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 ممخص البحث : 
هدف البحث الحالي إلى تعررف االمةرا اخرتمداس إخرتراتةاةا التحطرات العمتةرا اري  
تنتةا بعض تهارات القراءة الناقدة لدى تالتةذ الترحما االبتدائةا ، ولمتحقر  ترا الهردف ترس 
تحدةرررد بعرررض تهرررارات القرررراءة الناقررردة التناخررربا لتالتةرررذ اليرررف المررراتس االبتررردائي وهررري   

بالتوضروع التقرروء وترا ال والمةال اةترا ةقرر، ، التتةةرز برةا ترا ةتيرل )التتةةز بةا الحقةقا 
، اكتشررراف اامطررراء اررري نرررص تقرررروء ، إدراف ،واررر  التنررراقض اةترررا ةقرررر، ، إبرررداء ةتيرررل بررر 

الر،ي اي شميةات قيا قر،ها( ، وتس إلرداد كتةرب التمتةرذ، ودلةرل تعمرس واقًرا يخرتراتةاةا 
، واًقا لمتهارات التحددة اري البحرثاي القراءة الناقدة التحطات العمتةا ، وتس إلداد امتبار 

( تمتةًذا بتدرخا بنرت النةرل االبتدائةرا برةدارة طهطرا التعمةتةرا 08وتكونت لةنا البحث تا )
( تمتةرررررررًذا 08)( تمتةرررررررًذا بالتاتولرررررررا التارةبةرررررررا و08، تحااظرررررررا خررررررروهاج ، تنقخرررررررس إلرررررررى )
س ، 0802 –0808العراس الدراخري  ت البحث مراللبالتاتولا الضابطا ، وتس تطبة  ،دوا

وقررد ،ظهرررت النتررائ  واررود داللررا إحيررائةا يخررتراتةاةا البحررث ارري تنتةررا تهررارات القررراءة 
الناقدة ، و،ويى البحث بةاراء التزةد تا البحوث التربوةا الختمداس إختراتةاةا التحطات 

 العمتةا اي اروع ،مرى لمغا العربةا .

  القراءة الناقدة. –لعممية المحطات ا   الكممات المفتاحية
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Abstract 

The present research aims to identify the effectiveness of using 

scientific stations strategy for developing critical reading skills for 

primary pupils. To achieve the research objective, the following skills of 

critical reading, suitable for primary fifth-grade pupils, were specified: 

distinction between truth and fiction in a reading text, distinction between 

relevant and irrelevant information in a reading topic, error detection in a 

reading text, awareness of the read contrast aspects, and expressing his 

opinion on the characters of a story he read. Pupil's booklet and Teacher's 

guide were prepared according to scientific stations strategy; Critical 

Reading Test were prepared according to the research target skills in 

addition  

The research sample consisted of  80 male and female pupils at 

Bint-Nile Primary School, Tahta Educational Administration, Sohag 

governorate; they were divided into 40 pupils in the experimental group 

and 40 pupils in the control group. The research tools were applied during 

the first semester of the academic year 2020/2021.  

The findings of the study show that there is a statistically 

significant difference at the level of (0.05) between the two average 

scores of both experimental group pupils- who studied reading topics 

through the scientific stations strategy- and those of control group- who 

studied the same topics through the traditional method- in the posttest of 

both Critical Reading Test in favor of the experimental group pupils. 

These findings confirm the effectiveness of using the scientific stations 

strategy for developing critical reading skills for primary fifth-grade 

pupils. The study recommends conducting further educational studies on 

using the scientific stations strategy for other branches of Arabic 

language. 

Key words: Scientific stations, critical reading. 
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 المقدمة : 
القراءة تا ،هرس وخرائل االتيرال برةا اينخراا والعرالس الرذي ةعرةش اةر  ، بهرا ترزداد 
تعموتات  ، وتعارا  وتهارات ، وبها ةكتشف الحقائ  التي كانرت تاهولرا لدةر  ، اهري تت رل 

اي كل لمس واا ، وهي هتزة الويرل برةا التفتاح لكل التعارف البشرةا ، قدةتها وحدة ها 
تاضررري اينخررراا وحاضررررر  وتخرررتقبم  ، ةتعررررف تررررا ماللهرررا لمرررى تررررارة  ااترررس الخررررابقا ، 
اةكتخب التعراا والمبرة التي لا طرةقهتا ةنتي حاضر  ، وةمطط لتختقبم ؛ اهي الوخةما 

المغوةررا  ااهررس الترري ةخررتمدتها اااررراد ارري الررتعمس وتحيررةل التعررارف واخررتةعاب النيرروص
 واهتها ، كتا ،نها وخةما تنتةا التتعمس اكرًةا ووادانًةا ، وتحقة  التتعا والراحا النفخةا.

وتفهوس القراءة ناس تتادد ، طر، لمة  الك ةر تا التغةرات والتطرورات؛ تبًعرا لتراكرز 
 االهتتررراس ، وتقررردار االحتةاارررات التعراةرررا واالنفعالةرررا ، التررري ةتكرررا ،ا تخرررهس القرررراءة اررري

 (. 230، 0820تغطةتها وتمبةتها )حخا شحاتا ،وترواا الختاا 

االقراءة لس تعد تارد التعرف لمى الرتوز والكمتات واهتهرا اقرط برل ،يربحت كترا 
( تعرررف واهررس ونقررد وتفالررل ، هرري نشرراط 363، 0882ةررذكر رشرردي طعةتررا ، و)مررروا )

ةنبغي ،ا ةحتوي كل ،نتاط لقمي ةختمزس تدمل شميةا اينخاا بكل اوانبها ، إنها نشاط 
 التفكةر، والتقوةس، والحكس، والتحمةل، والتعمةل، وحل التشكالت.

والقررراءة الناقررردة ترررا ،هرررس التهرررارات التررري تخررعى اانظترررا التعمةتةرررا اررري العرررالس إلرررى 
إكخابها لمتتعمتةا ؛ لترتقي بهس إلى دراا الولي وايدراف والقدرة لمى الفهرس الردقة  لمرنص 

اياررادة تنرر  ارري حررل التشرركالت وتطرروةر ايبررداع والتحقرر  والترردبر والتفالررل ترر  التقررروء ، و 
 (.  223،  0823التقروء تفالال إةاابًةا بناًء) تحتد الحواتدة،

كتا تخالد القرراءة الناقردة الطرالب لمرى التتةةرز برةا الاةرد والررديء، والحكرس لمرى 
تشررراف التغالطررررات الفكرةررررا تررردى اررررودة التوضرررولات وكفاءتهررررا ودقتهرررا وتيررررداقةتها ، واك

وتحري الدقا واليواب واكتشاف ،خالةب الدلاةا، اهي تتكا الطالب تا تقوةس تا ةق  اي 
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 0886طعةتا وتحتد الشرعةبي،،ةدةهس تا كتابات خواء دامل التدرخا ،س ماراها) رشدي 
،280.) 

تهاراترر ، وتعررد القررراءة الناقرردة تررا ،نررواع القررراءة الترري ترررتبط بدراررا كبةرررة بررالتفكةر و 
يدار الحكس لمى كل ترا هرو تقرروء،  وبمايا التهارات العمةا التي ترتبط بالتقوةس والنقد وا 
ارررال ةقرررف القرررارئ لنرررد حرررد ظررراهر التعنرررى ؛ برررل ةتعررردا  ؛ لرررةحكس لمرررى الغرررث وال ترررةا ترررا 
اااكرررار بترررا ةحتةررر  ترررا الوقررروع اررري بررررا ا اااكرررار الهداترررا،  اهررري حيرررن  الحيرررةا ترررا 

 (. 330، 0820لى الخةئ تا اااكار) هدى تيطفى ، المضوع والركوا إ

وتؤكد االتااهات الحدة ا ،هتةا ،ا ةكوا تعمةس القرراءة وار  إخرتراتةاةات وتردامل 
حدة ا تنتري لردى الترتعمس تهرارات التفكةرر ؛ وحترى ال تقرف القرراءة لنرد حردود التعررف اقرط 

 ى النقد وايبداع اةها .بل تنتو تهارتها العمةا ؛ تتا ةحق  القدرة لدى التتعمس لم

 Denis)وتعررد إخررتراتةاةا التحطررات العمتةررا والترري قرراس بتيررتةتها دةررنس اررونز 
Jones)  ترررا ايخرررتراتةاةات الحدة رررا الشرررائقا والتتتعرررا اررري تارررال التررردرةس  2227لررراس

كونها تضفي اًوا تا التتعا والحركا والنشاط لتحرف التالتةرذ اري تاتولرات يرغةرة لبرر 
خمخررما تررا التحطررات التتنولررا والتتاررددة حةررث تقرردس التعررارف والتعموتررات والتوضررولات 

 . (Denise  Jones, 2007,16). بشكل تنظس وتمتمف وشائ  ةاذب انتبا  التالتةذ 

واررري إخرررتراتةاةا التحطرررات العمتةرررا ةرررتس تقخرررةس حاررررة الدراخرررا إلرررى تاتولرررا ترررا 
الطررراوالت ) التحطرررات ( ةتنررراوب التالتةرررذ لمةهرررا اررري تاتولرررات ؛ لدراخرررا ترررواد قرائةرررا ،و 
توضررولات دراخررةا ، وتتنرروع هررذ  التحطررات تررا بررةا يررورةا ، وقرائةررا ، وخررت  بيرررةا ، 

لكترو  نةررا ، واختشررارةا ، تتررا ةخررالد لمررى تقرردةس توضررولات القررراءة بشرركل شررائ  وتتنرروع وا 
واذاب، ةتةح لمتالتةذ ارًيا لمفهس واالختكشاف، والبحث لا التعراا وتناقشتها، والتفالرل 

 تعها واياادة تنها ونقدها.
 ,Bulunuz,&  Jarrett)  والتحطرات العمتةررا كتررا ةررذكر بمونرروز واررارت          

تحقر  تبرادئ الفمخرفا البنائةرا التري تؤكرد لمرى ،ا التمتةرذ ةبنري تعراتر  واهتر    (8 ,2010
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بطرةقا ذات تعنى تا مالل مبرات  وتفالم  ت  اآلمرةا، و،ا التعمس لتمةرا نشطا تتطمرب 
 االنمراط العقمي والبدني اي تهاس التعمس.

إخرررتراتةاةا التحطرررات وقرررد ،شرررارت العدةرررد ترررا الدراخرررات الخرررابقا إلرررى ،هتةرررا اخرررتمداس 
  :العمتةا اي تمييات لدة تنها 

(، و 0822(، ودراخررا  تحترررد العرابرري )0820  كدراخررا لررزة الزهرررراني)  تــدريس العمــوم -2
ودراخررررررا   (Danilo V& Rogayan Jr, 2019 )ودراخررا دانةررالو روااةرراا 

( ، وهرردات هررذ  الدراخررات 0822(، ، ودراخررا  خرروزاا خررراج)0822تيررطفى الشةررر  )
التفرررراهةتي، واالتاررررا  البةئرررري ،  إلررررى تنتةررررا  التحيررررةل ولتمةررررات العمررررس ، و االخررررتةعاب

التفكةررررر الترررربتمي وايبرررردالي ، والفهررررس العتةرررر ، والتفكةررررر البيررررري، والتفكةررررر التشررررعبي، و 
    .واالتاا  نحو العموس

(، ودراخررا  0802،ارةررت دراخررا ابتخرراس لررز الرردةا )  وفــم مجــال تــدريس الريا ــيات -0
(  وهردات هرذ  الدراخرات إلرى 0802(، ودراخا تحترد رخرالا)0822تحتد لبد الكرةس )

تنتةررا   التحيررةل ، وحررل التخررائل الرةاضررةا ، واكتخرراب التفرراهةس ، والتفكةررر الترربتمي ، 
 والبرالا الرةاضةا ، والتفكةر التنت ، وحب الرةاضةات. 

( ، 0822،ارةررت دراخررا  ترري كتررال )   تــدريس الدراســات االجتماعيــة وفــم مجــال -3
( وهررردات إلرررى تنتةرررا 0808( ، ودراخرررا تحترررود تحترررد )0822ودراخرررا والء الشررروبكي )

التحيررررةل والتفكةررررر البيررررري ، وتهررررارات الفهررررس التررررارةمي، وتنتةررررا الدااعةررررا نحررررو تعمررررس 
 التارة . 

ـــة -0 ( ، ودراخرررا إةتررراا 0820تحترررود )   ،ارةرررت دراخرررا  رقةرررا وفـــم مجـــال المغـــة العربي
(، وهرردات إلررى تنتةررا التحيررةل النحرروي 0800(، ودراخررا إةترراا ار ررل )0802إبررراهةس)

وبعررررض تهررررارات التعراررررا ، وتهررررارات الكتابررررا التبتمةررررا والكفرررراءة الرقتةررررا ، واالخررررتةعاب 
 التفاهةتي والتذو  اادبي. 



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2222 إبريل                             - 874             - (           2)العدد ( 5المجمد )  

والدراخررررات الخررررابقا ،كرررردت لمررررى إتكانةررررا اخررررتمداس إخررررتراتةاةا التحطررررات العمتةررررا 
لترردرةس توضررولات وتقررررات لرردة بررةا النظرةررا والعتمةررا ، كتررا ،خررهتت ايخررتراتةاةا ارري 
تنتةررا تهررارات تتنولررا كررالفهس والتفكةررر والتررذو  ؛ كررذلف تنتةررا االتاررا  والدااعةررا نحررو تررواد 

اخررتمداتها لتنتةررا تهررارات القررراءة الناقرردة لرردى تالتةررذ الترحمررا تمتمفررا ، تتررا ةعنرري إتكانةررا 
 االبتدائةا. 

 مشكمة البحث : 
القررراءة تررا ،هررس انرروا المغررا الترري ةاررب العناةررا بهررا مايررًا ارري الترحمررا االبتدائةررا؛ 
انها البوابا التري ةمر  تنهرا التالتةرذ إلرى ،برواب التعرارا التتارددة، وهري وخرةمتهس الكتخراب 

والتعموتات، وتتكنهس تا تهاراتها ةزةد تا ارص ناراحهس، وتقردتهس اري التراحرل التعارف 
 الدراخةا التالةا، بايضااا إلى ،نها وخةما اعالا لتنتةا التفكةر والفهس.

والضعف اي تهارات القراءة اي تختوةاتها العمةا كالنقد والتقوةس ،تر ظراهر ةعانةر  
يربح ترا الضرروري تنتةرا تهرارات القرراءة الناقردة اري التالتةرذ اري الترحمرا االبتدائةرا؛ لرذا ،

ظررررل ليررررر تتمرررروء بتةررررارات اكرةررررا )تطبولررررا وترئةررررا وتخررررتولا(، ةاعمهررررا تررررا الوخررررائل 
الضررررورةا التررري ةتكرررا اخرررتمداتها لمتيررردي لهرررذا الكرررس الهائرررل ترررا التعموترررات والكتابرررات 

لتال العقل قبل قبولها  ،و راضها. واآلراء ، والتي تحتاج إلى التفكةر اةها، وا 

اقررد ،شررارت العدةررد تررا الدراخررات إلررى ضررعف تهررارات القررراءة الناقرردة ارري تمتمررف 
( ، ودراخرا  خرعةد 0822التراحل التعمةتةا وتنها الترحما االبتدائةا؛ كدراخا خرناء تحترد )

رواا كررررررارادج  ودراسةةةةةة Albeckay,2014) ( ، ودراخررررررا ،لبكرررررراي)0823الخررررررةد )
(Ruhan,Karadge,2014)  ( ودراخرررررا ،كرررررةا و)مرررررروا 0823 رررررادة ممةرررررل )، ودراخرررررا

((Akin,et.al,2015 ( ودراخررررررررررررررررا الركةررررررررررررررررن  0826، ودراخررررررررررررررررا هالررررررررررررررررا تحتررررررررررررررررد ، )
((Larking,2017 ( 0822ودراخا  ،كرس إبراهةس  .) 

