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 مشتخلص البحح:
لقػػرا ة التنميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري ىػػدؼ ىػػذا البنػػث تنميػػة ميػػارات ا

المتضػػػػمنة قػػػػه مقػػػػرر القػػػػرا ة العربيػػػػة لتدميػػػػذ السػػػػؼ اروؿ ا اػػػػدادي العػػػػاـ باسػػػػت داـ 
 التعمػػيـ المتمػػايزت ولتنقيػػؽ ىػػدقه ىػػذا البنػػث  اػػد  إسػػتراتيجيةم مقترنػػة ةاعمػػة امػػ  مػػد ؿ 

الػواه  رات القػرا ة التنميميػة، ومقيػاس  ميػا بميارات القرا ة التنميمية، وا تبار   البانث: ةاعمةً 
ستراتيجية ةاعمة ام  مد ؿ التعميـ المتمايزبمااىيـ ارمف الاكري،   .وا 

مف تمميػذات مدرسػته: منيػة  بنثية مكونة مف ستيف تمميذةً  وا تار البانث مجمواةً 
. تػـ تقسػي ميف النيط ا ادادية بنات، ونامد ابػد الغنػه مسػعود ا اداديػة، بمناقظػة الايػـو

تمميػػػذة يمػػػثمف المجمواػػػة  01تمميػػػذة يمػػػثمف المجمواػػػة التجريبيػػػة، و 01إلػػػ  مجمػػػواتيف: 
 الضابطة.

قااميػػة ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ  مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػه  وتوسػػؿ البنػػث إلػػ 
، وكػذلؾ امػ  نػدة ميػارات اخ تبػارمف  ككؿ، وقه كؿ ميارة  ميارات القرا ة التنميميةتنمية 
 المتضمنة قه مقرر القرا ة العربية. الواه بمااىيـ ارمف الاكريتنمية  قه قااميتو

وقػػػه ضػػػو  نتػػػاعج البنػػػث، يوسػػػه البانػػػث بتوظيػػػؼ التعمػػػيـ المتمػػػايز قػػػه تنميػػػة  
الميػػارات المغويػػة قػػه كػػؿ المرانػػؿ التعميميػػة، واخىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػةت 

 .  لدى التمميذ والنقدميؿ لكونيا تنمه القدرة ام  التمييز والتن
ماػاىيـ  ارمػف الػواه  -التنميميػةالقػرا ة  -التعمػيـ المتمػايز -إستراتيجية: الكممات الماتانية

 المرنمة ا ادادية. -الاكري
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Abstract 

The research aims to develop the analatical reading skills and the 

intellectual security concepts included in the Arabic reading for the first grade 

preparatory pupils.  

To achieve the goals of the research, the researcher prepared a 

questionnaire of analatical reading skills, analatical reading skills test, a scale 

of awareness of concepts of intellectual security and strategy based on 

differentiation instruction approch.  

The researcher chose a sample of ( 60) pupils from the Menia Al-Hitt 

Girls School, Hamed masoud school in Fayoum Governorate. ( 30) pupils for 

the experimental group, and (30) pupils for the control group.  

The findings of the research is the effectiveness of the strategy based 

on differentiation instruction approach in developing analatical reading skills, 

in the test as a whole and in each skill from his skills , and developing the 

awareness of intellectual security concepts . 

 The researcher recommends to use differentiation instruction approch   

in developing Arabic language skills at all levels of education, as well as 

interest in the developing of analatical reading skills, because it makes the 

pupil able to  discriminate and criticise. 

Key words 

Strategy-   Differentiation instruction - Analatical reading - Awareness 

of intellectual security concepts - Preparatory stage pupils 
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 مكدمة:
السػري  قػه مجػاخت الناػر الػورةه  والتطور   التدقؽ المعرقه قه كاقة المجاخت، يارض  

ـ   التمميػػػذ مػػػف ةػػػرا ة  فمك ػػػا، ي  ا ميًمػػػا لغوًيػػػت بوسػػػايا قًنػػػبػػػالقرا ة التنميميػػػة وا لكترونػػػه اخىتمػػػا
 النسوص الم تماة ةرا ًة متأنيػة، تاسػر الػنص المقػرو ،  يػا كػاف نواػو ومجالػو، وتنممػو تنمػيًد 

 تتطمػب  طػط  كما  ، وتقومو قه ضو  معايير موضواية.ا، وتقؼ ام  معانيو الضمنيةا دةيقً نقديً 
التنمية المستقبمية قه مسر، ورؤيتيػا لتطػوير التعمػيـ، وبرامجيػا المسػتندة إلػ  تنػديات مػا بعػد 

القارئ التنميمه القػادر امػ  التمييػز والتنميػؿ والتأويػؿ والنقػد، مػف منطمػؽ  ف كػؿ  النداثة إاداد  
ا باخكتاػا  ا دةيًقػيميػا قيًمػف النسػوص الم تماػة خ يمكػف ق  المقرو  ليس بالضرورة سنيًنا، و 

 لو. بالقرا ة السطنية العابرة
بعػػػة، اخسػػػتماع، بمنزلػػػة  اسػػػة بػػػيف الميػػػارات المغويػػػة ارر  ، بعامػػػة،القػػػرا ةتنظػػػ  و 

قػػه جميػػ  المػػواد الدراسػػية، وماتػػاح  لمتاػػوؽسػػيمة التمميػػذ ة، والكتابػػة، قيػػه و والتنػػدث، والقػػرا 
، و داة ميمػػة لتوسػػي   براتػػو، واسػػتمتااو بوةػػت الاػػراغ، ووسػػيمتو لدراسػػة والنيػػاةاالنجػػاح قػػه 

لذا قالقرا ة مف الميػارات المغويػة لمنجػاح  لمتواـؤ م  متطمبات سنو، و ساعص مرنمتو العمرية،
  (961، 1194) منمود الناةة، قه الدراسة والنياة.

