدف  ن فروع الفغة العربية صفة جوهرية0بي

وتعُد القراءة من  .(191: 1224،)شحاتهالفهم واألفهام  الفغة وهواألساسي في 

والقراءة  د وتحقيق اهداف التعفم وبناء المجتمعاألسس المهمة في تكوين شخصية الفر

وحسبها شرفاً انها كانت أول لفظ نزل  لتي انعم هللا بها عفى بني البشر0من بين النعم ا

ى نبيه الكريم محمد)صفى هللا عفيه وآله وسفم( ـــالى عفــمن عند هللا سبحانه وتع



  9102مجلة الفتح ........................................................................ العدد التاسع والسبعون .ايلول  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-918- 
 

ىن  خئ خئ خئ خئ خئ خئ خئ خئ خئ ٹٱٹٱُّٱ ،(12 :9112، )شريف واخرون

 (. 0- 1العفق: )  َّجب حب  خئ خئ خئ خئ خئ خئ خئني  خئ خئري   خئين 

والقادرة عفاى  ءة يكتساب الفارد المعاارف واألفكاار0 والخبارات0القاراومن خالل       

وتعاد  يكتسابها الفارد فاي المجتماع الحاديث0القراءة من أبرز المهاارات التاي يمكان أن 

ووسايفة مان  يل إلاى توسايع آفااق الفارد العقفياة0والساب أكثر وسائل التفااهم واالتصاال0

 (.134 :9112)زاير, وسماء، ل التنوق واالستماع وسائ

في تنشيط الناكرة إذ تساعد عفى زيادة الحصايفة  اً بارز اً لفقراءة دورإن يرى الباحث و

الفهام القرائاي عناد مماا تسااعد عفاى تنمياة  عناد الطاال الفغوية والفكرية والتحصيفية 

فكفماا  اداة ناقفة لفعفام والمهاارة لفطاال فضالً عن دور الرائق التدريس هي الطال . 

كاناات مالئمااة لفموقااف التعفيمااي ومنسااجمة مااع عماار المااتعفم وقابفيتااه وميولااه كاناات 

 .(129 ،9111)زاير، وأيمان، عبرها أوسع عمقاً وأكثر فائدة االهداف المتحققة

ص المقروء وفهمه هو الهدف االساس من عمفيات القراءة كفهاا وهاو وإنِّ استيعا  الن

الغاية من القراءة لنل  إن تنمية مستويات االستيعا  لدى القارإ تمكناه مان الحصاول 

عفى فهم دقيق لرساالة الكاتاب وتمكناه مان تجمياع المعفوماات وتنظيمهاا والقادرة عفاى 

يوظااف كاال مهاراتااه الفكريااة فااي اسااتدعائها وتحفيفهااا وتفساايرها وتقويمهااا وهااو بهاانا 

 (.199: 1224)شحاتة، استيعا  النص المقروء. 

من الريق معرفة المعنى العاام  ي تنمية الفهم القرائي لدى الطال ولعل ذل  يساعدنا ف

أو الفكرة العامة التي يريد صاحب النص ايصالها لنا0 ألننا أن لم نفعل ذل  ال نستطيع 

وضاااع االفكاااار الرئيساااة والفرعياااة فاااي تسفسااافها السااافيم0 ومعرفاااة مااادى ترابطهاااا 

 (.113: 911)مصطفى،
النظرياااة ن اساااتراتيجيات مااا(  (M.U.R.D.E.Rوتعاااُد اساااتراتيجية مياااردر          

0 وضاعت مان والماناكرة مسااعدات التانكرضمن استراتيجيات والتي تنضوي البنائية 

ن (0 وتتكااااااوDonald.F.Dansereau1979قباااااال دونالااااااد دانسااااااريو وزمالئااااااه )

ها الطال  بتتابع لتساهل عمفياة الدراساة وخازن فماالستراتيجية من ست خطوات يستع

القاااراءة مااان أجااال و تهيئاااة المااازاج 0 (Mood)المعفوماااات وهااانه الخطاااوات كااااآلتي

 (Digesting)االساااتعادة أو االساااترجاع0 و (Recall)0 و(Understanding)الفهااام

 (Expand)استيعا  المعفومات )تصحيح 0استرجاع 0 تضمين 0خزن فاي الاناكرة( و

مراجعااة  (Review)التوسااع بالمعرفااة ماان خااالل بحااث الطالااب عاان المعفومااات و

مياردر0 إذ تمثاال  (M.U.R.D.E.R)الخطاوات بمصاطفحاألخطااء0 واختصارت هانه 

 .  (Derry&Debrra,1986:P. 2-7) النصوص  الستيعا الخطوات المتبعة 

لمطالعااة ا مااادة هاانه االسااتراتيجية الريقااة لتاادريسممااا دفااع الباحااث إلااى اتخاااذ          

س مااادة يتاادر تااالءم التااي الن هاانه االسااتراتيجية ماان مساااعدات التاانكر والنصااوص 

تهيئااة ماازاج الطااال  لفقااراءة والفهاام   ماان خااالل المطالعااة والنصااوص داخاال الصااف

ومعرفاة  لمناقشة والحوار ماع الطاال وربط المعفومات السابقة بالجديدة والمشاركة با

وكانل   0تأشير الكفمات الصعبة وتوضيح معانيهاا وفاق خطاوات اساتراتيجية مياردرو

وفاق خطاوات  عفاى الماناكرة كواجاب بيتاي لمسااعدهم المادة الدراسية لفطال  عطىتُ 

وأختااار مرحفااة دراسااية فااي غايااة  0لااديهم لتنميااة الفهاام القرائاايو اسااتراتيجية ميااردر
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ذ فيهااا ياادرك كونهااا مرحفااة انتقااال لاادى الطااال 0 إل األهميااة وهااي المرحفااة المتوسااطة

هااي مرحفااة 0 وتهم الناتيااة وتنمااو ثقااتهم بأنفسااهمالطااال  مكوناااتهم الشخصااية ومقومااا

الصااف الثاااني المتوسااط عينااة  واختااار الباحااثمالئمااة لتاادريس اسااتراتيجية ميااردر0 

كونه صفاً يتوسط بين مرحفتين االول متوساط والثالاث متوساط وهاو لألهميته  0البحث

الصف المناسب في المرحفة المتوساطة إلجاراء الدراساة. ويارى الباحاث مماا ذكرنااه 

 الحالي بما يأتي :آنفاً يمكن تفخيص أهمية البحث 

أهمية التربية والتعفيم في بناء شخصية  االنساان وإرشااده الاى الاتعفم الصاحيح مان -1

 رتقاء بالحياة من النواحي المختففة.أجل اال

الشااعو  ووساايفة الااى الفهاام واالفهااام بااين  نأهميااة الفغااة بوصاافها أداة التواصاال بااي-1

 افراد المجتمع.

ولغتنا الرسمية والقومية0 ومماا يقاع  0لغة القرآن الكريملعربية بوصفها أهمية الفغة ا-9

 عفى عاتق أبنائها صيانتها والحفاظ عفيها.

كونهاا وسايفة مهماة فاي حيااة الطاال  والمجتماع لأهمية مادة المطالعاة والنصاوص -8

ورياضاة الانهن مان  لطاال  فاي الماواد الدراساية األخارى0وأساس النجاح الني يفيد ا

 .خالل الفهم القرائي

أهمية استراتيجيات النظرية البنائية في التعفيم والتعفم مما لهاا دور باارز فاي زياادة -0

مان خاالل اساتراتيجية لمعرفية في التادريس ورفاع قدراتاه التعفيمياة0 حصيفة الطالب ا

وزياادة  رياة عناد الطاال  فاي قاراءة النصاوصميردر التي تثمر في زيادة العقفية الفك

 م عفى بناء المفاهيم العفمية الصحيحة لفمطالعة.استيعابهم لفنص وتساعده

أهميااة كبياارة فااي التعفاايم  والااتعفم لمااادة  ا لااهأهميااة الفهاام القرائااي فااي التاادريس مماا-6

 المطالعة والنصوص.

الااني يسااهم فااي اعااداد  المتوسااط أهميااة المرحفااة الدراسااية الساايما الصااف الثاااني-7

 عفى تنمية مواهب الطال  المختففة.الطال  أعداداً صالحاً في المجتمع الني يعمل 

 -وتبرز الهمية التطبيقية للبحث الحالي، إذ يقدم هذا البحث ما يأتي:

تزويااد الااال  الصااف الثاااني المتوسااط باسااتراتيجية ميااردر القااائم عفااى النظريااة  -1

الفهم القرائي والني بدورة ينمي لديهم القادرات البنائية التي تساعد الطال  عفى تنمية 

واالساااتعدادات الفغوياااة لدرجاااة الاااتعفم لحاااد الاااتمكن وزياااادة فهمهااام لماااادة المطالعاااة 

 والنصوص.

تزوياااد الميااادان الترباااوي التعفيماااي عفاااى مساااتوى المدرساااين والمدرساااات باااأداة  -1

تقويم)اختباااار لفجاناااب المعرفاااي لتنمياااة الفهااام القرائاااي لااادى الاااال  الصاااف الثااااني 

 المتوسط(.

                   السااااتراتيجية ميااااردرأثاااار جااااود لدراسااااة محفيااااة )فااااي حاااادود عفاااام الباحااااث الو -9

"M.U.R.D.E.R"   في تنمية الفهام القرائاي لادى الاال  الصاف الثااني متوساط فاي

   مادة المطالعة والنصوص(.

  Aimsx Hypotheses of the Research -هدف البحث وفرضياته: -ثالثاا 

 " M.U.R.D.E.R " اسرتراتيجية ميرردرأثرر يهدف البحاث الحاالي الاى معرفاة :) 

فررري تنميرررة الفهرررم القرائررري لررردى طرررالب المرحلرررة المتوسرررطة فررري مرررادة المطالعرررة 
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( ولتحقيااق هاادف البحااث ال بااد ماان اختبااار صااحة الفرضاايات الصاافرية  والنصرروص

 -اآلتية:

 الاال ( بين متوساط درجاات 0000ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -1

اساتراتيجية  الانين درساوا ماادة المطالعاة والنصاوص عفاى وفاقالمجموعة التجريبياة 

الانين  المجموعاة الضاابطة الاال ومتوساط درجاات M.U.R.D.E.R "  0ميردر " 

الفهاام فااي اختبااار  درسااوا مااادة المطالعااة والنصااوص عفااى وفااق الطريقااة التقفيديااة 

 القرائي البعدي.

( بين متوساط درجاات الاال  0000د مستوى )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عن -1

 المجموعة التجريبية في اختبار تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي.

الاال  ( بين متوساط درجاات 0000ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -9

 المجموعة الضابطة في اختبار تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي

 

 Limitation of  Research -حدود البحث : -رابعاا 

 -يتحدد البحث الحالي باآلتي:

 .عينة من الال  الصف الثاني متوسط -:الحدود البشرية-1

أحاادى الماادارس الثانويااة النهاريااة  ثانويااة بااالال الشااهداء لفبنااين -:الحرردود المكانيررة-9

   /قضاء بعقوبة.الرسمية التابعة لفمديرية العامة لفتربية محافظة ديالى

 .(م1014 -1017الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ) -الزمانية: الحدود-4

المطالعة والنصوص المقرر تدريسها  مادةموضوعات من  سبعة -:الحدود العلمية-3

 مان ساورة القصاص) م( وهاي1014 -1017)لعام الدراسايالفصل األول من اخالل 

ذكريااات الطفولااة0 0 الطمااوح وعفااو الهمااة0 ماان (0االخااوة فااي االسااالم19-7اآليااات)

 .(اليوم العالمي لفطفولة ة والنهر0القري الحيوان البيب نفسه0

 

 Limit of the meaning -تحديد المصطلحات : -خامساا 

 The Effect األثر :-1

ر وَخرَجاُت فاي أَثَارهي أي بقياة الشايء والجماع أثااُر وأثَاوُ  -لغرة: ابن منظرور عرفه   -أ: 

 (.12 :1، ج1222)أبن منظور،ه تّبَعُت أَثَره بَعده وتَأثَراتُ 

محصافة تغيار مرغاو  أو غيار مرغاو   -:اصطالحاا بأنه   شحاته والنجار ه  عرف-ب:

 (.99:  9114،)شحاتة والنجارفي المتعفم نتيجة لعمفية التعفم فيه يحدث 

اسااتراتيجية ميااردر فااي بأنااه النتيجااة التااي تبااين ماادى تااأثير  -:التعريررف ارجرائرري -ج 

 الفهم القرائي لدى الال  الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة والنصوص.تنمية 

 -:M.U.R.D.E.Rاستراتيجية ميردر  -9

التااي والعمفيااات النهنيااة مجموعااة ماان الخطااوات  -:بأنهررا (Dansereauهررا)عرف - أ

تاانكر واسااترجاع المعفومااات اكتسااا  ويااة فمعفااى تهيئااة الااناكرة لعالطالااب  تساااعد

( (0Understanding والفهاااااام (Moodتتضاااااامن الماااااازاج ) و بساااااارعة وسااااااهول

(  Expansionالتوسااااع )(0 و 0Digesting واالسااااتيعا  )( (Recallواالسااااتدعاء

تمثاااااال  إذ (M.U.R.D.E.R)واختصاااااارت بمصااااااطفح  0(Reviewوالمراجعااااااة )
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 النصااوص واسااتيعابها. الحااروف األولااى لفمكونااات و الخطااوات المتتابعااة لمعالجااة

Dansereau,1985:221)).  

