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 دادإـع
 املعيدة بقسم املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية 

 جامعة بنها -كلية الرتبية 
 

 ية مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العرب
  جامعة بنها -كلية الرتبية 

يهدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات القرااة  النادرد  اثر را يةميرة لارصف الور  اث   

ال رررا، ول  ليحقهرررا ةرررتا الهررردف ترررم إررررداق داةمرررة دمهرررارات القرررااة  النادرررد ل  ا يبرررار مهرررارات القرررااة  

( طالبررة 38مرر)   ابحررث دوًي ررا رًررى م مرر ريي البحررثل  اليرري ت  ،يررالنادررد ل  دررد تررم تاوهررا يق ات ال

الم م رررة الي ايويررةل  الم م رررة ال راداةل  تررم اليرردريا لًم م رررة الي ايويررة دا رري دا   :مرر) دكر   

القااة  اليفارًيةل بهنما الم م رة ال اداة تدرس دالاايقة المعياق ل ثم تاوها يق ات الدرا ة دعردً ا 

ريه)ل ثرم تحًهر  الويا،رات  رارد النيراةدل  درد ت ار  البحرث إلرى تارًيرة ا ري دا  رًى كًيا الم م  

 .القااة  اليفارًية تي تنمية مهارات القااة  النادد  لدى طصف الو  اث   ال ا، و 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate the effectiveness of using 

an interactive reading in developing critical reading skills among first 

stage secondary students. The sample of the study was thirty eight. The 

tools of the study were pre and post critical reading skills test and a 

critical reading skills checklist. The researcher designed two groups: 

experimental and control. Before using an interactive reading, the pre-

test was administered to the two groups. The post-test was administered 

after using an interactive reading. Results were analyzed and showed that 

the effectiveness of using an interactive reading in developing critical 

reading skills among first stage secondary students. 
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الًغة ةي   هًة الف را  يقاتر ل تهري يقا  اا، رات لًيعوهرا رر) وراةر   يت راريل بهرا مهر    
تررةل  يقا  اليعًرريم  الرريعًم اث لرريل    ررهًة المرريعًم اا، ررات ررر)  رراةا الم ً درراتل  ةرري  ررراة ال قا

 تي تحقها الي اا  قا   بهئة اليعًم. 
 االتوررا  الًغرر و ال ييعرردى يت ًكرر ت برره) مرري ًم  م رريم ل ي  برره) كاترر   دررار ل  رًررى 
ةتا اث اس تإت لًغة مهارات يربعة: اال يماعل  اليحدثل  القااة ل  ال يادةل  ةتي المهرارات ةري 

االتوا  الًغ ول  ةي ميوًة ببع ها تما  االتوا ل  ك  منها تؤثا تي اث اى  تيأثا يركات 
بهرال تالم رريم  ال هرد ةرر  دال را ر  ميحرردث ئهردل  دررار  ئهردل  كاترر  ئهرد.  القررار  ال هردل ةرر  
ا.  ال  دارة ررا ئهررد  ا ئهررد  دال ررا ر  ميحرردث ئهررد  كاترر  ئهررد.  ال اترر  ال هررد البررد يت ًكرر ت م رريمع 

 (5: 2008ور، )علي مدك
 تعررد القررااة  مرر) يةررم ةررتي المهررارات الًغ يررةك لمررا لهررا مرر) مكا،ررة ميمهرر  ل  هررث برردي ،رر    

دالقااة ل  الدر   إلرى اث رت بهرا ك  رهًة لًير  ق درالعًم  المعاترة.  يالقاوت ال ايم بتلك اثما االه
ات العقر  البرراول كما ي،هرا مر) يةرم ال  راة  اليري تنقر  إلهنرا ثمرا  (53: 2010)سالم الكحالي، 

 (101:1996، )حسن شحاتة ي،قى المرارا اا، ا،ية اليي راتها رالم الوفحة الماو رة. 
تهي ال  هًة اليي ال غنى رنها لإل، اتك  هث إ،ها ت راو  وااتر   ت  ر  وتادر ل  تابار  
دماضرري يميرر   ت عًرر  درراقر ا رًررى تهررم  اضرراي  الي ارريو لم رريقوً ل  ةرري   ررهًة  رر  المررركصت 

العيش دفارًية تي الحيا ل تم)  ا  القااة   ا  المراركة تي اث،راة الح اريةل  م) ثم ترإت   
ةناك  ائة ما ة إلى يت ،نيق  دالقااة  إلى مفه   ئديدل ييناغم مر  العورا الرتو ،عيرر ل  مر  

 (66-65: 2001، )حسن شحاتةتعقد الحيا . 
لقرااة  النادرد  اليري تمكر) القرار  تحر   ئديرد تري مفهر   القرااة  ياكر  رًرى ا  لتلك ظهرا

م) تحًه  ما ًقاي  ،قردي  ببرداة الرايو ،ير ل  منادرري ل  االتفراال ي  اال ريصف معر ل  برتلك يارب  
ا  تحًيص .    (299: 2000)محمد مجاور، مفه   القااة  تعات ا  ،اق ا  تهم ا ثم ،قد 

ةل   ااررة طرصف الورر   القرااة  النادررد  تم ر  يةميررة كوراى لرردى طرصف الما ًررة ال ا، ير
تؤكرد النر ا ي العاطةيرة    اث   ال ا، وك  هرث إ،هرا ت راردةم رًرى الري ًن مر) ،مايرة اليف هرال

 اال،فعاليررة  الاةيررة الر وررية لومرر رل  تنمرري لررديهم درردرات إبررداة الررايو   ايررة اليف هررا  اابررداع. 
 (70: 2006)سعيد الفي، 
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لعديرد مر) البرا  ه) ترأئاو   لهرا العديرد مر) لتا  ظهت مهرارات القرااة  النادرد  داةيمرا  ا
إسماعيل ربابعة وعبد الكريمم بورو مرامو ، ل  قرا رة 2007منى إمام، الدرا ات م  :  قرا ة 

 ،2014هرردا السمالوسرري  قرا ررة  ،2013نررواا البلوشرري دمحمررد ع مررا  ل  قرا ررة (2012
محمرد ل  قرا رة 2014وفية الياسري،، (ل  قرا رة Abdelrasoul,2014) قرا ة رود الا    

ل  هث يردت ةرتي الدرا رات ضرع  الارصف تري ماا ر  اليعًريم الم يًفرة تري (2015الحوامدة، 
 مهارات القااة  النادد .

 مما يرد ةتي المرركًة مرا دامرت در  البا  رة مر) قرا رة ا رياصقية  هرث دامرت بياوهرا 
  اث   ال را، و دمدر رة ( طالبة دالور25رًى   (2008، )وحيد حافظا يبار القااة  النادد  لر 

 بًرررت مي  رررو ةرررؤالة الاالبرررات تررري ةرررتا ل الررريماة ال ا، يرررة اليادعرررة اقار  بنهرررا دمحاتظرررة القًه بيرررة
( قرئررررةل كمررررا بًررررت مي  ررررو قرئررررات 36 هررررث كا،ررررت الدرئررررة ال ًيررررة لص يبررررار  13,7اال يبررررار 

حة رنرر ات %  مهررار  الحكررم رًررى ارر8بن رربة  0,24الاالبررات ترري كرر  مهررار  رًررى  ررد  مررا برره) 
 %  مهار  ا ينياج ةدف ال ات (.68بن بة  2,04: النن المقا ة(

 مرر) ةنررا كررات البررد مرر) البحررث ررر) ا رريااتي يات  مرردا    دي ررة لينميررة مهررارات القررااة  
 النادد ل  منها "القااة  اليفارًية".

 تات ررر  القرررااة  اليفارًيرررة رًرررى تفارررر  الاالررر  مررر  الرررنن المقرررا ةل يو ي،ررر  ال ًكي ررر  
معاتةل  ل ) يونهها م)  ص  رمًية الم اةمة اليري تريم رنردما ًغهرا الارصف معرارتهم  يت رارةم ال

 (70، 2012)بميمة عبد الغني: الم بقة ،يي ة لًمعً مات  اثت ار ال ديد . 
 تما القااة  اليفارًية دالعديد م) الماا ر  اليري تينا ر  مر  تنرا   الرنن القااةريل  ةرتي 

؛ وهبررر  72: 2012؛ وبميمرررة عبرررد الغنررري، 113: 2008عيسرررى، )عمررريو الماا ررر  ةررري: 
  (50-49: 2015سليما ، 

  :ييم تهها ا يح ار كر  مرا لردى الاالر  مر)  ورااتل ميحلة اإلعداد والتجهيز للقياءة 
ا ا داث اليفار  بهنها.   تحوه  ك  ما تي النن م) معً مات  معارفك تمههد 

 :برره) مررا لرردى الاالرر ل  مررا يي ررمن  الررننل   اليرري تقرر   رًررى اليفاررر  ميحلررة التعاعررل
 هررث ًقرر   دا رري ااج المعررارف  ال ورراات ال ديررد  مرر) الررنن المقررا ةل  رباهررا دررال واات 
 المعارف ال ادقة لدً ل  م) ثم تق يم ما يترى در  الرنن مر) معرارف   وراات  معً مرات 

كرم رًههرال تي ض ة ما لدى القار  م)  ًةية معا،يةل   وااتل  مرارا....إلخل ثم الح
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 رندةررت ًمكرر) يت ً رراج القررار  دأت ررار ئديررد  لررم ت رر) لدًرر  مرر) دورر   لررم ت رر) م ئرر ق  
 دالننل  ب،ما ةى ،ياج اليفار  به) ك  منهما.