والػنص المقػرو ، يمػارس مػف  دليػا  اممية تااامية بػيف التمميػذ القرا ة التنميميةتعد و 
ػػ ا ةػػد يسػػيـ قػػه نمايتػػو مػػػف امميػػات التاسػػير والتنميػػؿ والتأويػػؿ والنقػػد لممػػادة المقػػرو ةت مم 

النسوص المقرو ة الته ةد يكػوف منتواىػا غيػر مناسػب،  و لمكاتػب اخنسياؽ غير الوااه ورا  
 ( abu shihap, 2011, 209 ا. ) ، قميس كؿ ما ي قر  سنينً  ىداؼ غير نبيمة

والقػػرا ة التنميميػػة تمك ػػف التمميػػذ مػػف النمػػو المغػػوي والاكػػري والوجػػدانهت إذ خ يمكنػػو  ف 
يتقدـ، ويرتق  قكره، وتتس  مداركو، مف غيرىات قيه تاجعو امػ  ا بنػار قػه الػنص المكتػوب، 

ف لػـ وتنميمو، والوةوؼ ام  ما بيف سػطوره  مػف معػاف ضػمنيةت قاردبػا  ونقػاد اردب والماكػرو
يولػػدوا ىكػػذات بػػؿ وسػػموا إلػػ  مػػا ىػػـ اميػػو باضػػؿ القػػرا ة التنميميػػة المتأنيػػة.) قتنػػه يػػونس، 

1111 ،122 ) 
القػػرا ة التنميميػػة مػػف التمميػػذ  ف يقطاػػ  الػػنص المقػػرو  إلػػ  ارجػػزا  ارساسػػية وتتطمػػب 

و، وربػط ، وتنديد المعانه المتضمنة بوالمكونة لو، مف  لااظ وجمؿ وتراكيب ومعاف، بيدؼ قيم

                                                           
ي) اصم المؤلف، الضنت، رلم الصفحت(يتم التوثيك في هذا البحث على النحو اآلت 
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وتقويمػػو.) منمػػد المرسػػه، وسػػمير ابػػد يػػو ، والنكػػـ اممعػػارؼبمػػا لػػدى التمميػػذ مػػف  مضػػمونو
 ( 13، 1112الوىاب، 

 وتػػأته  ىميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة لطػػدب المرنمػػة ا اداديػػة، مػػف كونيػػا مػػد ًد 
ة تسػػتيدؼ ا لايػػـ النسػػوص المقػػرو ة التػػه يدرسػػونيا، بمػػا تتطمبػػو مػػف ةػػرا ة مدةقػػة متأنيػػميًمػػ

إدراؾ المعػػػانه الموجػػػودة قػػػه الػػػنص تسػػػريًنا  و تمميًنػػػا، وتنميػػػؿ ارقكػػػار، وكاػػػؼ النقػػػاعؽ 
، 1196، امػه ابػد المػنعـ) ، والقياـ بعمميات التاسير واخستنتاج والنقػد والموازنػة.بوالموجودة 

119 ) 
يػة، كونيػا وما يؤكد  ىمية القرا ة التنميمية  نيا ىدؼ ميـ مف  ىداؼ تعميـ المغػة العرب

امػاؿ الاكػر، والتقػويـ،  تنمه لدى التمميػذ ميػارات: اخسػتنتاج، والتاسػير، والتنميػؿ، والموازنػة، وا 
وتنميو مف ارقكار والمضػاميف الضػارة قػه المػادة المقػرو ة، مػف  ػدؿ تعرقيػا، وبيػاف ضػررىا، 

خ يكتاػػه  واةتػػراح سػػبؿ م تماػػة لمقاومتيػػا، وقػػؽ  سػػس امميػػة منػػددة، قالتمميػػذ المنمػػؿ لمػػنص
والوةػػوؼ امػػ   ،وإنتاجػػإاػػادة  بػػالتمقه المبااػػر القػػاعـ امػػ  قيػػـ المعػػانه المبااػػرة، بػػؿ ينػػاوؿ 

  إل  بنيتو العميقة.مضامينو، وسوخً 
و اارت مسػاوقة المػدى والتتػاب  إلػ  معػايير تنميػؿ الػنص المقػرو  ونقػده وتذوةػو قػه 

ف المؤاػرات، منيػا:  ف يكػوف المػتعمـ مػف ىػذه المعػايير مجمواػة مػ تالمرنمة ا ادادية، وانبثق
يكتاػؼ  -ا امػ  مػا يقػر . يسػدر نكًمػ -ا ام   ف: يميػز بػيف النقيقػة والػر ي قيمػا يسػم . ةادرً 

يميػػػز بػػػيف مػػػا يتسػػػؿ  -يسػػػتنتج مػػػدى تنيػػػز الكاتػػػب  و موضػػػوايتو.  -ار طػػػا  قيمػػػا يقػػػر . 
ينػدد وجيػة نظػر  -ر . يسػتنتج  وجػو التنػاةض قيمػا يقػ -بالموضوع المقرو  وما خ يتسػؿ بػو. 

) إسػماايؿ ابػد العػاطه                                                الكاتب قه نػص مقػرو .
 ( 1193،01وآ روف، 

مػف  ىميػة ميػارات القػرا ة التنميميػةت قونػو يوجػد ضػعؼ قػه مياراتيػا لػدى وام  الرغـ 
 larkingدراسػة خركيػػنج  انطمقػتيػة قػه كػؿ المرانػؿ التعميميػةت قاػػه المرنمػة اخبتداع المتعممػيف

مف وجػود ضػعؼ قػه ميػارات القػرا ة التنميميػة  ( 1194ودراسة يسرى منمد مقبؿ)  ( 1194)
. وقػػه ف الدراسػػتاف اػػدج ىػػذا الضػػعؼالػػدى تدميػػذ المرنمػػة اخبتداعيػػة، ومػػف ثػػـ ناولػػت ىاتػػ

إيمػاف إسػماايؿ راسػة ود(،  1195)        إبراىيـ منمد امػهانطمقت دراسة المرنمة ا ادادية 
. وقػػه قػػه ىػػذه الميػػارات لػػدى تدميػػذ المرنمػػة ا اداديػػة ضػػعؼمػػف وجػػود  (1195)  نمػػدي
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، ودراسػة امػه ( 1199المرنمة الثانوية ثبػت الضػعؼ مػف دراسػة رانيػا منمػد مسػطا  كامػؿ ) 
دراسػة ىػدى ابػد الػرنمف )  ققػد انطمقػت ما قه المرنمة الجامعية  ( 1196ابد المنعـ نسيف) 

مػػف  ف ىنػػاؾ ضػػعًاا لػػدى طػػدب الجامعػػة  ( 1193( ودراسػػة ابتسػػاـ ابػػاس ااااػػه)  1116
والدراسػات السػابقة لػـ تعػالج الضػعؼ قػه ميػارات القػرا ة التنميميػة باسػت داـ  ،يستوجب ادجو