ونوهررت تمررف الدراخررات إلررى ،ا تنتةررا تهررارات القررراءة الناقرردة بالترحمررا االبتدائةررا لررس 
،هتةتهرا بالتبارهرا هردًاا ترا ،هرداف التربةرا التعايررة، تنل االهتتاس الكااي لمى الر س ترا 
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و اةرررررا تنررررراه  المغرررررا العربةرررررا ، كترررررا ،كررررردت هرررررذ  الدراخرررررات ضررررررورة االخرررررتعانا بطررررررر  
خررتراتةاةات حدة ررا ارري تعمررةس القررراءة تخررالد لمررى تنتةررا تهاراتهررا مايررا ارري تخررتوةاتها  وا 

ترا  لتمف التهارات ، وتمم  اررًواالعمةا ، وتزةد تا تشاركا التالتةذ بفالمةا لند تتارختهس 
 التتعا لند تدرةس حيص القراءة. 

كترررا ،ويرررى الترررؤتتر العمتررري الحرررادي لشرررر لماتعةرررا التيررررةا لمقرررراءة والتعرارررا 
( بعنرررواا   لتعمرررس القرررراءة برررةا تهررراس الرررتعمس وتوااهرررا يرررعوبات الرررتعمس اررري الررروطا 0822)

اءة الناقرردة لتممةيررهس تررا ،نترراط العربرريل  لمررى ضرررورة ترردرةب التالتةررذ لمررى تهررارات القررر 
التفكةررر الخررائدة ارري تاتتعاتنررا، وتنتةررا قرردرات إبررداء الررر،ي وحرةررا التفكةررر وايبررداع لرردةهس) 

 (.  08، 0822اتحي ةونس وتحتد خالس،

وقد ترس إارراء تاربرا اخرتطاللةا لمتعررف لمرى تردى إلتراس تالتةرذ اليرف المراتس 
( تمتةررًذا وتمتةررذة تررا تالتةرررذ 08ةا تكونررا ترررا )بتهررارات القررراءة الناقرردة لمرررى لةنررا لشرروائ

تحااظرا خروهاج ،  –اليف الماتس االبتدائي بتدرخا بنت النةل االبتدائةا بتدةنا طهطرا 
 وااءت نتةاا تمف التاربا كالتي   

 (8جدول)
 نتائج استجابات عينة التجربة االستطالعية عمى ميارات القراءة الناقدة

 العٌنة المهـــارة م
 ال توجـد توجـد

 النسبة العدد النسبة العدد

 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال فٌما ٌقرأ.  1

(44) 
 تلمًٌذا

6 15% 34 55% 

2 
التمٌٌز بٌن ما ٌتصل بالموضوع 

 المقروء وما ال ٌتصل به. 
7 17% 33 53% 

 %55 34 %15 6 اكتشاف األخطاء فً نص مقروء.  3

 %04 36 %14 4 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ.  4

 %54 32 %24 5 إبداء الرأي فً شخصٌات قصة قرأها.  5

 %55 %15 النسبة 
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% ترررا تالتةرررذ اليرررف المررراتس ال  03وةتضرررح ترررا الاررردول الخررراب  ،ا حررروالي 
 ةتتمكوا تهارات القراءة الناقدة تتا ةؤكد الحااا التاخا لتنتةا تمف التهارات لدةهس.

كتا الحظ الباحث تا مالل لتم  اري تردرةس المغرا العربةرا لمترحمرا االبتدائةرا ،ا 
ك ةررًرا تررا التعمتررةا ةقفرروا ارري تدرةخررهس لتوضررولات القررراءة لنررد التفهرروس الخررطحي لمقررراءة 
والذي ةقرف لنرد حردود التعررف ، دوا االهتتراس بالتفالرل تر  التقرروء وتقوةتر ، اضراًل لرا 

ةات الفالمررا الترري تتكررنهس تررا تنتةررا تهررارات القررراءة الناقرردة لرردى لرردس ترروظةفهس ايخررتراتةا
 تالتةذهس . 

وانطالقًررا تررا ،هتةررا القررراءة الناقرردة لرردى تالتةررذ الترحمررا االبتدائةررا، وترردني تخررتوى 
التالتةررذ ارري تهاراتهررا، بايضررااا إلررى حااررا تعمترري المغررا العربةررا  إلررى تتارخررات تدرةخررةا 
حدة رررا تتكرررنهس ترررا تنتةرررا تمرررف التهرررارات لنرررد تدرةخرررهس لتوضرررولات القرررراءة؛ لرررذا تحرررددت 

تـدنم مسـتويات ميـارات القـراءة الناقـدة لـدى تالميـذ المرحمـة   تشكما البحث الحالي اي 
 االبتدائية.

 أسئمة البحـث: 
 حاول البحث الحالي اياابا لا الخؤال التالي   

تا االمةا اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي تنتةا تهارات القراءة الناقردة لردى  -
 تالتةذ اليف الماتس االبتدائي ؟ 

 ىدف البحث : 
اخررتهدف البحررث الحررالي إلررى التعرررف لمررى االمةررا اخررتمداس إخررتراتةاةا التحطررات 

 العمتةا اي تنتةا تهارات القراءة الناقدة لدى تالتةذ اليف الماتس االبتدائي.
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 فرض البحث : 
نررص ارررض البحررث لمررى ،نرر   ل ةواررد اررر  دال إحيررائًةا بررةا تتوخررطي دراررات 

التطبةرر  البعرردي المتبررار تهررارات القررراءة الناقرردة ككررل التاتولررا الضررابطا والتارةبةررا ارري 
 ليالح التاتولا التارةبةال.

 أىمية البحث : 
 قد ةفةد البحث الحالي كاًل تا   

قرد    حةرث ةقردس البحرث إخرتراتةاةا تدرةخرةا  المختصين بتخطيط وتطـوير المنـاىج  -2
خررتراتةاةات  ةررر تقمة دةررا ةتكررا تفةررد ارري إرشرراد واضررعي التنرراه  إلررى ،خررالةب وا 

االخررتعانا بهررا ارري تطرروةر تررنه  المغررا العربةررا لاتررا ، وترردرةس القررراءة مايررا، 
 اي تنتةا تهارات القراءة الناقدة لدى تالتةذ الترحما االبتدائةا. تتا قد ةخهس

  حةررث ةقرردس البحررث الحررالي تررواًدا تتت ررل ارري   كتةررب التمتةررذ،  المعممــين والمــوجيين -0
ودلةررل التعمررس ، تتضررتا العدةررد تررا اانشررطا التيررا ا واقًررا يخررتراتةاةا التحطررات 
العمتةا ، ةتكا اياادة تنها لند تدرةس توضولات القراءة لاعرل الترنه  ،ك رر تتعرًا 

ءة الناقردة ةتكرا االخرتفادة تنر  اري وتشوةًقا، كتا ةقدس البحث امتبراٌرا اري تهرارات القررا
 قةاس تختوى ،داء التالتةذ اي تمف التهارات.

تررا ،اررل تنشررئا   وذلررف تررا مررالل ترردرةبهس لمررى تهررارات القررراءة الناقرردة ،  التالميــــذ -3
ترا ةواار  بر ؛ مايرا تر  ترا نعةشر   اةل ةتتت  باالختقاللةا والفهس الوالي لكرل
ةرا تحتراج إلررى إلترال العقرل اةهرا قبررل اري ليرر تمريء بتةررارات اكرةرا وتعموتات

 قبولها ،و راضها. 
حةرث ةفرتح البحرث التارال ،تراتهس يارراء بحروث ،مررى حرول إخرتراتةاةا الباحثين :  -0

 التحطات العمتةا ، والقراءة الناقدة. 
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 حدود البحث : 
 اقتير البحث لمى الحدود التالةا   

  تتت رررل اررري تهرررارات القرررراءة الناقررردة التناخررربا لتالتةرررذ اليرررف  الحـــدود المو ـــوعية -2
المررراتس االبتررردائي والرررواردة بررردلةل تعمرررس المغرررا العربةرررا لميرررف المررراتس االبتررردائي ، 
وتوضولات القراءة التتعددة بكتاب  المغا العربةرا لميرف المراتس االبتردائي الفيرل 

 س( .0802-0808الدراخي ااول) 

اتولررا تررا تالتةررذ اليررف المرراتس االبترردائي بتدرخررا بنررت   ت الحــدود البشــرية   -0
( تمتةًذا 08تحااظا خوهاج، ولددها) –النةل االبتدائةا التابعا يدارة طهطا التعمةتةا 

 وتمتةذة، تس تقخةتها إلى تاتولتةا ، إحداهتا ضابطا واامرى تارةبةا .
  0802 – 0808  تس التطبة  مالل الفيل الدراخي ااول  الحدود الزمانية  -3

 أدوات البحث ومواده التعميمية : 
 امتبار القراءة الناقدة لتالتةذ اليف الماتس االبتدائي. -2

كتةرررب التمتةرررذ تتضرررتًنا توضرررولات القرررراءة لميرررف المررراتس االبتررردائي بعرررد إلرررادة   -0
 يةا تها واًقا يختراتةاةا التحطات العمتةا.  

التةررذ اليررف المرراتس االبترردائي دلةررل إرشررادي لمتعمررس لترردرةس توضررولات القررراءة لت  -3
 باختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا.

 منيج البحث : 
اخررررتمدس البحررررث الحررررالي التررررنه  التارةبرررري ذا التاتررررولتةا التارةبةررررا والضررررابطا، 
حةررث ترردرس التاتولررا التارةبةررا توضررولات القررراءة التقررررة واقًررا يخررتراتةاةا التحطررات 

 الضابطا التوضولات ذاتها واًقا لمطرةقا التعتادة.  العمتةا ، بةنتا تدرس التاتولا

 إجراءات البحث : 
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 لتحقةرررر  ،هررررداف البحررررث واياابررررا لررررا خررررؤال  وامتبررررار يررررحا ارضرررر  تررررس اتبرررراع
 المطوات التالةا   

االطررررالع لمررررى بعررررض اادبةررررات والدراخررررات الخررررابقا ذات اليررررما بتوضرررروع البحررررث  -2
 الحالي. 

 إلداد ايطار النظري لمبحث. -0
تحدةد تهارات القرراءة الناقردة الرواردة بردلةل التعمرس لميرف المراتس وكرذلف التوضرولا  -3

 تا قبل وزارة التربةا والتعمةس التيرةا. 
إلرررداد  ترررواد ،دوات البحرررث و،دواتررر  ) كتةرررب التمتةرررذ، ودلةرررل التعمرررس، وامتبرررار القرررراءة   -0

لمتطبةر  لمرى  الناقدة ( ولرضها لمى الخرادة التحكترةا لمتعررف لمرى تردى تالءتتهرا
 تالتةذ اليف الماتس االبتدائي.

إاراء التاربا االختطاللةا لمتبكد تا تناخبا ،دوات البحرث لمتطبةر ، وضربط ،دوات   -3
 القةاس إحيائًةا.

امتةار تاتولا البحث ، وتقخةتها إلى تاتولتةا إحداهتا تارةبةا واامرى ضابطا  -6
 .  امتبار القراءة الناقدة قبمًةا، وتطبة

س لمتاتررولتةا   التاتولررا التارةبةررا باخررتمداس إخررتراتةاةا التحطررات العمتةررا الترردرة -2
 والتاتولا الضابطا بالطرةقا التعتادة.

 ريد البةانات وتعالاتها إحيائًةا، وتفخةر النتائ  وتناقشتها.  -0
 تقدةس التويةات والتقترحات اي ضوء نتائ  البحث.  -2

 مصطمحات الدراسة : 
 Scientific station strategyالمحطات العممية :  -

ببنها   طرةقا لمتردرةس تتنقرل  (Denis Jones, 2007,16 )ةعراها دةنس اونز 
اةها تاتولات يغةرة تا التالتةذ لبر خمخما تا تراكرز الرتعمس ،و التحطرات تترا ةخرتح 
لمتعمترررةا بررردت  احتةاارررات واهتتاترررات التالتةرررذ ببخرررالةب تعمتهرررس المايرررا ، وتكمةرررف كرررل 

 ةذ بتبدةا كل اانشطا لبر التناوب لمى التحطات التمتمفا. التالت
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( ببنها   تاتولا ترا 003،  0882وويفها لبد اهلل متةس وخمةتاا البموشي )
الطرررراوالت التتبالرررردة دامررررل  راررررا اليررررف ، وكررررل طاولررررا تعررررد تحطررررا لمتةررررا، وُتعرررررض 

لمرررى هرررذ  التوضرررولات اةهرررا بيرررورة ،نشرررطا تتنولرررا، وتقررروس تاتولرررا الطرررالب برررالترور 
التحطات بشكل تتعاقب والتفالل ت  هذ  اانشطا والتزود بالتعموتات والتعرارف ببنفخرهس 

 والدروس النظرةا ،ةًضا. وبةشراف التعمس، وتعتتد اي تقدةس الدروس العتمةا
  ببنهررررا إخررررتراتةاةا تدرةخررررةا تتت ررررل ارررري تاتولررررا تررررا  ويعرفيــــا البحــــث الحــــالم

لتحقةرر  هررردف تعرررةا ، وةقررروس التالتةرررذ برررالترور  التحطررات ، كرررل تحطرررا بهرررا نشررراط تعرررةا
دامل التحطات بنحو تتتاب  وتتارخا اانشطا التعمةتةا التواودة بكل تنهرا ، والتحطرات 
قد تكوا قرائةا ،و ختعةا ،و اختكشااةا ،و إلكترونةا ،و اختشارةا ، تترا ةترةح لمتالتةرذ ترا 

رخررا توضررولات القررراءة التقررررة مررالل التناقشررا والعتررل التعرراوني ارري تاتولررات يررغةرة دا
 لمةهس، تا ،ال تنتةا تهارات القراءة الناقدة لدةهس.