تيجيات المعرفيااة البنائيااة اسااتراتيجية تابعااة إلااى االسااترا"-بأنهررا:  فهررا الزيرراتعر -  

ة في تجهياز ومعالجاة المعفوماات وبهاا قادر أكبار مان التفاصايل التاي تتنااول المستعمف

اسااتراتيجيات دراسااية مختففااة كمااا أنهااا تتضاامن مكونااات انفعاليااة ودافعيااة إلااى جانااب 

 .(345: 9113)الزيات، " مكونات الجهد واإلرادة 

هي استراتيجية تعفيمية معرفية بنائية مكونة من ست خطاوات  -: التعريف النظري - ج

يمكاان أن يقااوم بهااا المااتعفم بنفسااه أو بمشاااركة أثنااين ماان المتعفمااين بإشااراف الماادرس 

 .الهدف التعفيمي تحقيقوتوجيهه لغرض 

الباحااث لتاادريس لخطااوات التااي ساايقوم بهااا ماان اسفساافة  هااي- ارجرائرري:التعريررف  - ح

وفاق عفاى  دتهم عفاى الماناكرةومسااع   عيناة البحاثلطالمادة المطالعة والنصوص 

 (.التوسع0 المراجعة 0االستدعاء االستيعا  0الفهم 0خطوات )التهيئة

 Improvementالتنمية : -9

ه بأنهااا  -لغررةا:  عرفهررا الفراهيرردي-أ  نَمااا يَنمااو ونََمااا أنماااء وأنَماااءه ي 0وزاَد فااي أنماااءي

 .(121 : 3،ج 9114)الفراهيدي ،ونَميُت فالن في الَحسبي أي رفعته 

الاني يحصال لفماتعفم نتيجاة بأنها التطوير والتقادم -اصطالحاا:  عرفها زاير وسماء-ب

 .(152: 9119، سماء)زاير ولتعرضه الى متغيرات تعفيمية فاعفة تؤثر فيه 

لطاال  عيناة البحاث  مهارات الفهم القرائيعمفية تطوير  هي-ارجرائي:  التعريف-ج

 .  مقروءعالية لفهم الالنص المطالع وصوالً إلى درجات  وبناؤها في فهم

اايَء بيالقَفاابي, فَهمااهُ فهماااً وفهماااالف :لغررةا  ه  ابررن منظررورعرفرر -الفهررم:-3  هااُم َمعرفتُاا  الشَّ

اايَء َعقفتااهُ َوعرفتاهُ  وتفهّااَم الكااالَم, فالناااً وأفهمتااهُ 0 وفَهّمااُت وفهاماةً, َعفيَمااه0ُ وفَهمااُت الشَّ

, ويُقال, ,فَهمهُ شيئاً بَعَد شيٍء0 َوَرُجٌل فَهمٌ  ماه األماَر وفهَّْمتاه فَْهٌم وفهَاٌم وأُْفهَ  َسرييُع الفهمي

 (.542 :19ج ،9114)ابن منظور، تَفهيماً 

   -الفهم القرائي: -

ثام تكاوين صااورة عمفياة تعاارف الكفماات المكتوباة0  بأناه -:عرفره  شرحاته اصرطالحاا  - أ

 (.112: 1224 ،)شحاتةفي الناكرة من المقروءواضحة 

هاي قادرة القاارإ عفاى التفاعال ماع الانص المقاروء بتحدياد  -عرفه  زاير وعهود: -ب

المحاور الرئيسة فيه وفهام العالقاات بينهاا واستحضاار االفكاار والصاور النهنياة عناد 

 (.22 :9112)زاير وعهود، القراءة

إدراك وفهم واستيعا  الال  الصاف الثااني  هو-:القرائيالتعريف ارجرائي للفهم -ج

 يجيباون عنهاامن خاالل االساتجابات الصاحيحة التاي  0سط لمعاني النص القرائيالمتو

 الباحث. هُ الفهم القرائي الني أعد اختبارفي 

 

 

 -:المطالعة -0

الاالع الشايء:  َمطْفعاً َو َمطْفعاً فهاي الالعاة0ٌالفُُع الُفوعاً وَ  -:ابن منظور لغةا  عرفها - أ

 .(549: 9،ج1222 ،)أبن منظورالالع الكتا  قرأه 0أالفع عفيه بإدامة النظر إليه
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عمفيااة تعاارف الرمااوز الكتابيااة وفهاام وتفسااير بأنهااا ) -اصررطالحاا: مصررطفى عرفهررا-ب

 .(22 :9112،)مصطفى (وتوظيف لما تدل عفيه هنه الرموز

   -النصوص: -2

الشيء0 ونص المتاع نصاا0ً جعال بعضاهُ عفاى هو "رفع   -عرفها ابن منظور لغةا: - أ

بعااض وأصاال الاانص: اقصااى الشاايء وغايتااهي واالسااناد الااى الاارئيس االكباار0 والاانص 

 (.922: 13، ج9115)ابن منظور، التعيين عفى شيء ما ونص االمر شدته"

"مقطوعات ادبية ممتازة يتاوفر لهاا حاظ مان الجماال  -اصطالحاا: الدليميعرفها  - ب

تهادف الاى تهانيب طفبة التنوق االدبي0 ولدراستها قيمة ادبية كبيرة الفني تحمل عفى ال

فكاارة متكامفااة أو عاادة افكااار الاانفس والوجاادان وتصاافية الشااعور وصااقل الاانوق لهااا 

 (.142 :1222)الدليمي،المحفوظات  مترابطة وتزيد في الولها عفى قطع

تدريسااه مااا يتضاامنه كتااا  المطالعااة والنصااوص المقاارر  -:التعريررف الجرائرري -ج

م في العراق من نصاوص 1014-1017لطال  الصف الثاني متوسط لفعام الدراسي 

 نثرية وشعرية في موضوعات مختففة منها الدينية والسياسية واالجتماعية والعفمية.

هي المرحفة الثانية بعد المرحفة االبتدائياة فاي المرحلة المتوسطة )الثاني المتوسط(:-

سفم النظام التعفيمي في العراق ومّدتها ثاالث سانوات وتتكاون مان ثاالث صافوف هاي 

 (.41، 1221)وزارة التربية،)األول المتوسط0 الثاني المتوسط0 الثالث المتوسط( 

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة: -: الفصل الثاني

 نظرية:جوانب  -المحور الول:

 وتعرف هاي أحادى نظرياات الاتعفم المعرفاي التاي تعمال عفاىأولا: النظرية البنائية: 

نظريااة  تعااد0 إذ الفعااال بااين المعفمااين والمتعفمااين تشااجيع المشاااركة النشااطة والتفاعاال

تركااز عفااى االنشااطة وتسااتوجب المناقشااة والمناااظرة بااين المتعفمااين كمااا تركااز عفااى 

   .( 12 : 9119، ) برغوتالتي تشجع عفى التعفم  االنشطة الصفية

ن المخطااط العقفااي تمثياال عقفااي يساامح لففاارد بااالتعرف إ (Piaget)وياارى بياجيااه      

ن الخطط المعرفياة من خالل إضفاء قالب معين عفيها وإواالستجابة لفمثيرات الحسية 

التعرف عفى المثيرات في حول األحداث و األشياء لتساعدنا  تمثيل لفمعرفة التصنيفية

ي كثيااار مااان العمفياااات وتقاااوم المخططاااات العقفياااة بمسااااعدة األفاااراد فااا 0وعناصااارها

0 وتسااهم دراك بما يتناساب وتوقعاات المخطاطمة فهي توجه االنتباه واإلالمعرفية المه

مخططاات أيضاا0ً ويحادد في حل المشكالت التي تواجاه الفارد يومياا فاي ضاوء هانه ال

ياة لفخطاط المعرفياة ( أربعاة أوجاه لفمعالجاة المعرفAlba& Hasher) ألباا و هاشار

 .(124-192:  9111)العترروم ،والتجريااد 0 والتفسااير0 والتكاماال(  هااي )االختيااار 

العمفيااة التعفيميااة  ن النظريااة البنائيااة تجعاال المااتعفم محااور اساسااي إ وياارى الباحااث

الاناكرة لدياه0 ومان خاالل االالاالع عفاى االدبياات  طيوتنشا الناتيةوكيفية بناء معرفته 

الحظنا ارتباال وثياق باين اساتراتيجية مياردر والنظرياة البنائياة بماا يخادم الطالاب فاي 

 العمفية التعفيمية.

 0 إذ تحتل مكانـةث العفمياً في البحتمثل الناكرة موضوعاً رئيس -الذاكرة: -ثانياا 

0 كما إن الفهم واكتسا  المعرفة يعتمدان بشكل من النواتج المعرفية لفتعفم بعدَّهامهمة 
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 واهتم بدراسة الناكرة  (924 : 9111 ،)عبد الخالــقأساسي عفـــى عمفية التنكـر 

فقد ا بعـنوان )الناكرة البشرية(0 عندما نشرا كتابهم(وشيفرن اتنكسون)ايضاً كل من

ات في الناكرة البشرية ومعالجة المعفومقدما نموذجاً في كيفية تكوين 

مفهوم الناكرة ومستودعات كما ميزا بين نائي لفناكرة( )االنموذج البسمــــــي

0 إذ يشير مصطفح الناكرة الى البيانات والمعفومات المحتفظ بها0 بينما يشير الناكرة

)عبد مصطفح مستودع الناكرة الى المكون البنائي الني يحتوي عفى المعفومـــات 

في تطور نظرية معالجة  وكان آلراء جيمس اثر مباشر 0.(59-52 : 9115 الفتاح،

ميـز بين الناكرة الويفة المدى ديثة الخاصة بالناكــرة0 إذ والنظريات الحالمعفومات 

تجمعات الخاليا داخل المخ والناكرة   بنيت عفى أساس تقوية الروابط بينالتي 

لكهربائي المؤقت لفخاليا قصيرة المدى التي عدها وكأنها بنيت عفى اساس التنشيط ا

يرى الباحث و(Solso1991: p 144) مستنداً في ذل  الى الدليل التجريبي العصبية

في كيفية عمل الناكرة في تخزين واستدعاء  اً كبير اً ارتباال ميردر الستراتيجيةن إ

      .المنشود بهدف الوصول الى الهدف التعفيمي المعفومات وفهمها واستيعابها

 M.U.E.R.D.E.R  Stratage -:اا: استراتيجية ميردرثالث

فاعفيااة الااتعفم  ر القابفيااات المتعفماة تااأثيراً فايتعاد االسااتراتيجيات المعرفياة أكثاا         

0 وقاد تعااظم اهتماام عفمااء عفام الانفس المعرفاي اإلنساني من حيث مدخالتاه ونواتجاه

نكر باالسااتراتيجيات المعرفيااة نظااراً لفاادور البااالغ األهميااة التااي تفعبااه فااي الااتعفم والتاا

وكاان مان الطبيعاي  تعظيم اكتسا  هنه المعفومات يتعين إذ 0والتفكير وحل المشكالت

بحاااوث حاااول االساااتراتيجيات المعرفياااة0 ويااارى طراد الدراساااات و الأن يواكاااب اسااات

مان التبااين  ن من خصائص استراتيجيات التعفم المنظور الني يعكاس قادراً )الزيات( إ

ة فاي تجهياز و معالجاة كمياات متبايناة مان االساتراتيجية المساتعمف في فاعفية أو كفاياة

                   .(343-341 : 9113)الزيات ، في الناكرة المعفومات

بتتااابع لتسااهل عمفيااة  الطفبااة السااتراتيجية ماان ساات خطااوات يسااتعمفهاوتتكااون ا       

الخطاااوات  وهااانهواساااترجاعها بأقااال وقااات ممكااان خااازن المعفوماااات تهيئاااة الاااناكرة ل

 (Understanding)القااااراءة ماااان أجاااال الفهاااام 0تهيئااااة الماااازاج (Mood)كاااااآلتي

استيعا  المعفومات )تصاحيح  (Digesting)االستعادة أو االسترجاع0 و (Recall)و

التوسااع بالمعرفااة ماان خااالل  (Expand)0اسااترجاع 0 تضاامين 0خاازن فااي الااناكرة( و

واختصااارت هااانه  خطااااءمراجعاااة األ (Review)بحاااث الطالاااب عااان المعفوماااات و

عة ـوات المتبااااـل الخطااااـردر0 إذ تمثااااـمياااا (M.U.R.D.E.R) الخطااااوات بمصااااطفح

 .  (Derry&Debrra,1986:P. 2-7) روءــنص المقـالالستيعا  

 

 

 