 إستراتيجية ةاعمة ام  مد ؿ التعميـ المتمايز.
، قونو ام  منػاىج تعميميػا ا رف المغة القومية مف متطمبات ارمف القومه لماعوبونظرً 
مػػف  التدميػػذوسػػيانة   منيػػا الاكػػري ا، ونمايػػةالػػبدد ثقاقًيػػالناػػاظ امػػ  سػػيادة   ف تسػػيـ قػػه

، واخىتمػػاـ بيػػا يناػػظ والاكريػػة ، قالمغػػة مقػػـو مػػف مقومػػات السػػيادة الثقاقيػػةاخننػػراؼ الاكػػري
ف ارمػػف الاكػػري موضػػواات اػػ مػػنيج المغػػة العربيػػةمػػف  ػػدؿ تضػػميف وذلػػؾ لماػػعوب سػػيادتيا، 

 والتربية الاكرية والتاكير التنميمه.
 التػه قػالجيود ارمػف الاكػري،والػواه بماػاىيـ  التعمػيـ بيف روابط وثيقة ومف ثـ، توجد

 لماػرد، اخجتمػااه التػوازف ناػظ والتعمػيـ ىػدقيا قػه ارسػاس التربيػة مجػاؿ قػه تبػذليا الػدوؿ
رمػف ا بعادىػا، وىػذه ارىػداؼ جػوىر  بم تمػؼ اخجتماايػة السػمبية لمتغيػرات اآلثػار ومواجيػة
بالمعارؼ والميارات واختجاىاتت مف  جػؿ إاػداد ا سػية متكاممػة  التمميذقالتعميـ يزود  تالاكري

 م  متغيرات النياة. والتكيؼ ةادرة ام  التعامؿ
وارمف الاكري ىو القاادة الرعيسة الت  يرتكز امييػا ارمػف المجتمعػه، قػوذا تػـ ا تػراؽ 

قػػػه نيوضػػػو.                                    ه القااػػػدة، نػػػدث  مػػػؿ واضػػػطراب قػػػه قكػػػر المجتمػػػ ت ومػػػف ثػػػـ، قػػػد  مػػػؿ  ىػػػذ
 ( 4، 1191) ناسر السيد وآ روف، 

ا رىميػة تنميػػة ماػاىيـ ارمػف الاكػػري مػف  ػػدؿ المغػة العربيػة، ققػػد نسػت  ىػػداؼ ونظػرً 
، منيػا بيػذه الماػاىيـف ارىػداؼ المرتبطػة اروؿ ا اػدادي امػ  اػدد مػ لمسػؼتدريس القرا ة  

ر  ىميػػة النريػػة يقػػد   -ر  ىميػػة المناقظػػة امػػ  المػػاؿ العػػاـا امػػ   ف: يقػػد   ف يكػػوف التمميػػذ ةػػادرً 
يتنػػدث اػػف  -يػػدرؾ  ف العمػػـ سػػبيؿ النجػػاح -يػػدرؾ ةيمػػة الػػوطف والمواطنػػة -لإلنسػػاف والنيػػواف

 (1196-1195ارة التربية والتعميـ،  .) وز ر  ىمية العطايقد   -يدرؾ ةيمة التاكير -ةيمة العمؿ
تنميػػػة ارمػػػف  ف تسػػيـ المنػػػاىج التعميميػػػة قػػه  ىميػػػةوانطمقػػت بعػػػض الدراسػػات مػػػف  

ىػػذه ي  ف تسػػيـ ر ( مػػف  نػػو مػػف الضػػرو  1192ت نيػػث انطمقػػت دراسػػة  سػػمياف خـز ) الاكػػري
عميػؽ مايػـو الػوخ   ىميػة البيعػة والناػاظ امييػا، واخسػتاادة مػف مواردىػا، وت إبػرازقه  المناىج
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( مػف  ف منػاىج المغػة 1194)  . وانطمقت دراسة امر بػف منمػد ود يػؿ منمػدلموطف واخنتما 
كسػابيـ  ميػارات  يجبالعربية   ف تسااد قه غرس القػيـ اخجتماايػة ا يجابيػة لػدى التدميػذ، وا 

ونػب الػوطف نة، النياة، والتمييز بيف ارقكار السنينة وارقكار غير السني مواةؼ التاااؿ م 
 واخنتما  إليو.

ا مػػف تدميػػذ مدرسػػة امػػرو دراسػػة اسػػتطداية امػػ  ثدثػػة وثدثػيف تمميػػذً بوةػاـ البانػػث 
، وتػـ التوسػؿ إلػ   ف نسػبة تمكػف التدميػذ قػه  -دىااف، بودارة إطسا التعميمية، مناقظة الايـو

مػا يتسػػؿ بالموضػوع ومػػا خ ميػارات: التمييػز بػػيف الاكػرة الرعيسػػة والاكػر الارايػػة، والتمييػز بػػيف 
 بػػػالنصيتسػػػؿ بػػػو، واسػػػتنتاج المعنػػػ  الضػػػمنه مػػػف الػػػنص المقػػػرو ، وتنديػػػد  وجػػػو التنػػػاةض 

بمغػت  -واردلػة التػه ااتمػد امييػا، والمقرو  مػف نيػث: موضػوايت النصالمقرو ، والنكـ ام  
11     % 

لكميػػػة، ومػػػف  ػػػدؿ إاػػػراؼ البانػػػث امػػػ  التربيػػػة العمميػػػة لطػػػدب الدبمومػػػة العامػػػة با
 يـ، اتضح لػو  ف بعضػيةدقه المرنمة ا ادا ونضوره بعض نسص القرا ة م  بعض المعمميف

تػػدريس خ تمكػػف التمميػػذ مػػف التركيػػز امػػ  البنيػػة العميقػػة لمػػنص المقػػرو ،  يسػػت دموف طراعػػؽ  
 واخكتاا  بالتركيز ام  بنيتو السطنية.