 Critical Readingالقراءة الناقدة : 
ُتعرف القراءة الناقدة ببنها  لتمةا نشطا ترتبط بالقدرات العقمةا العمةا لردى القرارئ، 

 القررارئ بنقررد تررا ةقررر، ،اهرري اررزء تررا التفكةررر الناقررد وترررتبط بحررل التشرركالت ، وةقرروس اةهررا 
بررداء الررر،ي اةرر  وتناقشررت  ، وتقرروةس تررا ةقررر، تررا حةررث التحترروى ،و الخررةا  التنطقرري وذلررف  وا 

 (.  222،  0826)حخا شحاتا،  اي ضوء تعاةةر تعةنا

وةعراهرررررا البحرررررث إارائًةرررررا ببنهرررررا   قرررررراءة والةرررررا لمرررررنص تهررررردف إلرررررى اهتررررر  ونقرررررد  
لد تمتةررذ اليررف المرراتس لمررى  التتةةررز بتوضررولةا وتتضررتا تاتولررا تررا التهررارات تخررا

بةا الحقةقا والمةال اةتا ةقر، ، التتةةز بةا تا ةتيل بالتوضوع التقروء وترا ال ةتيرل بر  
بررداء الررر،ي ارري  دراف ،وارر  التنرراقض اةتررا ةقررر، ، وا  ،واكتشرراف اامطرراء ارري نررص تقررروء ،وا 

 شميةات قيا قر،ها.
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 اإلطار النظري لمبحث :
 المحور األول : إستراتيجية المحطات العممية :  

تعررررررررد إخررررررررتراتةاةا التحطررررررررات العمتةررررررررا والترررررررري قرررررررراس بتيررررررررتةتها دةنررررررررةس اررررررررونز 
(Denise,Jones2007)  تررا ايخررتراتةاةات التدرةخررةا الحدة ررا نخرربًةا، والترري تت ررل ،حررد

فرا ، حةررث ،شركال التنروع والتتةرز اخررالةب وطرر  التردرةس ، برل واانشررطا التعمةتةرا التمتم
ةتحررول اةهررا شرركل الفيررل تررا الشرركل التقمةرردي إلررى بعررض الطرراوالت الترري ةطرروف حولهررا 
تاتولات الطالب واًقا لنظاس تحدد ، وتعد كل تنهرا تحطرا تعمةتةرا ترزودة بربدوات وترواد 

تعمةتةررا كنرروع تررا ،نررواع اانشررطا التعمةتةررا التمتمفررا  تعمةتةررا و،ورا  لتررل لتتارخررا تهتررا
 (.330، 0822( و) خهاس الشااعي ،  023،  0826داود ،  والتتنولا) طار 

والتحطررات العمتةررا تعررد تررا طرائرر  الترردرةس التتتعررا ارري ترردرةس الرردروس العتمةررا 
والنظرةرررا تًعرررا ؛ لكونهرررا تضرررفي لمرررى اليرررف ارررًوا ترررا التتعرررا والتغةةرررر والحركرررا الالزترررا 

،  0822تاا البموشررري ، لتنشرررةط التالتةرررذ وزةرررادة دااعةرررتهس لمرررتعمس) لبرررد اهلل مترررةس وخرررمة
003 .) 

ببنها   طرةقرا لمتردرةس  ( ( Denise Jones, 2007,16وقد لراها دةنس اونز 
تتنقل اةها تاتولات يغةرة تا التالتةرذ لبرر خمخرما ترا تراكرز الرتعمس ،و التحطرات تترا 
ةختح لمتعمتةا بدت  احتةااات واهتتاتات التالتةذ ببخالةب تعمتهس المايا، وتكمةف كل 

 التالتةذ بتبدةا كل اانشطا لبر التناوب لمى التحطات التمتمفا. 
ببنهرا طرةقرا تردرةس تواهرا الكتخراب  (Bowman, 2014, 1)وةيرفها بوتراا 

التفرراهةس، وتعتتررد ارري ذلررف لمررى حرةررا انتقررال التررتعمس، حةررث تتحرررف التاتولررات اليررغةرة 
التعاونةا تا التالتةذ بالتعاقب حول التحطات تحطا تمو اامرى، وذلف بعرد االنتهراء ترا 

 و ،ك ر. تنفةذ تهاس التحطا الواحدة التتعمقا بتفهوس لمتي ،
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( اقررد لراتهررا ببنهررا  إخررتراتةاةا تدرةخررةا ةخررتح 332، 0820،تررا  رقةررا تحتررود )
اةهررررررا لمتالتةررررررذ بررررررالترور لبررررررر خمخررررررما تررررررا التحطررررررات التعمةتةررررررا )القرائةررررررا، اليررررررورةا ، 
ايلكترونةا( بنحو تتتاب  مالل تاتولا تا اانشطا التتنولرا اري كرل تحطرا ، وتكمرةفهس 

التتضرررتنا بهرررا ؛ ترررا ،ارررل تحخرررةا تحيرررةمهس وتنتةرررا بعرررض باياابرررا لرررا ،ورا  العترررل 
 تهارات تا وراء التعراا لدةهس. 

ممــا ســبق ال يوجــد اخــتالف فــم تعريــف ووصــف المحطــات العمميــة حيــث اتفــق 
 معظم الباحثين عمى أنيا : 

 تاتولا تا الطاوالت دامل  راا اليف. -
 كل طاولا بها نشاط ةتضتا تحتوى لمتي ماص بالدرس. -
 .تعةًنا تعد تحطا لمتةا، وكل تحطا تحق  هدًاا كل طاولا -
( طررررالب حخررررب لرررردد طررررالب 6-0ةقخررررس الفيررررل لتاتولررررات، كررررل تاتولررررا تررررا ) -

 الفيل.
ةترررررر الطرررررالب لمرررررى التحطرررررات بالتنررررراوب، وةاةبررررروا لرررررا ،ورا  العترررررل التتضرررررتنا  -

 بالتحطا. 
 ةحدد وقت تعةا لمبقاء بالتحطا ، وبعدها تنتقل التاتولا لتحطا ،مرى. -

 أنواع المحطات العممية : أوال :
تواررد ،نررواع تمتمفررا تررا التحطررات العمتةررا، تعتتررد ارري تيررتةتها لمررى طبةعررا كررل 
درس وةتكا الدت  بةا هذ  اانواع التمتمفا لتيتةس نتوذج ةتالءس ت  طبةعرا التتعمترةا، 
وطبةعا التوضولات القرائةا التقدتا والوقت التتاح اي كل تحطا ، وهناف ،خرئما ةضرعها 

 عمس وةنبغي ،ا ةاةب لنها التالتةذ لند تواادهس اي كل تحطا تا هذ  التحطات .الت
و،نررواع التحطررات العمتةررا تتعرردد واةتررا ةمرري توضررةح لكررل تنهررا )لبررد اهلل متررةس،  

(، ) لمرررري 03 -00، 0822( ، )تيررررطفى زكرةررررا 022–060، 0882خررررمةتاا البموشرررري
 (   03-0820،20( ، )دلاء كتال ،200-203، 0822تحةي الدةا،
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 المحطة االستقصائية / االستكشافية:  -8
وتمرررتص هرررذ  التحطرررا باانشرررطا التعتمةرررا التررري تتطمرررب إارررراء تاربرررا تعةنرررا ال 

 لدد تا ااخئما التياحبا لمتحطا.  ةختغر  تنفةذها وقًتا طوةاًل،  س اياابا لمى
وتعتترررد التحطرررا االختقيرررائةا لمرررى االتارررا  االختقيرررائي والرررذي ةعرررد ترررا ،ك رررر 
،خررالةب الترردرةس االمةررا ارري تنتةررا التفكةررر العمترري لرردى التتعمتررةا، حةررث ةتررةح لمتتعمتررةا 
تتارخررا طرائرر  العمررس ولتمةاترر  وتتارخررا االختقيرراء ببنفخررهس ، واخررتمداس لتمةررات لقمةررا 

 كالتالحظا والتارةب والتفخةر. 
 لمحطة القرائية : ا -2

وارري هررذ  التحطررا تُقرردس تررادة لمتةررا كتقررال تررا يررحةفا ، ،و تررا نشرررة لمتةررا ،و 
تطبولررا لمتةررا ، ،و تررادة تررا توخررولا ،و كترراب ، وةقرروس التالتةررذ بقررراءة التررادة التواررودة 
اي التحطا التتعمقا بتوضوع الدرس ، وذلف بهدف إلداد نولةا تا التتعمتةا ةختطةعوا 

مى ،نفخهس اي الحيول لمى التعموتات ، ولدةهس القدرة لمى اخرتمراج التعرارا االلتتاد ل
تا تيادرها اايمةا ، وةتتمكوا تهارات االختقاللةا اري التعمرةس دوا الحاارا إلرى وخرةط 

 كالتعمس ،و الكتاب التدرخي ، تتا ةزةد تا دااعةتهس لمتعمس. 

االت تررا الكتررب والتاررالت وقررد تررس ترردلةس التحطررا القرائةررا ارري البحررث الحررالي بتقرر
التناخرربا لتالتةررذ اليررف المرراتس االبترردائي ، و ترردرةبهس لمررى قررراءة الرخرروس والتمططررات 

 والاداول واختمراج التعموتات تنها.  
 المحطة الصورية :  -1

وتتتةررز هررذ  التحطررا بواررود لرردد تررا اليررور ،و الرخرروتات ، ةتيررفحها التالتةررذ 
وهنررا قررد ةخررتعةا التعمررس بتوخررولا لمتةررا، ،و تميرر   ااخررئما التتعمقررا بهررا، وةاةبرروا لمررى

ااهز، ،و حكاةا تيورة تا إحدى التاالت التي تعني بتحوةل التوضولات العمتةرا إلرى 
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قيص تيورة، ، اتخالد التالتةذ لمى تقرةرب التفراهةس العمتةرا والمبررات التحخوخرا إلرى 
 ،ذهانهس.

 المحطة السمعية / بصرية :  -4
البيرررةا ةتكررا وضرر  اهرراز تخرراةل ،و اةرردةو لتشرراهدة اررةمس ارري التحطررا الخررتعةا 

يرررررما بتوضررررروع الررررردرس، إذ ةخرررررتت  الطرررررالب ،و ةشررررراهدوا الترررررادة العمتةرررررا  تعمةتررررري ذي
ااخررئما التيرراحبا ارري ،ورا  العتررل، وةتكررا لمتعمررس تيررتةس  التعروضررا ، وةاةبرروا لمررى

 التادة العمتةا بتخالدة الطالب.

 المحطة اإللكترونية :  -5
التعمررس ارري هررذ  التحطررا اهرراز حاخرروب ،و اهرراز لرروحي) تابمررت (، وةقرروس ةضرر  

التالتةررذ إتررا بالبحررث ارري اينترنررت ،و تشرراهدة لرررض تقرردةتي لمررى البوربوةنررت ،و تشرراهدة 
،اررالس تعمةتةرررا ترتبطررا بتوضررروع الرردرس،  رررس اياابرررا لررا ااخرررئما التيرراحبا لهرررذ  الترررادة 

 التعمةتةا.
 المحطة االستشارية :  -6

  التحطا تمييا لممبراء ، اةقف التعمس ممف هذ  التحطا ،و ةختقدس تكوا هذ
زائًرا كمبةر تتميص لر  لالقرا بتوضروع الردرس، ،و ،حرد التالتةرذ التتفروقةا الرذي ةكمرف 
بقراءة تادة لمتةا تتعمقا بتضتوا الدرس، ولند ويول التالتةذ إلى هذ  التحطا ةتكرنهس 

ضوع الدرس اي يورة تناقشا، اةتكا لندئذ توخة  ،ا ةخبلوا ،خئما ةقترحونها وتتعم  بتو 
 تداركهس حول الاوانب التمتمفا لمتادة العمتةا التي لس ةختطةعوا اهتها.

 محطة متحف الشمع :  -7
وترتبط هذ  التحطا بشميةات لمتةا لها لالقا بتوضروع الردرس ، حةرث ةطمرب 

لمتةرا تعةنرا ت رل التعمس تا ،حد التالتةذ خرواء دامرل الفيرل ،و مارار  تقترص شميرةا 
،حرد العمتراء ، وقرد ةرتردي تالبرس قرةبرا ترا تالبرس العيرر ،و البمرد التري لراش اةهرا ذلررف 
العرالس ، وتررا اااضررل ،ا تكرروا ،تاترر  نترراذج تررا كتبرر  ،و اااهررزة الترري قرراس بامترالهررا ،و 
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يررور تحكرري ،هررس إناررازات هررذا العررالس وةتحرردث لررا تررادة لمتةررا ترتبطررا بتوضرروع الرردرس 
 ةحكةها اي شكل حكاةا.نفخ  ،و 

 محطة ) نعم ( / )ال( :    -8
وتعررد هررذ  التحطررا تررا التحطررات التتتعررا والت ةرررة لتفكةررر التالتةررذ ، حةررث ةيررة  
التالتةررررذ ،خررررئما ذات لالقررررا بتوضرررروع الرررردرس تكرررروا إااباتهررررا تررررا قبررررل التعمررررس ،و التمتةررررذ 

تالتةذ إلى التعراا التكمف بالوقوف اي تمف التحطا بكمتا )نعس/ال( اقط ، حتى ةتويل ال
 ببنفخهس.

 ثانيا : مميزات استخدام استراتيجية المحطات العممية : 
إخررتراتةاةا التحطررات العمتةررا  ((Denise Jones, 2007ابتكررر دةررنس اررونز 

لمتغمب لمى تشكما نقرص التيرادر التعمةتةرا ، نراء التردرةس ل لرداد الكبةررة ترا الطرالب، 
وبعد تطبة  ايختراتةاةا الحظ تحقة  نترائ  اةردة، تت مرت اري حرب الطرالب ليخرتراتةاةا 

توضرررولات ، وزةرررادة تخررراؤالتهس ، نررراء العترررل ، كترررا ،نهرررا زادت ترررا اهتتاترررات الطرررالب بال
الدراخرررةا، واعمرررتهس تحتفظرررةا بررردااعةتهس ونشرررةطةا، وقضرررت لمرررى العدةرررد ترررا التشررركالت. 

Denise Jones, 2007,16)  ) 

التحطات العتمةا بتاتولا تا التتةزات ر تتت ل اةترا ةمري  ولقد تتةزت إختراتةاةا
(Ediger,2011,47 (،)، 363 -360، 0820رقةا تحتود)،( Roland,2015,2)   
االختفادة تا اتة  التوارد التتاحا ت ل   الكتب، و،اهزة الكتبةوتر، ،اهزة التعاتل،  -2

 الوخائل التعمةتةا، و ةرها.
تخرررهس اررري تنررروع المبررررات العتمةرررا والنظرةرررا التررري ةكتخررربها التمتةرررذ ترررا مرررالل إارررراء   -0

 التاارب وتتاخا اانشطا بنفخ .
الحد تا التشكالت الخموكةا التي تكوا لدى بعض التالتةذ االكل تشرغول برالترور   -3

 لمى التحطات والتشاهدة والتشاركا.



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2222 إبريل                             - 886             - (           2)العدد ( 5المجمد )  

ترررور التالتةررذ بمبرررات حخررةا، واكتشررااهس التعموتررات تررا مررالل االختقيرراء ةاعررل   -0
 التعمةس والتعمس ،بقى ، ًرا.

 ل قررا بررالنفس، والقرردرة لمررىتتارخررا التالتةررذ انررواع االكتشرراف ةنترري لرردةهس تخررتوى ا -3
الحيول لمى التعموتات واكتشااهس ببنفخهس ةؤكد التنحى البنائي اي الحيول لمى 

 التعراا، وهذا تا تنادي ب  االتااهات الحدة ا اي التعمةس والتعمس.
تعترررل لمرررى تنتةرررا لتمةرررات العمرررس ااخاخرررةا لررردى تالتةرررذ الترحمرررا االبتدائةرررا، حةرررث   -6

التالحظرررررا، االخرررررتنتاج، االتيرررررال، التنبرررررؤ، والتيرررررنةف،  ةترررررارس التالتةرررررذ لتمةرررررات
 و ةرها.

تتارخررا التمتةررذ لرردور العررالس ارري الحيررول لمررى التعراررا، وتتارخررا لتمةررات العمررس،   -2
 تاعم  ُةقدر العمس، وُةرقدر اهود العمتاء. 