   -على النحو اآلتي: (M.U.R.D.E.R)استراتيجية ميردر خطوات 

ويتكاون مان  (Mood): ويشير إلى المكون األول الحالاة المزاجياة (M)حرف الـ -1

عدد من التكتيكات المطفوبة إليجاد أو تاوفير مناان نفساي داخفاي إيجاابي وماريح لادى 

0 وقااد أشااتق هاانا المكااون ماان المعفومااات الجدياادة واكتسااا الطالااب ليساااعده فااي تعفاام 

tel:1991
tel:144
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الزيرات Ration Behavior Therapy) ()(1963العالج السفوكي العقالني لـ ألايس

،9113: 345).  
وتتضامن  (Understanding): ويشاير إلاى المكاون الثااني الفهام (U)حرف الرـ  -1

 .عفومات والخبرات التي تم تعفمهاربط الحقائق والخبرات أو المعرفة الجديدة بالم

  (Recall): ويشااير إلااى المكااون الثالااث االسااترجاع أو االسااتعادة  (Rحرررف الررـ) -9

 .ي النصع وتفخيص النقاال الرئيسة فويعني محاولة الطال  إلى استرجا

يعااااود                 (Digest)ويشااااير إلااااى المكااااون الرابااااع االسااااتيعا   :((Dحرررررف الررررـ -3

               الطالاااااب إلاااااى ماااااالم يفهماااااه مااااان الااااانص ليكتشاااااف األخطااااااء التاااااي وقاااااع فيهاااااا

.(Superman ,2015:138)  

بالمعرفااة ماان خااالل بحااث  ر إلااى المكااون الخااامس التوسااعويشااي :(E)حرررف الررـ -5

  .(Expansion) الطالب عن المعفومات

وخاااالل  (Review)ويشاااير إلاااى المكاااون الساااادس المراجعاااة : R) )حررررف الرررـ -2

الخطوات الثالثة األخيارة يطفاب مان الطالاب أن يوساع معفوماتاه ومعرفتاه ماع تحدياد 

( 1والشاكل) (925:  9113،اخررونزايرر، و)ية لفتانكرالمعفومات األكثر واألقل قابف

 يوضح ذل .

 

 

 

    1             9                4                   3                5                  2 

 

 

 

 (1الشكل ) 

 من عمل الباحث خطوات استراتيجية ميردر

 

 المرردرف فرري اسررتراتيجية ميررردر أثرررM.U.R.D.E.R)):-هناااك دور لفماادرس 

لمساااعدة الطااال  عفااى المااناكرة وحفااظ المعفومااات ضاامن عماال اسااتراتيجية ميااردر 

 -اآلتي:واسترجاعها داخل الصف وكيفية المناكرة و انجاز الواجب البيتي ك

 .يعمل عفى إشاعة جو االسترخاء لتهيئة المزاج والمنان المالئم لفتفكير اإليجابي -

 .يُعطي الطال  موضوعاً لفمناقشة -

 .وفق خطوات استراتيجية ميردر تعفمالع كراس عفى الطال  يوضح كيفية يوز -

 .وربطها بالمعفومات الجديدة إعادة المعفومات التي سبق وتعفمها الطالب -

 المساعدة إذا واجه الطال  مشكفة في الوقت المناسب.تقديم  -

ممااا يزيااد ماان دافعيااتهم لزيااادة  0لطااال  فااي كتابااة المفخااص بشااكل دقيااقمساااعدة ا -

  .(Superman ,2015:130)تحصيفهم الدراسي

المناكرة الجيدة من يرى الباحث إّن استراتيجية ميردر تساعد الطال  عفى و      

فهماً ووضوحاً بما يسهل عمفية ع المعفومات السابقة وجعفها أكثر استرجاخالل 

 التوسع االستيعاب المراجعة الفهم االسترجاع المزاج
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ربطها بالمعفومات الجديدة ويوسع فهم المعفومات والمفاهيم وتوظيفها في المواقف 

ه من إذ إنها تعمل إلى تشجيع الطفبة ليكونوا أكثر إيجابية بما تهيئ الجديدة التعفيمية

وفهم المعفومات  اكتسا فهمهم وتجعفهم أكثر إيجابية في زيد من منان نفسي مالئم وت

 .والمناكرة الجيدة الجديدة

 

 المحور الثاني: دراسات سابقة:

أثررر الدراسااة الااى معرفااة)هاانه هاادفت  -(:9112شررون ومهنررد العرررا ) دراسررة-1

( ة  المرحلررة الرابعررة اسررم الفيزيرراءلبررالترردريب باسررتراتيجية ميررردر فرري تحصرريل  ط

 قسام الفيزيااء التربياة كفياةقات عفاى الفباة والب 0والالباةً  اً الالبا (61العيناة)وكان حجام 

وكانات اداة  المانهج التجريباي ذو الضابط الجزئاي0 الباحثاان واساتعمل جامعة القادسية

الوسائل االحصاائية  ستعملوا% 0 44وقد بفغت نسبت ثباته  الدراسة اختبار تحصيفي

معياااري0 معااامالت االرتباااال0 االختباااار )المتوسااط الحسااابي0  واالنحااراف ال تيااةاآل

( وفااي نهايااة SPSS)التااائي لعينتااين مسااتقفتين اسااتخدام برنااامج الاارزم االحصااائية 

ة التجريبيااة الاانين درسااوا التجربااة توصاافت الااى النتااائج اآلتيااة)تفوق الفبااة المجموعاا

فباااة المجموعاااة الضاااابطة الااانين عفاااى ال (M.U.R.D.E.R)اساااتراتيجية  باساااتعمال

 .(9112،)شون ومهندقة االعتيادية في اختبار التحصيل بالطري درسوا

)أثر استراتيجية الدراسة الى  معرفةهنه هدفت  -:العرا  (9112)دراسة عبجل  -9

فرري حررل المشرركالت وتنميررة التفكيررر التكرراملي عنررد طالبررات  ( m.u.r.d.e.r)ميررردر

الماانهج التجريبااي ذو ت الباحثااة واسااتعمف الصررف الثرراني المتوسررط فرري مررادة التررأريخ(

وكانات اداة الدراساة مقيااس حال  0(الالباة 60وبفغات عيناة  البحاث ) 0الضبط الجزئي

 %46وقااد بفغاات نساابت ثباتااه  تكااامفي ماان أعااداد الباحثااةالمشااكالت اختبااار التفكياار ال

معادلاااة ألفاااا 0  1ئي مرباااع كـــــاااـاىات الوساااائل االحصاااائية )االختباااار التاااواساااتعمف

ة توصافت الاى نتاائج منهاا)تفوق معامل ارتباال بيرسون( وفي نهاياة التجربا 0كرونبان

 باسااااااااااااااتعمال الالبااااااااااااااات المجموعااااااااااااااة التجريبيااااااااااااااة الالتااااااااااااااي درساااااااااااااان

 عفاااى الالباااات المجموعاااة الضاااابطة الالتاااي درسااان(M.U.R.D.E.R)ساااتراتيجيةا

يااااار التكاااااامفي ومقيااااااس حااااال المشاااااكالت بالطريقاااااة االعتيادياااااة فاااااي اختباااااار التفك

 .(9112،)عبجل

 

   -:الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

شون ومهند  دراسة من حيث الهدف إذ هدفت الدراستينتباينت  -:هدف الدراسة -1

المرحفة الرابعة قسم ة فبالريس باستراتيجية ميردر في تحصيل الى معرفة)أثر التد

 استراتيجية ميردر )أثرمعرفة الى  عبجل دراسة بينما هدفت 0كفية التربية الفيزياء(

في حل المشكالت وتنمية التفكير التكامفي عند الالبات الصف الثاني المتوسط في 

في  )اثر استراتيجية ميردر معرفة الى ةالحالي ةفت الدراسدبينما ه مادة التأريخ(

   .  تنمية الفهم القرائي لدى الال  المرحفة المتوسطة في مادة المطالعة والنصوص(

 (1016)دراسة عبجلو 0(1003شون ومهند )دراسة أُجرييت  -:الدراسةمكان  -1

 والدراسة الحالية في العراق. 
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شون ) التجريبي دراسةالمنهج  استعمال عفى الدراستيناتفقت  -:منهج الدراسة -9

 والدراسة الحالية.( 1016عبجل)ودراسة0  (1003ومهند 

 (61)(1003دراسة )شون ومهند في حجم العينة  الدراستينتباينت  -:حجم العينة -8

 الالباً.    (66بينما الدراسة الحالية) ( الالبة 60( )1016عبجل) ودراسة والالبة0 باً الال

( 1003ومهند )شون  فدراسة في جنس العينة الدراستينتباينت  -:متغير الجنب -0

( عفى االناث0  بينما الدراسة الحالية 1016عبجل) 0 ودراسةعفى النكور واالناث

 عفى النكور.   

دراسة ففي المرحفة والمادة الدراسية  الدراستينتباينت  -المرحلة الدراسية: -6

 في جامعة القادسية كفية التربية قسم الفيزياء فبةبقت عفى الالُ ( 1003)شون ومهند 

 في مادة التاريخ صف الثاني متوسطعفى الالبات ال البقت (1016عبجل) أما دراسة

المطالعة في مادة  الثاني متوسطالصف الال  بينما الدراسة الحالية البقت عفى 

 والنصوص.

 دراسةالفي اختيار المتغير المستقل في  الدراستيناتفقت  -:المتغير المستقل -7

أخنت والدراسة الحالية ( 1016عبجل(0ودراسة )1003)شون ومهند دراسة ف

 " فقط."M.U.R.D.E.Rاستراتيجية ميردر 

 ودراسة( 1003اتفقت الدراستين دراسة)شون ومهند  -اداة القياف: -9

 ( عفى اداة قياس واحدة وهي االختبار وكنل  الدراسة الحالية.   1016عبجل)

( 1003تباينت الدراستين في جنس العينة فدراسة )شون ومهند  -:متغير الجنب -3

( عفى االناث0  بينما الدراسة الحالية 1016عبجل) 0 ودراسةعفى النكور واالناث

 عفى النكور.   

 االحصائية فدراسةالوسائل  ومن حيث استعمال -:الحصائيةالوسائل -11

معادلة ألفا كرونبان  10الختبار التائي0 مربع كــــــاىت ا( استعفم1016)عبجل

 استعمفتالحالية (والدراسة 1003ودراسة )شون ومهند  0معامل ارتباال بيرسون(

التائي  االختبار معامالت االرتباال بيرسون المعياري)المتوسط الحسابي0 االنحراف 

 (.(SPSSبرنامج الرزم االحصائية  لعينتين مستقفتين استعمال

نت نتيجة دراسة)شون ومهند كا الدراستينومن حيث نتائج  -نتائج البحث: -11

 المجموعة الالباتالال  وتفوق والدراسة الحالية0 (1016عبجل) 0 ودراسة(1003

 .الالبات المجموعة الضابطةالال  وعفى التجريبية  

ماان خااالل إالااالع الباحااث عفااى الدراسااات السااابقة  -:الفررادة مررن الدراسررات السررابقة

 -أفادت الباحث باآلتي :

 إرشاد الباحث في اختيار التصميم التجريبي المناسب لفبحث.  -1

اإلحصاائية المناسابة و المعتمادة فاي إيجااد نتاائج إفادة الباحث في اختيار الوسائل  -1

 البحث )تحفيل النتائج ( .

 .معرفة االدبيات المتعفقة بالبحثإفادة الباحث في  -9

 إرشاد الباحث في عمل خطوات اداة البحث. -8

 

 البحث وإجراءاته: منهج -الفصل الثالث:
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 إجراءات البحاث الحااليكونه يالئم لاتبع الباحث المنهج التجريبّي -منهج البحث:-أول

بواساطة الائفاة مان السافوكية  هو الطريق المؤدي الى الكشف عان الحقيقاة فاي العفاوم

0 إذ يستطيع الباحث بواسطته ان يعارف الاى اي مادى ياؤثر السابب فاي القواعد العامة

النتيجة0 مما يجعل من المتيسر جداً إحاداث أي تغييار إصاالحي عفاى الظااهرة الماراد 

المناهج التاي تعاد االكثار مالئماة وهو أحد أنواع (0909 ص1006ف0 دراستها)العسا

   .(92 :1291) الزوبعّي وآخرون،فبحوث التربوية0 و من أكثرها دقةل

 -:Experimental Design-التصميم التجريبي:

جراءات متكامفة التخطيط الدقيق لعمفية إثبات فروض البحث0 واتخاذ اإل يعدُ          

أو  فرضيات البحثمن أجل تحقيق ع خطة تجريبية عن الريق وضلعمفية التجريب0 

ونتيجة لما تقدم أعتمد الباحث  (.329: 9112)عبد الرحمن، وزنكنه،  رفضها.