نواػػت مػػا بػػيف سػػمعه وبسػػري وةػػد  دت الاػػروؽ بػػيف التدميػػذ قػػه  نمػػاط الػػتعمـ، التػػه ت
إلػ  البنػث اػف مػدا ؿ تعميميػة  ونركه مف نانيػة، وتػأممه وتنميمػه ودينػامه مػف نانيػة   ػرى

ترااػػه ىػػذه اخ تدقػػات، ومػػف ىػػذه المػػدا ؿ التعمػػيـ المتمػػايز الػػذي يركػػز امػػ  تاضػػيدت الػػتعمـ 
ؿ تنويػػ  طراعػػؽ ال اسػػة بالتدميػػذ، ويرااػػه اىتمامػػاتيـ وميػػوليـ وناجػػاتيـ وةػػدراتيـ، مػػف  ػػد 

 ارض المنتوى.  
والػػتعمـ المتمػػايز مػػد ؿ تعميمػػه يتضػػمف ثدثػػة اناسػػر رعيسػػة، ىػػ :  نمػػاط التدميػػذ،  

، ونمػػوذج الاورمػػػات Dunn and Dunnوتتضػػمف نمػػاذج متنواػػػة، منيػػا: نمػػوذج دف دف
. ويتضػػمف Hill، ونمػػوذج Fleming Vark، ونمػػوذج Kolb، ونمػػوذج McCarthyلمكػػارثه

 ات المتعددة والاروؽ الاردية.ا الذكا  يضً 
وي تمػػؼ التعمػػيـ المتمػػايز اػػف تاريػػد التعمػػيـ قػػه  ف التعمػػيـ المتمػػايز خ يركػػز امػػ  كػػؿ 

ا يناسػبو، بػؿ تعػرؼ ةػدرات التدميػذ والاػروؽ الارديػة وتاضػيدت تمميذ بمارده، ويض  لو برنامًجػ
، قػػه نػػيف يركػػز لػػتعمـقػػه ا تعمميػػـ، وتسػػنيايـ قػػه مجمواػػات تتواقػػؽ مػػ  ةػػدراتيـ وتاضػػيدتيـ
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تاريػػػد التعمػػػيـ امػػػ  كػػػؿ تمميػػػذ بماػػػرده. ومػػػف ثػػػـ، قػػػوف التعمػػػيـ المتمػػػايز يركػػػز امػػػ  طػػػرؽ 
ستراتيجيات التعميـ وطرؽ ارض المنتوى وليس المنتػوى ،  1116. ) منسػف اطيػة، ناسػو وا 

013 ) 
 ، نيػث انطمقػتالانػوف المغويػةوتؤكد بعض الدراسات  ىميػة التعمػيـ المتمػايز قػه تعمػيـ 

مف  ف التعمػيـ المتمػايز يمكػف  ف يػؤثر امػ  تنسػيؿ التدميػذ قػه   ،(Gilbert, 2011)دراسة 
( التػػه انطمقػت مػف  ف التعمػػيـ  1191القػرا ة بالمرنمػة اخبتداعيػة. ودراسػػة ميػا نسػر سػدمة ) 

المتمػػايز يمكػػف  ف تسػػيـ قػػه اػػدج الضػػعؼ قػػه ميػػارات القػػرا ة والكتابػػة لػػدى تدميػػذ السػػؼ 
التػه انطمقػت مػف  ،( 1195بتداعه،  ودراسػة ايطػة ابػد المقسػود، واسػاـ  طػاب ) الثانه اخ

 ف تنديػػد  نمػػاط الػػتعمـ الماضػػمة لتدميػػذ السػػؼ الثػػانه اخبتػػداعه، يمكػػف  ف يسػػيـ قػػه تنميػػة 
التػػػه انطمقػػػت مػػػف  ف التعمػػػيـ  ،( 1195نسػػػيمتيـ المغويػػػة، ودراسػػػة واعػػػؿ سػػػدح السػػػوياه) 

 ف تسػػيـ قػػه تنميػػة الماػػردات واخسػػتيعاب القراعػػه لتدميػػذ السػػؼ المتمػػايز إسػػتراتيجية يمكػػف 
 الثالث اخبتداعه.  

متعمػػػيـ المتمػػػايز بوسػػػاو بعػػػض الدراسػػػات تنظػػػر ل يتضػػػح مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة  ف
يضػاؼ إلػ  ذلػؾ تسػور ، ا تعميمًيػبوسػاو مػد ًد  والبعض اآل ر ينظػر إليػوإستراتيجية تدريسية، 

ا. وقػػه كػػؿ ارنػػواؿ، ىنػػاؾ اتاػػاؽ ا متنوًاػػت إليػػو بوسػػاو تعميًمػػ( التػػه نظػػر  1115كػػوثر كوجػػؾ)
التعمػيـ المتمػايز، وىػه مرااػاة تاضػيدت التدميػذ والاػروؽ  تسػؼنوؿ ال سػاعص العامػة التػه 

بوسػاو مػد ًد تعميمًيػا  وىذا البنث استكماؿ لمبنوث الت  وظات التعمػيـ المتمػايز الاردية بينيـ.
القػػرا ة التنميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري لتنميػػة ميػػارات تػػـ قػػه ضػػوعو بنػػا  إسػػتراتيجية 

 .لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي المتضمنة قه مقرر القرا ة العربية
 ماكػػمة البنث:

ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة لتدميػػذ السػػؼ اروؿ  تنػػددت ماػػكمة البنػػث قػػه ضػػعؼ
قػه مقػرر المغػة العربيػة، ولنػؿ ىػذه  ا ادادي، وضعؼ واييـ بمااىيـ ارمف الاكػري المتضػمنة

الماكمة ساغ البانث السؤاؿ الرعيس اآلته: كيؼ يمكف تنمية ميػارات القػرا ة التنميميػة والػواه 
 التعميـ المتمايز؟  بوستراتيجية ةاعمة ام ارمف الاكري لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي  بمااىيـ
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 :اآلتية وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرعيس ارسعمِة البنثية
 ما ميارات  القرا ة التنميمية المناسبة  لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي العاـ؟ -9
 ما مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه مقرر المغة العربية لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي؟ -1
التعمػػيـ المتمػػايز لتنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة والػػواه مػػد ؿ سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ  مػػا ا  -0

 مااىيـ ارمف الاكري لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي؟ب
التعمػػيـ المتمػػايز قػػه تنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة مػػد ؿ مػػا  ثػػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ   -1

 لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي؟
التعميـ المتمايز قػه تنميػة الػواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري مد ؿ ما  ثر ا ستراتيجية القاعمة ام   -2

 المتضمنة قه مقرر القرا ة لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي؟
مػػا العدةػػة بػػيف تنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري لتدميػػذ السػػؼ  -3

 اروؿ ا ادادي؟
 البحح: أٍداف

ىػػدؼ البنػػث تنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري  لتدميػػذ 
 ، مف  دؿ:التعميـ المتمايزإستراتيجية ةاعمة ام   وؿ ا ادادي العاـ، باست داـالسؼ ار 

 تنديد ميارات القرا ة التنميمية المناسبة لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي. -9
 تنديد مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه مقرر القرا ة العربية. -1
 ز.القاعمة ام  مد ؿ التعميـ المتماي إاداد ا ستراتيجية -0
تعػػرؼ  ثػػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ  مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػه تنميػػة ميػػارات القػػرا ة  -1