 :تهدف إلى اليحقا م) احة ما تم الي ا  إلي  م) ،ياةد  الميحلة التحقق من النتائج
ًكررر ت ةنررراك ئً رررة  ررر ار  ا يبارةرررال  تحديرررد ،قررراا القررر    ال رررع  بهرررال لرررتا ً ررر  يت 

 منادرة به) ئمي  الاصف تحرت إررااف المعًرمل ييبراق  تههرا كر  طالر  مر   مصةر  مرا 
ت ا  إلي  م)  ص  رمًية تفارر   وااتر   معارتر  ال رادقة مر   وراات  معرارف الرنن 
المقا ةل  ي   يت ييم ةتا النقاش تي ئ  م) الدًمقااطية  اال ياا  الميباق  به) ئمي  

 ل مما ً ع  الاصف ييباقل ت  وااتهم  معارتهم ليوب  ير ا رمق ا  رم لية.الاصف

 رمرررررررررررررررا تي رررررررررررررررم) القرررررررررررررررااة  اليفارًيرررررررررررررررة العديرررررررررررررررد مررررررررررررررر) اال ررررررررررررررريااتي ياتل منهرررررررررررررررا:
 (Mohamed, 2012: 197-204)  

  : ك ةا بعررد ةهررايثناترري    القررااة   ت رري د  ةررتي اال رريااتي ية دورر توميرر  ائسررللة للررنع
 تكا ما تي النن م) يت ار  معً مات.ليمك) الاال  م) تهم  ت

 :،يرراف ترري كيادرراتهم ًعوررا ت ررر)  قرراةال كمررا ت ال   إ هررث  التمييررز وررين الح يقررة والرريب
ي،هم ًعاض ت وراةل ،ي   رًى الاال  يثناة القااة  يال ًغق  اليمهه  به) ما ة   قيقرة 

  به) ما ة  ريو.

 ::ا   مر) تنظريم اث رداث دوراي   ةرتي اال ريااتي ية تمكر) الاالر عمل خط زمنى لألحردا
رر يممررا ً ررارد ا مرر)  ررص  ةررتي اال رريااتي ية تررد ي) المص ظررات ترري تررتكاةا  يمكنرر  يً  

 الم يًفة اليي يبداةا     النن المقا ة.

 :ةتي اال يااتي ية تمك) الاال  م) ال ا   إلرى ا رينيائات معق لرة  عمل استنتامات 
 م)  ص  تا ر اث داث.

 ةتي اال يااتي ية تمك) الاال  م) اياغة اثت ار  المعً مات  ر:إعادة صياغة ائفكا 
دأ رررً ب  ال رررا ل  هرررث إ،هرررا ت ررري د  يثنررراة القرررااة  لي ضررري  ال ًمرررات الغام رررةل كمرررا 

 ي دا  ةتي ات ي د  دعد القااة  م) يئ  اليأرد م) تهم الاال  لبعض اثت ارل  يمك) 
 ث داث.الوياغة كمص ظة يد ،ها الاال  م) يئ  تتكا ا

 ::ةرتي اال ريااتي ية تمكرر) الاالر  مر) ا ري دا  مرا ًعاترر  رر) الم ضر ع مر) يئرر   التنبر
 الم ض ع م) يت ار  معً مات. ي من رم  تنوؤات     ما ي
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 : دورر  القررااة  ًقرر   الاالرر  دعمرر   مررا لبررل القررياءة، بلنرراء القررياءة، ميامعررة مررا تررم إنجرراز
ثم دااة  الفقا  اث لى  الفقرا   ر الاةي ةلا م)  ص  اثت ام   لًم ض ع  توفح   ايع  

 .د  اث ها  م) الم ض ع لمحا لة ال ا   لًف ا  الاةي ة

 ::يمكر) لًاالر  ا ري دا  مفراتي  الرنن مر) يئر  ال ار   إلرى   استخدام معاتيح الرن 
ال ارررر ل  اليعايفرررراتل لً ًمررررات الغام ررررة مرررر) ال ررررياال  مفرررراتي  الررررنن ترررررم : معررررات  

 نيي ة.ال و   ال المقار،اتل

 باليالي تإت القااة  اليفارًية تي ماا ًها الم يًفة تي م) ي،راة معهنة دور  القرااة ل  تري 
يثناةهرررال  بعرررد اال،يهررراة منهرررال تقوررر  القرررااة  ت ررري د  ا ررريااتي يات القرررااة  اليفارًيرررة مررر) يئررر  رمررر  

ارف الاالرر  تنوررؤات دمررا ترري الررننل يمررا ترري يثنرراة القررااة  تإ،هررا ت رري د  مرر) يئرر  الررابو برره) معرر
  واات  ال رادقة  محير ى الرننل يمرا دعرد القرااة  تإ،هرا ت ري د  مر) يئر  رمر  مً رن رر) الرنن 

يو يت القرااة  اليفارًيرة ترر   الارصف رًرى يت ل Ruiz, 2015:2)) تقهيم ما ئاة د  م) يت ار. 
 (Delacruz, 2009:15)ًك ، ا ،راه) دو  رمًية القااة   تي يثناةها  بعدةا. 

تررإت ا رريااتي يات القررااة  اليفارًيررة ترررياك ترري ك ،هررا تعيمررد رًررى الاالرر  كارراف  لررتلك 
ي ا رري ترري رمًيرررة القررااة ل  رًرررى مررراركي  ااً ابيرررة ال رًررى ك ،ررر  ميًقي ررا  رررًوي اك تهرر  المحررردق 
لًمعاترررة الماً برررة  ةررر  الرررتو ًارررا  اث رررئًة مررر)  رررص  تفارًررر  مررر  الرررنن المقرررا ة  مررر)  رررص  

مصة ل يمرا رر) ق ر المعًرم تري القرااة  اليفارًيرةل تهر  الرتو ي ئر  الارصف تفارً   منادري  م    
 ياررردةم إلررى كيةيررة القررااة  اليفارًيررة  بئااةاتهررال  ررر) طايقرر  ترريم المنادرررة الونرراة  برره) الاررصف 
 بع رررهم لً رررا ج بنيررراةد م دًرررة  تارًرررة كمرررا يت لررر  ق ر ا إً ابي رررا تررري تنرررريو  ورررااتهم  معرررارتهم 

 ( 44،50: 2015سليما ،  )هبةال ادقة. 

تيحدق مركًة البحرث الحرالي تري ترد،ي مهرارات القرااة  النادرد  لردى طرصف الور  اث   
 ال ا، ول  لًيودو لهتي المركًة دامت البا  ة داائادة ر) اث ئًة اآلتية: 

 و  اث   ال ا، و؟ما مهارات القااة  النادد  المنا بة لاصف ال -1
ما  ا ات ا ي دا  القااة  اليفارًية تي تنمية مهارات القااة  النادد  لدى طصف الو   -2

 اث   ال ا، و؟
ما تارًية ا ي دا  القااة  اليفارًية تي تنميرة مهرارات القرااة  النادرد  لردى طرصف الور   -3

 اث   ال ا، و؟
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 لحالي رًى الحد ق اآلتية:ديوا البحث اا
مهرررررررارات القرررررررااة  النادرررررررد  اثر رررررررا يةميرررررررة لارررررررصف الوررررررر  اث   ال رررررررا، وك لورررررررع بة  -1

 تنمية ئمي  المهارات.

 دعض ا يااتي يات القااة  اليفارًية المنا بة لينمية مهارات القااة  النادد .  -2

 Critical Readingدة ــــاقــــراءة النــــالق -1

ت عاف دأ،هرا العمًيرة اليري ًقر   تههرا المريعًم بيحًهر  مرا ًقرايل  ببرداة الرايو ،ير   منادرري ل 
 االتفاال م  ما ًقايل ي  اال يصف مع ل  ذلك تي ض ة  وااتر  ال رادقةل   ئهرة ،ظرايل  الحقراةا 

 (10: 2007)منى إمام، اليي ت ض  مدى احي  ي   ائ . 
،راا رقًي ةاقف ًق   ،ي  طصف الو  اث   ال ا، و  يا بأنها:وُتعيفها الباح ة إميائ

بيحًه  ما ًقاة ت  تف هايل  ال د ف رًى ،قاا ال ع   الق   ،ي ل  تقهيم ل  الحكم رًي ل  ذلك 
 تي ض ة  وااتهم  معارتهم ال ادقةل  يقاس ذلك دا يبار معد لهتا الغاض.

 Interactive readingة ــــاعليــــراءة التفــــالق -2

تقررر   رًرررى ا ررريدراة ل ت عررراف دأ،هرررا يقاةات  اارررة ييبعهرررا القرررار  مررر) يئررر  تهرررم الرررنن
ئديررررررد.  ال وررررررا  ال ررررررادقة لًقررررررار   رباهررررررا د ورررررراات ال اترررررر  مرررررر) يئرررررر  ال ارررررر   إلررررررى معنررررررى

 Mohammed, 2012: 13 ) 
رررا بأنهرررا : م م ررررة مررر) اال ررريااتي يات اليررري ً ررري دمها طالررر  وتعيفهرررا الباح رررة إميائيه

ل  المعاينرة الم ر ل الينورؤل تنريو ال واات ال ادقةاث   ال ا، و تي دااة  الننل  ةي:  الو  
ل إررراق  القررااة ل إررراق  اررياغة اثت رارل إررراق  تنظرريم المعاترةل اليور ريةل ا ري دا  مفرراتي  الررنن

مر  الررنن المقرا ة دغرراض تحًهًرر   تف رهاي  ،قرردي  الحكررم  يفاررر (  اليرري ت راردي رًررى الاليً رين
 ي ل  ذلك تي ض ة  واات   معارت  ال ادقة.رً
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 لقد  ار البحث الحالي  تق ا لإلئااةات اآلتية:
 الثانوي، وذلك من خالل:   أواًل: حتديد مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطالب الصف األول

 مة  القااة  النادد   ااة. را  قرا ة البح ث  الدرا ات ال ادقة الماتباة دالقااة 
  .قرا ة اثقبيات الميوًة دالقااة  دوفة رامة  بالقااة  النادد  دوفة  ااة 
  .إرداق داةمة دمهارات القااة  النادد  المنا بة لاصف الو  اث   ال ا، و 
 .راض القاةمة رًى ال اق  المحكمه)  تعديًها تي ض ة وراةهم 
 نادد  تي ا رتها النهاةية. إرداق داةمة مهارات القااة  ال 

   ثانًيا: بيان خطوات استخدام القراءة التفاعلية لتنمية مهارات القراءة الناقدة وذلك من خالل:
 .قرا ة البح ث  الدرا ات ال ادقة الماتباة دالقااة  اليفارًية 

 .قرا ة اثقبيات الماتباة دالقااة  اليفارًية 

 . طويعة مهارات القااة  النادد 

 طصف الو  اث   ال ا، و.  طويعة 
ثالًثا: بيان فاعليـة اسـتخدام القـراءة التفاعليـة م تنميـة مهـارات القـراءة الناقـدة لـد  طـالب           

 الصف األول الثانوي، وذلك من خالل:
 .إرداق ا يبار القااة  النادد  تي ض ة داةمة المهارات المعد  م بق ا 
 ايو ،ي .راض اال يبار رًى ال اق  المحكمه) ابداة ال 
  (تاوهرررا اال يبرررار رًرررى رهنرررة ا رررياصقية مررر) طرررصف الوررر  اث   ال رررا، و لًيأررررد مررر

 ادد   ثبات .
    ال ررررا، ول  تق رررريمها إلررررى م مرررر ريه): ا ييررررار رهنررررة البحررررث مرررر) طررررصف الورررر  اث

 ضاداة  ت ايوية. 