المجموعتين التجريبية والضابطة عفى التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي ب

    .قبفي والبعدي كما مبين في الشكلالختبار الو

 التجريبي للبحثالتصميم  (9الشكل )

 المتغير المستقل الداة  المجموعة
المتغير 

 التابع
 الداة

اختبار الفهم  التجريبية

 القرائي القبفي

  ميردراستراتيجية 

M.U.R.D.E.R 

 

تنمية الفهم 

 القرائي

 

اختبار الفهم 

 القرائي البعدي
  الضابطة

 

 Research Population -:مجتمع البحث وعينته -ثانياا 

ومنهجي يراد به كل من يمكن ان تعمم عفيه  0البحث مصطفح عفمينَّ مجتمع إ        

وذل  البقاً لفمجال الموضوعي مدارسا0ً  م كتباً امنت افراداً اكاأنتائج البحث سواء 

الال   مجتمع البحث الحالي من ويتكون .(21: 1292)العساف،  لمشكفة البحث

   ديالى. -بعقوبةقضاء المداس الثانوية والمتوسطة في  جميعهم الصف الثاني المتوسط

 االصل في البحوث العفمية ان تجري عفى جميع أفراد مجتمع -:عينة البحث -ثالثاا 

البحث ألن ذل  أدعى لصدق النتائج0 ولكن يفجأ الباحث الختيار عينة منهم إذا تعنر 

ذل  بسبب كثرة عددهم0 ولكي تكون العينة ممثفة حقاً لمجتمع البحث اشترال عفماء 

المنهجية فيها عدد من الشروال)تجانس الصفات والخصائص بين افراد العينة وافراد 

افراد مجتمع البحث الن يكون من بين افراد  0 تكافؤ الفرص لجميعمجتمع البحث

 راد العينة مع افراد مجتمع البحثالعينة0 عدم التحيز في االختيار0 تناسب اف

طال  الصف الثاني تمثفت باما عينة البحث الحالي  (.24: 9112)العساف،

ديالى  التابعة لفمديرية العامة لتربيةالمتوسط في)ثانوية بالال الشهداء لفبنين( النهارية 

جربة وذل  لتمثل ميدان التالتي اختيرت قصدياً  0(المركز )مركز قضاء بعقوبة

تعاون  0لفتنقل بين مكان آلخر عفى الباحث ف الباهظةمنها قفة التكاليلألسبا  اآلتية:)

 0 ولكون المدرسة تحوي ثالث شعب لفصف الثاني متوسطحثاأدارة المدرسة مع الب

( 99عبة) ( وعدد الالبها )اختيرت الش العشوائيوبطريقة السحب (. )أ0  0 ج

لتمثل المجموعة التجريبية والتي يتعرض الالبها الى المتغير المستقل الالباً 



  9102مجلة الفتح ........................................................................ العدد التاسع والسبعون .ايلول  لسنة  

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-918- 
 

( الالباً لتمثل المجموعة 99بـ)استراتيجية ميردر( واختيرت الشعبة )أ( وأفرادها )

 لمتبعة.الضابطة التي درس الالبها مادة المطالعة والنصوص بالطريقة التقفيدية ا

 Groups Equivalence -:تكافؤ مجموعتي البحث

حرص الباحث قبل بدأ التجربة عفى إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث        

 ولنل  فقدفي سالمة التجربة0  إحصائياً في بعض المتغيرات التي أعتقد إنها تؤثر

 المتغيرات اآلتية :حدد الباحث 

 Chronological Age -العمر الزمنيِّ محسوباا بالشهور: -1

وسط ( شهرا0ً وبفغ مت109011المجموعة التجريبية ) الال بفغ متوسط أعمار       

( شهرا0ً وعند استعمال االختبار 101097) اعمار الال  المجموعة الضابطة

اتضح إن الفرق ليس بني داللة إحصائية عند  لعينتين مستقفتين0 (T-test)التائي

  -:( يوضح ذل 1والجدول ) (68ودرجة حرية) (0000) مستوى

 (1جدول )

 نتائج الختبار التائي للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محسوبا بالشهور

 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 التباين

ة 
ج
در

ية
حر
ال

 

الدللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة ارحصائية

 31،299 2،359 154،11 44 التجريبية

23 1،292 1،22 

غير داله 

احصائياا 

عند 

مستوى 

1،15 

 

 25،221 9،115 159،42 44 الضابطة

 

 م9112-9112درجات مادة اللغة العربية في للعام السابق   -9
( درجة0 وبفغ متوسط 70091المجموعة التجريبية )بفغ متوسط درجات الال  

-T)( وعند استعمال االختبار التائي  63016) درجات الال  المجموعة الضابطة

test)  لعينتين مستقفتين لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية0 اتضح أن الفرق ليس بني

 ( يوضح ذل .1( والجدول )0000داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 

 

 

 

 

 

 

 (9جدول )

نتائج الختبار التائّي لدرجات طالب مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية للعام 

 السابق.
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 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
ة  التباين

ج
در

ية
حر
ال

 

الدللة  القيمة التائية

 ارحصائية
 الجدولية المحسوبة

 93،522 2،122 21،49 99 التجريبية

23 

 

1،229 

 
1،22 

غير داله 

 احصائياا 

عند 

مستوى 

1،15 

 

 52،314 2،219 22،92 99 الضابطة

 تم تطبيق اختبار -الختبار القبلي لمجموعتي البحث في أختبار الفهم القرائي:-9

(فقرة من نوع)االختيار 90المتكون من) الفهم القرائي القبفي عفى مجموعتي البحث

المعدة من مادة المطالعة والنصوص لطال  الصف من متعدد0 والمزاوجة0 والتكميل(

تبين أن متوسط وبعد تطبيقه وتفريغ البيانات ومعالجتها احصائيا0ً  0الثاني متوسط

( درجة0 ومتوسط درجات المجموعة 160791درجات المجموعة التجريبية هو )

وعند استعمال االختبار التائي ( 68وبدرجة حرية ) ( درجة1604690ة هو) الضابط

( 0000لعينتين مستقفتين اتضح أنَّ الفرق ليس بني داللة إحصائية عند مستوى ) 

                ( يوضح ذل . 9وجدول)

 (4الجدول )

 لينتائج الختبار التائي  لطالب مجموعتي البحث في اختبار الفهم القرائي القب

 المجموعة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

دللة ال القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الحصائية

 3،242 9،122 12،241 44 التجريبية

23 1،929 1،22 

ير داله غ

احصائياا 

عند 

مستوى 

1،15 

 3،914 9،123 12،924 44 الضابطة

 

 حث بالمتغيراتاالبيقصد و: ضبط بعض المتغيرات الدخيلة)غير التجريبية( -ثالثاا 

تف  المتغيرات التي ال تدخل في تصميم  ((Intervening Variablesالدخيفة 

البحث لكنها تؤثر في نتائجه  التي تهدف عمفية ضبط المتغيرات الدخيفة الى إزالة أي 

 (29: 9111،)ملحمتأثير ألي متغير غير المتغير المستقل من ثم تقفيل تباين الخطأ

  -:حو اآلتيوهناك نوعان من العوامل التي قد توثر عفى سالمة التجربة وهي عفى الن

 -وتشمل: :العوامل الخارجية  -أ

العينة حاول الباحث قدر اإلمكان تفادي الفروق في اختيار  -:العينةاختيار أفراد  -1

نتائج البحث عن الريق إجراء التكافؤ في متغيري)العمر  فيما له من أثر الى 

ودرجات اختبار لزمني  لفطال  محسوباً بالشهور0 ودرجات العام السابق لفطال 0 ا

 الفهم القرائي القبفي(.

يقصد بالحوادث المصاحبة ما يحتمل  -ظروف التجربة والحوادث المصاحبة: -9

حدوثه من حوادث أثناء مّدة التجربة وتكون لها اثر في المتغير التابع بجانب األثر 
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0 إذ لم تتعرض (25 :1291 ،) الزوبعي وآخرونالناجم من المتغير المستقل

 في البحث الحالي لظروف الارئة تعرقل سيرها . التجربة

ويقصد به أي نقص يحدث في أفراد مجموعتي البحث أو  -:الندثار التجريبي -4

           أحدهما بعد بدء التجربة وقبل االختبار البعدي سوف يؤثر في المتغير التابع

 ولم يتعرض البحث الحالي الى مثل هنه الحالة. (411 :1292،) العساف

يشمل هنا العامل كل المتغيرات البيولوجية أو  -العمليات المتعلقة بالنضج: -8

النفسية او العقفية التي تطرأ عفى الفرد الني يخضع لها أثناء تنفين التجربة مما يؤثر 

ألن مّدة ثر, م يكن لهنا العامل ألو(122: 9112،)عبافنتائج الدراسةفي دقة 

تهت وان11/10/1017 االربعاءتي البحث, إذ بدأت يوم التجربة متساوية لمجموع

 م     10/1/1014يوم االربعاء

ينبغي عفى الباحث أن يختار أداة موحدة مع مجموعتي البحث لكي  -أداة القياف:-0

لنا  .(22 :9112 ،)عبافتكون النتائج تتميز بالصدق والثبات والموضوعية 

عند الال  مجموعتي أستعمل الباحث في هنا البحث أداة موحدة لقياس المتغير التابع 

لنصوص لطال  إذ بنى الباحث اختبار تنمية الفهم القرائي لمادة المطالعة وا البحث0

إذ أتصف بالصدق والثبات والموضوعية بعد موافقة السادة  الصف الثاني المتوسط0

 ( يوضح ذل .1( المفحق)%40الخبراء عفية أكثر من )

تعُد الخصائص والمؤشرات الخارجية لفمكان الني تجري  -:الفيزيقيةالظروف -6

فيه التجربة من االضاءة والتهوية والضوضاء والتي تؤثر في االنماال السفوكية 

 (.991 :9112 ،)عبدالرحمن وزنكنةالمدروسة أو المتغيرات التابعة لفبحث 

 -:العوامل الداخلية -ب:

ويضيف هنا عفى  نفسه الال  مجموعتي البحث0درس الباحث  -:القائم بالتجربة-1

 والثبات.لنتائج درجة من الدقة والموضوعية ا

كانت المادة الدراسية لفتجربة موحدة لمجموعتي البحث  -الدراسية:المادة -1

موضوعات حسب مفردات  سبعةالتجريبية والضابطة وكان عدد الموضوعات 

المطالعة والنصوص لطال  الصف الثاني المتوسط المقرر  لمادة المنهج الدراسي

 .(م1014 -1017 )تدريسه لفعام الدراسي

(اسبوعاً لمجموعتي البحث 11كانت مدة التجربة متساوية وهي) -:مدة التجربة -9

وانتهت  11/10/1017 الموافق االربعاءة والضابطة إذ بدأت التجربة يوم التجريبي

 م.1/1014/ 10الموافقيوم االربعاء 

تمت السيطرة عفى هنا العامل من خالل توزيع الدروس  -:توزيع الحصص -8

إذ إن الباحث درس  0بصورة متساوية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة

 . المجموعتين مجموعتي البحث أسبوعياً بواقع درس واحد لكال

التعفيمية نفسها لمجموعتي البحث استعمل الباحث الوسائل  -الوسائل التعليمية: -5

وبنحٍو متكافئ  0لطال  لفصف الثاني المتوسطند تدريس مادة المطالعة والنصوص ع

والبوستر  0واالقالم المفونة  فضالً عن الكتا  المقرر تدريسه 0وهي السبورة

 التعفيمي.
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مركز  (لفبنين بالال الشهداءثانوية البق  الباحث  تجربته  في ) -بناية المدرسة:-2

 بعقوبة.