 التنميمية لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي.
الػػواه بماػػاىيـ  تنميػػة تعػػرؼ  ثػػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ  مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػه -2

 ارمف الاكري لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي.
بػػيف تنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري لػػدى تعػػرؼ العدةػػة  -3

 تدميذ السؼ اروؿ ا ادادي.
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 أٍنية البحح: 
قػػه مجػػاؿ تعمػػيـ المغػػة العربيػػة بعامػػة، وقػػه مجػػاؿ تعمػػيـ  -يمكػػف  ف يايػػد ىػػذا البنػػث  

 كًد مف:  -القرا ة العربية ب اسة
 ػػدؿ تعػػرؼ جوانػػب القػػوة ونقػػاط الضػػعؼ لػػدييـ قػػه  تدميػػذ السػػؼ اروؿ ا اػػدادي العػػاـ: مػػف -1

ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة، ودرجػػة واػػييـ بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري المتضػػمنة قػػه مقػػرر القػػرا ة 
 العربية.

ا تبػار ميػارات القػرا ة التنميميػة  اخسػتاادة مػفمعممه المغة العربية وموجيييا: وذلؾ مف  ػدؿ  -2
قيػاس الػواه بماػػاىيـ ارمػف الاكػرى المتضػػمنة قػه المقػػرر، لتدميػذ السػؼ اروؿ ا اػػدادي، وم

 .لتدريس القرا ة العربيةقاعمة ام  مد ؿ التعميـ المتمايز الستراتيجية ا و 
م ططه مناىج المغة العربية: وذلؾ بواداد  دلة تتضمف  ناػطة تنمػه ميػارات القػرا ة التنميميػة  -3

 لقرا ة العربية.مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه دروس االواه بو 
ذا البنػث قػه إجػرا  بنػوث   ػرى قػه ىمقترنات البانثيف: يمكف  ف يستايد بعض البانثيف مف  -4

 التعميـ المتمايز.مد ؿ تنمية قنوف المغة العربية باست داـ 
:حدود البحح  

اةتسر ىذا البنث ام  الندود اآلتية:    
ددىف سػتوف تمميػذة، لكػوف ندود بارية: مجمواػة مػف تمميػذات السػؼ اروؿ ا اػدادي، واػ -1

السؼ اروؿ ا اػدادي ىػو بدايػة مرنمػة تعميميػة ميمػة تعػد بوابػة العبػور لممرنمػة الثانويػة، 
جػػدا لتدميػػذ ىػػذه  ةوتنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري ميمػػ

 المرنمة. 
نامػػد مسػػعود،  التابعػػة نػػدود مكانيػػة: تمثمػػت قػػه مدرسػػته: منيػػة النػػيط ا اداديػػة بنػػات، و   -2

ت  ىاتػػاتيف المدرسػػتيف مػػف  كبػػر المػػدارس قػػه المناقظػػة،  رف دارة إطسػػا، مناقظػػة الايػػـو
 .إجرا  تجربة البنث اميو سي ؿالمدرستيفت مما ولعدةة البانث الطيبة بودارة 

نػػػدود موضػػػواية: ميػػػارات القػػػرا ة التنميميػػػة، التػػػه  سػػػارت انيػػػا اسػػػتبانة ميػػػارات القػػػرا ة  -3
نميمية، وىه إندى اارة ميارة، وبعض مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه مقػرر القػرا ة الت

، دميػػذ السػػؼ اروؿ ا اػػدادي. والتػػ   سػػار انيػػا تنميػػؿ منتػػوى القػػرا ة العربيػػةلتالعربيػػة، 
 .دىا تسعة مااىيـدوا
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 .1111-1196ندود زمانية: الاسؿ الدراسه اروؿ، لمعاـ الدراسه -4
 مصطلحات البحح:

 لتعليه املتنايز:ا -

التعمػػيـ المتمػػايز بأنػػو:   مػػد ؿ  تدريسػػه  Smeeton ( 2016,14يعػػرؼ )
يقػػػػـو قيػػػػو المعممػػػػوف بتقػػػػديـ منتػػػػوى المنػػػػاىج الدراسػػػػية والممارسػػػػات التعميميػػػػة واردوات 
المست دمة قه تقديـ المناىج الدراسية وارناطة لمتدميػذ باػكؿ يتواقػؽ مػ  الاػروؽ الارديػة 

مميـت مف  جؿ تمبية انتياجاتيـ المتنواة، وتعظيـ قرص تعمـ كؿ واند مػنيـ بينيـ و نماط تع
 ام  ندة دا ؿ الاسؿ الدراسه.

الدزمػػة لمتػػدريس بأنػػو: سمسػػمة مػػف ا جػػرا ات  Campbell( 2008,1)ويعرقػػو 
الػػذيف ت تمػػؼ ةػػدراتيـ قػػه الاسػػؿ الوانػػد، باػػكؿ يمبػػه انتياجػػاتيـ، ويسػػتند إلػػ   لمتدميػػذ

 لتنسيف تعمميـ بطرؽ م تماةت مف  جؿ تمبية انتياجاتيـ.ممارسات واضنة 
( بأنػػػو:   مرااػػػاة ا ػػػتدؼ ال مايػػػة 12،  1115 )كػػػوثر كوجػػػؾ وآ ػػػروف وتعرقػػػو

المعرقية السػابقة لمتدميػذ السػابقة، ومػدى اسػتعدادتيـ لمػتعمـ، وتنديػد المػواد التػه ياضػموف 
يـ واىتمامػاتيـ و نمػاط تعمميػـ تعمميا، وطراعؽ التدريس التػه ياضػمونيا، وكػذلؾ تعػرؼ ميػول

 و نواع ذكاعيـ، وتقديـ منتوى المنيج بطرؽ و ساليب ترااه كؿ ذلؾ.
بأنػػو: ا جػػرا ات والطػػرؽ وا سػػتراتيجيات  إجراعًيػػا ويعرقػػو البانػػث قػػه ىػػذا البنػػث

وارناػػطة التعميميػػة المتدرجػػة قػػه المسػػتوى، والمتنواػػة قػػه  نماطيػػا، التػػه ترااػػه الاػػروؽ 
ماط تعمـ تمميذات السؼ اروؿ ا ادادي، مف  دؿ ارض منتػوى دروس القػرا ة الاردية و ن