لتررل التالتةررذ ارري تاتولررات تعاونةررا ةنترري لرردةهس العدةررد تررا التهررارات االاتتالةررا،  -0
 اوا، تشاركا اآلمرةا، وتقبل الر،ي والر،ي اآلمر، و ةر ذلف تا تهارات.ت ل   التع

ةتكا تناول ،ك ر تا اكرة ،و تفهوس واحد ببك ر تا طرةقا وباختمداس ،ك ر تا نوع   -2
تا اانشطا التعمةتةا تتا ةاعل التعمس ،ك ر تتعا، و،ك ر اهًترا وترابًطرا دامرل ،ذهراا 

 التالتةذ.
عتررل ارري تاتولررات يررغةرة، وبالتررالي تعزةررز العالقررات ترروار الفريررا لمتررتعمس لم  -28

 الشميةا بةا التعمس والتمتةذ. 
بعً ـا  ( Danilo V& Rogayan Jr,2019,97)كمـا ذكـر دانيـالو وروجيـان  

 من مميزات المحطات العممية فيما يمم: 
هي طرةقا تعمةس وتعمس تاهزة بتواد تعمةتةا اعالا تركز لمى لالمبرة العتمةال والرتعمس   -2

 تا مالل المعب. 
ترروار لمطررالب ارًيررا لمررتعمس التارةبرري وةررتس إاراؤهررا ،ةًضررا واقًررا لقرردرات الطررالب واهتتاترراتهس   -0

 الفردةا.
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الب، وترالًةررا ذوي ترروار تنهًاررا تعمةتًةررا ،ك ررر ترونررا ةكرروا تركررًزا وتالئًتررا لقرردرة الطرر  -3
 االحتةااات المايا. 

ترردلس التحطررات العمتةررا اكرررة الترردرةس التتترراةز والررذي ةقرروس اةرر  التدرخرروا بتعرردةل   -0
التنررراه  وطرررر  التررردرةس والتررروارد، و،نشرررطا الرررتعمس بشررركل اخرررتباقي لتمبةرررا احتةاارررات 

 الطالب الفردةا ؛ لتعظةس ارص التعمس لكل طالب اي الفيل الدراخي.  

 رابعا : طرق تطبيق إستراتيجية المحطات العممية : 
ةمتمف تيتةس التحطات العمتةا برامتالف طبةعرا الترادة التعمةتةرا ،و توضرولات 
القرراءة التقدترا وكررذلف ،نتراط تعمررس التالتةرذ التمتمفرا، واهتتاترراتهس، وتخرتوةات اخررتعدادهس، 

تحطرا، وهنراف لردة طرر  لتطبةر  وةاب ،ا تقدس التعراا لمتالتةذ بطرةقرا تمتمفرا اري كرل 
(، 020،  0882التحطات العمتةا ،وضحها لبد اهلل متةس وخمةتاا البموشي) إختراتةاةا

( ، و خرررررررهاس الشرررررررااعي 020، 0826( وطرررررررار  داود )22، 0823وحنررررررراا تيرررررررطفى ) 
 ( اةتا ةمي   302، 306، 0822)

 الطواف عمى كل المحطات ) األسموب التتابعم (:  - أ

رةقرا لنردتا تحتراج التحطرات العمتةرا إلرى وقرت قيرةر واةهرا ةيرتس التعمرس وتعتتد هذ  الط
( تحطات تمتمفا ، وةقخس تالتةذ اليف إلى تاتولات تخراوي لردد التحطرات ، كرل تاتولرا 6)

( دقائ  ةعما التعمس انتهاء الوقت طالًبا تا التاتولات االنتقال 3( تالتةذ وبعد ترور )6-0تضس )
تةنهرررا ،و ةخرررارها بحخرررب القرررانوا الرررذي ةضرررع  التعمرررس ،  رررس تتكرررث كرررل إلرررى التحطرررات التررري لمرررى ة

( دقرائ  حتررى تررتتكا التاتولرات تررا زةررارة اتةر  التحطررات بعرردها تعررود 3تاتولرا لنررد التحطررا )
التاتولررات إلررى ،تاكنهررا، وةنرراقش التعمررس تعهررس ،ورا  العتررل، وةنرراقش نتررائ  التاتولررات ارري كرررل 

 . تحطا،  س ةغم  التعمس النشاط

 

 



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2222 إبريل                             - 888             - (           2)العدد ( 5المجمد )  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 ( طريقة الطواف عمى كل المحطات 8شكل )

 الطواف عمى نصف المحطات :  - ب
( دقرائ ، اةمارب التعمرس 3وتعتتد هذ  الطرةقا لندتا تحتاج اانشطا إلرى وقرت ،ك رر ترا )

( تحطات ت اًل، ةرتس التررور 6إلى امتيار التحطات إلى نيف العدد، وبداًل تا الترور لمى )
( تحطات كل ا نترةا تتشرابهتةا، وةخرتغر  التكروث 6اقط، وهنا ةتس تيتةس )( تحطات 3لمى )

 ( دقائ .28لند كل تحطا نحو )
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ( طريقة الطواف عمى نصف المحطات2شكل )
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ــتعمم المجــزأ -ج   ةماررب التعمررس إلررى هررذ  الطرةقررا لنرردتا ةكرروا هنرراف اريررا المتيررار  ال
الوقت، وةؤدي التمتةذ دور التعمس ،و دور الترخل ، حةث ةتوزع ،لضاء التاتولا الواحدة 
لمررى التحطررات التمتمفررا، اةررزور كررل لضررو تحطررا واحرردة اقررط  ررس ةاتتعرروا بعررد انتهرراء 

هد  اي التحطا التي زارها، وبذلف ةتبرادلوا الوقت التحدد، وةدلي كل تمتةذ بتا قاس ب  وشا
 المبرات. 

 
 

      
 
 

 
 

 ( طريقة التعمم الـمجـزأ 1شكل )

واختار البحث الحـالم الطريقـة الثانيـة ) الطـواف عمـى نصـف المحطـات ( وذلـك 
( ويتفق معيـا البحـث 165، 2288لفاعمية تمك الطريقة ألسباب ذكرتيا رقية محمود ) 

 الحالم وتتمثل فيما يمم : 
 ،نها تالئس لدد التالتةذ الكبةر دامل الفيل. -2
اا التاتولا بكاتل ،لضائها تتر لمى كل التحطات التتاحا؛ تتا ةتةح لكل تمتةذ  -0

 اكتخاب التعراا بنفخ  تتا ةخالد لمى تنتةا تهارات القراءة لدة . 
اختترارةا حركا التاتولات لمى التحطات تخالد لمى لتمةا التوايل والحوار  -3

 بةا التاتولات، وتبادل المبرات. 
اتولات لمى التحطات التتاحا ةحق  نوًلا تا التعمس النشط ، تاول التالتةذ اي ت -0

 كتا ةحق  تبد، تنوع المبرات التعمةتةا. 
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تخالدة التالتةذ لمى التعمس واًقا انتاط تعمةتةا تمتمفا؛ تتا ةخالد اي التغمب  -3
 لمى تشكما الفرو  الفردةا بةنهس.

 كما تتميز طريقة الطواف عمى نصف المحطات بما يمم : 
ح هذ  الطرةقا الفريا لعدس ترف تاتولا دوا لتل لحةا انتهاء تاتولرا ،مررى تتة -2

تررا الترررور لمررى تحطررا تررا ، وانشررغال التاتولررات بالعتررل نفخرر  تقرةًبررا وارري نفررس 
 الوقت تتا ةخالد لمى الحفاظ لمى الهدوء واالنضباط دامل الفيل.  

ا خررت تحطررات ، ترروار وقررت واهررد التعمررس اهررو ةقرروس بةلررداد  ررالث تحطررات بررداًل ترر -0
 وكذلف تقمل تا حركا التالتةذ وتشتتهس بةا خت تحطات .

إلطاء التالتةذ اريا ،كبر، ووقًتا ،طول لمتكوث دامل التحطا، تتا ةاعل التحطرا  -3
 ،ك ر االمةا لمتدرةب لمى تهارات القراءة الناقدة.

عداد المحطات العممية :   خامسا : معايير تصميم وا 
ا الترري ةاررب ترالاتهررا ارري تيررتةس التحطررات العمتةرر هنرراف تاتولررا تررا التعرراةةر

 (Bulunuz,& Olga,2010, 89)( وبرولنز، و،ولارا0820،002،وردهرا لايرس تحترد)
    اةتا ةمي
،ا تركز التحطات لمرى توضروع تحردد، وتخرتح لمطرالب بتعرارا التزةرد لرا هرذا  -2

 التوضوع.
بترتةررب تعررةا دامررل ،ا ةبررد، الطالررب ارري الررتعمس برربي تحطررا دوا تقةةررد  ،و إلزاترر   -0

 التحطات.
،ا ةررتس تنفةررذ ،نشررطا التحطررات العمتةررا الفرلةررا ارري تاتولررات يررغةرة ترر  تررواةر  -3

 التواد التي تكفي النمراط اتة  الطالب اي التعمس. 
،ا تخرررتح التحطرررات لمطرررالب باكتشررراف التعرارررا ذاتًةرررا دوا الحاارررا إلرررى التواةررر   -0

 الزائد تا التعمس. 
 ةتكا لمطالب اختكشاا  اي زتا تحدد .  ،ا تركز كل تحطا لمى نشاط -3
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 واود تعمةتات واضحا ةخهل لمى الطالب قراءتها واهتها بخرلا. -6
 لدس تواة  الك ةر تا ااخئما اي ،ورا  لتل التالتةذ .  -2

 سادسا : خطوات إعداد المحطات العممية : 
هناف لدة مطروات يلرداد التحطرات العمتةرا ، تتت رل اةترا ةمري   )تهراني خرمةتاا 

 (    006،  0822( و) تيطفى الشة  ،22،  0823،
 تحدةد ،هداف التوضوع التراد بناء التحطات العمتةا اة .   -2
تحدةررد التفرراهةس العمتةررا التررراد تدرةخررها ومايررا الترري تحترراج إلررى تهررارات تفكةررر   -0

 . لمةا لتعمتها 
إلداد اادوات وايتكانات الالزترا لتنفةرذ اانشرطا ت رل ،نشرطا العرروض التقدةتةرا  -3

والكتب واااهزة، و ةرهرا ترا الوخرائل والتبكرد ترا يرالحةتها لالخرتمداس؛ لضرتاا 
االخرررتفادة تنهرررا بشررركل اةرررد، ووضرررعها لمرررى الطررراوالت التت مرررا انرررواع التحطرررات 

 التختمدتا. 
تكا تنفةذها دامل التحطرات، ولمرى التعمرس ،ا ةردرس تقرةر نولةا اانشطا التي ة -0

المةررارات التتاحررا اةرررًدا لتنرراول الفكرررة ،و التفهرروس تررا ،ك ررر تررا زاوةررا و،ك ررر تررا 
اتاررا ، وارري هررذا اليرردد لمررى التعمررس ،ا ةرردرف ، نرراء تيررتةس التحطررات ،ا بعررض 
التحطرررررات خرررررتتطمب تواارررررد  بشررررركل تخرررررتتر، والررررربعض اآلمرررررر ةتكرررررا لمتالتةرررررذ 

ها بشكل تختقل وبحد ،دنى تا التعمةتات، ولمى اتة  التالتةرذ ،ا ةنتهروا اختكتال
 تا اتة  التحطات اي نفس الوقت تقرةًبا. 

إلررداد تحترروى التحطررات العمتةررا بحةررث تكرروا بخررةطا وواضررحا بقرردر ايتكرراا؛ لتقمةررل  -3
كتةرررا الرررور  التخرررتمدتا، وترالررراة التررردرج اررري تخرررتوى اانشرررطا، بحةرررث تناخرررب قررردرات 

 ةذ و،نتاط تعمتهس.  التالت
تقخةس التالتةذ لشوائًةا إلى تاتولات ، وةتوقف حاس التاتولا لمى ايتكانات   -6

 التتاحا وحاس الفيل.



 جامعة جنوب الوادى –كلٌة التربٌة بالغردقة  –مجلة العلوم التربوٌة 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2222 إبريل                             - 892             - (           2)العدد ( 5المجمد )  

 Critical readingالمحور الثانم  : القراءة الناقدة : 
 أوال : مفيوم القراءة الناقدة وطبيعتيا : 

القررارئ بهرردف اهررس تضررتوا  ةقيررد بررالقراءة الناقرردة   النشرراط العقمرري الررذي ةقرروس برر 
التوضوع وتحمةم   س إيدار الحكس لمة  تا حةث بةاا ،وا  القروة وترواطا الضرعف بر  ، 
والقررراءة لمنقررد هرردف تررا ،رقررى ااهررداف إذ ةتت ررل اةرر  الررولي والقرردرة لمررى التعمةررل والتوازنررا 

يدار الحكس لمى التادة التقروءة )رشدي طعةتا وتحتد الشعةبي ،  (.282،  0886وا 

(   ببنهرا ذلرف النروع ترا القرراءة الرذي ةهردف 033، 0820كترا لراتهرا هردى تيرطفى )
يدار ،حكاس لمى تا ااء اة  ت  ذكرر ،خرباب هرذ  ااحكراس بترا ةعكرس  إلى اهس النص التقروء وا 

لتااًل لمعقل والًةا.  اهًتا لتةًقا، وا 

ببنهررا نرروع تررا (   Marschall&Davis,2012,64) ولراهررا تارشررال ودااررةس
القرررراءة التركرررزة التتعتقرررا ةخرررتمدس اةهرررا القرررارئ تاتولرررا ترررا العتمةرررات الذهنةرررا النشرررطا، 
تخرررتعةًنا اررري ذلرررف بررردت  مبراتررر  الخرررابقا برررالمبرات الادةررردة برررالنص؛ لةرررتتكا ترررا اشرررتقا  
التعنى الضتني لمرنص ، وامتبرار العالقرات برةا ،ازائر  ونقرد  وتكروةا ر،ي حولر  ، وتقرةرر 

   ب  تا ،ال اعم  وتطبةق  اي حةات . تا ةقتن

( ببنها   لتمةا لقمةا تختهدف تحمةل  203،  0820ولراها لبد الرحةس لباس )
الررنص التقررروء بغةررا اهترر  واخررتةعاب ، والوقرروف لمررى تضرراتةن  و،اكررار ، واكتشرراف حاارر ، 
وتررردى تنطقةتهرررا، والحكرررس لمةهرررا اررري ضررروء تفايرررةم ، وتقارنرررا هرررذ  الحاررر  اررري نيررروص 

يردار حكرس لمرى اآلراء واااكرار التري ةتضرتنها هرذا الرنص تر  ذكرر ،مر  ى، ذات يرما، وا 
 تبرةرات تنطقةا لهذا الحكس. 
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 وبتأمل التعريفات السابقة يمكن التوصل إلى : 
ةاابةتر  اري كرل تراحرل القرراءة  - القراءة الناقدة لتمةا لقمةا ، تخرتواب نشراط القرارئ وا 

 التمقي الخمبي واختظهار التعموتات.، وتا  س اةنها ال تنتو لا طرة  
القررراءة الناقرردة ال تتطمررب تتكررا القررارئ تررا تهررارات التفكةررر العمةررا تخرربًقا ، بررل إنهررا  -

 تنتي لدة  هذ  التهارات 
تتطمرررب القرررراءة الناقررردة إلتررراس القرررارئ بتعرررارف وتعموترررات ومبررررات خرررابقا ةخرررتمدتها  -

 كتعاةةر لند الحكس لمى التقروء . 
 راءة الناقدة : أىمية القأ ( 

تررزداد ،هتةررا القررراءة الناقرردة ارري هررذا العيررر، وذلررف بخرربب تررا ةتتةررز برر  تررا  ررورة 
تعموتاتةا وتقدس هائل اي تكنولواةا التعموتات واالتياالت ، وتا ةشهد  العالس تا طوااا 
التعراا بفعل التطورات التتالحقا اي شتى التاراالت، وتزاةرد لردد الوخرائط التقرروءة خرواء 

نررت ورقةررا ،س إلكترونةررا والترري تعبررر ارري تضررتونها لررا واهررات نظررر تتباةنررا ، و،يرربح ،كا
تخمح الفرد بتهارات القراءة الناقدة ،تًرا ال  نى لنر  ترا ،ارل توااهرا هرذا الكرس الهائرل ترا 

 (.  222،  0822التعراا اينخانةا التتطورة والتتختا بالتغةر الخرة ) رةس لبد العظةس، 

( ) رار خرمبةا 083، 0826القراءة الناقردة كترا ةرذكر حخرا شرحاتا )ويهتال تنتةا 
حةررث ةاعررل اااررراد لرضررا لمتغرةررب والتغةةررب وةاعمهررس ضررعاف الشميررةا،  ةررر قررادرةا 
نترنرت  لمى توااها ترا ةتعررض لر  تارتتعهس ترا  رزو  قرااي ولولترا وخرتاوات تفتوحرا وا 

 وتا وراء ذلف تا برات  و،اكار و)راء قد تكوا تضمما.