 

 -:متطلبات البحث الحالي -:رابعاا 

-7)من سورة القصص اآليات)شمفت الموضوعات -:تحديد المادة العلمية -أ

الحيوان البيب  0من ذكريات الطفولة 0الطموح وعفو الهمة اإلسالم0(0االخوة في 19

المطالعة والنصوص لفصف  مادةمن ، اليوم العالمي لفطفولة( 0القرية والنهر 0نفسه

لفعام الدراسّي تدريسه من قبل وزارة التربية المقرر الجزء األول الثاني المتوسط 

  العراق.( في 1017-1014)

كياً لفموضوعات السبعة (هدفاً سفو48)صاغ الباحث  -:تحديد الهداف السلوكية - 

بفوم ) المعرفة0 تصنيف ل المستويات الستة حسبلمادة المطالعة والنصوص موزعة 

 .0 والتركيب(والفهم0 والتطبيق0 والتحفيل

لكل  ( إنموذجاً من الخطط التدريسية180) اعد الباحث -:الخطط التدريسيةإعداد -ج

والمحكمين من  وعرض الباحث عفى السادة الخبراءخطة تدريسية0  (11مجموعة )

التجريبية نموذجين من الخطط لفمجموعة إذوي التخصص في الرائق التدريس 

 .(%40والضابطة ونال موافقتهم بنسبة أكثر من )

 

 الفهامحادة لكاال المجماوعتين لقيااس أعتمد الباحاث عفاى أداة مو -أداة البحث: -خامساا 

القرائي  إذ عمال الباحاث عفاى تهيئاة قطعاة قرائياة مالئماة0 لقيااس الفهام القرائاّي عناد 

المطالعاة  ماادةالال  الصف الثاني المتوسط0 لنا فقد اختاَر الباحاث قطعاة قرائياة مان 

0 وأجارى الباحاث عادداً الجازء االول المقرر تدريسه لطاال  الصاف الثااني المتوساط

غيَّر عدداً من الكفمات والعبارات لضامان عادم حفاظ من التعديالت عفى الموضوع إذ 

القطعاة  (0 إذ تكوناتميخائيال نعيماةالطال  لفموضاوع مان الكتاا  المقارر وعنواناه )

)الفهاام  ( فقاارة لفحصااول عفااى:90وتكااون االختبااار ماان )( كفمااة0 900القرائيااة ماان )

 فهم السياق(. الحرفّي0 الفهم الضمنّي0 فهم مباشر0

اعتمد الباحث عفى المهارات التي حددها منهج الدراسة  -القرائّي:أ ـ اختبار الفهم 

 اآلتي:من وزارة التربية وهي ك 0الصادر المتوسطة

تحدياد  الفهام المباشار والصاريح0 الفهام الضامنّي0 تحصايل المعااني0 فهام الساياق0)ـ 1

وقاد تكاون االختباار  (44 -49 :1221التربيرة،وزارة )الرئيسة لفمقروء(. العناصر 

موزعااة بااين مسااتويات الفهاام ( فقاارة فااي ثالثااة أساائفة0 90الااني أعااده الباحااث ماان)

ول السااؤال األ)الفهم الحرفااّي0 الفهاام الضاامنّي0 فهاام مباشاار0 فهاام السااياق(. األربعااة:

ار مان بثالثاة بادائل ويعاد االختيا االختياار مان متعاددمن نوع ( فقرات 10يتكون من )

از بقدرتااه عفااى قياااس االهااداف االساائفة الموضااوعية شاايوعاً وينمااثاار متعاادد ماان اك

يتكاون  الثاانيل والساؤاالتربوية المتنوعاة وتتطفاب االجاباة عان بنودهاا تفكريااً مميازاً 

فقارات (  10يتكاون مان) والساؤال الثالاثمزاوجة0 الفقرات من نوع اختبار  (10من)

ختبااارات الفعالااة فااي قياااس . ويعااد اختبااار التكمياال ماان االالتكمياال ماان نااوع اختبااار

التاي تحصيل الطفبة ويتطفب المفحوص االجاباة عفيهاا باساتدعاء المفاردات او الجمال 
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( يوضاح 8) والجادول   (29 :9119)عبد الهادي، تكمل النص بسهولتها وصياغتها

                                   ذل .   

 مهارات الفهم القرائي (3جدول )

 عدد الفقرات نمط السؤال الفهم القرائيّ  مهارات رام السؤال

 فقرات 11 اختيار من متعدد المعنى الحرفّي, الضمنيّ  األول

 فقرات11 المزاوجة معنى الكلمة الثاني

 فقرات 11 التكميل فهم السيا  الثالث

ت المرفقة مع ورقة يتكون االختبار من مجموعة من التعفيما -تعليمات الختبار: -1

 واضحة لتوضيح كيفية اإلجابة عن األسئفة. بصورة وُكتبت التعفيماتاالختبار 

ل0 فاالختبار ويقصد به مدى صالحية االختبار لالستعما -صد  الختبار: -ب 

 (454 :9111)عبد الهادي،يقيس ما وضع ألجل قياسهالصادق هو االختبار الني 

الباحـث نوعين من مل ولغرض التحقـق من توافر هـنه الخاصية في االختبار استع

  -:هما أنواع الصدق

فهم القرائي لطال  مجماوعتي عرض الباحث فقرات اختبار ال -:يالصد  الظاهر -1

0 عفى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الفغة العربية والرائاق تدريساها  البحث

( بهادف معرفاة آرائهام فاي صاالحية 1المفحاق)كما في والقياس والتقويم  وعفم النفس 

لسفوكية ومادى االختبار وسالمة صياغتها0 والمستويات التي تقيسها لألهداف ا فقرات

وحاارص الباحااث عفااى اعتماااد  الااال  الصااف الثاااني المتوسااط0مالءمتهااا لمسااتويات 

%( فاأكثر وبانل  تمكان الباحاث مان التثبات مان الصادق الظااهري لفقارات 40نسبة )

 االختبار وصالحيتها.

محتوى المدى الني يمثل فيه االختبار نصاً يقصد بصدق ال -صد  المحتوى: -9

من الموضوعات والعمفيات0 أي تمثيل االختبار لمحتوى محدداً من المحتوى المكون 

 :9111)ملحم، المادة المطفوبة ولألهداف التدريسية تمثيالً جيداً في فقرات االختبار 

كما يعد االختبار صادقاً إذا كان يشير بدرجة مقبولة إلى تمثيل االختبار  (923

فرج )بمحتوى الهدف الني تقيسهلمحتوى المادة الدراسية أو مدى ارتباال الفقرة 

فقرات االختبار  وضعولتحقيق صدق المحتوى اعتمد الباحث في  (419 :1291،

0 إذ عرض الباحث محددةبشكل يغطي المحتوى وعفى حسا  االهداف السفوكية ال

فقرات االختبار عفى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الفغة العربية 

والرائق تدريسها0 وفي مجال العفوم النفسية والتربوية0 وفي مجال القياس والتقويم 

وقد حرص  تدريسها0 جرىية التي لبيان مدى مطابقة االختبار لمحتوى المادة الدراس

فأكثر من الخبراء اساساً لقبول فقرات %( 40نسبة)الباحث عفى اعتماد موافقة 

 .رته النهائية جاهزاً لفتطبيقواالختبار0 واصبح االختبار بص

لتحديد مدى وضوح فقرات االختبار وتحفيفها  -الستطالعي لالختبار:التطبيق  -ج

    إحصائياً ولمعرفة المدة الزمنية التي يستغرقها الطال  في القراءة الصامتة هي 

 القوة التمييزية لفقرات االختباردقائق( قبل البدء باالختبار لنا حسا  الصعوبة و 0)

ال  الصف من ال ( الالبٍ 100فى عينة استطالعية من)والبق الباحث االختبار ع

فأتضح  10/11/1017يوم االثنين الموافق (  )ابن النديمثانويةالثاني المتوسط في 
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( دقيقة 93لإلجابة عن األسئفة كان) الطال لفباحث أنَّ متوسط الوقت الني استغرقه 

وتم تحديد متوسط الزمن الالزم الختبار الفهم القرائّي النهائي بتسجيل الزمن الالزم 

الالب في اإلجابة عن فقرات اختبار الفهم القرائي ثم حسب متوسط  الني استغرقه كل

 زمن االختبار باستعمال المعادلة اآلتية:

 
 طالب111( + ....... 4( +زمن الطالب)9( +زمن الطالب)1الطالب)زمن  =متوسط زمن ارجابة عن الختبار 

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        

 العدد الكلي                                       

 (   119 :9115وسهيلة،)عبيدات،                                                             

اعتمد الباحث في أثناء فحص اإلجابات عفى أساس إعطاء  -تصحيح الختبار: -د 

درجة واحدة لإلجابة الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبار وصفراً لإلجابة غير 

الصحيحة في حين عامل الباحث الفقرات المتروكة أو التي وضع لها أكثر من بديل 

ضحة معامفة اإلجابات غير ا واوالفقرات التي لم تكن اإلشارات عفى بدائفه

 وعفى هنا األساس تم تصحيح إجابات الطال  في اختبار الفهم القرائي. الصحيحة0

بعد تصحيح اإلجابات رتَب  -:ئّي لفقرات اختبار الفهم القرائيالتحليل ارحصا -ذ

%(0 من 17تنازليا0ً ثم اختاَر الباحث أعفى وأوالأ) الطال الباحث درجات 

الدرجات0 بوصفها أفضل نسبة لفموازنة بين مجموعتين متباينتين من المجموعة 

الكفية لدراسة خصائص فقرات االختبار0 وكنل  ألنَّ هنه النسبة يمكنها أن تقدم لنا 

حسا   تم .(121: 9112)الكبيسّي،مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتباين

عدد اإلجابات الصحيحة والمغفوالة لكل فقرة من فقرات االختبار عفى حدة ولكفتي 

 المجموعتين0 ثم حفل التحفيالت اإلحصائية عفى النحوي اآلتي:

سب الباحث معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات حَ  -صعوبة فقرات الختبار: -1

0 وجَد الباحث أنّها تتراوح دداالول لالختيار من متعلفسؤال  اختبار الفهم القرائيّ 

ان إذا ك (ليبآ)(0 وإنَّ فقرات االختبار تعدُّ مقبولة عفى وفق معيار 0061 -0098بين)

 (. 923 :9111)الكبيسّي، ( 0040 -0010معدل صعوبتها بين)

يطفق عفى الفقرة مميزة إذا استطاع بعض  -القوة التمييزية لفقرات الختبار: -9

فالفقرة تكون غير مميزة  هم0اإلجابة عنها بنحٍو صحيح وليس الطال  جميع الطال 

وتُعدُّ الفقرة غير  بة صحيحة فال تصفح لقياس التباين0جا  عنها الجميع إجاإذا ا

)عبد  مميزة إذا تساوت نسبة المجيبين عنها من المميزين والمتوسطين والضعاف

  .(422 :9111الهادي، 

لباحااث القااوة التمييزيااة لكاالِّ فقاارة ماان فقاارات االختبااار لفسااؤال وبعااد أن حسااب ا       

واألدبياات تشاير إلاى ( 0060 -0099االول لالختيار من متعادد0 وجادها تتاراوح باين)

( يستحساان حاانفها أو تعااديفها 0010أن الفقاارة التااي يقاال معاماال قوتهااا التمييزيااة عاان)

لنا أبقى الباحث عفى الفقرات جميعهاا مان دون حانف أو  .(924 :9111 ،)الكبيسيّ 

 تعديل.

إلحصائية لفاعفية البدائل أجرى الباحث العمفيات ا -:الخاطئةفاعلية البدائل  -4

لفقرات السؤال األول من نوع االختيار المتعدد  الخاالئةظهَر لديه أّن البدائل  الخاالئة

( قد جنبت إليها عدداً من الال  0013- -003-اختبار الفهم تراوحت ببين) 
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المجموعة العفيا0 لنا تقرر اإلبقاء عفيها جميعها من  ا أكبر من الال المجموعة الدني

 دون حنف أو تعديل.

ويعُد االختبار موثوق به ويمكن االعتماد عفيه في إعطاء النتائج  -ثبات الختبار: -ج

ولغرض الحصول  .(195 :1229)عبد الرحمن،  نفسها عند تطبيقه أكثر من مرة

في حسا  الثبات  التجزئة النصفيةعفى ثبات اختبار الفهم القرائي0 استعمَل الباحث 

0 فكانت قيمة ( الالباً 100طالعية البالغ عددهم)عفى درجات عينة من العينة االست

 .جداً  ( وهو ثبات جيد00491معامل ثبات اختبار الفهم القرائي )

 

 اتبع الباحث في أثناء تطبيق التجربة اإلجراءات اآلتية: -تطبيق التجربة: -سابعاا 

بالال ثانوية )جربة عفى أفراد مجموعتي البحث فيالباحث بتطبيق التباشر   - أ

م وانتهت يوم االربعاء الموافق 11/10/1017الموافق االربعاءيوم ( لفبنين الشهداء

 م.10/1/1014

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة عفى وفق الخطط دّرس الباحث نفسه  - 

 التدريسية التي أعدَّها.

شرح الباحث قبل البدء بالتدريس الفعفي لطال  مجموعتي البحث أسفو  تقديم  -ج

وفي نهاية 0 موضوعات المطالعة والنصوص لكلِّ مجموعة من مجموعتي البحث

البعدي عفى الال  المجموعة  التجربة0 البق الباحث األداة اختبار الفهم القرائي

م في الدرس 10/1/1014الموافق ربعاءااليوم  واحدٍ  يوم التجريبية والضابطة في

صباحاً(0 بعد إخبار الطال  بموعد االختبار قبل أسبوع من  4:00األول)الساعة 

ار إجرائه0 ذل  ألدائه في وقته المحدد وساعد الباحث عفى اإلشراف في تطبيق االختب

ووزع الباحث االختبار المتكون من األسئفة  المادة في المدرسة نفسها0مدرس 

 وأخبرهم بالوقت المحدد لإلجابة.