الم تماػة: السػمعية والبسػرية  تعمميـوالنسوص قه سورة  ناطة تااامية تتواقؽ م   نماط 
 .مف جانب آ ر والتنميمية والتأممية مف جانب، والنركية

 الكراءة التحليلية: -

 ة التنميميػة بأنيػا: إجػرا ات امميػة (القػرا 991-990، 1190 )  مؼ منمػديعرؼ 
الكػؿ إلػ   رد   قه ةرا ة النص المغوي تركز ام  التنميؿ والنقد قه الاكؿ والمضموف، مف  دؿ

ودراسػػػة تراكيبػػػو وجممػػػو ومارداتػػػو، واسػػػتنتاج  و ساعسػػػو، تعػػػرؼ مكونػػػات الػػػنصو   جزاعػػػو،
 توظيايا. ، واست دص ال برة المربية و الضمنية المضاميفالمضاميف المباارة و 
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( بأنيػػا: ةػػدرة التدميػػذ امػػ  ممارسػػة التاكيػػر  243،  1115 )وتعرقيػػا ناياػػة ةطػػامه
التنميمػػه الػػذي يسػػاادىـ امػػ  الانػػص الػػدةيؽ لموةػػاع  وارقكػػار والنمػػوؿ واراػػيا  والمواةػػؼ، 

 وتاتيتيا  و تقسيميا إل  مكونات قراية.
ا: العمميػات وارناػطة العقميػة التػه ا بأنيػويعرؼ البانث ميارات القرا ة التنميمية إجراعيً 

تقـو بيا تمميػذات السػؼ اروؿ ا اػدادي قػه  ثنػا  ةػرا ة الػنص المغػوي، نيػث يقمػف بعمميػات: 
 والتقويـ قه ضو  معايير منددة. والتأويؿ والتنميؿ  الايـ والتاسير

 األمً الفكري: -

ؽ والماػػاىيـ ( ارمػػف الاكػػري بأنػػو: النقػػاع 96،  1116 )يعػػرؼ ناسػػر السػػيد وآ ػػروف
والميارات اختجاىات والقيـ المتضػمنة قػه اناسػر المػنيج الدراسػه، والتػه تيػدؼ إلػ  تنسػيف 

ا، مػف  ػدؿ تنميػة مياراتػو، وتقويػة اتجاىاتػو ا يجابيػة وميولػو، بسػػورة ا واجتمااًيػالتمميػذ قكرًيػ
 دةتيا.  ا ام  تنوي  مسادر جم  المعمومات، ودراسة مسداةيتيا، والتأكد مفتجعمو ةادرً 

( بأنػو: نمايػة اقػؿ التمميػذ وقكػره ومبتكراتػو ومعارقػو 3، 1115 )وتعرقػو إيمػاف ازمػه
بػؿ بػؿ الاػ ص ناسػو،  و مػف ةِ ومنتجاتو ووجيات نظره ونرية ر يػو مػف  ي مػؤثر، سػوا  مػف ةِ 

، ارمػف العقاعػديت رف منبػ  الاػعور بػو ىػو رسػوخ العقيػدة التػه تقػر  يًضا الغير، ويطمؽ اميو،
 .ف سدمتيا الاكر  ؤمِ قمب ويسدةيا العقؿ وي  قه ال

ناطػػة بأنػػو: إجراعًيػػا ويعػػرؼ البانػػث الػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري قػػه القػػرا ة  إدراؾ وا 
المتضػمنة قػه مقػرر  ماػاىيـ ارمػف الاكػريمجمواػة مػف بتمميذات السؼ اروؿ ا ادادي العػاـ 

وتكػػويف اتجػػاه إيجػػابه ننوىػػات ممػػا  وتنديػػد  وجػػو اخسػػتاادة منيػػا قػػه النيػػاة،القػػرا ة العربيػػة 
 ارة ليف ولمجتمعيف.   ضمف ارقكار ال ووجدانيا ينسنيف معرقًيا وسموكًيا

لتدميذ  ا طار النظري لمبنث: تنمية ميارات القرا ة التنميمية والواه بمااىيـ ارمف الاكري
 : التعميـ المتمايز بوستراتيجية ةاعمة ام السؼ اروؿ ا ادادي 

البانػػث تنػػت ىػػذا العنػػواف مجمواػػة مػػف المنػػاور، بيػػدؼ التوسػػؿ إلػػ  ارسػػس  تنػػاوؿ
وال طوات الته يمكف قه ضوعيا تنمية ميػارات القػرا ة التنميميػة والػواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري 

 وىذه المناور ىه:المتضمنة قه مقرر القرا ة العربية لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي العاـ، 
ستراتيجيات و ناطة تنميتيا.و ىميتيا، القرا ة التنميمية:   -  مياراتيا، وا 
 .التنميميةارمف الاكري:  ىميتو، و ناطة تنميتو، وادةتو بالقرا ة مااىيـ الواه ب -
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التعمػػيـ المتمػػايز:  ساسػػو الامسػػاه، و ىميتػػو، واسػػتراتيجياتو، وارناػػطة القاعمػػة اميػػو، دور  -
 المعمـ والتمميذ قيو.

 ارمف الاكري.الواه بمااىيـ مايز والقرا ة التنميمية و العدةة بيف التعميـ المت -
لتالميـ  الصــف  مَاراتَـا  وسســرتاتيتيات وأى ـطة تينيتَـا    والكـراءة التحليليـة: أٍنيتَـا      -أوال

 :األول اإلعدادي

 أٍنية تينية مَارات الكراءة التحليلية:-1

التاسػػير والتنميػػؿ لمقػػرا ة التنميميػػة  ىميػػة كبيػػرة لمتمميػػذت لكونيػػا تنمػػه لديػػو ميػػارات 
قنسػب،  بػالنصواخستقسا  والتأويػؿ والتقػويـ، قيػو خ ينظػر إلػ  المعمومػات الػواردة   التساؤؿو 

 مػف معػاف ضػمنية، ويبػرز  وجػو ةوتػو ونقػاط ضػعاو. بوبؿ يقر  النص، وينممو، ويقؼ ام  ما 
Konott, 2013, 1) ) 

دميذ مف ارقكػار المغموطػة، ا يسااد ام  تنسيف الت نقديً وتنميؿ النص المقرو  تنميًد 
نمػػه ةػػدرتيـ امػػ  قيػػـ الػػنص المقػػرو ، يجعميػػـ ةػػارعيف قػػااميف، و ينمػػه داقعيػػتيـ لمقػػرا ة، و يو 