خررهس القررراءة الناقررردة ارري تنتةررا تفكةرررر اااررراد ، اتكخرربهس القررردرة لمررى اهررس هررردف وت
براز التفاهةس التمتمفا تا مالل قرراءتهس لمكمترا  الكاتب وتتحةص ،اكار  وتقدةر قوة ،دلت  وا 
والعررالس تررا حررولهس قررراءة ناقرردة؛ تتررا ةخررالدهس لمررى االخررتقالل الفكررري والتحرررر تررا التررب ر 

  (. Patesan, M,2014,63)االنخةا  االتى وراء اااكار  بآراء اآلمرةا وتا
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واةترررا ةتعمرررر  بالرررردور ااكرررادةتي لمقررررراءة الناقرررردة اقرررد ، بتررررت بعررررض الدراخررررات دور 
تهارات القراءة الناقدة اي تنتةا اهس التقروء وتنتةا االتاا  نحو القراءة، وتنتةا القدرة لمى 

(،  ترروى  0880ناةل الشررلا وارارس تحترد ) الكتابا وايبداع وتا هذ  الدراخات دراخا 
(، ابتهرررال  0820( ، إختالةررررل ربابعررررا ولبرررد الكررررةس ،برررو ارررراتوس) 0886لبرررد الوهررراب )

 (. ,Tsai,P,2013( ، وتخاي )  0823رز  وخعاد الوائمي ) 
 ميارات القراءة الناقدة : ب(  

ةةا احررددوا تهاراتهررا نظرررا اهتةررا وتكانررا القررراءة الناقرردة اقررد حظةررت باهتترراس التربررو 
وتناولوهرررا بالررردرس والتحمةرررل والتيرررنةف ، وتنولرررت تهرررارات القرررراءة الناقررردة ترررا دراخرررا إلرررى 
،مرررى تبًعررا لطبةعررا الدراخررا والترحمررا التعمةتةررا ، وقررد وردت  ررالث تهررارات رئةخررا لمقررراءة 

حرااظ )  ، كدراخرا   وحةرد التمييـز واالسـتنتاج والتقـويمالناقدة اري تعظرس الدراخرات هرري   
(  و رحررراب ،حترررد 0820( ، ولبرررد اهلل )ل تترررةس )   0823(، و) تررررواا الخرررتاا) 0880

 (.0802( و ااطتا لطا )0822( و ،كرس إبراهةس ، ) 0820( و روال نعةس )  0822)
 واشتممت ميارات التمييز عمى قدرة القارئ التمييز بين : 

ال ةتيرررل بررر  ، الحقررررائ  اااكرررار الرئةخرررا والفرلةرررا ، ترررا ةتيررررل بالتوضررروع وترررا 
تنهرررا ، الحاررر  القوةرررا والحاررر  الضرررعةفا ،  واآلراء ، التعقرررول ترررا اااكرررار و ةرررر التعقرررول

 اااكار التقمةدةا والتبتكرة . 

 وت منت ميارات االستنتاج قدرة القارئ عمى استنتاج : 
هرررردف الكاتررررب ، الفكرررررة الرئةخررررا لمتوضرررروع ، التعرررراني الضررررتنةا ارررري التوضرررروع ، 

ااخرررموبةا لمكاترررب ، التبالغرررات واالدلررراءات  ةرررر الحقةقةرررا ، تخمخرررل ،حرررداث  الميرررائص
 النص ، التغزى تا النص التقروء ، اادلا والتعموتات التي تدلس ر،ًةا ،و تنقض .

صدار الحكم تت من الحكم عمى :   و ميارات التقويم وا 
تعةنرا ،  كفاءة الكاتب اي امتةار التوضوع ،  تيداقةا الكاتب اي لرض قضاةا

ودراررا تحةررز الكاتررب ل اكررار التطروحررا، ودراررا تحقةرر  الكاتررب اهداارر  ، وتقةررةس االفرراظ 
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التختمدتا لمتعبةر لا اكرة النص، والحكس لمى اليرور المةالةرا التخرتمدتا اري الرنص ، 
وتقةررةس اادلرررا التررري خررراقها الكاتررب ، واائررردة التعموترررات الرررواردة ارري الرررنص ، والنترررائ  التررري 

 لةها الكاتب .تويل إ

ميـــارة ( إلرررى التهرررارات الخرررابقا 23،  0886اررري حرررةا ،ضررراف  وائرررل الخررروةفي ) 
كتهارة رئةخا تضس تهارتةا ارلةتةا هترا   توقر  اااكرار التري ةتضرتنها الرنص ترا  التنبؤ

 مالل العنواا ، وتوق  التناخبا التي قةل اةها النص .

رئةخا لمتهرارات الر الث ( تهارة 062، 066، 0826كتا ،ضاف تاهر شعباا )  
وتشتل   تحدةد التعموتات التي تعتد الكاترب حرذاها  مقاومة الدعايةالخابقا وهي تهارات 

 ، وتعرف اااكار التنحازة اي النص التقروء ، وتحدةد اتااهات الكاتب.

 ( تهارتةا رئةخةتةا هتا   222، 0823تحتد اؤاد الحواتدة  )بةنتا ،ضاف   
، وتتضررتا تهررارتي   تحدةررد الاتررل والعبررارات الترري  واالخــتالفتحديــد أوجــو الشــبو  -

 تدل لمى ،وا  االمتالف، والتفرة  بةا الاتل التتشابها تعنًى التمتمفا لفًظا .
، وتتضتا تهارتي   ) تحدةد الاترل والعبرارات  تحديد العالقة بين األسباب والنتائج -

 ا لمى النتائ ( . الدالا لمى ااخباب ، وتحدةد الاتل والعبارات الدال

وهناف تا قخس القراءة الناقدة إلى لدة تهارات ارلةا دوا تينةف ، حةث حددت 
( تهارات القراءة الناقدة اي   التتةةز برةا الحقرائ  واآلراء ،  22،  0820،تل تحروس ) 

واختنتاج هدف الكاتب، والنتائ  التي ةعرضها الرنص ، واكتشراف التبالغرات واالدلراءات ، 
 .لاٍس حول القضاةا التطروحا  س لمى اادلا ، وتكوةا ر،ي  والحك

( اررري   تيررنةف اااكررار إلررى رئةخررا 202،  0826وحررددتها دراخررا هالررا طمعررت )
وارلةرا، تحدةرد نروع العاطفرا ، تحدةرد هردف الكاترب ، التتةةرز برةا الفكررة الشرائعا والتبتكرررة 

لتشرركما ،خرربابها ، ةضرر  حمرروال ارري الررنص ، ةخررتنت  التعرراني الضررتنةا ارري الررنص ، ةحرردد ا
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تتعرررددة لمتشررركما ةررروازا برررةا نيرررةا تمتمفرررةا لةمترررار ،اضرررمهتا، ةبررردي ر،ةررر  حرررول الرررنص 
 التقروء.

 المحطات العممية وتنمية ميارات القراءة الناقدة :   -
( إلرررى ،ا هنررراف تاتولرررا ترررا ااخرررس 028،022، 0826،شرررار حخرررا شرررحاتا )

 الناقدة وتتت ل اةتا ةمي  التي ةاب ،ا ترالى لند تدرةس القراءة 
إ ررارة اهتترراس التالتةررذ بتوضرروع الررنص القرائرري ، وتنشررةط التعررارف والمبرررات الخررابقا  -

حول ؛ حةث تتب ر القراءة الناقدة بدراا التدمل بةا مبرات القرارئ، وتعارار  الخرابقا، 
 وتحتوى النص.

وحترى ةرتس اخرت ارة  تعمةس القراءة الناقدة اي تواقف طبةعةا حتى ترؤدي المغرا وظةفتهرا، -
 دواا  التالتةذ  وتحفةزهس ، وةتكوا لدةهس الداا  النفخي لمتحمةل والنقد. 

تنرروع توضررولات القررراءة الترري ةررتس ترردرةب التالتةررذ لمررى تحمةمهررا ونقرردها، وذلررف تررا  -
 حةث الحاس والنوع.   

إشرراف اتةر  التالتةررذ اري طرررح ،خرئما حرول تحترروى الرنص القرائرري وامتبرار توقعرراتهس  -
حولرر ، ترر  إلطررائهس وقتًررا كااًةررا لفهررس الررنص   تفرداترر  الادةرردة و،اكررار  الرئةخررا ، قبررل 

 البدء اي ،نشطا القراءة الناقدة.
تشررراة  التالتةرررذ لمرررى التشررراركا الفالمرررا والعترررل بطرةقرررا اردةرررا وتعاونةرررا ، وتررردوةا  -

تناقشرروا التالحظررات حررول تهرراس القررراءة الناقرردة ؛ االتالتةررذ الررذةا ةقرررءوا وةكتبرروا وة
 وةتفالموا ت  تحتوى النص ببخالةب تمتمفا ةيبحوا  الًبا تفكرةا.

والمحطات العممية إستراتيجية تدريسية شيقة وممتعة  يمكـن أن تراعـم األسـس 
 السابق ذكرىا عند استخداميا فم تدريس مو وعات القراءة وذلك من خالل : 

ا التري تترةح لهرس االطرالع تنشةط مبررات التالتةرذ الخرابقا ترا مرالل التحطرا اليرورة -
لمررى يررور ذات لالقررا بتوضرروع الرردرس وتناقشررتها واخررتدلاء مبررراتهس لياابررا لررا 

 ااخئما التياحبا لها. 
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اخرررتمداس التيرررادر العمتةرررا اايرررمةا كالتوخرررولات والتارررالت العمتةرررا، و ةرهرررا ترررا  -
ولررات التراار  اايررمةا ، والتري ةضررعها التعمررس اري التحطررا القرائةررا وتترر كررل التات

لمةهررررا وتتعاتررررل تعهررررا تباشرررررة ، وبهررررذا ةررررتس تنتةررررا التفالررررل التباشررررر ترررر  التيررررادر 
 اايمةا وتنتةا تهارة اختمراج التعموتات وتينةفها، وتقارنتها ، والحكس لمةها. 

لكترونةررا،  - تقرردس التحطررات العمتةررا نيوًيررا قرائةررا تتنولررا تررا بررةا خررتعةا وبيرررةا وا 
 ا ونقدها.    ةتس تدرةب التالتةذ  لمى تحمةمه

تيرتةس التحطرات العمتةررا ةخرتح بتنرروع المبررات اةهررا برةا قررراءة واختكشراف واخررتتاع  -
وتشررراهدة لفرررةمس تعمةتررري ،و اخرررتمراج ترررادة ترررا اينترنرررت ، وةرررتس تيرررتةس اتةررر  هرررذ  
التحطررات بحةررث تعررال  كررل واحرردة تنهررا ازئةررا تررا ازئةررات التوضرروع القرائرري، تتررا 

ص التقررروء تتررا ةنترري تعرراراهس وتعموترراتهس وةتررةح لهررس ةتررةح لمتالتةررذ التفالررل ترر  الررن
بداء الر،ي اة  بتوضولةا.   تحمةل ونقد تا ةعرض لمةهس، وا 

تتررةح التحطرررات العمتةررا ومايرررا )التحطرررا االختشررارةا ( إشرررراف اتةرر  التالتةرررذ اررري  -
طرررح ،خررئما حررول تحترروى الررنص القرائرري لمررى التعمررس ،و مبةررر ،و تتميررص ، كتررا 

ًةررا لفهررس الررنص، والتفالررل تعرر ، تتررا ةخررهس ارري تنتةررا تهررارات القررراءة تتررنحهس وقتًررا كاا
 الناقدة لدةهس .
 إجراءات البحث :

 لتحقة  هدف الدراخا واياابا لا خؤالها تس اتماذ اياراءات التالةا  

 أوال : تحديد ميارات القراءة الناقدة المراد تنميتيا لتالميذ الصف الخامس االبتدائم : 
حةث تس االختعانا بالتهارات الواردة بدلةل تعمس المغا العربةا لميف الماتس 
االبتدائي ، ولددها متس تهارات هي    التتةةز بةا الحقةقا والمةال اةتا ةقر، ، 
التتةةز بةا تا ةتيل بالتوضوع التقروء وتا ال ةتيل ب  ، اكتشاف اامطاء اي 

قر، ، إبداء الر،ي اي شميةات قيا نص تقروء ، إدراف ،وا  التناقض اةتا ة
 قر،ها. 
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إعــداد اختبــار لقيــاس ميــارات القــراءة الناقــدة لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائم  ثانيا : 
 من خالل :  وذلك

وهررو قةراس تهررارات القررراءة الناقردة لرردى تالتةررذ اليررف تحديــد اليــدف مــن االختبــار :   -2
 .الماتس االبتدائي

 مصادر إعداد االختبار : تم إعداد االختبار فم  وء ما يمم :   -2

 قائتا تهارات القراءة الناقدة الخابقا التي تس االختعانا بها -

 الدراخات والبحوث التي تناولت قةاس تهارات القراءة الناقدة. -

 اادبةات التربوةا التي تناولت القراءة الناقدة وتهارتها وقةاس تمف التهارات -
ـــار محتـــوى  -3   احتررروى االمتبرررار اررري يرررورت  التبدئةرررا لمرررى يرررفحا الغرررالف ،  االختب

وتقدتا لمتحكس والهدف تا تحكةت ، وتيادر إلداد االمتبار ، وتعمةترات لمتمتةرذ،  رس 
توضولات االمتبار، ولرددها )  ال را توضرولات ( ةمري كرل توضروع متخرا ،خرئما ، 

تس ) خرؤال تكتمرا( ، بمر  تاتروع تنهرا   ،ربعرا ،خرئما امتةرار ترا تتعردد والخرؤال المرا
( خررؤاال بواقرر   ال ررا ،خررئما لكررل تهررارة وتررس توزةرر  ااخررئما تبعررا  23،خررئما االمتبررار ) 

 لمادول التالي                         
  (2جدول )

 مواصفات االختبار

أرقام األسئمة  الميارات م
 الممثمة ليا 

 11 6 1 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال فٌما ٌقرأ .  1

 12 7 2 التمٌٌز بٌن ما ٌتصل بالموضوع المقروء وما ال ٌتصل به .  2

 13 5 3 اكتشاف األخطاء فً نص مقروء .  3

 14 0 4 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ .  4

 15 14 5 إبداء الرأي فً شخصٌات قصة قرأها .  5
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   تس ضبط االمتبار تا مالل تا ةمي     بط االختبار -0
  وذلرررف بعرضررر  لمرررى بعرررض التحكترررةا  التحقـــق مـــن الصـــدق الظـــاىري لالختبـــار -