 

 استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية موحدة في الحقيبة -الحصائية:الوسائل -ثامناا 

ومترابطتين  الختبار التائي لعينتين مستقفتين0( كل من)ا(spssالتعفيمية لبرنامج

والثبات بطريقة  0خاالئةفعالية البدائل ال الفقرة0 ومعادلة تمييز الصعوبة0ومعامل 

 (.التجزئة النصفية

 

 يتضمن هنا الفصل عرض نتائج البحث -:عرض النتائج وتفسيرها -:الفصل الرابع

 واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات. وتفسيرها

 عفاااى الاااال  البعااادي بعاااد تطبياااق اختبااااري تنمياااة الفهااام القرائاااي -الولرررى:الفرضرررية 

مجمااوعتي البحااثي التجريبيااة والضااابطة0 وتحفياال البيانااات إحصائيااـاً, بفَااغ متوسااط 

المطالعة والنصوص باساتعمال  ةدرجات الال  المجموعة التجريبية النين درسوا ماد

(, وبفَغ متوسط درجاات الاال  المجموعاة الضاابطة 100678اتيجية )ميردر(  )استر

( وعناد اساتعمال 17041بالطريقاة التقفيدياة )المطالعاة والنصاوص النين درسوا مادة 

لمعرفااة داللااة الفاارق اإلحصااائي بااين المتوسااطين0   التائيااة لعينتااين مسااتقفتيناالختبااار 

( 10000البالغاة ) الجدولياة أكبار مان القيماة( 160914المحساوبة ) لتائياهاكانت قيمة 
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(0 وهاانا يعنااي تفااوق الااال  المجموعااة التجريبيااة الاانين 0000عنااد مسااتوى داللااة )

عفاااى الاااال   المطالعاااة والنصاااوص باساااتعمال اساااتراتيجية )مياااردر(درساااوا ماااادة 

الضابطة النين درسوا بالطريقة التقفيدية وبنل  ترفض الفرضاية الصافرية المجموعة 

( بااين 0000ال يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ))-التااي تاانص:األولااى 

متوسااط درجااات الااال  المجموعااة التجريبيااة  ومتوسااط درجااات الااال  المجموعااة 

 وتقباال الفرضااية الصاافرية البديفااة(الضااابطة فااي اختبااار تنميااة الفهاام القرائااي البعاادي

( باين متوساط 0000يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مساتوى ) )-األولى التي تنص:

درجات الال  المجموعة التجريبية  ومتوسط درجات الال  المجموعة الضابطة في 

    ( يوضح ذل . 0جدول)   اختبار تنمية الفهم القرائي البعدي(

 (5جدول)

نتيجة الختبار التائي لمتوسط درجات اختبار الفهم القرائي البعدي  لطالب 

 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة

 المجموعة

د 
را
رررر
فررر
 ا
دد
رررر
عررر

نة
عي
ال

المتوسررررط  

 الحسابي

النحررررراف 

 المعياري
 التباين

ية
حر
ال
ة 
ج
در

 

الدللررررررررررررررررة  القيمة التائية        

الحصررررررائية 

عند مسرتوى 

(1،15) 
 المحسوبة

  

 الجدولية

 1،521 95،223 44 التجريبية

 

9،32

3 
23 12،419 1،22 

دالررررررررررررررررررررررة 

 احصائياا 

 الضابطة 

44 

12،99 

9،491  

5،49

9 

 

 بعد تطبيق اختبار تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي عفى الال  -:الثانية الفرضية

0 وتحفيل البيانات إحصائيـاً, وعند استعمال االختبار التائية التجريبية المجموعة

بين  تنمية تإذ حدث االختبارينلعينتين مستقفتين لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بين 

كانت  %( لصالح االختبار البعدي0 و09درجات االختبار القبفي والبعدي بنسبة)

( عند مستوى 10000( أكبر من القيمة الجدولية البالغة )91قيمة التائيه المحسوبة )ال

الال  المجموعة  ان هناك فرق بين متوسط درجات(0 وهنا يعني 0000داللة )

 .والنصوص باستعمال استراتيجية )ميردر( التجريبية النين درسوا مادة المطالعة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )-التي تنص: الثانيةوبنل  ترفض الفرضية الصفرية 

 اختبار( بين متوسط درجات الال  المجموعة التجريبية في 0000عند مستوى )

تي الثانية ال وتقبل الفرضية الصفرية البديفة (تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي

درجات  ( بين متوسط0000يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) )-تنص:

ومتوسط درجات الال  المجموعة الضابطة في اختبار الال  المجموعة التجريبية 

إذ حدثت تنمية بين درجات االختبار القبفي  تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي(

    .( يوضح ذل  6. وجدول ) %( لصالح المجموعة التجريبية09والبعدي بنسبة)

 ( 2الجدول  )
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ي والبعدي  لطالب الفهم القرائي  القبل اختباربين درجات   الختبار التائي نتيجة
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 229 البعدي احصائياا 

 

 بعد تطبيق اختبار تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي عفى الال  -:الثالثةالفرضية 

التائية حصائيـاً, وعند استعمال االختبار المجموعة الضابطة0 وتحفيل البيانات إ

تنمية بين  تلعينتين مستقفتين لمعرفة داللة الفرق اإلحصائي بين االختبارين إذ حدث

%( لصالح االختبار البعدي0 و كانت القيمة 0درجات االختبار القبفي والبعدي بنسبة)

( عند مستوى داللة 10000( أكبر من القيمة الجدولية البالغة )91التائيه المحسوبة )

ني ان هناك فرق بين متوسط درجات الال  المجموعة الضابطة (0 وهنا يع0000)

النين درسوا مادة المطالعة والنصوص باستعمال الطريقة التقفيدية. وبنل  ترفض 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى التي تنص  الثالثةالفرضية الصفرية 

ة الفهم ي( بين متوسط درجات الال  المجموعة الضابطة في اختبار تنم0000)

وتقبل الفرضية البديفة التي تنص)يوجد فرق ذو داللة  القرائي القبفي والبعدي

( بين متوسط درجات الال  المجموعة الضابطة في 0000إحصائية عند مستوى )

 ( يوضح ذل .7اختبار تنمية الفهم القرائي القبفي والبعدي(.وجدول )

 ( 2جدول ) 

ي والبعدي  لطالب  الفهم القرائي  القبلختبار التائي بين درجات اختبار نتيجة ال
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 511 القبلي

92 1،929 9،245 49 1،425 9،111 
دالة 

 531 البعدي احصائياا 

       مع الدراسات السابقة كدراسة البحث الحاليوجد الباحث اتفاق  وعند تحفيل النتائج

بية عفى تفوق الال  المجموعة التجري (1010وشون ومهند )و  (1016)عبجل 

 المجموعة الضابطة.الال  

 يعزو الباحث نتيجة -بعد عرض النتائج توصل الباحث إلى ما يأتي: -تفسير النتائج:

وفق استراتيجية ميردر  مادة المطالعة درسواتفوق الال  المجموعة التجريبية النين 

(M.U.R.D.E.R ) :في اختبار الفهم القرائي الى األسبا  اآلتية  
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ساعد ( M.U.R.D.E.R) استراتيجية ميردرعفى وفق الطال   تدريسإن   -1

وتوظيفها لتوليد الال  المجموعة التجريبية عفى استرجاع المعفومات السابقة 

الدراسة  مما أدى الى زيادة رغبتهم في0 معفومات جديدة بصورة واضحة ودقيقة

في رفع مستوى فهمهم وتحصيفهم واتضح ذل   همساعدو0 والقراءة التعفم والمطالعةو

  في درجاتهم الختبار الفهم القرائي القبفي والبعدي.

( كان له األثر  (M.U.R.D.E.Rإنَّ التدريس عفى وفق استراتيجية ميردر -1 

الكبير في جعل الطالب المحور األساسي في العمفية التعفيمية من خالل التفاعل 

مالئم لعمفية التعفم0 وكيفية المناكرة واسترجاع هنه االيجابي في تهيئة الجو ال

المعفومات مما يؤدي الى استبقائها واالحتفاظ بها لمدة الويفة0 بمعنى ان المعفومات 

   أصبحت لديه مدركة وليست آنية عفى عكس الطريقة االعتيادية.

في تطوير (ساهم M.U.R.D.E.Rإن التدريس عفى وفق استراتيجية ميردر) -9

واكتسا  المفاهيم الجديدة نحو  0المعرفيلفتعفم لدى الطال  والدافعية  ستعداداال

   القراءة مما يؤدي الى تشويقهم لتعفم الموضوعات القرائية المختففةالمطالعة و

 .وتزويدهم بتغنية راجعة مستمرة تساعدهم في فهم المقروء

 

 ما يأتي:أستنتج الباحث البحث التي توصل اليها نتائج الفي ضوء  -الستنتاجات:

تفوق الال  المجموعة التجريبية (M.U.R.D.E.R) ميردراستراتيجية  ساعدت -1

 .القرائيالضابطة في اختبار تنمية الفهم  عفى الال  المجموعة

حدوث  تجريبيةمن خالل درجات اختبار الفهم القرائي البعدي لفمجموعة الاتضح  -1

الال  المجموعة الضابطة في مادة المطالعة عفى حسا  درجات نمو وبشكل متزايد 

 والنصوص لدى الال  الصف الثاني المتوسط.

 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث  ما يأتي: -التوصيات:

مادة المطالعة  تدريسفي M.U.R.D.E.R))ميردراستراتيجية استعمال ضرورة  -1

مما لها مهم كيفية المناكرة الجيدة يو النصوص لطال  الصف الثاني المتوسط0 وتعف

 أثر إيجابي في تنمية الفهم القرائي.

استراتيجية ضرورة تدريب مدرسي ومدرسات الفغة العربية عفى خطوات  -1

 .عمفة التدريسلفعمل بها أثناء  M.U.R.D.E.R)) ميردر

 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث  ما يأتي: -الاتراحات:

 فروعفي  M.U.R.D.E.R))ميردراستراتيجية جراء دراسة مماثفة عن أثر ا -1

 . االد  والنصوصمثل مادة البالغة0 تعفيمية اخرى في الفغة العربية 

 رفية أخرى كالتحصيل و االستبقاء.جراء دراسة مماثفة عفى متغيرات معا -1

 

 والراجع المصادر

 القرآن الكريم. -
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 0 أعتناى بتصاحيحهلساان العار  :(1333) 0جمال الدين محمد مكرم 0أبن منظور .1

0 دار إحيااء التاراث 03 ج9العباد الوهاا  ومحماد الصاادق العبيادي0 أمين محماد 

 .العربي0 لبنان بيروت

 لسااان العاار  :(01009 )جمااال الاادين أبااي الفضاال محمااد باان مكاارمأباان منظااور0  .1

0 دار الكتااب 10 – 1لماانعم خفياال إبااراهيم0 مجفاادتحقيااق عااامر أحمااد حياادر وعبااد ا

 .بيروت لبنانالعفمية0 

المساايرة 0 دار 1ال0 عفاام الاانفس التربااوي :(1000)0 صااالح محمااد عفاايابااو جااادو .9

 .  لفنشر والتوزيع والطباعة0 شركة الشرق االوسط لفطباعة0 عمان

اساااليب والاارق تاادريس الفغااة العربيااة  (:1007)فااؤاد حساان حسااين 0ابااو الهيجاااء .8
 .فنشر والتوزيع0 عمان0 االردن0 دار المناهج ل1ال 0واعداد دروسها اليومية

الرائاق  :(1003)عبادا ي بان خمايس وسافيمان بان محماد البفوشاي  0ديأمبو ساعي .0
توزياااع الدار المسااايرة لفنشااار و 010 ال تااادريس العفاااوم مفااااهيم وتطبيقاااات عمفياااة

 .0 األردن0 عمانالطباعةو

اثاار اسااتراتيجية الااتعفم المتمركااز حااول : (1004)محمااود محمااد فااؤاد برغااوت0 .6
المشااكفة عفااى تنميااة بعااض المهااارات فااي التكنولوجيااا لطااال  الصااف السااادس 

 ففسطين. 0 رسالة ماجستير غير منشورة0 جامعة غزة0األساسي بغزة

الرائاااق تعفااايم القاااراءة والكتاباااة  :(1339) 0 واخااارونالحساااون0 جاسااام محماااود .7
 ردن.اال 00 مكتبة الفالح09 اللفمبتدئين

0 دار الكتااب0 (:الرائااق تاادريس الفغااة العربيااة1333الاادليمي0 كاماال محمااود نجاام) .4

 بغداد.