  .تاوها ا يبار القااة  النادد  تاويقا دوًي ا رًى م م ريي البحث 

   رة الي ايوية دا ي دا  القااة  اليفارًية. اليدريا لًم م 

  .تاوها ا يبار القااة  النادد  دعدً ا رًى م م ريي البحث 

  .راد الويا،ات  معال يها إ واةي ا 

  .تحًه  النياةد  تف هاةا 

 .تقدًم الي ايات  المقيا ات تي ض ة ،ياةد البحث 
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 ي  مما ًمك) يت ً هم د  تي إتاق  الفئات اآلتية:ً يمد البحث الحالي يةمه

 املعلميـــن: وذلك من خالل:
  . إمداقةم بدله  يوه) لهم كيةية ا ي دا  القااة  اليفارًية تي تنمية مهارات القااة  النادد 
  .ياق   رههم داويعة القااة  النادد ل  مهاراتهاك مما ً اردةم تي  ه لة تعًيمها  
   تق يم ئديد  لًقااة  النادد   ب ااة لاصف الو  اث   ال ا، و.إر ابهم ي اله 

 خمططي مناهج اللغة العربية: وذلك من خالل:
  .ت ئية ي،ظارةم إلى مهارات القااة  النادد   ضا ر  تنمهيها 
  تاررر يا ا ررريااتي يات اليعًررريم  الررريعًم الم ررري دمة تررري تنميرررة مهرررارات القرررااة  النادرررد  لررردى

 ال ا، و. طصف الو  اث   
  . إمداقةم بدله  المعًم تي ض ة ةتي اال يااتي يات لينمية مهارات القااة  النادد 

 وذلك من خالل:: الباحثيــــن

  ت هم تي تي  الم ا  يمامهم ال ي دا  ا يااتي يات القرااة  اليفارًيرة تري تردريا  تنميرة
 مهارات الًغة اث اى. 

 الطــــالب: وذلك من خالل:

 ت القااة  النادد  لديهم.تنمية مهارا 

يهررردف ااطرررار النظررراو إلرررى تحديرررد مهرررارات القرررااة  النادرررد  اثر رررا يةميرررة لررردى طرررصف 
اليفارًيةل  تحقيق ا لرتلك يريم تنرا   الو  اث   ال ا، ول  تنمهيها م)  ص  ا يااتي يات القااة  

 المح ري) اآلتهه):
 : مهارات القااة  النادد  اثر ا يةمية لاصف الو  اث   ال ا، و المحور ائوا
 : ا يااتي يات القااة  اليفارًية المنا بة لينمية مهارات القااة  النادد المحور ال اني
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 أهمية لطالب الصف األول الثانوي: احملور األول: مهارات القراءة الناقدة األكثر
 مرا بيحًهر  ال را، و  اث   الور  طرصف ،ير  ًقر   ةراقف رقًري ،رااالقااة  النادد  ةي 

 ضر ة تري  ذلك رًي ل  الحكم  تقهيم ل ،ي ل  الق   ال ع  ،قاا رًى  ال د ف  تف هايل ًقاة ت 
 .الغاض لهتا معد دا يبار ذلك  يقاس ال ادقةل  معارتهم  وااتهم

 ومريوا  ؛282: 2008 حرافظ، ووحيرد ؛2: 2002 عطيرة، ممراا) مر) رر  اتفادد   
 القررااة  مهررارات يت رًررى (277: 2014 تمرريم، آا هللا وعبررد ؛485-484: 2013 السررما ،

  :ًأتي رما الفاقيةل المهارات م) م م رة ت م رةي ة مهارات ثصث تي تيم   النادد 
 : ينب التمييز في وتتمثل التمييز، مهارات( أ

 الفاقية الاةي ة اثت ار . 

 د  ييو   ماال دالم ض ع ييو  ما. 

 ال عيفة  الح د الق ية الح د. 

 المناقي  غها المناقي اليف ها. 

   اثت ار م)  الصمعق   المعق. 

  اثت ار تي  اال يصف الرب  ي ئ. 

 مي اتقة معا،ي تحم  اليي تًك   ميعارضة معا،ي تحم  اليي العبارات. 

 الايو الحقيقة . 

 بها الماتباة  النياةد اث باف. 

  ال يا  ال اد . 

 الموي ا   اثت ار اليقًهدًة اثت ار. 

  الم ض ع تي الم يًفة اث اله. 
 : استنتاج في وتتمثل االستنتاج، مهارات( ب

 ال ات  ةدف. 

  المقا ة تي ال ارق   اارصمية الدراةية الحه. 

 المقا ة النن تي الم ا ية ال ًمات. 

 الحقيقية غها  االقراةات المبالغات. 

  الم ض ع  يادةل ال ات  ق ات. 

 المقا ة النن م) النياةد. 
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 ال  ةية الحقاةا م) تعميمات. 

 المقا ة تي ال ما  مظاةا. 

  لًفقا  الاةي ة الف ا. 

 العن ات  ص  م) يت ار م) النن يي من  ما. 

 الوااةه) الح د  ص  م) اآلراة . 

   ً النن ي داث ت. 

 النن تي ال ات  تًميحات. 

  المقا ة لًم ض ع العامة الف ا. 

 المقا ة الم ض ع تي ال منية المعا،ي. 

 الم ض ع ل ات  اث ً بية ال واةن. 

 : على الحكم في وتتمثل األحكام، وإصدار التقويم مهارات (ج
 المقا ة النن رن ات احة. 

 المركًة رًهها تق   اليي اثقلة. 

 المقا ة تي يةالام   المعا،ي منا بة . 

 ثةدات  ال ات  تحه  قرئة. 

 ثةدات  ال ات  تحقها قرئة. 

 ال ات  إلهها ت ا  اليي النياةد . 

 المكي ف الايو  داثة. 

  الم ض ع ا ييار تي ال ات  رفاة. 

 معهنة د اًا راض تي ال ات  موداقية . 

   ً تاتهوها اثت ار ت . 

  المقا ة النن تي ال ارق  المعً مات تاةد. 

  معهنة يت ار ،ق  رًى العبار  ددر . 

 النن ت ا  ر) لًيعوها الم ي دمة اثلفاظ. 

 النن تي الم ي دمة ال يالية الو ر. 

 النن تي ال ات  ا ي دمها اليي ال م  ، ع. 
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-101: 2003 العيبيرة، اللغرةمادة  لمحتوا  المعيارمة المستومات وليقة) دد ،ورت 
: 2009توا مادة اللغة العيبية للتعليم لبل الجامعي، ؛ ووليقة المستومات المعيارمة لمح102
تي م ا  القااة  رًى م م رة م) المهارات العامة لًقااة  النادد ل تيم ر  تري دردر  الاالر   (59

 : رًى يت
 الحياتية الياويقات ًقاي مما ً يينيد . 

 معه) م ض ع لدرا ة اثاًيةك  الماائ  المواقر ًحدق. 

 ال اةد  القيم م  ا يصت  ي  اد لفات مدى ر) ليعوا  الفني او الف  ال ات  منحى ًحدق. 

  النن تي المقدمة المعارف به) ي ا ت . 

  محدق معنى لها رًيات  ي معها تي ال  ةيات ًون. 

  ًتفااهًها إلى العامة  الم اة  ال ًيات ًح . 

 داي مما  الياويقات اليعًيمات ً ينيد. 

 ًقاي ،يما  الياادو الع  ية ال  د  يدرك. 

 النن تي  رقت اليي اثت ار تنادض اليي اثت ار ًحدق.  

  المقا ة  الماق  تي الدراًة ي اله  ًكير. 

  يةمية اثر ا  المعً مات المهمة المعً مات به) ًمه . 

 لً ات   الية ي   ادقة دم اد  تأثا ق ت  دحياق ًقاي . 

 الم يمعات  يا  تي  المؤلفه) ال ياف ق ر ًقدر . 

  ال يادة تي هماهطايقي تحًه  دعد راتوه) ه)ب ي ا ت . 

 ي  رت ها ال ات  يت ار تأيهد تي ال ادقة  واات  م) دأم ًة ً يرهد . 

 .ًحدق اثت ار ال اةد   النادوة تي النن 

 .ًمه  ال واةن الياكهوية تي النن  

 دالما ًررررة القررررااة  ترررردريا يةررررداف (59 ،2016 والتعلرررريم، التيبيررررة وزارة)  رررردقت رمررررا
 :يت م) الاال  تمكه) تي - اليي ًمك) اريبارةا م) مهارات القااة  النادد  -ا، يةال 

 المقا ة الم ض ع تي ال ات  بها ًوا  لم اليي ال منية المعا،ي ً ينيد. 

 المقا ة دالم ض ع ال ارق   المعً مات اثت ار ت اي م ض قي ا  كم ا ًودر. 

  ال يا    لً ات ل الر وية  اآلراة الحقاةا به) ًمه. 
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 المقا ة الم ض ع م) النياةد ً ي ًن. 

 إلي  يامي التو المغ ى   يحدق ال ات ل ،ظا  ئهة ً ينيد. 

 الياتهة  اثت ار القيمة اثت ار به)  يمه  ًقايل ما ينقد. 

 مرر)  ررص  ا رريقااة الدرا ررات  البحرر ث ال ررادقةل   ثيقررة الم رري يات المعياريررة لمحيرر ى 
ف المررنهد ترري الما ًررة ال ا، يررةل ت اررًت البا  ررة إلررى داةمررة مودةيررة الًغررة العابيررةل   ثيقررة يةرردا

  دمهارات القااة  النادد  المنا بة لاصف الو  اث   ال ا، و.