ض  بنيػة قكريػة تمكػنيـ مػف ةػرا ة مػا بػيف يوتقديـ النجج والبراىيف الته تداـ ر يا ما قيو، كما 
سدار نكـ منطقػه امػ  المػادة السطور، قيميزوف بيف النقاعؽ واآلرا ، والمعقوؿ والدمعقوؿ، و  ا 

 ( 112، 1193نسف اناتة،)المقرو ة. 
والقرا ة التنميمية تسيـ قه تكويف ا سية التمميذت مف  ػدؿ تنميػة ةدرتػو امػ  الػربط 
واخسػػػػتنتاج والتاسػػػػير واستاػػػػراؼ المسػػػػتقبؿ، والتنميػػػػؿ الػػػػدةيؽ لمػػػػا ورا  الكممػػػػات المكتوبػػػػة، 

رو ، كمػا تسػااده امػ  امػ  تطػوير مياراتػو التاااميػة، والوسوؿ إل  البنية العميقة لمػنص المقػ
ضاا  اه  جديػد  و إبػدااه امػ  الػنص المقػرو . ) امػه  والتعبير اف  قكارة باكؿ مناسب، وا 

 ( 121، 1196ابد المنعـ، 
(  ف لمقػػرا ة التنميميػػة لمنسػػوص الم تماػػػة 1114) Beachوةػػد  كػػدت دراسػػة بػػيج  

القػػادروف امػػ  إتقػػاف ميػػارات القػػرا ة وتنميػػؿ  قػػالمتعمموفابػػةت ا امػػ  ميػػارات الكتا إيجابًيػػتػػأثيرً 
 النسػػػػوص بدةػػػػػة، تتطػػػػػور ةػػػػػدرتيـ امػػػػػ  الكتابػػػػػة. كمػػػػػا  كػػػػػدت دراسػػػػػة كػػػػػوبر اػػػػػامه  

Kuprashvili(1190 ( ًانػػد  ا قػػه  تنسػػيف ميػػارة المنادثػػةا إيجابًيػػ ف لمقػػرا ة التنميميػػة تػػأثير
ا لمغػة لكونيػا تعمػؿ امػ  تطػوير ا جيػدً متندثً  ـالمتعمت قالقرا ة التنميمية تسااد ام  جعؿ التمميذ

 تو التااامية. وكاا مياراتو 
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ف التمميػػذ مػػف الػػواه ويػػرى البانػػث  ف  ىميػػة القػػرا ة التنميميػػة تنبػػ  مػػف كونيػػا تمك ػػ
وتأويؿ معانيو، والنكـ ام  موضواية الكاتػب و دلتػو، والػتمكف  وتنميؿ مكوناتوبالنص المقرو ، 

بمواةايػػا  يػػا، وىػػذا ضػػرورى لمنيػػاة مػػف منطمػػؽ  نمػػوت العميػػا لايمػػف الوسػػوؿ إلػػ  المسػػتويا
، يقػػػر  قيمػػػاالمػػػدةؽ القػػػادر امػػػ  ربػػػط المنتػػػوى المقػػػرو  بالنيػػػاة، و  ئو نػػػداثيا تتطمػػػب القػػػار 
 .ام  النص وكاتبو والموضواه قه  نكامو

 َارات الكراءة التحليلية املياسبة لتالمي  الصف األول اإلعدادي:م -0

كتابػػات التربويػػة والدراسػػات السػػابقة قػػه القػػرا ة التنميميػػة، مثػػؿ: الرجوع إلػػ  بعػػض البػػ
( 1193 ابتسػاـ ااااػه)و ( 1193(، ومرواف السػماف)  1191نسف اناتة ومرواف السماف) 

بػػراىيـ امػػ  ) 1194ويسػػرى مقبػػؿ)   مكػػف تنديػػد  ( 1196وامػػه ابػػد المػػنعـ )  ( 1195(، وا 
 ميارات القرا ة التنميمية قه:

 بالنص المقرو المركزية  است دص الاكرة  . 
  النص المقرو .بإدراؾ العدةات بيف ارقكار 
  النص المقرو .باستنتاج المعانه الضمنية غير المسرح بيا 
  النص المقرو .بتنديد القيـ المتضمنة 
 .وض  اناويف قراية رجزا  النص المقرو  بنسب  قكاره 
  النص المقرو .ب النقاعؽ واآلرا التمييز بيف 
 النص المقرو .بييز بيف  المنطقه وغير المنطقه التم 
 .التمييز بيف ما يتسؿ بالنص المقرو  مف  قكار وما خ يتسؿ بو 
 .استنباط ال ساعص الانية رسموب الكاتب مف  دؿ النص 
 . التمييز بيف ارسموب العممه وارسموب اردبه بالنص المقرو 
  النص المقرو بتنديد كااية المعمومات الواردة. 
 النص المقرو ب تقويـ اردلة الته ااتمد امييا الكاتب. 
  يؽ السمة بالنص المقرو .ثاةتراح قكر و 
 .النكـ ام   ىمية النص وقاعدتو لمقارئ 
 .الموازنة بيف نسيف م تمايف 
   .تنميؿ النص المقرو  قه ضو  ال برة الذاتية 
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 ف األول اإلعدادي:سسرتاتيتيات تينية مَارات الكراءة التحليلية لتالمي  الص -3

تتطمب تنمية ميارات القرا ة التنميمية اسػت داـ إسػتراتيجيات تمكػف التمميػذ مػف التاااػؿ 
والتنميػػؿ العسػػؼ الػػذىنه، والتسػػاؤؿ الػػذاته، ك إلػػ  بنيتػػو العميقػػة، مػػ  الػػنص المقػػرو ، وسػػوخً 

، لتمقػه النقديػةنظريػة او ، والتػدريس التػأممه، والتػدريس التاػاامه، وارناػطة المتدرجػة، البدغه
 وارلعاب المغوية.

 أى طة تينية مَارات الكراءة التحليلية لتالمي  الصف األول اإلعدادي: -4

تنمية ميارات القرا ة التنميمية تتطمػب مػف المعمػـ إاػداد  ناػطة ذات مواسػاات معينػة، 
   الطرؽ الت  ياضموف بيا تمقه المعمومة، ومف ارناطة:قه ترااه تمايز التدميذ 

طرح المعمـ انواف النص المقرو  امػ  التدميػذ، ثػـ يطمػب مػنيـ كتابػة مجمواػة مػف التوةعػات ي -
 لما سوؼ يقر ونو تنت العنواف.