لمتحق  تا تناخبت  لمتالتةذ، ويالحةت  لقةاس تا وض  ترا ،ارل قةاخر  ، وتناخربا 
توضرولات  و،خرئمت  لقةرراس تمرف التهرارات ، ترر  إضرااا وحرذف ،و تعرردةل ترا ةرونرر  ، 
وتس تعدةل االمتبار اي ضوء )راء التحكتةا وتالحظاتهس، وذلف تتهةرًدا لتطبةقر  اري 

 ربا االختطاللةا.التا

  التجربة االستطالعية لالختبار : -3
بعد ضبط االمتبار تس تطبةق  لمى تاتولا تا تالتةذ اليف الماتس االبتردائي 

)  ةررر تاتولررا البحررث اايررمةا ( ارري الفيررل الدراخرري ااول ،  ( تمتةررًذا28تكونررا تررا )
 وقد ،خفرت التاربا االختطاللةا لالمتبار لتا ةمي   

 تعدةل بعض تعمةتات االمتبار .  -
حخرراب تعرراتالت الخرررهولا واليررعوبا والتتةةررز   بحخررراب تعرراتالت الخررهولا واليرررعوبا  -

( 8.08واررد ،ا اتةرر  تفررردات االمتبررار تقبولررا ؛ حةررث إا اتةعهررا ارراءت ،كبررر تررا )
 كتا بالادول التالي   

 (1جدول )
 معامالت تمييز مفردات االختبار

 معامل التمييز م معامل التمييز س معامل التمييز س
1 4.56 6 4.56 11 4.67 

2 4.33 7 4.44 12 4.75 

3 4.44 5 4.56 13 4.44 

4 4.50 0 4.56 14 4.56 

5 4.67 14 4.44 15 4.67 
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تفردات تعاتالت  بات تس التحق  تا  بات االمتبار حةث كانت  ثبات االختبار :
  ( كتا بالادول التالي8.68كبر تا)ااءت قةتها ،االمتبار واالمتبار ككل تقبولا حةث 

 ( 4جدول )
 معامالت ثبات مفردات االختبار

معامل  الميارة م
 الثبات

 4.67 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال فٌما ٌقرأ.  1

 4.63 التمٌٌز بٌن ما ٌتصل بالموضوع المقروء وما ال ٌتصل.  2

 4.65 اكتشاف األخطاء فً نص مقروء.  3

 4.65 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ.  4

 4.62 إبداء الرأي فً شخصٌات قصة قرأها.  5

 4.50 الكل 

تس حخاب اتة  اازتنا التي اختغرقها التالتةذ اي اياابا وقخرتتها زمن االختبار :  -
 ( دقةقا. 68لمى لددهس واد ،ن  )

يرالحةت  لمتطبةر  ترس بعرد ضربط االمتبرار والتحقر  ترا الصورة النيائية لالختبـار :  -
 وضع  اي يورت  النهائةا.

 ثالثا : إعداد أوراق كتيب التمميذ ودليل المعمم:
 كتيب التمميذ :  - أ

تررس تيررتةس تاتولررا تررا ،ورا  لتررل التالتةررذ لمررى كررل توضرروع تررا توضررولات 
القررراءة الترري تررس تدرةخررها باخررتمداس إخررتراتةاةا التحطررات العمتةررا؛ لكرري ةقرروس التالتةررذ تررا 
ماللها بالتردرةب لمرى تهرارات القرراءة الناقردة ، وقرد ترر إلرداد ،ورا  العترل وار  المطروات 

 التالةا   
  تدرةبهس لمى تهارات القراءة الناقدة واانشطا التتعمقا بها  يذاليدف من كتيب التمم -2

 وا  مطوات وتراحل إختراتةاةا التحطات العمتةا .
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  حةرررث اشرررتتل التحتررروى لمرررى ) ااهرررداف ايارائةرررا  تحديـــد محتـــوى كتيـــب التمميـــذ -0
الخرررموكةا ، والتهرررارات الترررراد تنتةتهرررا اررري كرررل درس ، التحطرررات التمترررارة لتنفةرررذ كرررل 

، وكررذلف التعمةتررات المايررا بكررل تحطررا و،ورا  العتررل المايررا بكررل تحطررا ، درس 
 والتقةةس المتاتي لكل درس (. 

  وذلرف بعرضر  لمرى بعرض التحكترةا لمتحقر  ترا يرالحةت  ،   بط كتيـب التمميـذ -3
 وتعدةم  اي ضوء )رائهس وتقترحاتهس. 

  وذلف تا مالل تحدةد تا ةمي  إعداد دليل المعمم ،   - ب

  هدف الدلةل إلى التعرةف بةاراءات تنفةذ دروس القراءة وتنتةرا تهرارات  ىدف الدليل -2
 القراءة الناقدة باختمداس اختراتةاةا التحطات العتمةا. 

   تس إلداد الدلةل اي ضوء    مصادر إعداد الدليل  -0
بالفيررل الدراخرري كترراب المغررا العربةررا التقرررر لمررى تالتةررذ اليررف المرراتس االبترردائي  -

 .ااول
 تدرةس المغا العربةا بالترحما االبتدائةا. ،هداف -
ختراتةاةا التحطات العتمةا. -  تهارات القراءة الناقدة ، وا 
ـــدليل -3 خرررتراتةاةا  محتـــوى ال   اشرررتتل الررردلةل لمرررى تقدترررا و،هرررداف الررردلةل و،هتةتررر  ، وا 

التحطررررات العمتةررررا ، ومطرررروات تنفةررررذ إخررررتراتةاةا التحطررررات العمتةررررا ارررري الترررردرةس ، 
والوخائل واادوات واانشطا التعمةتةا ، والمطا الزتنةا لتدرةس التوضولات و،خالةب 

 التقوةس التتبعا .
نتهراء ترا إلرداد الردروس التري ةتضرتنها الردلةل باخرتمداس   بعرد اال  بط دليل المعمـم  -0

إختراتةاةا التحطات العتمةا ، تس لرض  لمى تاتولا تا الخادة التحكترةا ، وذلرف 
لمتحقرر  تررا ترردى تناخرربت  لمتطبةرر  لمررى التالتةررذ ) تاتولررا البحررث ( والتعرررف لمررى 
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،ى الخررررادة ترررردى كفاءترررر  ارررري تحقةرررر  ااهررررداف التر وبررررا ، وقررررد تررررس تعرررردةل كررررل تررررا ر 
 تعدةم . التحكتوا

  بعررررد إاررررراء التعرررردةالت الترررري اقترحهرررررا  التجربــــة االســــتطالعية لــــبعض الـــــدروس -0
التحكتررروا ، تررررس تارةررررب بعررررض الرررردروس لمررررى لةنررررا تررررا تالتةررررذ اليررررف المرررراتس 
االبتدائي؛ وذلف لمتحق  تا يالحةا الدلةل و،ورا  لترل التالتةرذ ، و،خرفرت التاربرا 

ض إاراءات الدروس وتعردةل بعرض اانشرطا التيراحبا االختطاللةا لا تعدةل بع
وضرررر  اادوات ارررري يررررورتها  لكررررل تحطررررا ، وكررررذلف تعرررردةل بعررررض التكمةفررررات ،  ررررس

 . النهائةا
: التحقــق مــن فاعميــة اســتخدام إســتراتيجية المحطــات العمميــة فــم تنميــة رابعــا

 ميارات القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائم : 
لمتحقرر  تررا االمةررا االخررتراتةاةا التخررتمدتا ارري تنتةررا تهررارات القررراءة الناقرردة لرردى 

 تالتةذ اليف الماتس االبتدائي ، تس القةاس بتا ةمي   
  تس امتةار تاتولرا ترا تالتةرذ اليرف المراتس االبتردائي  تحديد مجموعة الدراسة -

، وترس تقخرةس العةنرا  تحااظرا خروهاج –بتدرخا بنت النةرل االبتدائةرا ، بتدةنرا طهطرا 
 ( تمتةًذا .08إلى تاتولتةا   تارةبةا و،مرى ضابطا لدد تالتةذ كل تاتولا )

لمى  حةث تس تطبة  االمتبار قبمًةاالتطبيق القبمم الختبار ميارات القراءة الناقدة :  -
تاتولررا الدراخررا وتيررحةح االمتبررار وريررد النتررائ  لمتحقرر  تررا تكررااؤ التاتررولتةا 

بررةا  التتغةرررات ، و،خررفرت النتررائ  لررا لرردس واررود اررر  دال إحيررائًةاويررحا ضرربط 
تتوخررررطي دراررررات التاتولررررا التارةبةررررا والتاتولررررا الضررررابطا ارررري التطبةرررر  القبمرررري 
لالمتبرررار، تترررا ةررروحى بتكرررااؤ تاترررولتي الدراخرررا لمرررى امتبرررار القرررراءة الناقررردة ولمرررى 

   التختهداا ، كتا بالادول الترا  تهارات  المتس
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 (5)جدول  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطم درجات 

 مجموعتم البحث فم التطبيق القبمم الختبار القراءة الناقدة

 ن المهارة

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجرٌبٌة

قٌمة 
 "ت"

درجة 
 الحرٌة

االحتمال 
 المناظر

 ع م ع م

ن الحقٌقة والخٌال فٌما   ٌٌز ٌب التم
 ٌقرأ.

44 

1.15 1.45 1.24 1.40 4.21 

75 

4.54 

ن ما ٌتصل بالموضوع   ٌٌز ٌب التم
 المقروء وما ال ٌتصل.

1.45 4.71 1.14 4.04 4.25 4.75 

 4.64 4.47 4.64 2.44 1.10 2.14 اكتشاف األخطاء فً نص مقروء. 

 4.56 4.44 1.20 1.44 1.37 1.40 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ. 

إبداء الرأي فً شخصٌات قصة  
 قرأها.

1.35 4.50 1.25 1.43 4.23 4.51 

 4.04 4.47 3.10 6.34 3.47 3.25 االختبار ككل

حةث قاس تدريس مو وعات القراءة باستخدام إستراتيجية المحطات العممية :  -
الباحث بتدرةس توضولات القراءة لمتالتةذ تاتولا البحث باختمداس إختراتةاةا 
التحطات العمتةا، حةث تس شرح التقيود بايختراتةاةا ومطوات تنفةذها، 
والتعمةتات المايا بكل تحطا، وتوزة  اادوار لمى ،لضاء الفرة  الواحد،  كتا 

بداةا كل توضوع ، بةنتا درخت التاتولا تس توزة  ،ورا  لتل التالتةذ لمةهس اي 
 الضابطا بالطرةقا التعتادة . 

المتبار تهارات القراءة الناقدة لمى لةنا الدراخا ؛ وذلف لقب التطبيق البعدي  -
االنتهاء تا التدرةس ،  س تيحةح االمتبار وريد الدراات تتهةًدا لتعالاتها 

 إحيائًةا . 

 خامسا : رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا :  
والذي نص لمى ،ن   ل ةواد ار  دال إحيائةا  لمتحقق من صحة فرض البحث : -

بةا تتوخطي دراات التاتولا الضابطا والتاتولا التارةبةا اي التطبة  البعدي 
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الفرو  المتبار تهارات القراءة الناقدة ككل ليالح التاتولا التارةبةال، وتعراا داللا 
بةا تتوخطي تاتولتي الدراخا )الضابطا والتارةبةا( لمى امتبار القراءة الناقد، تس 
حخاب التتوخطات واالنحرااات التعةارةا وقةس لتل  لتاتولتةا   ةر ترتبطتةا  

Independent- sample T Test     تس اختمداس برناتSPSS   وكانت النتائ ،
 كتا ةمي 

 (6جدول )
واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطم درجات المتوسطات 

 مجموعتم البحث فى التطبيق البعدي الختبار القراءة الناقـــدة

 ن المهارة 

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 التجرٌبٌة

قٌمة 
 "ت"

درجة 
 الحرٌة

االحتمال 
 المناظر

 ع م ع م

التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال فٌما 
 ٌقرأ.

44 

3.54 1.41 4.34 1.16 2.77 

75 

4.447 

التمٌٌز بٌن ما ٌتصل بالموضوع 
 المقروء وما ال ٌتصل. 

3.55 1.15 4.64 1.22 3.06 4.444 

اكتشاف األخطاء فً نص 
 مقروء.

3.44 1.34 4.05 1.24 5.55 4.444 

 4.444 4.74 1.46 3.55 1.55 2.25 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ. 

إبداء الرأي فً شخصٌات قصة 
 قرأها.

4.44 1.54 4.05 1.25 3.44 4.443 

 4.444 6.60 3.77 22.65 4.16 16.74 االختبار ككل

( ،ا قةس لتل لتهارات امتبار القراءة الناقدة 6ةتضح تا بةانات الادول )
(، 6.62، 3.80، 0.28، 3.33، 3.26، 0.22واالمتبار ككل كانت لمى الترتةب )
، 8.883، 8.888، 8.888، 8.888، 8.882وقةس االحتتال التناظرة لها كانت )

( ،ي ،ا الفرو  بةا تالتةذ تاتولتي الدراخا 8.83( واتةعها ،قل تا تختوى )8.888
دالا ، وهذ  الداللا ليالح تتوخطات دراات تالتةذ التاتولا  الضابطا والتارةبةا ارو 
( والتي كانت 00.63، 0.23، 3.03، 0.23، 0.68، 0.38التارةبةا التي بمغت )

، 3.38بدورها ،كبر تا تتوخطات التاتولا الضابطا والتي بمغت لمى الترتةب )
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اةا التحطات ( ، وهذا ةعنى ،ا اختمداس إختراتة26.28، 0.88، 0.03، 3.08، 3.33
 العمتةا ،خهس اي تحخا تختوةات التالتةذ اي تهارات القراءة الناقدة. 

 أثر المحطات العممية فم تنمية ميارات القراءة الناقدة : 
لتحدةد تدى االمةا ايختراتةاةا التختمدتا اي تنتةا تهارات القراءة الناقدة التحددة 

 اي البحث الحالي تس حخاب تا ةمي   

 إستراتيجية المحطات العممية فم تنمية ميارات القراءة الناقدة : حجم أثر  - أ

( ،ا حاس اا ر بامتيار شدةد ةقةس تب ةر 0، 0880،وضح حخا خالتا )
التتغةر التختقل اي التتغةر التاب . وةعتتد حخاب حاس اا ر لمى نوع االمتبار 

باختمداس التعادلا  ايحيائي؛ حةث ةتس حخاب حاس اا ر التقابل لكل امتبار إحيائي
 التناخبا.

وتا الطر  التناخبا لحخاب حاس اا ر اي حالا لامتبار لتل، حخاب قةتا    
 ، وذلف باختمداس التعادلا اآلتةا Eta-Squareترب  إةتا 

 (7جدول )
 حجم أثر المتغير المستقل فم تنمية ميارات القراءة الناقدة

 قٌمة "ت" المهارة
درجة 
 الحرٌة

 قٌمة
 " مربع اٌتا "

 الداللة

 2.77 التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال فٌما ٌقرأ.

75 

 متوسط 4.40

التمٌٌز بٌن ما ٌتصل بالموضوع المقروء وما 
 ال ٌتصل. 