 احملور الثاني: اسرتاتيجيات القراءة التفاعلية املناسبة لتنمية مهارات القراءة الناقدة:
يقاةات  ااة ييبعها ي ( يت القااة  اليفارًية ةMohammed,2012:13)محمد ياى 

القار  م) يئ  تهم الننل تق   رًي ا يدراة ال وا  ال ادقة لًقار   رباها د واات ال ات  م) 
 يئ  ال ا   إلى معنى ئديد.

يت القااة  اليفارًية ةري م م ررة مر) اث،رراة اليري تريم ( Ruiz,2015:2)رموز  ياى 
ت ري د  القرااة  اليفارًيرة مر)  رص  رمر  تنورؤات  دو  القااة ل تري يثناةهرال دعردةا(ل تقور  القرااة  

رررر) الررررنن  تنرررريو  ورررراات الاررررصف ال رررادقة ررررر) الرررننل يمررررا يثنرررراة القرررااة  تي رررري د  القررررااة  
اليفارًيرررة مررر)  رررص  اليعايرررل دال ًمرررات الغام رررة ،يررر ل  ا يح رررار الوررر ر التةنيرررة الماتبارررة 

 رص  رمر  مً رن لًنقراا المهمرة الر ارق   دأت اريل يما دعد القرااة  تي ري د  القرااة  اليفارًيرة مر)
  ذلك م)  ص  م م رات المنادرة ال ماقية.ل د 

يت القرررررررااة  اليفارًيرررررررة ةررررررري م م ررررررررة مررررررر)  (114: 2013)خلررررررر  محمرررررررد،  يررررررراى 
اال ررريااتي يات اليررري ت رررارد القرررار  تررري رمًيرررة بنررراة المعنرررىل  تهرررم الرررننل مررر)  رررص   اررر ات 

براق   تي رم) ا ريااتي يات: الينورؤ دمحير ى الرننل  ربرو إئااةية محدق ل مدر مة داليفارر  المي
 النن دالمعاتة ال ادقةل  طا  اث ئًة  ت لهدةال  الي ضي ل  اليو ر التةنيل  اليً ين. 

 ي ص ظ م) اليعايفرات ال رادقة لمفهر   القرااة  اليفارًيرة ي،ر  ال ي ئرد اتفراال بره) البرا  ه) 
د اتفررراال  ررر   ك ،هرررا م م ررررة ا ررريااتي ياتل ي   رر    ضررر  مفهررر   محررردق لهرررال كمرررا ي،ررر  ال ي ئررر

م م رررررة ي،ررررراة ي  يقاةاتل  ترررراى البا  ررررة يت القررررااة  اليفارًيررررة م م رررررة ا رررريااتي يات ل نهررررا 
ا رريااتي يات تعيمررد رًررى ئهررد المرريعًم ير ررا ممررا تعيمررد رًررى ئهررد المعًررمل لررتا ًمكرر) اريبررار كرر  

 يرم  يرم . ا يااتي ية دم ادة إئااة ً ي د  تي بناة ا ياات ية
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؛ وبميمرة 113: 2008)عمريو عيسرى، لتا تإت القااة  اليفارًية تما دالماا   اآلتية: 
  (50-49: 2015؛ وهب  سليما ، 72: 2012عبد الغني، 

  :ييم تهها ا يح ار كر  مرا لردى الاالر  مر)  ورااتل ميحلة اإلعداد والتجهيز للقياءة 
ا ا داث اليفار  بهنها. تحوه  ك  ما تي النن م) معً مات  معارفك تم  ههد 

 :اليرري تقرر   رًررى اليفاررر  برره) مررا لرردى الاالرر ل  مررا يي ررمن  الررننل  ميحلررة التعاعررل 
 هررث ًقرر   دا رري ااج المعررارف  ال ورراات ال ديررد  مرر) الررنن المقررا ةل  رباهررا دررال واات 
 المعارف ال ادقة لدً ل  م) ثم تقر يم يضرات  در  الرنن مر) معرارف   وراات  معً مرات 

ض ة ما لدً  م)  ًةية معا،يةل   وااتل  مرارا....إلخل ثم الحكم رًههال  رندةت تي 
دررالننل  ًمكرر) يت ً رراج الاالرر  دأت ررار ئديررد  لررم ت رر) لدًرر  مرر) دورر   لررم ت رر) م ئرر ق 

  ب،ما ةى ،ياج اليفار  به) ك  منهما.

 :تهرردف إلررى تحقررا الاالرر  مرر) اررحة مررا ت ارر  إليرر  مرر)  ميحلررة التحقررق مررن النتررائج
اةد  ا يبارةال  تحديد ،قاا الق    ال ع  بهال لتا ً ر  يت ًكر ت ةنراك ئً رة  ر ار ،ي

 منادرررة برره) ئميرر  الاررصف تحررت إرررااف المعًررمل ييبرراقل ت مررا ت اررً ا إليرر  مرر)  ررص  
رمًية تفار   وااتهم  معارتهم ال ادقة م   واات النن المقا ة  يت اريل  ي   يت يريم 

ااطيرررة  اال يررراا  الميبررراق  بررره) ئميررر  الارررصفك ليورررب  ةرررتا النقررراش تررري ئررر  مررر) الدًمق
 ال واات  اثت ار ير ا رمق ا  رم لية.

 يت ا يااتي يات القااة  اليفارًية ةي: (12: 2008)عميو عيسى،  ياى 
  ::تقرر   ةررتي اال رريااتي ية رًررى رررا  الررنن المقررا ةل  تحديررد اسررتياتيجية شررين الررن 

 اثت ار الاةي ة ال ارق  د  
 يجية تحديد المعيفة المطلوبة.استيات 

  :تههررا ًقرر   القررار  بيحديررد م ضرر ع الررنن المقررا ةل  الينظررريم اسررتياتيجية االستبرررار 
الميبرر  ترري دااةترر ل  اليارر ر الررتو  رردث مرر)  هررث اال رريااتي يات الميبعررةل ممررا ً رراردي 

 رًى اريراف الح . 

 :يي ت ا  إلهها القار  م)  تهدف إلى اليحقا م) النياةد ال استياتيجية ميامعة القياءة
 رررص  القرررااة ل  ذلرررك رررر) طايرررا ماائعرررة يةرررداف القرررار ل  تا ضررر   ت مهناتررر ل  مررردى 

 اددها تي ض ة ما دايي.
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يت القررررررررااة  اليفارًيررررررررة ت ررررررررم  (98-97: 2011)حمررررررررود العليمررررررررات، بهنمررررررررا يرررررررراى 
 اال يااتي يات اآلتية:

  ::بي ئيرر  الاررصف ليررد ي)  يقرر     هررث ًقرراي المعًررم رنرر ات الررنن دورر ت م ررم علالتنبرر
اثت ار اليي ي  ي بها العن اتل  اثت ار اليري يي در  يت ً راقةا المؤلر  تري الرننل ثرم 

 ًق   المعًم دكيادة تنوؤات الاصف رًى ال و ر .
  :هرررررث ي ئررررر  المعًرررررم الارررررصف ل ررررراق يت رررررارةمل  يقررررر   دكيابيهرررررا رًرررررى ررررررك  التنظررررريم 

  اياة معا،ية.

  :ا  هث ي  ع المعًم ،    البحث ا م) الننل  يق   دقااةت  دو ت  اض ل ثم ي ها ،قار 
 م  الاصف     تنوؤاتهمل  ما ييفا منها م  اثت ار الم ئ ق  دالنن.

  ::هرث ي ئر  المعًرم الارصف ليحديرد اثت رار الاةي رةل  ذلرك برتكا ال ًمرات ي  التلخي 
ة قبرررارات العبرررارات المهمرررة رًرررى ررررك   ايارررة معا،يرررةل ثرررم ً رررارد الارررصف رًرررى كيادررر

 مً وة لًنن.

  :هث ًقارت الاصف  ااةاهم المعا،ية اث لى اليى يردت دو  القرااة  مر  ال رااةو التقييم 
اليررري يرررردت دعررردةا  المي رررمنة يت رررار المؤلررر ل  يص ظررر ت مررردى ت اترررا مً وررراتهم مررر  
مً ن يت ار المؤل ل  ياً  المعًم م) الاصف إراق  تفحن العن اتك  ذلك لمعاتة مرا 

كات ًقد  تًميحات ت  ي دالمعً مات اليي ذكاةا المؤل  تي النن ي  الل  يحًً ت مرا إذا 
  إذا كات النن  هص  ي  اعب ال  بت كات دد   قةم بيًميحات كا،ية ي  ال.

 لقد  ارت إئااةات البحث الحالي  تق ا لإلئااةات اآلتية:
 هارات القراءة الناقدة املناسبة لطالب الصف األول الثانوي:أواًل: حتديد م

 تم تحديد مهارات القااة  النادد  اثر ا يةمية لاصف الو  اث   ال ا، و م)  ص : 
  قرا رررررة البحررررر ث  الدرا رررررات ال رررررادقة تررررري م رررررا  تعًررررريم الًغرررررة العابيرررررة رامرررررةل  تعًررررريم

 القااة   ااة.