0 دار المسااايرة لفنشااار 1ال 0أصاااول عفااام الااانفس 0(1010)0 محماااد شاااحاتهربياااع .3

 .0 األردنوالطباعة0 عمان التوزيعو

مناااهج الفغااة العربيااة  :(1011)وإيمااان إسااماعيل عااايز 0 سااعد عفااي 0زاياار .10
 العراق. 0ثائر جعفر العصامي لفطباعة الفنية الحديثة 0والرائق تدريسها

اتجاهااات حديثااة  :(1011) سااماء تركااي 0وداخاال 0ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــااـ .11
 .بغداد -شارع المتنبي 0دار المرتضى10ج0 في تدريس الفغة

باااين المهاااارات الفغوياااة  :(1016) لوعهاااود فاضااا 0ــــــــــــــــاااـــــــــــــــــ .11
 عمان االردن. 0الدار المنهجية 0التنظير والتطبيق

0 الموسوعة التعفيمية المعاصرة :(1018واخرون) 0ـــــــــــــــــــــــــــــــ .19

 بغداد. 00 مكتب اليمامة لفطباعة واالستنسان1ال

االختباااارات والمقااااييس  :(1341)وآخاارون 0عباااد الجفياال إباااراهيم 0الزوبعاايّ  .18
 .  اعة والنشر0 العراق0 الموصللفطب0 دار الكتب النفسية

االرتبااالي سيكولوجية الاتعفم باين المنظاور  :(1008)0 فتحي مصطفىالزيات .10
 .0 مصرر لفجامعات0 القاهرة0 دار النش1ال  0المنظور المعرفيو

ريس العامااة معالجااة الاارق التااد :(1003)عااادل ابااو العااز وآخاارون سااالمة0 .16
 االردن.دار الثقافة لفنشر والتوزيع0 عمان0  0تطبيقية معاصرة
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0 الاادار أساساايات التاادريس الفعااال فااي العااالم العربااي :(1339)حساان شااحاته0 .17

 مصر. المصرية الفبنانية0 القاهرة0

معجاااام المصااااطفحات التربويااااة  :(1009)وزينااااب النجااااار شااااحاتة0 حساااان0 .14
 مصر. القاهرة0-0 الدار المصرية الفبنانيةوالنفسية

 :(1003)الصاافي وعبد الحكيمحسين محمد ابو رياش0 وشريف0 سفيم محمد0  .13

 دار الثقافة عمان االردن.0 تعفم القراءة السريعة

باسااتخدام أثاار التاادريس  :(1003)هااادي كطفااان ومهنااد عبااد الحساان هيااو 0شااون .10
0 بحاث قسام الفيزيااء –في التحصيل لدى الفبة كفية التربياة  Murder استراتيجية

 .  (9العدد) 0المجفد الثاني 0يةالقادسية لفعفوم اإلنسان مجفةمنشور 

أثر تصميم تعفيمي قائم عفى اساتراتيجية : (1000)0 سهاد عبد النبي سفمانصحو .11
( المعدلااة لمساااعدات التاانكر فااي التحصاايل ومهااارات M.U.R.D.E.Rميااردر)"

0 معالجااة المعفومااات فااي مااادة الرياضاايات لاادى الالبااات الصااف الرابااع العفمااي

 .ية أبن الهيثم0 جامعة بغدادأالروحة دكتوراه غير منشورة0 كفية الترب

"( فااي حاال m.u.r.d.e.r) " أثاار اسااتراتيجية: (1016)0 منااى خفيفااه عبجاال .11
المشكالت و تنمية التفكير التكامفي لدى الالبات الصاف الثااني المتوساط فاي ماادة 

جامعاة بغاداد0 العادد 0 كفية التربية أبان رشاد0 0 بحث منشور0 مجفة األستاذالتأريخ

 .1مي الرابع عشر0 المجفد األولالخاص بالمؤتمر العف

ماادخل الااى مناااهج البحااث فااي التربيااة وعفاام  :(1007)محمااد خفياال0 عباااس .19
 .0 دار المسيرة0 عمان األردن1ال0 النفس

اسااتراتيجيات و الرائااق معاصاارة فااي  :( 1019)0 حياادر حاااتم فااالحالعجاارش .18
 .0 األردنو التوزيع0 عمان لفنشر 0 دار الرضوان01 التدريس التأريخ

0 الماادخل الاى البحااث فاي العفااوم الساافوكية :(1347)صااالح بان حمااد العسااف0 .10
 .الممفكة العربية السعوديةالرياض0 0 1ال

المدخل الى البحث في العفوم السفوكية0 (: 1006ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) .16
 .0 الرياض0 الممفكة العربية السعودية1ال

 . 0 مكتبة الفالح0 الكويتالقياس والتقويم :(1334)عبد الرحمن0 سعد  .17

االنماااال  :(1007)وعاادنان حقااي شااها  زنكنااةعبااد الاارحمن0 انااور حسااين0  .14
0 دار الكتااب والوثااائق0 1ال0 المنهجيااة وتطبيقاتهااا فااي العفااوم االنسااانية والتطبيقيااة

 .بغداد العراق

0 دار الاادماغ والااتعفم والتفكياار: (1000)0 عبياادات0 ذوقااان0 وسااهيفة أبااو الساايد .13

 .عمان االردن نو0 لفطباعة والنشر0ديبو

0 دار المعااارف0 011 الاسااس عفاام الاانفس(: 1000عباادالخالق0 احمااد محمااد0 ) .90

 مصر. 

 01 العفم النفس المعرفي بين)النظرية والتطبياق( (:1000عبدالفتاح0 فوقية0 ) .91

 .القاهرة 0دار الفكر العربي0 مصر

القياس والتقويم واستخدامها في مجال التادريس  :(1001)0 نبيل ي0عبدالهاد .91
 .االردن0 دار وائل0 عمان 1ال الصفي
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ر 0 دار المسايرة لفنشا1ال 0عفم النفس المعرفي (:1010العتوم0 عدنان يوسف) .99

 .األردن والتوزيع عمان

عفاااام الاااانفس التربااااوي النظريااااة  (:1011وآخاااارون) ـــــــــــــااااـــــــــــــــــــ .98
 .األردندار المسيرة0 عمان  9ال 0والتطبيق

0 الكااافي فااي تاادريس أساااليب الفغااة العربيااة :(1006)0 محساان عفاايعطيااة0  .90

 األردن. 0 عمانالشروق لفنشر والتوزيع0 دار 1ال

SQ)اثار اساتراتيجيتي نمنجاة التفكيار و  :(1011)0 رغد سفمان عفوان0 .96
3
R 

في االستيعا  القرائي والتفكير الناقد لدى الالبات الصاف الراباع االدباي فاي ماادة 
جامعاة  رة كفية التربية صفي الادين الحفاي0االروحة دكتوراه غير منشو المطالعة(

 بابل.

 .القاهرة مصر دار الفكر العربي00 القياس النفسيّ  :(1000)فرج0 صفوت .97

0 ترتياب وتحقياق الادكتور كتاا  العاين :(1009)0 الخفيل بن أحمد الفراهيدي0 .94

 بيروت لبنان. 0دار الكتب العفمية0 01 ال8عبد المجيد هنداوي0 ج

0 دار 01 الاسااتراتيجيات الااتعفم والتعفاايم المعرفيااة :(1019)0 قطااامي, يوسااف .93

 .عمان األردننشر والتوزيع 0 المسيرة لف

دار  0ومناقشاتالقياس والتقويم تجديدات : (1007)0عبد الواحد الكبيسّي0 .80

 . عمان االردن ر لفنشر والتوزيع0جري

0 اإلحصاء التطبيقّي في العفوم االجتماعية :(1010)وهيب مجيدالكبيسّي0  .81

 . بغداد تضى لفكتا  العراقي0 العراقمؤسسة مصر مر 10ال

0 دار المسايرة 01 المهاارات الفغاة العربياة :(1007)0 عبادهللا عفاي مصطفى0 .81

 .عماناالردن  لفنشر والتوزيع0

أثااار اساااتراتيجيات القاااراءة الناقااادة فاااي تنمياااة  :(1017)رشاااا شااااكر محماااود0 .89
0 رساااالة ماجساااتير غيااار المهاااارات القرائياااة لااادى الالباااات المرحفاااة المتوساااطة

 .كفية التربية االساسية-يالىجامعة د منشورة0

دار 0 1ال 0خصااائص العربيااة والرائااق تدريسااها :(1340)0 نااايف معااروف0 .88

 ت.بيرو 0 لبنانالنفائس

 10ال0 منااهج البحاث فااي التربياة وعفام الاانفس :(1000)0 مفحام0 ساامي محمااد .80

 .عمان االردنرة لفنشر والتوزيع0 دار المسي

 10ال0 القياااس والتقااويم فااي التربيااة وعفاام الاانفس :(1000) ـــــــــــــــــــــــــااـ .86

 .االردن عمان دار المسيرة لفنشر والتوزيع0

 مطبعة وزارة التربية. الدراسة المتوسط0منهج  :(1330)0 وزارة التربية .87

اساتراتيجيات  :(1007) 00 الاه عفاي حساينالهاشمي0 عبد الارحمن0 والادليمي .84
 3+.االردن عمان0 0 دار الشروق1ال0 حديثة في فن التدريس

49. Behzadi & others ,Mohammad –Hassan & others (2014) : 

The Study of Teaching Effective Strategies on Student’s Math 

Achievements, Available online at www.ispacs.com/metr 

http://www.ispacs.com/metr
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50. Derry& Debrra , J. Sharon and Debra A. Murphy (1986) : 

Designing Systems That Train Learning Ability From Theory 

to Practice ,Review of Educational Research , Spring, Vol,56 

,No,1 ,P.1-39 . 

51. Dansereau, D. F. (1985): Learning strategy Research in J. 

Segal    Champions and R. Glaser (Eds). Thinking and 

Learning skills:         Relating Instruction to Research, Vol. I 

Hillsdale, N, J. Erlbaum 

 المالحق

 المحّكمين السادة ( أ سماء1الملحق )

 -أسماء الخبراء حسب الحروف الهجائية واللقب العلمي في الستبانة المكونة من:

 اختبار الفهم القرائي  -ت0  التدريسية  الخطط -  االهداف السفوكية -أ
 الخبرة نوع    الختصاص الكلية او الجامعة الخبير واسم العلمي اللقب ت

 ت ب أ

 التربية ديالى/كلية أ.د. أسماء كاظم فندي 1

 الساسية

 اللغة تدريب طرائق

 العربية

* * * 

ابن  التربية بغداد/كلية أ.د. سعد علي زاير 9

 رشد

 اللغة تدريب طرائق

 العربية

* * * 

التربية  كليةديالى/ حسين عليرياض . د.أ 4

 المقداد

 اللغة تدريب طرائق

 العربية

* * * 

 التربية /كليةديالى عبدالرحمن العزي د. عادل.أ 4

 األساسية

 طرائق تدريب اللغة

  العربية

* * * 

 أ.د. عبد الحسن عبد المير 5

 العبيدي 

 التربية كلية/ديالى

 األساسية

طرائق تدريب اللغة 

 العربية

* * * 

المستنصرية/ التربية  أ.د. محسن حسين مخلف 2

 الساسية

طرائق تدريب اللغة 

 العربية

* * * 

ديالى/كلية التربية  محمد عبدالوهاب الدليمي د..أ 2

 األساسية

 طرائق تدريب اللغة

 العربية

* * * 

 ديالى/كلية التربية حسن هيفاء حميد ..دأ 9

 الساسية

 طرائق تدريب اللغة

 العربية

* * * 

ديالى/كلية للتربية  م.د. أميرة محمود خضير.أ 2

 للعلوم النسانية

 اللغة تدريب طرائق

 العربية

  * * 

 التربية  كلية/بغداد عبدالحسين رزوفي.د.م.أ 11

  ابن رشد

 *  * القياف والتقويم

 عبد المهيمن أحمدد. م..أ 11

  خليفة 

المستنصرية/كلية 

 التربية

 اللغة تدريب طرائق

 العربية

*  * * 

كلية المستنصرية/  أ.م.د. نصيف جاسم محمد 19

 التربية 

اللغة  تدريب طرائق

 العربية

* * * 

 

 في صورته النهائية( اختبار الفهم القرائّي 9لملحق)ا

ا  الصحيحة ارجابة يمثل الذي الحرف حول ᴏ: أرسم دائرة السؤال األول لكل ممَّ

  ( درجات.11والدرجة الكلية )درجة لكل فقرة،  (1يأتي)
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  000000/ حث االسالم عفى  مثال محلول

  الخوة. -ج                            العطاء -                    العالقات  - أ

 ميخائيل نعيمة من أصل: -1

 .مغربي -ج اني                             لبن -ففسطيني                     -أ

 أتفق أن تال درف اللغة الروسية درف:                                           -9

 الفغة العربية.  -ج               الفغة الكردية        -     زية.      الفغة االنكفي - أ

 كان المعلم رجالا في العقد: -4

 الثالث من عمره. -ج           الرابع من عمره        -   الخامس من عمره      - أ

 واحد من الجيل الذي ااد النهضة العربية:                    -3

   .ميخائيل نعيمة  -ج                         السيا      -   جبران خفيل جبران    - أ

 تسمى اللغة العربية بلغة:  -5

 .الكاف -ج                        الضاد        -        الجيم.                - أ

 ولَد  ميخائيل نعيمة عام:                                -2

 .1440 -ج                              1434  -  .                1443    - أ

 علم العرض هو علم أوزان: -2

 الشعر -االسماء                             ج -     االفعال                  -أ

 -إن منهاج العربية يبتدأ بتدريب: -9

 الفية أبن عقيل. -ج                    الفية أبن مال    -          الفية أبن عمار   - أ

 مرَّ على أول عهدي بألفية بن مالك أكثر من: -2

   .قرن -ج                        نصف قرن -                   قرن ربع - أ

 -من القائل: -11

 أسٌم وفعٌل ثم حرف الكفم            ستقم     كالمنا لفظ  مفيٌد كا

 بن مال . ا -ج               بن عقيل         ا -ابن االنباري                  - أ

وما يوافقها في المعنى من من المجموعة)أ( صل بين الكلمات -السؤال الثاني:

 (11)والدرجة الكلية للسؤال( درجة. 1علما إن درجة كل فقرة ). )ب(المجموعة

 درجات.