 قوى 4.17 3.06

 قوى 4.25 5.55 اكتشاف األخطاء فً نص مقروء.

 قوى 4.22 4.74 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ. 

 متوسط 4.11 3.44 شخصٌات قصة قرأها.إبداء الرأي فً 

 قوى 4.36 6.60 االختبار ككل
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ةتضح تا الادول الخاب  ،ا حاس ، ر إختراتةاةا التحطات العمتةا كاا تتوخًطا 
بداء الر،ي اي شميةات قيا بةا الحقةقا والمةال اةتا ةقر،  اي تنتةا تهارتي التتةةز ، وا 

بةنتا كاا يختراتةاةا التحطات العمتةا  8.22 ،8.82قر،ها، حةث بمغت قةتا ترب  اةتا 
حاس ، ر قوى اي تهارات التتةةز بةا تا ةتيل بالتوضوع التقروء وتا ال ةتيل ب  ، 
دراف ،وا  التناقض اةتا ةقر، ، واالمتبار ككل  واكتشاف اامطاء اي نص تقروء ، وا 

 8.20حةث كانت قةس ترب  اةتا ،كبر تا 

 :  المحطات العمميةفاعمية إستراتيجية  - ب
لتحدةد تدى االمةا اختراتةاةا التحطات العمتةا اي تتغةر الدراخا التاب ،  تس 

 بمةفل باختمداس  التعادلا   “ حخاب نخبا الكخب التعدل ل 
    س / د( –س( + )ص  –س / د  –نسبة الكسب المعدل = )ص 

 حيث:  "ص": متوسط الدرجة فم االختبار البعدي            
 : متوسط الدرجة فم االختبار القبمم و "س"       
 : النياية العظمى لالختبار و "د" 

 (8جدول )
 فاعمية استراتيجية المحطات العممية فم تنمية ميارات القراءة الناقدة

 المهارة
النهاٌة 
 العظمى

متوسط 
التطبٌق 
 القبلً

متوسط 
التطبٌق 
 البعدي

معامل 
"بلٌك

" 

الدرجة 
 الحرجة

 الداللة

ن الحقٌقة والخٌال فٌما   ٌٌز ٌب التم
 ٌقرأ.

6 1.24 4.34 1.2 

1.2 

 فاعل

ن ما ٌتصل بالموضوع   ٌٌز ٌب التم
 المقروء وما ال ٌتصل.

 فاعل 1.3 4.64 1.14 6

اكتشاف األخطاء فً نص  
 مقروء.

 فاعل 1.2 4.05 2.44 6

 4.0 3.55 1.44 6 إدراك أوجه التناقض فٌما ٌقرأ. 
غٌر 
 فاعل

إبداء الرأي فً شخصٌات قصة  
 قرأها.

 فاعل 1.4 4.05 1.25 6

 فاعل 1.2 22.65 6.34 34 االختبار ككل
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( الخاب  ،ا إختراتةاةا التحطات العمتةا ذات االمةا تقبولا 0ةتضح تا الادول ) -
، اي تهارات   التتةةز بةا الحقةقا والمةال اةتا ةقر،، والتتةةز بةا تا ةتيل 
بداء  بالتوضوع التقروء وتا ال ةتيل ب  ،اكتشاف اامطاء اي نص تقروء ، وا 

ل حةث بمغت نخبا الكخب التعدل الر،ي اي شميةات قيا قر،ها، واالمتبار كك
بةنتا كانت ايختراتةاةا  ةر  2.0قةتا ،كبر تا ،و تخاوى النخبا الحراا لبةف 

ويرجع الباحث السبب فم ذلك االما اي تهارة ) إدراف ،وا  التناقض اةتا ةقر،(؛ 
   إلى :  

يعوبا تمف التهارة لمى تالتةذ اليف الماتس، وحااتها إلى تزةد تا  -
 التدرةب لةتتكا التالتةذ تا إتقانها. 

حااا هذ  التهارة إلى تزةد تا اانشطا التتدراا اي التختوى لمتدرةب لمةها ،  -
وكذلف زةادة لدد ااخئما الواردة لقب كل تحطا والتي تقةس تدى تتكا  التالتةذ 

  التهارة.تا تمف 
ضرورة االختعانا بنيوص قرائةا تحتل بعض ،وا  التناقض دامل التحطات  -

 القرائةا، ،و الخت  بيرةا لتدرةب التالتةذ لمى اهس تمف التهارة واكتخابها.   

 سادسا : تحميل النتائج وتفسيرىا : 
ار ، بتت النتائ  تفو  التاتولا التارةبةا لمرى الضرابطا اري التطبةر  البعردي المتبر -

القراءة الناقدة ككل ، واري كرل تهرارة لمرى حردة تقارنرا برالتطبة  القبمري ، وتتفر  هرذ  
النترررائ  تررر  ترررا ورد بايطرررار النظرررري لمبحرررث ، وترررا تويرررمت إلةررر  بعرررض الدراخرررات 
الخررابقا الررواردة ارري البحررث الحررالي تررا نتررائ  ، وتنهررا دراخررا كررل تررا   خررناء تحتررد 

( ، و 0823( و ادة ممةرل تنخري )0823) ( ، وخعةد الخةد الترقاقي0822حخا )
 (.0822( ، و،كرس إبراهةس )0826هالا تحتد طمعت )
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كتا ، بتت النتائ  االمةا اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي تنتةا تهارات  -
القراءة الناقدة لدى تالتةذ التاتولا التارةبةا؛ وتتف  هذ  النتةاا ت  تا ورد 

،هتةا اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي بايطار النظري لمبحث لا 
التدرةس ونتائ  بعض الدراخات الخابقا التي ، بتت االمةا إختراتةاةا التحطات 

ةتاا 0820العتمةا اي تدرةس المغا العربةا وتنها دراخا   رقةا تحتود ، ) (، وا 
ةتاا تحتد ار ل )0802لمى إبراهةس )  (. 0802( ، وا 

رجاعيا إلى أن استخدام إستراتيجية المحطات ويمكن تفسير ىذه الن تائج وا 
 العممية أسيمت فم: 

تنشةط القدرات العقمةا لمتالتةذ ، وح هس لمى التفكةر الناقد؛ وتا  س زاد إقبالهس لمى  -
 القراءة والتشاركا اي الحوار وتناقشا التوضولات والتواد القرائةا التقدتا ونقدها. 

لمتالتةذ دامل التحطات العمتةا تا بةا يورةا تنوع تيادر التعراا التقدتا  -
واختشارةا وخت  بيرةا وتكنولواةا واختشارةا وتتحف شت  و ةرها لند تقدةس 

بشكل اعال اي اكتخاب التعموتات  تحتوى التوضولات الدراخةا التقدتا، خالد
قبالهس لمى  بطرةقا تماطب ،ك ر تا حاخا، وتاذب انتباههس وتزةد تا دااعةتهس وا 

 القراءة واالطالع والبحث والنقد. 
التحطات التعمةتةا اي تواةر بةئا تعمس  رةا )تنا تتةح لمتالتةذ الحركا  خالدت   -

وار اةتا بةنهس زاد تا ارص دامل حارة الدراخا اي اتاا  تحدد، وتوزة  ااد
يدار الحكس.  تتارختهس لتهارات التفكةر العمةا كالتتةةز والتقوةس وا 

التعمس الفعال والتشاركا ايةاابةا لمتالتةذ وتعمتهس اي تاتولات وترور التاتولا  -
بالتحطات تعا وتحتمهس التخئولةا اي اييرار لمى إنااز التهتا التواودة اي كل 

 تحطا. 
حطات العمتةا بةئا تعمس تفالمةا اعمت التالتةذ هس تحور العتمةا التعمةتةا وارت الت -

، تتا شاعهس لمى القراءة التفالمةا والبحث ويواًل لمتعراا ، اهس لس ةختقبموا 
التعموتات تا التعمس لحفظها ، بل قر،وا اي التحطا القرائةا ، وحمموا واخروا 
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ي التحطا اليورةا ، كتا شاهدوا ااشكال واليور التتعمقا بتوضوع الدرس ا
اةدةوهات تعمةتةا ولروًضا تقدةتةا تتعمقا بتوضوع الدرس باختمداس ،اهزة الحاخب 

لشميةا  اآللي اي التحطا ايلكترونةا ، واي تحطا تتحف الشت  تقتيوا دوًرا
لها لالقا بتوضوع الدرس، واي التحطا االختشارةا قدس التالتةذ ،خئمتهس 

مبةر ،و تتميص ،و التعمس حول توضوع الدرس، كل ذلف كاا ل  واختفخاراتهس ل
دور اي ربط تعاراهس الخابقا بمبراتهس وتعاراهس التكتخبا مالل التحطات العمتةا 

 اي تنتةا تهارات القراءة الناقدة لدةهس.  التمتمفا تتا خالد
كل تحطا ، اختترارةا التقوةس والتتابعا وااللتتاد لمى التقةةس التكوةني اي نهاةا  -

واي نهاةا توضوع الدرس ، واي نهاةا الفيل الدراخي كاا ل  ، ر اي تقدةس التغذةا 
 الرااعا لمتالتةذ لمتعرف لمى تواطا القوة والضعف. 

 سابعا : توصيات البحث : 
 اي ضوء تا تويل إلة  البحث الحالي تا نتائ  ةتكا تقدةس التويةات التالةا   

العربةا لمى إختراتةاةات تدرةس حدة ا تركز لمى تختوةات تدرةب تعمتي المغا  -
 ،لمى كالتفخةر والتحمةل والتقوةس وايبداع لند تدرةس دروس القراءة.

ضرورة اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي اروع المغا العربةا التمتمفا لتا لها  -
 تا اوائد تربوةا. 

اءة الناقدة لدى التالتةذ؛ يلداد اةل ضرورة اهتتاس التعمتةا بتنتةا تهارات القر  -
يدار الحكس لمة ، وكذلف  لتال العقل اةتا ةقر،، وا  قادر لمى التفكةر والنقد وا 

 تشاعةهس لمى البحث واالطالع لتنتةا تهاراتهس القرائةا بتختوةاتها التمتمفا.   
،هتةا تنوة  وخائل وطر  لرض التعمتةا لمتوضولات القرائةا وا  رائها بيور   -

ورخوس توضةحةا ، ووخائل تكنولواةا ورقتةا تتا ةخهس اي دااعةا التالتةذ لمقراءة 
بداء الر،ي.  والبحث وا 
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 ثامنا : مقترحات البحث :  
 استكماال لمبحث الحالم يقترح الباحث إجراء دراسات حول : 

اختمداس التحطات العمتةا اي تنتةا تهارات الفهس القرائي لدى الطالب اي تمتمف   -2
 التراحل الدراخةا. 

اختمداس التحطات العمتةا اي تنتةا بعض تهارات القراءة ايبدالةا ، ،و التعبةر  -0
 الكتابي، ،و التذو  اادبي لدى تالتةذ الترحما االبتدائةا . 

 نتةا ااداء المغوي لدى تالتةذ الترحما االبتدائةا. اختمداس التحطات العمتةا اي ت -3
ختراتةاةات ،مرى لموقوف   -0 إاراء دراخا تقارنا بةا إختراتةاةا التحطات العمتةا وا 

 لمى ،ةهس ،ك ر االمةا اي تنتةا القراءة الناقدة.
إاراء دراخات ،مرى لا ، ر التحطات العمتةا لمى اروع ،مرى لمغا العربةا،   -3

 ولتختوةات تعمةتةا تمتمفا. 
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 المراجع
 المراجع العربية : أواُل : 

(  االمةا الدت  بةا إختراتةاةتي التحطات العمتةا 0802ابتخاس لز الدةا تحتد ) -2
وحدائ  اااكار اي تنتةا التفكةر التنت  وحب الرةاضةات لدى تالتةذ 

، الاتعةا التيرةا مجمة تربويات الريا ياتالترحما ايلدادةا، 
 . 006-000(،ص2(،ع)0لتربوةات الرةاضةات،ت )

(  ، ر التدرةب لمى تهارات  0823 ز  وخعاد كرةس الوائمي) ابتهال تحتود ،بو ر  -0
القراءة الناقدة اي تحيةل طالبات اليف العاشر ااخاخي واتااهاتها 

خمخما العموس مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات، نحو قراءتها، 
 (.6(،ع)00اينخانةا واالاتتالةا، ت )

، ر برنات  تعمةتي اي القراءة   (0820إختالةل ربابعا ولبد الكرةس ،بو ااتوس) -3
الناقدة اي تنتةا تهارات القراءة الناقدة والكتابا الناقدة وايبدالةا لدى 

مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية طمبا اليف العاشر اي ااردا، 
 (. 3(،ع)06امخطةا ، ت )، 

تنتةا (  إختراتةاةا قائتا لمى اانشطا التتدراا ل0822،كرس إبراهةس قحوف ) -0
تهارات القراءة الناقدة والتةول نحو تعمس المغا العربةا لدى تالتةذ الترحما 

 (،63كمةا التربةا ، ااتعا خوهاج، ج)، المجمة التربويةاالبتدائةا، 
 .280-33ص

(  االمةا إختراتةاةا حمقات القراءة اي تنتةا بعض 0820) ،تل تحروس تحتود  -3
ى طالب اليف ااول ال انوي، رخالا تهارات القراءة الناقدة والكتابا لد

 تااختةر كمةا التربةا ، ااتعا دتنهور. 
(  االمةا إختراتةاةا التحطات العمتةا الرقتةا اي تنتةا 0802إةتاا لمي إبراهةس) -6

بعض تهارات الكتابا التبتمةا والكفاءة الرقتةا لدى طالب الترحما 
(، ص 28كمةا التربةا، ااتعا خوهاج، ج)المجمة التربوية، ال انوةا ، 

288-230  . 
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(  االمةا اختمداس التحطات العمتةا اي تدرةس المغا 0802إةتاا تحتد ار ل) -2
العربةا لمى تنتةا االختةعاب التفاهةتي وتهارات التذو  اادبي لدى 

،  كمةا التربةا، ااتعا خوهاجالمجمة التربوية تالتةذ الترحما ايلدادةا، 
  2368 -2382ص (،23ج)

برنات  ،نشطا تقترح قائس لمى التحطات العتةا  ( 0823تهاني تحتد خمةتاا) -0
مجمة يكخاب ،طفال الروضا بعض التفاهةس العمتةا ولتمةات العمس ، 

( ، ص 0( ع)20، الاتعةا التيرةا لمتربةا العمتةا، ت )التربية العممية
2 - 03  . 

(  التفاهةس المغوةا لند 0822الدةا) حاتد لبد الخالس ورشدي طعةتا ولادل لز -2
 ااطفال ، تهاراتها، تدرةخها ، تقوةتها ،لتاا   دار التخةرة.

اللا العمتةا اي البحوث الداللا ايحيائةا والد (  0880حخا لمي خالتا ) -28
ج. ااتعا انوب الوادي، ، كمةا التربةا بخوها المجمة التربويةالتربوةا. 