   دوفة رامة  القااة  النادد  دوفة  ااة.قرا ة اثقبيات الميعًقة دالقااة 

 .يةداف تعًيم القااة  دالما ًة ال ا، ية كما  دقتها   ار  اليابية  اليعًيم 

  .ثيقة الم ي يات المعيارية لمحي ى الًغة العابية تي الما ًة ال ا، ية  
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 ترررم  ضررر  المهرررارات تررري داةمرررة مودةيرررةل ثرررم راضرررها رًرررى رررردق مررر) ال ررراق  المحكمررره) مررر) 
رال  ذلرك بهردف الحكرم  (1 (31  ووي المناةد  تعًريم الًغرة العابيرة  معًمههرا  البرالت رردقةممي  محكم 

رًهها  تعديًهال  م)  ص  ذلرك ترم تعردي  ارياغة دعرض المهراراتل  مر)  رص    راف الر  ت الن روي 
 اآلتي: لًمهارات تم الي ا  إلى داةمة مهارات القااة  النادد  تي ا رتها النهاةيةل كما دال د  

 يبـــــــوزن النســـــــاب الـــــــ( حس1دول )ــــــــج
 يبــــوزن النســــال دةـــــــاقـــــــراءة النـــــــارات القـــــــمه م

 ل م:ــــــــــاج وتتمثــــــــــارات االستنتــــــــــمه أ
 %97 استنتاج الفكرة العامة للموضوع املقروء. 1
 %97 الفكرة الرئيسة للفقرة.استنتاج  2
 %89 استنتاج املعاني الضمنية الواردة م النص املقروء. 3
 %92 استنتاج النتائج من املقدمات املطروحة م النص املقروء. 4
 %89 استنتاج هدف الكاتب واجتاهه. 5
 ل م:ــــــــــز وتتمثــــــــــــــارات التمييــــــــــمه ب
 %91 التمييز بني األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية. 6
 %89 التمييز بني احلقيقة والرأي. 7
 %89 التمييز بني ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به. 8
 %85 التمييز بني املعقول وغري املعقول من األفكار. 9
 ل م:ـــــام وتتمثــــدار األحكــــم وإصـــويـــارات التقـــــمه ج
 %88 احلكم على مد  حتقيق الكاتب ألهدافه. 10
 %81 احلكم على مد  حتيز الكاتب ألهدافه. 11
 %91 احلكم على مد  تسلسل األحداث وترتيبها. 12
 %87 احلكم على دقة عنوان النص املقروء. 13

 ثانًيا: بناء اختبار القراءة الناقدة:
 هدف االختبار:

د  تي ضر ة داةمرة المهرارات ال رادقةك  ذلرك بهردف قيراس تًرك تم بناة ا يبار القااة  الناد
 المهارات لدى طصف الو  اث   ال ا، و.

                                           

 .( داةمة ال اق  المحكمه)1مًحا   (1 
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 ضبط االختبار:

 تم ضبو اال يبار م)  ص  اليحقا م) اآلتي:
 رًررى ررردق مرر) ال رراق   -ترري ارر رت  المودةيررة-:  هررث تررم ررراض اال يبررار صرردا االختبررار

ة وراةهررمل  دررد تم ًررت دعررض اآلراة الونرراة  المحكمرره)ك  ذلررك بهرردف ضرربا   تعديًرر  ترري ضرر  
 لهم  اليي ا ي ابت لها البا  ة  ا ال  داال يبار إلى ا رت  النهاةيةل تي اآلتي: 

 .تحديد مودر الم ض رات القااةية اليي ئاةت داال يبار 

 ( منها.3  ( م) اليعًيمات  هث إ،  مي مٌ) تي النقاة ردم4   تف ردم 

 )دالم ضر ع اث    القريم اا، را،ية 7    ج( م) ال رؤا  ردرم تعدي  الودي  ردم ي(   ف )
  اث صال( م): 

 تظها القيم اا، ا،ية م)  ص  معامصت يتااق الم يم . (ي 

 القيم اا، ا،ية  ند ال ًاة. (ف 

 الينرئة اائيماقية م) دو  ال الدي) تؤثا رًى قيم اثبناة. (ج 

 :إلى
 اث صال م)  ص  اا ص  يرما يثا ا. (ي 

 ئميعها تدر  إلى القيم اا، ا،ية  اث صال. اثقًات (ف 

 اث صال ي اس دقاة اثمم  ا يماارةا. (ج 

ا لًياوها  (1 . بتلك ياب  اال يبار تي ا رت  النهاةية  االح 
 التجربة االستطالعية:

مرررر) طالبررررات الورررر  اث   ال ررررا، و طالبررررة  50ت  ،ررررت م م رررررة البحررررث اال ررررياصقية مرررر) 
   اف:يادعة اقار  بنها اليعًيميةل  دد ا ي دمت بيا،ات ةتي الم م رة تي دمدر ة الريماة ال ا، ية ال

 اليمههررر  لمفررراقات اال يبرررار:  هرررث إت معامررر  ال ررره لة  (2 معرررامصت ال ررره لة  الورررع بة 
(  ة  معامر   ره لة مقور   لص يبرار ككر ل  تاا  رت قيمرة 0.46ال ًي لص يبار ً ا و  

                                           

 ( ا يبار القااة  النادد  تي ا رت  النهاةية2مًحا   (1 
 ( 0.70( إلى  0.30ال ه لة ي  الوع بة ًميد م)   معام  رات إذا ييم اال يفاظ دال ؤا  (2 
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(ل كمررا يت معامرر  الوررع بة ال ًرري 0.72 ل (0.28  معامرر  ال رره لة ث ررئًة اال يبررار برره)
(  ة  معام  اع بة مقو   ال يبار مهارات القرااة  النادرد  ككر ل 0.54لص يبار ً ا و  

(ل كمررا يت معامرر  0.72 ل (0.28 تاا  ررت قيمررة معامرر  الوررع بة ث ررئًة اال يبررار برره)  
  لص يبار كك ل  تاا  ت (  ة  معام  تمهه  مقو  0.45اليمهه  ال ًي لص يبار ً ا و  

 (.0.71 ل (0.21ث ئًة اال يبار به)   (1 قيمة معام  اليمهه 

 ي  ارفا( لرتا  1،ظرا ا ثت قرئرات ي رئًة اال يبرار  مهارات القااة  النادرد :  ثبات ا يبار
 Kuder-Richardson20 20ت رييرارق رر  -تررم ا رري دا  معامرر  ال بررات دمعاقلررة كرر قر

  دد توه) اآلتي:

  لًمهار  الاةي ة تي  الة غياف يو  ؤا   20ت رييرارق   -ك قرمعامصت  يت ئمي
العا  لًمهار  الاةي ة  20رييرارق   ت  -م) ي ئًيها يد  م) ي  ً ا و معام  ك قر

تي  الة  ئ قيل يو يت تد   ي رئًة المهرار  الاةي رة ال يرؤقو إلرى ا، فراض معامر  
بدرئررة معق لررة ترري ال بررات ال ًرري ثباتهررا ال ًرريل  ةررتا ًرررها إلررى يت كرر   ررؤا  ً ررهم 

 لًمهار  الاةي ة اليي ًقي ها. 

  تري  لًمهار  الاةي ةيت ئمي  معامصت االرتباا به) قرئة ك   ؤا   الدرئة ال ًية 
( قالرررة إ وررراةي ا رنرررد لًمهرررار  الاةي رررة الرررة  ئررر ق قرئرررة ال رررؤا  تررري الدرئرررة ال ًيرررة 

( مما يرد  0.74 ل (0.34(  هث تاا  ت به)  0.05( ي  م ي ى  0.01م ي ى  
رًى االت اال الدا ًي  ثبات ئمي  ي ئًة ا يبار مهارات القااة  النادرد  لردى طرصف 

 الو  اث   ال ا، و.

 :اف ال م) المنا   لص يبار: تم   اف  م) اال يبار م)  ص  المعاقلة اآلتية   
 2غاد  و ررا طالرر  ينهيرر   مرر) اال يبررارز الرر م) الررتو ً رريغاد  ي   طالرر  ينهيرر  س الرر م) الررتو ً رري

 ققيقة 40ز2 60س20ز 
  ققيقة. 40يو يت  م) اال يبار دد تحدق تي 

                                           

 .(Wiersma, W. & Jurs, S. G, 1990: 146-147)(.1.00إلى    (0.20إذا اميد م)   اليمهه  معام   ًقو (1 
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 ثالًثا: اخلطوات اإلجرائية الستخدام القراءة التفاعلية م تنمية مهارات القراءة الناقدة:

تم ًررررت إئررررااةات ا رررري دا  القررررااة  اليفارًيررررة ترررري تنميررررة مهررررارات القررررااة  اليفارًيررررة ترررري 
 آلتية:اائااةات ا

 اإلعداد والتجهيز للقراءة: مرحلة
   المعًررم دإثررار   ورراات الاررصف  معررارتهم ال ررادقة ررر) الررنن المقررا ة  ذلررك دعرراض  ًقرر

رن ات النن  رم  رو  ذةني لًارصف  ر   مرا ي هرا ةرتا العنر ات ترههم  ا ريااتي ية 
 ال ادقة(. ااتتنريو ال و

  ضرر ع مرر  منادررريهم ترري ةررتي الينوررؤات المعًررم الاررصف ررر) تنوررؤاتهم الماتباررة دالم   ً ررأ
 الينوؤ(.  ية ا يااتي

  ًم) الاصف ت  ه  ةتي الينوؤات تي ي رادهم. المعًم ًا 

 ل:ــــاعــــالتف ةــــرحلــــم
 رمرر  م رر   رراي  لًررنن المقررا ة مرر)  ررص  ا رريغص  مفرراتي   طصدرر  إلررى معًررمال  ئرر ي

 ي دا  مفاتي  النن(.النن  ا يااتي ية الم    المعاينةل  ا يااتي ية ا 

   المعًم دقااة  النن دااة  ئهاية معوا . ًق 

 لالمعًرررم ي رررد الارررصف الميمهررر ي) لقرررااة  الم ضررر ع دالينرررا ف مررر  دعرررض الارررصف ً يرررار 
 ب ض   و تحت ال ًمات الغام ة. الاصف دقيةرًى    الينوي

  المعًم الاصف لقااة  الفقا  اث لى م) النن المقا ة. ي ئ 

  العرررر ق  لًمع رررررم الًغرررر و الماتررررا دال يررررراف لمعاتررررة معرررررا،ي  اررررصفًررررم مررررر) الالمع ًاًرررر
 ال ًمات الغام ة.

 دع ررهم الرربعض  رر    الاررصف  برره)المعًررم الحرر ار  النقرراش بهنرر   برره) الاررصفل  يررديا
 ت ضي  المعا،ي ال ارق  دالمع م  غها ال ارقي ،ي .

  ًفقا اثت ار الاةي ة دال يدالمعًم م) الاصف تحد ًا. 

 ًمنادريهم   قيةل اثت ار الفا  الاةي ةالمعًم م) الاصف اليمهه  به) اثت ار   ًا     
  اال يااتي ية اليو رية(.  ت  ،ت تي يذةا،هم يثناة دااة  الفقا  اليي و رال
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  ًالمعًم م) الاصف تحديد اثت ار اليي ال تيو  دالم ض ع.  ًا 

  ًيااتي ية إراق  القااة (.  ا  دااة  الفقا المعًم م) الاصف إراق   ًا 

  ا ررررريااتي ية إرررررراق   الررررر ارق  درررررالفقا المعًرررررم مررررر) الارررررصف إرررررراق  تنظرررريم اثت رررررار  ًاًرررر 
 تنظيم المعاتة(. 