 ) أ (                                                                              )   (  

            .أعان ف -أ                                                           .ي درك يا  -1

                          .نل خ -                                                       .ميخائيل نعيمة -1

      .العربية -ت                                                  .حين أستعنت باي -9

 .ابن مال  -ث                                                             .القفمهنا  -8

     .المصرية -ج                                                            .النهضة  -0

 .مفكر -ح                                                  .الفغة العربية لغة -6

  يسفم عفيالني  -ن                                               .توفي ميخائيل عام  -7

 ساعة ولدت.

 كامفة ومحببة. -د                                          .ل خففه أثاراً ترك ميخائ -4

 .1443-ذ                                                   .كالمنا أسم وفعل -3
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الف بيت من  -ر                                                        تعني ألفية. -10

 الشعر.

 بالعربية والروسية. -ز                                                                 

 .ثم حرف الكفمي  -س                                                           

النص الذي يناسبها من الكلمات والجمل بعد  : أمال الفراغات بماالسؤال الثالث

                                              ( درجات.11درجة. والدرجة الكلية للسؤال) (1ن الدرجة لكل فراغ)سته. علماا إدر

 كان .......... رجالً.  -1

 . اشتهر ميخائيل نعيمة بـ ..................  -1

 . س ...............أتفق أن تال درس الفغة الروسية درَّ   -9

  . ....................عندما جاء دوري قرأت ما وقع من نصيبي بـ  -8

 . تي بداية عالقة..........كانت قراء  -0

 وبدد القفق من ............ ولو الى حين.  -6

 . تدرس الفية ابن مال  كما شرحها...............  -7

  . ارغب في معرفة احوال الفغة العربية ..............  -4

 . .............قال ميخائيل نعيمة لقد تغيرت االزمنة وتغيرت   -3

 .. .....نيا مقاٌم اال في ...لم يبق البن مال  في هنه الد -10

 (4الملحق)

 ميردريبية على وفق استراتيجية خطة انموذجية لتدريب المجموعة التجر

M.U.R.D.E.R"" .في مادة المطالعة والنصوص 

الثاني المتوسط                                      اليوم  -الصف:

 الثنين 92/11/9119والتاريخ:

الثاني   -الدرف:                 المطالعة والنصوص                 -المادة:

 دايقة( 35الوات:)

 موضوع الدرف/ الطموح وعلّو الهمة لبي الطيب المتنبي             

 -على أن: جعل الطالب اادراا  -السلوكية: الهداف -أولا 

 .يعرف المتنبي -1 

 .يعطي معاني الكفمات الصعبة في النص -9 

 .يستخفص المعنى العام لفنص -4 

 .يعبر عن النص بأسفوبه الخاص -8 

 ينكر معنى الطموح و االجتهاد. -0 

 .يحدد األفكار الرئيسة بالنص -6 

 .يعطي عدداً من الدروس والعبر -7 

 يقرأ النص قراءة معبرة صحيحة. -4 

 التام.يضبط المقروء بالشكل  -2 

 الى مكوناته الفرعية. يحفل البيعة النص االدبي -10 

 -الوسائل التعليمية: -ثانياا 
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السبورة0 األقالم  كراس يوضح خطوات استراتيجية ميردر0 )الكتا  المقرر تدريسه0

 المفونة0 صور خاصة بالموضوع(.

 -خطوات الدرف:

 دايقة( 5) :التمهيد -ثالثاا 

 يكتب عنوان الدرس عفى السبورة.لمدرس عفى الطال  وإلقاء التحية0 بعد دخول ا

 من ينكره لنا؟ جميالً  اً ي الطال  أخننا في الدرس السابق موضوعاعزائ

 الالب: أخننا موضوع )االخوة في االسالم(.

 االخوة؟االسالم عن  يقولالمدرس: أحسنت. ماذا 

 وترك الضغائن.الالب: حث االسالم عفى االخوة بين أفراد المجتمع 

 .والصالحالالب آخر: حث عفى العالقات القائمة عفى الخير 

 الالب أخر: حث االسالم عفى المودة النابعة من القفب السفيم والعقيدة الصحيحة.

المدرس: أحسنتم بارك هللا فيكم...واليوم أعزاءي الطال  نأخن موضوع جديد هو  

 الطموح وعفو الهمة البي الطيب المتنبي. 

                             -العرض على وفق استراتيجية ميردر: -رابعاا 

 (دايقة5التهيئة أو المزاج) -األولى: الخطوة 
تفكيرهم مزاجهم نحو القراءة واثارة  وتنشيط الطال  لفمناكرةبتهيئة  المدرسيبدأ 

عفى التركيز وتهيئة الجو النفسي والتعفم الصحيح من خالل استطالع النص  وحثهم

امام الطال  عن الريق تكوين فكرة في ذهن الطال  عن البيعة النص قبل قرأته 

 وا عن الطموح والهمة عند المتنبي.يعرف عمابشكل فعفي عن الريق االسئفة 

 المدرس: من هو المتنبي.

 من العصر العباسي. الالب: هو احمد بن الحسين شاعر

 الالب أخر: هو واحُد من مفاخر األد  العربي.

 المدرس: ممتاز. وبما امتازت اشعاره.

 الالب آخر: امتازت اشعاره بالحكمة.

 .المجتمع افرادالتي تفيد الالب آخر: بالموعظة الحسنة 

 المدرس: أحسنتم جميعاً؟ ما هو الطموح في ابيات المتنبي. 

 لكل فرد يسعى لتحقيق النجاح في حياته. الالب: الطموح حق مشروع

 : هو الجهد واالجتهاد.الالب آخر

 الالب اخر: العمل والمثابرة واالبتعاد عن الكسل.

 : بارك هللا فيكم جميعاً.  مدرسال

 ( دايقة11(الخطوة الثانية: الفهم 

ومفهوم في هنه الخطوة بقراءة النص قراءة جهرية بصوت واضح  المدرسيبدأ 

عفى  يحفز الطال وبعد االنتهاء من قراءة النص  الفهم واالفهام لفنص0لغرض 

من خالل قراءة النص قراءة  لغرض تحديد االجزاء ذات المعنى يشجعهمالقراءة و

وبعد االنتهاء ويطفب من الطال  وضع خط تحت اي معفومات ال يفهمونها0  صامتة0

قراءة النص, إذ يقوم كل من القراءة الصامتة يطفب من بعض الطال  المتفوقين 

رة عشوائية الالب بقراءة النص المطالع, وبعد قراءة الطال  لنص المتنبي بصو
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من خالل توجيه  لفطال  يتولد لديهم شعور بمسؤولية القراءة. المدرس وبمساعدة

  بعض االسئفة كما يأتي:

 المدرس: ما هي العناوين الرئيسة لفنص:

 المثابرة. الالب: الطموح  و

 االبتعاد عن الخمول في العمل.الالب آخر: 

 الالب آخر: االجتهاد نحو االفضل لتحقيق االماني التي رسمها في الريقه.

 المدرس: بارك هللا فيكم جميعاً.  لمن خاالب المتنبي في قصيدته.

 الالب آخر: خاالب الزمن واراد ان يوصفه الى المراتب العالية.

 ان يكون خالداً مثفما أنَّ الزمن خالداً  الالب أخر: بل اراد اكثر من ذل  اراد

 المدرس: احسنتم. ماذا اراد المتنبي من زمنه.

 الالب آخر: اراد ان يبفغه الى ابعد غاية يمكن لإلنسان ان يوصفه.

 المدرس: ممتاز.

 ( داائق  5الخطوة الثالثة: الستدعاء )

واسترجاع المعفومات تم تعفمه عن الريق تنكر في هنه الخطوة اعادة ما  يبدأ الطال 

المتعفقة بالنص المطالع وصياغة هنه المعفوماات ووضاع ماا تعفماه الطالاب فاي قالاب 

لياتمكن مان تانكر ماا تعفماه  اعاد مان قبال المادرس0 في الكراس الني نفسه يصوغه ال

مساااعدة الطالااب فااي تنظاايم عمفيااة الااتعفم فااي الماادرس  0 ويكااون دوربساارعه وسااهوله

الحاوار الفعاال  عان الرياق فومات وكيفية صياغة هنه القوالابالتنكر واالستدعاء لفمع

 بين المدرس والطالب عفى النحو اآلتي:

 المدرس: من هو ابو الطيب المتنبي. 

 الالب: هو احمد بن الحسين شاعُر من العصر العباسي.

 الالب أخر: هو واحُد من مفاخر األد  العربي.

 المدرس: ممتاز. ما هي العناوين الرئيسة لفنص:

 .الطموح والمثابرةالالب: 

 االبتعاد عن الخمول في العمل.الالب آخر: 

 الالب آخر: االجتهاد نحو االفضل لتحقيق االماني التي رسمها في الريقه.

 المدرس: بوركتم جميعاً.

 (دايقة5الستيعاب)  -الخطوة الرابعة:

التحضير لفدرس0 يبدأ  في عاء لفمعفومات التي فهمها الطال بعد خطوة االستد

اكتشاف أي عا  المادة المتعفمة بشكل دقيق وتفخيص واستيبهنه الخطوة في  الطال 

عفى تفخيص  قدرات الطال  في إظهار هنه الخطوة كما تساعد 0أخطاء وقعوا فيها

 .من خالل اثرة االسئفة االتيةالمدرس  وبمساعدةالمادة المتعفمة 

 .ي(المدرس: ماذا تعنى لفظة) يبفغن

 الالب: يوصفني.

 المدرس: أحسنت. ولفظة عرضي.

 الالب أخر: شرفي.

 المدرس: بوركت. وهل استطاع المتنبي ان يحفم ويصبر في اشعاره.
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 الالب أخر: نعم أستطاع وقال: 

 إني أصاحب حفمي وهو بي كرٌم     وال أصاحب حفمي وهو بي جبن

 المدرس: ممتاز.

  (دايقة5التوسع) -الخطوة الخامسة:

عفيها واستدعاء المعفومات التي حصفوا  طال  بتوسعة فهمهمهنه الخطوة يبدأ الفي 

بالمعفومات السابقة التي تعفموها من من النص المطالع وربط هنه المعفومات 

وتشجيعهم المطالع لغرض التوسع في فهم النص وتفخيصها مصادر تعفيمية اخرى 

وان يستعمل الطال  تفسيرات توصفهم الى المعنى المطفو  عفى المناكرة0 

بتوجيه بعض االسئفة المتعفقة بالنص من خالل اثارة افكارهم وبأشراف المدرس 

    .  المطالع

 المدرس: ما معنى قول المتنبي؟

 ال تفق دهرَك إال غير مكترٍث        مادام يصحُب فيه روحَ  البدن

 تجري الرياح بما ال تشتهي السفنُ          يدركهما كل ما يتمناه المرء 

 الالب: اي ال تفق دهرك إال وأنت غير مبال مهما الالت ب  الحياة فالسرور ال يدوم.

الالب أخر: أن ما تسر به اليوم ال يكون في الغد فال تحزن عفى ما فات  ألنه لن يعود 

 ابداً مهما أشتد حزن  عفيه.

تجري الرياح الالب آخر: وكنل  الن ليس ما يتمناه المرء يدركه ويحصل عفيه فقد 

 أي ال يمكن أن تتحقق جميع أمنياتنا. بما ال تشتهي السفُن0

 المدرس: أحسنتم جميعاً. 

  ( دايقة5 (المراجعة  -الخطوة السادسة:
االفكار التي  واستدعاء لتنكرالدرس المطالع مراجعة في هنه الخطوة  طالبيبدأ ال

من أجل زيادة حفظ وفهم المعفومات لفنص المطالع السابقة تناولها في الخطوات 

 واثارة االسئفة االتية: وفهمه بصورة أكثر من خالل مراجعته مع المدرس

 ا.المدرس: كيف نستطيع تحقيق الموحن

 الالب: بالجهد ومواصفة العمل.

 عفى هللا.الالب أخر: بالمثابرة والنية السفيمة والتوكل 

 الالب أخر: االجتهاد واالخالص في كل اعمالنا نحقق الموحنا.

 .المدرس: بوركتم. وهل كان المتنبي بارز في ايام عصره

تمتع بأشعار الحكمة في ايام عصره  اً بارز الالب آخر: نعم كان المتنبي شاعراً 

 ع.تفيد افراد المجتم داول الى يومنا هنا لما فيها من حكمةواشعاره بقيت تت

 المدرس: بوركت.

 دايقة( 5التقويم: ) -خامساا 

مجموعة من االسئفة ال تزيد عن أربعة أسئفة  ينكر الطالب وبأشراف المدرس

 -الطال  لتعفم النص القرائي كاآلتي:اداء لغرض تقويم 

 من هو ابو الطيب المتنبي.  -1

 ماذا نعني بالطموح. -9

 وضح لنا الفكرة الرئيسة لفنص بعبارات جميفة. -8
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 يتم مناكرته بيتياً  اً واجبيطفب المدرس من الطال   -:الواجب البيتي -سادساا 

من ذكريات )الموضوع القرائي عن وفق خطوات استراتيجية ميردر  وتحضيرهُ 

)بعد توزيع كراس  لمادة المطالعة والنصوص لطال  الصف الثاني متوسط (الطفولة

 .عفى الطال  يتضمن خطوات استراتيجية ميردار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