 20-2، ص(08العدد)
( الترا  اي انوا القراءة العربةا لتشكةل إنخاا لربي 0826حاتا )حخا خةد ش -22

 ادةد، القاهرة   دار العالس العربي.
( الترا  اي تعمةس المغا العربةا وتعمتها 0820) حخا شحاتا وترواا الختاا  -20

 ،القاهرة  تكتبا الدار العربةا لمكتاب. 
ات العمتةا اي ، ر اختمداس إختراتةاةا التحط ( 0823حناا تيطفى ،حتد) -23

تدرةس العموس لمى التحيةل التعراي وتنتةا لتمةات العموس والتفكةر 
ايبدالي والدااعةا نحو تعمس العموس لدى تالتةذ اليف الراب  االبتدائي، 

، الاتعةا التيرةا لمتربةا العمتةا ، المجمة المصرية لمتربية العممية
  .200-33(، ص6( ع )26ت )

(  اعالةا إختراتةاةا التحطات العمتةا اي تنتةا 0826دلاء كتال ياد ) -20
التفاهةس العمتةا ولادات العقل التنتاا لدى طالب الترحما ال انوةا اي 

 تادة ااحةاء، رخالا تااختةر، كمةا التربةا ، ااتعا التنيورة. 
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تنتةا تهارات (  برنات  قائس لمى القراءة التفالمةا ل0822رحاب ،حتد لبد الحتةد) -23
القراءة الناقدة لدى طالب اليف ااول ال انوي، رخالا تااختةر ، كمةا 

 التربةا ، ااتعا بنها. 
(  تعمةس القراءة واادب، إختراتةاةا تتنولا 0886رشدي طعةتا وتحتد الشعةبي) -26

 لاتهور تمتمف، القاهرة   دار الفكر العربي. 
ةا التحطات العمتةا اي تدرةس النحو (  االمةا إختراتةا0820رقةا تحتود ،حتد ) -22

لمى تنتةا التحيةل النحوي وبعض تهارات تا وراء التعراا لدى تالتةذ 
 -338، ااتعا ،خةوط ، صمجمة كمية التربيةالترحما ايلدادةا، 

082. 
(   االمةا برنات  قائس لمى تدمل القراءة التشاركةا لتنتةا 0820روال نعةس حخا ) -20

قدة واالتاا  نحو القراءة لدى طالبات اليف ااول تهارات القراءة النا
، ااتعا التمف خعود، مجمة رسالة التربية وعمم النفسال انوي، 

 . 282-22(،ص 62ع)
(  نتوذج تدرةخي تقترح قائس لمى تدمل التحمةل 0822رةس ،حتد لبد العظةس) -22

ء اامالقي لبعض القضاةا الادلةا لتنتةا تهارات القراءة الناقدة والذكا
مجمة كمية التربية فم العموم اامالقي لدى طالب الترحما ال انوةا، 

(، 0(، ع)02، كمةا التربةا ، ااتعا لةا شتس، ،ت ) التربوية
 .060-202ص

(  االمةا اختمداس تدمل التعمس الممةط اي تدرةس 0823خعةد الخةد الترقاقي ) -08
تالتةذ اليف  القراءة لمى التحيةل وتنتةا تهارات القراءة الناقدة لدى

الماتس االبتدائي، رخالا تااختةر ، كمةا التربةا بالغردقا، ااتعا 
 انوب الوادي. 

(  االمةا اختمداس ،نشطا الذكاءات التتعددة لمى تنتةا 0822خناء تحتد حخا ) -02
تهارات القراءة الناقدة و الكتابا ايبدالةا و الداا  لينااز لدى تالتةذ 

، كمةا التربةا، ااتعا لمجمة  التربويةااليف الخادس االبتدائي، 
 .200-03(،ص38خوهاج، ج)
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، ر اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي تنتةا  ( 0822خهاس ،حتد الشااعي) -00
تهارات التفكةر الناقد وبعض لادات العقل اي تادة االقتياد التنزلي 

التربية مجمة بحوث عربية فم مجاالت لدى تمتةذات الترحما ايلدادةا، 
 .  302-332( ، ص 0، رابطا التربوةةا العرب، ع)النوعية

(  االمةا برنات  قائس لمى  اختمداس التابمت وشبكا 0822خوزاا حخةا خراج) -03
اينترنت اي ضوء النظرةا التوايمةا لتدرةس الكةتةاء بةختراتةاةتي 

رةس التحاكاة التفالمةا والتحطات العمتةا الرقتةا اي تنتةا تهارات التد
المجمة الرقتي والتخئولةا التهنةا لمطالب التعمتةا بكمةا التربةا، 

 .2203-2002(، ص60، كمةا التربةا ، ااتعا خوهاج ، ج) التربوية
(  ، ر إختراتةاةا التحطات العمتةا اي التحيةل 0826طار  كتال داود ) -00

 مجمة البحوثولادات العقل لدى طالب الراب  العمتي اي تادة ااحةاء، 
 .320-022(،ص38، ااتعا بغداد،ع)التربوية والنفسية

(   االمةا تدرةس تقرر ااحةاء باختمداس إختراتةاةا 0820) لايس تحتد إبراهةس -03
تحطات التعمس اي تنتةا الةقظا الذهنةا واالختةعاب التفاهةتي لدى 

، ااتعا مجمة الدراسات التربوية والنفسيةطالب اليف ااول ال انوي، 
 . 003-006(، ص 0(،ع)20ابوس، ت )الخمطاا ق

(  ، ر اختمداس إختراتةاةا تحطات التعمس اي 0822لبد الرحةس ،حتد خالتا ) -06
تنتةا االختةعاب التفاهةتي اي العموس لدى تالتةذ الترحما ايلدادةا، 

(، 32، ااتعا انوب الوادي ، كمةا التربةا بقنا، ع)مجمة العموم التربوية
 .  632-602ص 

(  برنات  قائس لمى التمتذة التعراةا اي تنتةا 0820س لباس ،تةا )لبد الرحة -02
مجمة كمية تهارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبا المغا العربةا، 

 228-226(،ص33، ااتعا طنطا ،ع)التربية
(  طرائ  تدرةس 0882لبد اهلل متةس إتبو، وخمةتاا تحتد البموشي ) -00

 ا   دارالتخةرة.  العموس،تفاهةس وتطبةقات تربوةا ، لتا
( االمةا إختراتةاةا اليراع التعراي لتنتةا 0820) لبد اهلل تحتد )ل تتةس  -02

تهارات القراءة الناقدة لمطالب التعاقةا ختعةا بالترحما التتوخطا، 
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، ااتعا ايتارات العربةا التتحدة، المجمة الدولية لألبحاث التربوية
 .020-068(،ص36ع)

  ، ر إختراتةاةا التحطات العمتةا اي التحيةل (0820لزة يالح الزهراني) -38
وبعض لتمةات العمس اي العموس لدى تمتةذات اليف الخادس االبتدائي 

، التركز القوتي مجمة العموم التربوية والنفسيةبتدةنا تكا التكرتا، 
 . 262-203(، ص 26(،ع)0لمبحوث بغزة، ت )

ةا التحطات العمتةا اي ( تطبة  إختراتةا0822لمي تحةي الدةا لبد الرحتا ) -32
تدرةس العموس لتنتةا الولي البةئي لدى تالتةذ الترحما االبتدائةا، 
المؤتمر العممم العشرون : الثقافة البيئية العممية ، آفاق وتحديات ، 

 .230-202، ص 0822، ةولةو الجمعية المصرية لمتربية العممية
ني اي تنتةا ، ر اختراتةاةا العيف الذه ( 0823 ادة ممةل تنخي ) -30

تهارات القراءة الناقدة لدى طمبا اليف الخادس االبتدائي اي ااردا، 
، مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانيةواتااهاتهس نحو القراءة، 

 .236-228( ، ص2(،ع)23ت )
االمةا اختراتةاةا القراءة التيوةرةا اي تنتةا  ( 0802ااطتا حخني لطا) -33

مجمة تاا  نحوها َلدى طالب کمةات التربةا، تهارات القراءة الناقدة واال
 .228-222(، ص 2(، ج)03، ااتعا لةا شتس، ع) كمية التربية

(  تويةات التؤتتر العمتي الحادي 0822اتحي لمى ةونس وتحتد تحتد خالس ) -30
لشر لماتعةا التيرةا لمقراءة والتعراا بعنواا تعمس القراءة بةا تهاس 

ةولةو  02-08اي الوطا العربي  التعمس وتوااها يعوبات التعمس
، الاتعةا التيرةا لمقراءة والتعراا،  مجمة القراءة والمعرفةس ، 0822

    02-22كمةا التربةا ، ااتعا لةا شتس، ص 
(  االمةا برنات  قائس لمى تدمل القراءة 0826تاهر شعباا لبد الباري) -33

ى تالتةذ الترحما االختراتةاةا التشاركةا لتنتةا تهارات القراءة الناقدة لد
(، 0، ع) ، مجمة العموم التربوية والنفسية بالبحرينايلدادةا

 .000-003(،ص22ت )
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(  االمةا تدرةس وحدة لاارض وتواردهال باختراتةاةا 0822تحتد خعد العرابي ) -36
التحطات العمتةا اي تنتةا التحيةل واالتاا  البةئي لدى طالب اليف 

،  المجمة المصرية لمتربية العمميةالماتس االبتدائي بتدةنا ادة، 
 02-2(،ص20(،ع)00الاتعةا التيرةا لمتربةا العمتةا، ت )

(  ، ر اختمداس إختراتةاةا التحطات العتمةا اي 0822تحتد لبد الكرةس الالزي ) -32
تنتةا االتاا  نحو تادة الرةاضةات لدى طالب اليف الراب  اادبي، 

، الااتعا ااردنةا،  اعيةمجمة دراسات العموم اإلنسانية واالجتم
 .   200-233(، ص06ت )

(  االمةا إختراتةاةا قائتا لمى تعمةس التفكةر اي 0823تحتد اؤاد الحواتدة ) -30
تنتةا تهارات القراءة الناقدة لدى طمبا اليف الماتس االبتدائي ، 

-223( ، ص0( ع )22، ت  ) المجمة األردنية فم العموم التربوية
202     

(  االمةا برنات  قائس لمى التحطات العمتةا التدتاا 0802تحتد تحتود رخالا) -32
لرةاضةا واالتاا  نحو تهنا اي تنتةا تهارات التفكةر التبتمي والبرالا 

مجمة التدرةس لدى الطالب التختادةا بكمةا التربةا شعبا الرةاضةات ، 
 ، (00، ت )الاتعةا التيرةا لتربوةات الرةاضةات ،تربويات الريا يات

 . 203-28(،ص 2) ع
(  االمةا اختمداس التحطات العمتةا اي تدرةس 0808تحتود تحتد تيطفى) -08

التارة  لمى التحيةل وتنتةا الدااعةا نحو تعمس التارة  لدى طالب 
، الاتعةا مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةالترحما ال انوةا، 

 . 200-20(، ص202التربوةا لمدراخات االاتتالةا، ع)
(  ، ر تنتةا تهارة القراءة الناقدة اي االتااهات 0886تروى تحتد لبد الوهاب) -02

نحو القراءة لدى تالتةذ الترحما االبتدائةا، رخالا تااختةر، تعهد 
 الدراخات والبحوث التربوةا، ااتعا القاهرة. 

رةا (  إختراتةاةا تدرةخةا تقترحا اي ضوء النظ0823ترواا ،حتد الختاا) -00
التوخعةا لتنتةا تهارات القراءة الناقدة والتفالمةا لمنيوص اادبةا لدى 
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، ااتعا لةا شتس ،  مجمة كمية التربيةتالتةذ الترحما ايلدادةا، 
 . 302-033(،ص0(،ج)32ع)

(  االمةا اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي 0822تيطفى زكرةا ،حتد) -03
ةا التفاهةس الاغرااةا وتهارات التفكةر تدرةس الدراخات االاتتالةا لتنت

، ااتعا  مجمة كمية التربيةالبيري لدى تالتةذ اليف الراب  االبتدائي، 
 .06-02(، ص 0( ع)22كفر الشة  ،ت  )

(  التفالل بةا ،خموبي تقدةس التحطات العمتةا 0822) تيطفى تحتد الشة  -00
و، ر  اي تنتةا تهارات التفكةر  HBDو،نتاط الخةطرة الدتا ةا لهةرتاا 

التتشعب والكفاءة الذاتةا التدركا وتحيةل العموس لدى تالتةذ الترحما 
، الاتعةا التيرةا لمتربةا  المجمة المصرية لمتربية العمميةايلدادةا، 
 .  000 -203( ص 2( ع )00العمتةا، ت )

ا القائتا لمى (  االمةا إختراتةاةا التحطات العمتة0822تنى تيطفى كتال ) -03
التعمس التعاوني اي تنتةا التحيةل العمتي وااداء التدرةخي لدى طالب 

( 08، ت ) مجمة التربية العمميةكمةا التربةا شعبا الفةزةاء والكةتةاء ، 
 . 222-03( ، ص 6ع)

(  االمةا اختمداس إختراتةاةا التحطات العمتةا اي تدرةس 0822تي كتال دةاب ) -06
ارات الفهس التارةمي لدى طالب اليف ااول ال انوي، التارة  لتنتةا ته

، الاتعةا التربوةا مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية 
 . 008-220لمدراخات االاتتالةا ،ص 

، ر القراءة الناقدة لمى التعبةر  ( 0880ناةل دروةش الشرلا واارس يالح تحتد) -02
دراسات العموم ما الكتابي لدى طالب اليف العاشر ااخاخي، تا

 (. 2(،ع)32، ااردا، ت )التربوية
(  االمةا برنات  إ رائي قائس لمى القيص الترا ي اي 0826هالا تحتد طمعت ) -00

تنتةا تهارات القراءة الناقدة لتالتةذ اليف الماتس االبتدائي، رخالا 
 تااختةر، كمةا التربةا ، ااتعا حمواا. 
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ا برنات  قائس لمى التحطات العمتةا اي (  االمة0822) هبا تحتد لبد النظةر -02
تنتةا التحيةل وتهارات القرا الحادي والعشرةا لدى تالتةذ الترحما 

مجمة تربويات االبتدائةا التتفوقةا لقمةا ذوي يعوبات تعمس الرةاضةات، 
( 28( ع )08، الاتعةا التيرةا لتربوةات الرةاضةات، ت  )الريا يات

 . 22-00ص 
(  اعالةا اختراتةاةات القبمةات العراانةا اي 0820) ةدهدى اهتي لبد الحت -38

تنتةا تهارات القراءة الناقدة واالتاا  نحوها لدى طالب الترحما ال انوةا، 
 رخالا دكتورا ، تعهد الدراخات التربوةا، ااتعا القاهرة. 

(  طرائ  حدة ا اي تعمةس المغا العربةا، دخو  0820هدى تيطفى لبد الرحتا ) -32
 عمس وايةتاا لمنشر والتوزة .    دار ال

(  ، ر اختمداس القراءة الناقدة اي تدرةس 0886) وائل يالح الخوةفي  -30
النيوص اادبةا لمى تنتةا بعض تهارات التذو  اادبي والتةول 
الشعرةا لدى طالب اليف ااول ال انوي، رخالا تااختةر، كمةا التربةا، 

 ااتعا التنةا. 
االمةا إختراتةاةا المرةطا الداللةا اي تنتةا تهارات  ( 0880وحةد الخةد حااظ) -33

مجمة دراسات فم المناىج القراءة الناقدة لدى طالب الترحما ال انوةا، 
 (. 232، الاتعةا التيرةا لمتناه  وطر  التدرةس، ع)وطرق التدريس

(  اعالةا اختمداس التحطات العمتةا اي تدرةس وحدة 0822والء تحتد الشوبكي) -30
والحةاة النباتةا اي تير وخكاا تير لتنتةا تهارات التفكةر التناخ 

مجمة كمية البيري لدى طالب الترحما ال انوةا اي تادة الاغرااةا، 
 .  600 -660(، ص 3(،ج)282، ااتعا التنيورة، ع)التربية
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