 ما بعد القراءة: مرحلة
  ًم)  واات  معارف. لفقا حي و رًي  اتالمعًم م) الاصف ،قد ما  ًا 

  ًواات  معارف ئديد .المعًم م) الاصف الحكم رًى ما ت اً ا إلي  م)   ًا 

  ًالمقا ة. فقا المعًم م) الاصف تحديد ،قاا الق    ،قاا ال ع  تي ال ًا 

  ل  بررراق  اررياغة اثت ررار دأ ررً بهم هررتي الفقررا المعًررم مرر) الاررصف رمرر  مً ررن ل ًاًرر
  ا يااتي ية اليً ينل ا يااتي ية إراق  اياغة اثت ار(. ال ا 

،يهراة مر) تنرا   الرننل مر  دقيرة تقراات الردرسل  بعرد اال ئرااةاتةرتي اا ر رااالمعًرم بي ًق  
   ًاً  المعًم م) الاصف المقار،ة به) تنوؤاتهم اليي طا  ةا دو  تنا   النن  اثت ار ال ارق  د .

 :(1)مـــــل املعلـــــاء دليـــــرابًعا: بن

ا ررري دامهال تاًررر  اليررردريا دا ررري دا  القرررااة  اليفارًيرررة إررررداق قلهررر  يوررره) لًمعًرررم كيةيرررة 
 يهرردف إلررى تقرردًم م م رررة مرر) اائررااةات  اارررراقات  الي ئههررات اليرري ًمكرر) يت ً رريعه) بهررا 

 ي دا  إئااةات القااة  اليفارًية.المعًم رند تنمية مهارات القااة  النادد  دا 
 دد ي رد قله  المعًم تي ض ة الدرا رات ال رادقة الميورًة بينميرة مهرارات القرااة  النادرد ل 

 يعة القااة  اليفارًيةل  طويعة ،م  طصف الما ًة ال ا، ية. طو
 دد ت  ت الدله  م):  مقدمة ر) القااة  النادد ل مقدمة ر) القااة  اليفارًيةل اثةردافل 

ال  رراة  اليعًيميررةل يق ات اليقرر يمل اائررااةات ل اث،ررراة اليعًيميررةل المحيرر ىل ت ارريل المحيرر ى 
 ًم  الميعًم تهها(.الينفهتًة ل   قرسل  ق ر المع

                                           

 .( قله  المعًم3مًحا   (1 
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 ي:ـــــدانـــــق امليـــــخامًسا: التطبي

 تحديد مجموعتي البحث:
تم ًرررت م م ريرررا البحرررث الحرررالي تررري م م ررررة مررر) طرررصف الوررر  اث   ال رررا، و بًرررت 

دمدر ررة بيمررد  ال ا، يررة المرررياكة دررإقار  بنهررا  ( طالبررة دكرر  مرر) الم م رررة الي ايويررة38ررردقةما  
قًه بيةل  الم م رة ال اداة دمدر ة الرههد موافى رااًا ال ا، ية درإقار  اليعًيمية دمحاتظة ال

 رفا ركا اليعًيمية دمحاتظة القًه بية.

 :يـــــريبـــــم التجـــــالتصمي
اليورميم ررب  الي ايوري ذو الم مر ريه)  م م ررة ت ايويرةل  اريمد البحث الحرالي رًرى

  النادرد  دوًي را رًرى الم مر ريه)ل ثرم اليردريا  م م رة ضاداة(ل  هرث ترم تاوهرا ا يبرار القرااة
لًم م رة الي ايوية دا ي دا  القرااة  اليفارًيرةل بهنمرا يريم اليردريا لًم م ررة ال راداة دالاايقرة 

 المعياق ل ثم تاوها ا يبار القااة  النادد  دعدً ا رًى الم م ريه).

 :التطبيق القبلي الختبار القراءة الناقدة
القررااة  النادررد  دوًي ررا رًررى م مرر ريي البحررثك  ذلررك ليحديررد مرردى ت ررا،ا تررم تاوهررا ا يبررار 

الم مرر ريه)ل  دررد   رررات البا  ررة تاوهررا اال يبرررار ترري كًيرررا الم مرر ريه) لًيأرررد مررر) تهررم الارررصف 
لًيحقرا مر) ت را،ا  كليعًيمات اال يبارل  بعد ا،يهاة الياوهرا ترم رارد الردرئات  معال يهرا إ وراةي ا

يررررة  ال رررراداة ترررري  مهررررارات القررررااة  النادررررد  الفاقيررررة  الاةي ررررة  الدرئررررة ال ًيررررة( الم مرررر ريه) الي ايو
لًعهنيه) الم يقًيه) لدرا ة الفا ال بره) مي  راي قرئرات الم مر ريه)  T-test دا ي دا  ا يبار  ت(

   القوًي تي مهارات القااة  النادد  الفاقية  الاةي ة  الدرئة ال ًية. الياوها الي ايوية  ال اداة تي

 :تدريس برنامج البحث
ترررم تررردريا  رررية قر س لًم م ررررة الي ايويرررة دا ررري دا  القرررااة  اليفارًيرررة تررري الفيرررا  مررر) 

 يو لمد   ية ي ابي . 2017 4 25إلى  2017 3 16
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 :التطبيق البعدي الختبار القراءة الناقدة
ترم تاوهرا  دعد اال،يهاة م) اليدريا دا ي دا  القااة  اليفارًية التو ا يغاال  ية ي ابي 

ا يبرررار القرررااة  النادرررد  دعررردً ا رًرررى م مررر ريي البحرررثل  بعرررد ا،يهررراة الياوهرررا ترررم رارررد الررردرئات 
  معال يها إ واةي ال  م) ثم الي ا  إلى ردق م) النياةد.

اة  النادررد  لرردى طررصف القررااة  اليفارًيررة ترري تنميررة مهررارات القررا ًيحقررا مرر) يثررا ا رري دا  ل
م)  ص  المقار،ة به) يقاة الم م رة الي ايوية درأقاة الم م ررة ال راداة الو  اث   ال ا، و 

"ي ئد تاال ذ  قاللرة إ وراةية بره)  اياغة الفاض التو ينن رًى ي، : تم تي الياوها البعدو
ة  الاةي ة  الدرئة مي  اي قرئات طصف الم م ريه) الي ايوية  ال اداة تي المهارات الفاقي

ال ًيررررة ال يبررررار مهررررارات القررررااة  النادررررد  ترررري الياوهررررا البعرررردو لوررررال  مي  ررررو قرئررررات طررررصف 
 لتا تم ا ي دا :  الم م رة الي ايوية"

 )ا يبررررررار  ت T-test  لًعهنيرررررره) الم رررررريقًيه) لدرا ررررررة الفررررررا ال برررررره) مي  رررررراي قرئررررررات
 بار مهارات القااة  النادد .الم م ريه) الي ايوية  ال اداة تي الياوها البعدو ال ي

 ا يبررار مابرر  إييررا Eta Square   القررااة  اليفارًيررة( ترري تنميررة  ا رري دا لدرا ررة   ررم تررأثها
مهارات القااة  النادد  لدى طصف الم م رة الي ايويرة دالمقار،رة دالم م ررة ال راداة.  ذلرك 

  قرئات الحاية اليالية: م)  ص  ا ي دا  معاقلة   م اليأثها  ماب  إييا( بداللة قيم  ت(

dft

t


2

2

η ز 
2 

η: حيث
t ز ماب  إييا ي  مؤرا   م اليأثهال 2

 ز ماب  قيمة ا يبار  ت(  2
df رررم الم م ررررة  2ل ت1ت حيرررث .(2- 2ست 1ت الحايرررة اليررري ت رررا و  تز قرئرررا  

 (271: ب2016)عزت حسن، الي ايوية  ال اداة رًى الياته . 

 ا دال د   اآلتي:ت ا،ت النياةد كم
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 نتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة (2جدول )
  البعدي التطبيق م )مهارات القراءة الناقدة الفرعية والرئيسة والدرجة الكلية( م

 م
مهارات القراءة الناقدة الفرعية 

 والرئيسة والدرجة الكلية
 قيمة )ت( 38ن =  اجملموعة الضابطة 38ن =  جريبيةاجملموعة الت

 وداللتها
مربع إيتا 

(2) االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط 

1 
ــوع    ــة للموضـ ــرة العامـ ــتنتاج الفكـ اسـ

 املقروء ككل. 
2.47 0.65 1.00 0.77 9.03** 0.5241 

 0.5157 **8.88 0.79 1.39 0.46 2.71 استنتاج الفكرة الرئيسة لكل فقرة 2

3 
اســتنتاج املعــاني الضــمنية الــواردة م  

 املوضوع املقروء
2.16 0.86 0.79 0.78 7.30** 0.4188 

4 
اســــتنتاج النتــــائج مــــن املقــــدمات    

 املطروحة م املوضوع املقروء.
2.58 0.50 0.97 0.75 10.95** 0.6182 

 0.6477 **11.66 0.76 0.89 0.53 2.66 استنتاج هدف الكاتب واجتاهه. 5

6 
التمييز بني األفكـار الرئيسـة واألفكـار    

 الفرعية.
2.45 0.72 0.95 0.90 8.01** 0.4645 

 0.5855 **10.22 0.78 0.66 0.72 2.42 التمييز بني احلقيقة والرأي.  7

8 
التمييز بني ما يتصـل باملوضـوع ومـا ال    

 يتصل به.
2.58 0.60 1.45 0.86 6.65** 0.3744 

9 
ز بـــني املعقـــول وغـــري املعقـــول  التمييـــ

 من األفكار.
2.47 0.69 0.76 0.82 9.86** 0.5676 

 0.3543 **6.37 0.74 0.87 0.81 2.00 احلكم على حتقيق الكاتب ألهدافه. 10

 0.5943 **10.41 0.63 0.63 0.62 2.13 احلكم على حتيز الكاتب ألهدافه.   11

 0.4550 **7.86 0.68 0.58 0.72 1.84 احلكم على تسلسل األحداث وترتيبها.   12

13 
ــوان املوضــوع    ــبة عن ــى مناس ــم عل احلك

 املقروء ملضمونه. 
1.58 0.92 0.74 0.60 4.73** 0.2320 

 0.7988 **17.14 2.22 5.05 1.55 12.58 االستنتاج 1

 0.7933 **16.86 1.67 3.82 1.48 9.92 التمييز 2

 0.7112 **13.50 1.39 2.82 1.66 7.55 التقويم وإصدار األحكام 3

 0.8908 **24.57 3.36 11.68 3.15 30.05 الدرجة الكلية لالختبار 

 (0.01** داا إحرائيها عند مستوا ) (0.05* داا إحرائيها عند مستوا )
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 ي:أتيي   م) ال د   ال ابا ما ً
لتوصرل بالنسبة ئلي استخدام القياءة التعاعلية في تنمية مهارات القرياءة النالردة ك رل ترم ا -1

 إلى النتائج اآلتية:
   طررصف الم مرر ريه) ( برره) مي  رراي قرئررات 0.01 ئرر ق ترراال قا  إ ورراةي ا رنررد م رري و

 لوررال  للدرمررة الكليررة لمهررارات القررياءة النالرردة الي ايويررة  ال رراداة ترري الياوهررا البعرردو
الم م رررررررة الي ايويررررررةل  هررررررث بًررررررت مي  ررررررو قرئررررررات طررررررصف الم م رررررررة مي  ررررررو قرئررررررات 

(، وينمرررا ولرررط متوسرررط درمرررات  ررر ب 3.15( درررا،حااف معيرررارو دررردري 30.05الي ايويرررة 
(ل  بح رراف قيمررة  ت(  ئررد 3.36( بررانحيام معيررار، لرردر )11.68 المجموعررة البررابطة

( ممرا ًررها إلرى تح رر) 0.01)(  ةري قيمرة قالرة إ ورراةي ا رنرد م ري ى 24.57ي،هرا ت را و 
  ي دا  القااة  اليفارًية.م ي ى يقاة طصف الم م رة الي ايوية  التي) قر  ا دا

  ا ال رري دا  القررااة  اليفارًيررة الدرمررة الكليررة لمهررارات تنميررة ترري  ئرر ق   ررم تررأثها كوهررا ئررد 
(ل 0.8908  (1 قيمرة مابر  إييرا  هرث بًغرت لدى طصف الم م رة الي ايويةك القياءة النالدة

الدرمررة اي) ترري % مرر) اليبرر 89.08 ً ف ررا( ا رري دا  القررااة  اليفارًيررة  ةرري ترررها إلررى يت 
ا  ةري كميرة كوهرا   الكلية لمهرارات القرياءة النالردة ا ري دا  مر) اليبراي) الم ف را ب ا راة  ئرد 

اررصف دالم م رررة الي ايويررة دالمقار،ررة د لرردى طررصف الورر  اث   ال ررا، و  (القررااة  اليفارًيررة
 الم م رة ال اداة.

 :ومم ن تعسيي ذلك بما يأتي
  ارًية دد قرف طصف الو  اث   ال ا، و رًى:القااة  اليف اليدريا دا ي دا 

 . ريةية تنا   الم ض ع المقا ة  هث إ،  ً ي د  الياته  المناقي تي راض 

 ا يررراا  قالالتررر ل  بنررراة المعنرررى ا ررري ااج تررري الرررتات رًرررى  االريمررراق درررالنفا ال قرررة  
 . والاي  ببداة القاار ات اذ رًى  القدر  الم ئ ليةل  تحم   اليعا تل اآل اي)ل

  ال ديد  معارتهم م   ت امًها ال ادقة معارتهم تعدي. 

 ال ادقة  وااتهم ض ة تي المقا ة رًى موار  ي كا  إادار. 

                                           

تإ،ر  ًقابر    رم  0.059تإ،ر  ًقابر    رم ترأثها ضرعيلل  بذا كرات مابر  إييرا ز  0.01إذا كات ماب  إييرا ز (1 
 0.232  ًقابر    رم ترأثها كوهرال  بذا كرات مابر  إييرا ز تإ،ر 0.138تأثها مي  ول  تري  الرة مابر  إييرا ز 

ا.   (284: 2016)عزت حسن، تإ،  ًقاب    م تأثها كوها ئد 
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   اليعوهررا دأ رررً بهم رررر) اثت رررار الم يًفرررة دالم ضررر ع المقرررا ة  كرررتلك ارررياغة الف رررا
 العامة د .

  را لًريعًم اليعرا ، اليدريا دا ي دا ي  مرراركة ال وراات دمرا القااة  اليفارًية دد يتا  تاا 
 ً م  بيباق  اآلراة   ئهات النظا الم يًفة     الم ض ع المقا ة.

  منررت  ذلررك القررااة ل يثنرراة ترري ،رررا ا الاالرر  ئعرر  درردالقررااة  اليفارًيررة  اليردريا دا رري دا 
 دمرررا الينورررؤ ثرررم المقرررا ةل الم ضررر ع رررر) ًعاتهرررا اليررري دالمعً مرررات داةمرررة ب ضررر  الوداًرررة

 اثت ررار ضرر ة ترري ،يرر  المي ررمنة دررالمفاقات م ااررات  رمرر   مرراتلمعً مرر)  رريحي ي 
 .رًهها ًحي و  اليي

  رمًقرر) اليقًهرردو ق ري ررر) المعًررم ت ًرري إلررى يقى درردالقررااة  اليفارًيررة  اليرردريا دا رري دا 
 .لًاصف  مارد  م ئ  اليعًيمية لًعمًية مي ا إلى لًمعً مات

  ةر  الاصف دو  م) اث ئًة طا   ياق  ىإل يقى ددالقااة  اليفارًية  اليدريا دا ي دا  
 .دا يماار الي اة  الاال  م) تياً   اليي النادد  القااة  مهارات م  يينا   ما

  القررااة  اليفارًيررة دررد يقى إلررى تح رره) اليورر ر الررتةني رنررد الاررصف  اليرردريا دا رري دا
  ذلك ر) طايا ت  ي) ا ر ذةنية ل   يت ار الم ض ع المقا ة.

 القررااة  اليفارًيررة دررد يقى إلررى تحقررا الاالرر  مرر) النيرراةد اليرري ت ارر   ا رري دا اليرردريا د
 ئاة د  م) يت ار. إلهها م)  ص  إراق  القااة  لًم ض ع المقا ة  تً ين ما

بالنسبة ئلري اسرتخدام القرياءة التعاعليرة فري تنميرة كرل مهرارة فيعيرة مرن مهرارات القرياءة  -2
 ية:النالدة تم التوصل إلى النتائج اآلت

   طررصف الم مرر ريه) ( برره) مي  رراي قرئررات 0.01 ئرر ق ترراال قا  إ ورراةي ا رنررد م رري و
 الي ايوية  ال اداة تي الياوها البعدو ل   مهار  تاقية مر) مهرارات القرااة  النادرد  لورال 

الم م رة الي ايويةل  هث تاا   مي  و قرئات طصف الم م رة الي ايويرة مي  و قرئات 
، (0.46)( دررررا،حااف معيررررارو ترررراا   درررردري برررره) 2.71 )، (1.58ه) ترررري تًررررك المهررررارات برررر

بهنمررا ترراا   مي  ررو قرئررات طررصف الم م رررة ال رراداة ترري تًررك المهررارات برره) ل (0.92 
 بح ررراف قيمرررة ل (0.90)، (0.60درررا،حااف معيرررارو تررراا   دررردري بررره)   (1.45 ، (0.58 

إ ورررراةي ا رنررررد م رررري ى  (  ةرررري قرررريم قالررررة11.66)، (4.73 ت(   ئررررد ي،هررررا تيرررراا   برررره)  
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ممرررا ًررررها إلرررى تح ررر) م ررري ى طرررصف الم م ررررة الي ايويرررة تررري ئميررر  المهرررارات  (0.01 
 الفاقية لًقااة  النادد .

  ا ال رري دا  القررااة  اليفارًيررة تنميررة المهررارات الفاقيررة لًقررااة  ترري  ئرر ق   ررم تررأثها كوهررا ئررد 
 (.0.6477 ، (0.2320النادد ك  هث تاا  ت قيمة ماب  إييا به)  

 :ومم ن تعسيي ذلك بما يأتي
  درررد  -القرررااة  اليفارًيرررة  اليررردريا دا ررري دا مررر)  رررص  -إت طرررصف الم م ررررة الي ايويرررة

 دام ا دالعديد م) اث،راة م  :

  دااة  العديد م) الو ر م) يئ  تنريو  وااتهم ال ادقة الميعًقة دالم ض ع المقا ة
  م) ثم الينوؤ دمحي اي.

 م ض ة المقا ة تي م ارو مب رو ً رم  دمقار،رة ةرتي اثت رار  ض  تنوؤاتهم ر) ال
 م  اثت ار اليي ًكي وها الاصف م) الم ض ع دعد تنا ل .

 .اليو ر التةني لًعديد م) اثت ار 

 .العم  اليعا ،ي 

  (ت ضي  المفراقات الغام رة تري الم ضر ع المقرا ة مر)  رص  الحر ار  المنادررة بره
  هم.المعًم  الاصف  به) الاصف  بع

  رمرر  مً رررن ثت رررار الرررنن المقرررا ةل دا رري دا  ي رررً ف ا  طالررر  ال رررا   لررريا
 ي ً ف كات  النن.

  القررااة  اليفارًيرررة درررد يتررا  ئررر  ا مرر) الدًمقااطيرررةل  رررارد رًررى بنررراة ثقرررة  اليرردريا دا ررري دا
 الاال  بنف  ل مما يقى إلى ال ااة تي طا  اث ئًة  ببداة الايو     الم ض ع المقا ة.

   القررااة  اليفارًيرة تيمارررى مرر  ماا ر  ترردريا القررااة  دررك  رررا ل  ةرر  مرا كررات لرر  ماا ر
 يروا اثثا تي تق يم الاصف دعد ك  ما ًة.

  باليالي تقد تحقا ةتا الفاض
ممررا تقرردم يتبررين بلرري اسررتخدام القررياءة التعاعليررة لتنميررة مهررارات القررياءة النالرردة لرردا 

   ب الر  ائوا ال انو،.
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 وناء على النتائج التي توصل إليها البحث الحالي، يم ن تقديم التوصيات اآلتية:
 .ت مه) المحي ى م ض رات دااةية مين رة ت ها لدى الاال  الي اة  دا يماار 

   ت ئيرر  الاالرر  إلررى إرمررا  رقًرر  ،يمررا ًقررايك تًرريا كرر  مررا يرراق دال يرراف ئررديا ا درراال ياا
 ال ًحيم  ال اأ.  م ًم د 

  إرررررراق  النظرررررا تررررري طااةرررررا تررررردريا القرررررااة  دالما ًرررررة ال ا، يرررررة تررررري ضررررر ة ا ررررريااتي يات
 القااة  اليفارًية.

 . إراق  النظا تي يةداف تدريا القااة  دالما ًة ال ا، ية تي ض ة مهارات القااة  النادد 

 دمعر   رر) مهرارات ت ام  م ي يات الفهم القااةي تص ًمك) تنمية مهارات القااة  النادد  
 القااة  اث اى.

 . ت ئي  م يد م) االةيما  دالاال ك ته  الَمْعن ِّي د  تي رمًية القااة 

 ا ررريااتي ية اليوررر ر الرررتةني  اليً رررين تررري تنميرررة مهرررارات القرررااة  النادرررد  لررردى  تارًيرررة
 تصمهت الما ًة االرداقًة.

 ى القرررررررااة  اليفارًيرررررررة لينميرررررررة مهرررررررارات النقرررررررد اثقبررررررري لررررررردى طرررررررصف با،رررررررامد دررررررراةم رًررررررر
 الما ًة ال ا، ية.
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 :ةـــربيـــع العـــراجـــأواًل: امل
يثررا با،ررامد تعًيمرري ترري القررااة  النادررد  ترري (. 2012إ ررماره  ربادعررةل روررد ال ررايم يبرر  ئررام س  

ادررد   اابداقيررة لرردو طًبررة الورر  العارررا ترري تنميررة مهررارات القررااة  النادررد   ال يادررة الن
ل     26ل م ًررررد مجلررررة مامعررررة النجرررران لألبحررررا: )العلرررروم اإلنسررررانية(. اثرقت
1027-1058. 

تارًيرررة ا ررري دا  المرررد   اليفرررارًي تررري تنميرررة الفهرررم (. 2012يميمرررة دكررراو   ررره) رورررد الغنررري  
اي  غهررا منررر ر (ل كًيررة . قكيرر ر القااةرري  اليررت ال اثقبرري لرردو تصمهررت الما ًررة اارداقًررة

 ئامعة ره) رما. اليابية:
با،رررامد لينميرررة مهرررارات القرررااة  النادرررد  دا ررري دا  الحا ررر  اآللررري (. 2002ئمرررا   رررًيمات رايرررة  

 . قكي را   غها منر ر (ل كًية اليابية: ئامعة ال دا يا تاع بنها.لاصف الما ًة ال ا، ية
(ل القررراةا : الررردار 3.ا  النظيمرررة والتطبيرررق تعلررريم اللغرررة العيبيرررة ورررين(. 1996  ررر) ررررحاتة  

 المواية الًونا،ية. 
 القاةا :الدار المواية الًونا،ية.ل . الابعة ال ام ةلياءات ائ عاا(. 2001  ) رحاتة  

يثررا القررااة  اال رريااتي ية اليفارًيررة ترري تنميررة م رري يات (. 2011 مرر ق محمررد مارررد العًيمررات  
.  يداللي لدو طًبة الو  ال اقس اث ا ي تي اثرقتاال ييعاف القااةي  اليف ها اال
 .124-71العدق ال الث  ال صث تل      مجلة الدراسات االمتماعية،

اليفارر  تري تنميرة مهرارات القرااة   تارًية با،امد داةم رًى ا يااتي يات(. 2013 ً    ) محمد  
مجلررة دراسررات عيبيررة فرري . يابيررةاليحًهًيررة  النقررد اثقبرري لاًبررة رررعبة الًغررة العابيررة دكًيررة ال

 .139-107ال  ة اث  ل العدق ال الث  اثربع تل      التيبية وعلم النع ،

المهررررارات القيائيررررة  يائررررق تدرمسررررها (. 2009راترررر  دا ررررم راررررر رل محمررررد ت رررراو مقررررداقو  
 (ل رمات: قار الم ها  لًنرا  الي  ي   الابارة. 2ا   .واستياتيجياتها
. مكيبررة الفررص  صررعوبات تعلررم القررياءة ت خيرررها وع مهررا(. 2010الي   رالم برر) ،ااررا ال حرر

 لًنرا  الي  ي .

القرررررراةا : رررررررالم ال يرررررر  لًنرررررررا  .القررررررياءة وتنميررررررة التعكيرررررري (.2006 ررررررعهد روررررررد   الترررررري  
  الي  ي   الابارة.
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قرااة  تارًيرة ا ريااتي ية الورااع المعاتري لينميرة مهرارات ال(. 2014رود   بر) محمرد و  تمريم  
ل المجلة الدولية لألبحرا: التيبومرة. النادد  لًاصف المعاده)  معيا دالما ًة المي  اة

 .294-260: ئامعة اامارات العابية الميحد ل    36العدق 
اإلحراء النعسي والتيبو، تطبيقات باستخدام وينامج (. 2016ر ت رود الحمهد محمد   )  

spss 18القاةا : قار الف ا العابي .. 
 .القاةا : قار الف ا العابي.تدرم  فنو  اللغة العيبية(. 2008رًى ي مد مدك ر  

تنميرررة مهرررارات القرررااة  االبي اريرررة لررردو طرررصف الما ًرررة (. 2008رمرررا  قي ررري محمرررد قي رررى  
. قكي را   غها منر ر (ل ال ا، ية دا ي دا  ا يااتي هيي القااة  اليباقلية  القااة  اليفارًية

 : ئامعة ره) رما.رًية اليابية

تردرم  اللغرة العيبيرة فري الميحلرة ال انومرة بسسرة (. 2000محمد اص  الدي) رًرى م را ر  
 . القاةا : قار الف ا العابي.وتطبيقات  التيبومة

تارًيررة ا رريااتي ية داةمررة رًررى تعًرريم اليف هررا ترري تنميررة مهررارات (. 2015محمررد تررؤاق الح امررد   
المجلرررة ائردنيرررة فررري العلررروم .   ال ررراما اث ا ررريالقرررااة  النادرررد  لررردو طًبرررة الوررر

 .127-113ل     11ل م ًد2ل ردق التيبومة
ا رريااتي ية تدري ررية مقيا ررة ترري ضرر ة النظايررة الي  ررعية (. 2013مررا ات ي مررد محمررد ال ررمات  

لينميرررررة مهرررررارات القرررررااة  النادرررررد   اليفارًيرررررة لًنوررررر   اثقبيرررررة لررررردى تصمهرررررت الما ًرررررة 
(ل   4(ل ال رررر ة  37يررررة اليابيررررةل ئامعررررة ررررره) رررررمال العرررردق  م ًررررة كً اارداقًررررة.

 455-521. 
تارًيرررة ا ررري دا  ي،رررراة دوورررية إثااةيرررة تررري تنميرررة دعرررض (. 2007منررري رورررد البا رررو إمرررا   

. مائ رريها  غهررا منررر ر (ل مهررارات القررااة  النادررد  لرردو تصمهررت الورر  اث   اارررداقو
 معهد الدرا ات الياب ية: ئامعة القاةا .

مهارات فري اللغرة (. 2005ه  رًى الهاقول رود الع ي  يب   ريشك  الد رود ال ايم د ندو ،و
 . الابعة ال ا،يةل رمات: قار الم ها  لًنرا  الي  ي . والتعكيي

م رررري و تمكرررر) طًبررررة الورررر  العارررررا (. 2013،ررر ا   رررريل الوً ررررريل محمررررد الارررراةا ر مرررات  
مجلة بماراباك للعلروم . ل ااة المعً ماتياث ا ي م) مهارات القااة  النادد  تي روا ا

 .110-97ل العدق ال ام)ل الم ًد الااد ل     والتكنولوميا
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ا رري دا  القررااة  اليفارًيررة ترري تنميررة مهررارات تهررم النورر   (. 2015هبررة يبرر  ال ررع ق  ررًيمات  
 . مائ ريها  غهررا منررر ر (ل كًيرة اليابيررة: ئامعررةاثقبيرة لرردو تصمهرت الما ًررة اارداقًررة

 ره) رما.
القوًيرات العاتا،يرة تري  تارًية ا ريااتي يات(. 2014ةدو تهمي رود الحمهد م اةد ال مال  ي  

. قكير را   غهرا تنمية مهارات القااة  النادد   االت اي ،ح ةا لدو طرصف الما ًرة ال ا، يرة
 منر ر (ل معهد الدرا ات الياب ية: ئامعة القاةا .

تارًيررة ا رريااتي ية ال اياررة الدالليررة ترري تنميررة مهررارات (. 2008  هررد ال ررهد إ ررماره   رراتظ  
مجلررررة دراسرررات فرررى المنررراهج و رررريا . القرررااة  النادرررد  لررردو طرررصف الما ًرررة ال ا، يرررة

 .247-194ل    131لع التدرم 

القراةا :  وليقة المستومات المعيارمة لمحتو، مادة اللغة العيبيرة(. 2003  ار  اليابية  اليعًيم  
 .ية ل مات ئ ق  اليعًيم  االريماقالههئة الق م
وليقة المستومات المعيارمة لمحتوا مرادة اللغرة العيبيرة للتعلريم (. 2009  ار  اليابية  اليعًيم  
 . القاةا : الههئة الق مية ل مات ئ ق  اليعًيم  االريماق.لبل الجامعي
. القرررراةا : ال انومررررة وليقررررة بهرررردام اللغررررة العيبيررررة بالميحلررررة(. 2016  ار  اليابيررررة  اليعًرررريم  
 دااع ال ي .

يثا الي اة  التاتي تري القرااة  النادرد  لردو طالبرات الور  (. 2014 ،ية ئبار محمد اليا او  
مجلرررة كليررة التيبيرررة ائساسرررية للعلررروم التيبومرررة . ال رراما العًمرري تررري مرراق  الماالعرررة

 .269-236ل     18ل ئامعة داب ل العدق واإلنسانية
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