ا امػ  التدميػذ، ثػـ يطمػب مػنيـ ةرا تػو، والتمييػز بػيف الاكػرة العامػة ا لغوًيػيعرض المعمـ نًسػ -
 المقرو .   بالنصوالاكر الجزعية 

 بػالنصيقػـو قيػو التمميػذ بمناةاػة زمدعػو قػه المعػانه المتضػمنة  اا تعميميً يييئ المعمـ موةاً  -
 المقرو .

يوجػػو المعمػػـ التمميػػذ إلػػ  النكػػـ امػػ  موضػػواية الكاتػػب، وتنديػػد اردلػػة التػػ  ااتمػػد امييػػا  -
 المؤلؼ قه داـ ر يو.

يطرح المعمـ ام  التدميذ  سعمة ماتونة بيدؼ تنديد  وجو اخستاادة مف المعمومات الػواردة  -
 المقرو  قه النياة. لنصبا

المقرو ، مف  دؿ  ناػطيـ تجعميػـ  بالنصيدرب المعمـ التدميذ ام  ةرا ة ما بيف السطور  -
 .بالنصيبنثوف اف المعانه غير الظاىرة 

امػػ  طػػرح  كبػػر اػػدد مػػف ارسػػعمة  وياػػجعيـيثيػػر المعمػػـ  اىتمػػاـ التدميػػذ بموضػػوع الػػنص،  -
 .، ومناةاتيـ قييامضمونو نوؿ
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 مفاٍيه األمً الفكري لتالمي  الصف األول اإلعدادي:الوعي  -ثاىيا

 فاٍيه األمً الفكري لتالمي  الصف األول اإلعدادي:الوعي مبأٍنية تينية  -1

ا ا لوظياة ما، بؿ  سبح ىدقػو إاػداده معرقًيػلـ يعد ىدؼ التعميـ ىو إاداد التمميذ معرقيً 
تغيراتيػػا الم تماػػة، ومػػف ثػػـ، تػػأته  ىميػػة ات لمتكيػػؼ مػػ  معطيػػات النيػػاة وما ووجػػدانيً وميارًيػػ

يسػػيـ قػػه ناػػظ كيػػاف المجتمػػ  ووندتػػو  الػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري، كونػػواخىتمػػاـ بتنميػػة 
واسػػػتمرارهت مػػػف  ػػػدؿ نمايػػػة ارقػػػراد مػػػف اخننػػػراؼ الاكػػػري، واخلتػػػزاـ بقػػػيـ المجتمػػػ  وااداتػػػو 

 ت نتيجػػة اختسػػاؽ بػػيف ماػػرواات وتقاليػػدهت ممػػا ةػػد يسػػيـ قػػه امميػػة التنميػػة الاػػاممة لممجتمػػ
 التنمية والمنظومة الاكرية والثقاقية رقراد المجتم .

وارمػػف، بمايومػػو العػػاـ مػػف  ىػػـ المتطمبػػات ارساسػػية لمنيػػاة ا نسػػانيةت قيػػو ناجػػة 
إنسانية  ولية خ يستطي   ي مجتم   ف يعيش ويمارس دوره قه البنا  والتنمية قه غيابػو. قيػو 

 نسػػاف بالسػػدمة واخطمعنػػاف، وغيػػاب  سػػباب ال ػػوؼ امػػ  نياتػػو ومقومػػات يعبػػر اػػف اػػعور ا
 ( 03،  1115بقاعو ومسالنو المارواة.) ابد النايظ المالكه، 

مااىيـ ارمػف الاكػري المتضػمنة قػه المنػاىج التعميميػة، يمكػف الواه بواخىتماـ بتنمية 
أكيػد القػيـ ا نسػانية النبيمػة كالتسػامح ا، وتا وسػموكيً ا وقكرًيػ ف يؤدي إل  تنسيف التمميذ   دةًيػ

والسػػدؽ، وداػػـ ثقاقػػة النػػوار، وتقبػػؿ اآل ػػر، وتأكيػػد ةػػيـ الػػوخ   ،واخاتػػداؿ قػػه الاكػػر والسػػموؾ
وناػػظ الػػناس، وسػػيانة مػػوارد الدولػػة والناػػاظ اميػػا. ) ناسػػر السػػيد  ،واخنتمػػا ، وتيػػذيب العقػػؿ

 ( 00،  1191وآ روف، 
ماػاىيـ ارمػف الاكػري يسػااد التمميػذ امػ  التمييػز بػيف ب الػواهكما  ف اخىتماـ بتنمية 

ا ا ناقًعػػيكػػوف اضػػوً  رفارقكػػار الضػػارة وارقكػػار الناقعػػةت ممػػا يسػػيـ قػػه تنسػػينو، وتاػػجيعو 
ا امػ  الجوانػب اخةتسػادية والسياسػية واخجتماايػةت با ضػاقة إلػ  لمجتمعوت مما ينعكس إيجابيً 

 ( 1، 1116وارده. ) دليمة مباركه، النااظ ام  ىوية المجتم  وثقاقتو وم
مقػػرر القػػرا ة ماػػاىيـ ارمػػف الاكػػرى مػػف  ػػدؿ الػػواه بويػػرى البانػػث  ف  ىميػػة تنميػػة 

 :ام التمميذ   ف يسااد مكفي العربية ميـ لكونو
 .والواه بيا قيـ مدلوؿ بعض مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه مقرر القرا ة العربية -
 متضمنة قه المقرر قه النياة اليومية.اخستاادة مف المااىيـ ال -
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نمايػػة ناسػػو مػػف اخننػػراؼ الاكػػرى والسػػموكه، ومسػػاادتو امػػ  التعامػػؿ بػػواه مػػ  مػػوارد  -
 بيعتو.

طنػػػو وتاري ػػػو لو ، وتأكيػػػد الػػػوخ  واخنتمػػػا  ، والػػػواه بيػػػاالتمييػػػز بػػػيف الماػػػاىيـ المغموطػػػة -
نجازاتو.  وا 

 يش معو.وتقبؿ اآل ر والتعاالواه بأىمية الطموح والتاوؽ  -
 فاٍيه األمً الفكري لتالمي  الصف األول اإلعدادي:الوعي مبأى طة تينية  -3

ماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري مػػف  ػػدؿ  ناػػطة تعميميػػة تعمميػػة تسػػااد الػػواه بيمكػػف تنميػػة 
ىػذه  دخختالتمميذ ام  تنميؿ الػنص المقػرو ، وتنديػد الماػاىيـ المتضػمنة قيػو، ومناولػة قيػـ 

 المااىيـ.
 ما يمه: ومف ارناطة 

 يوجو المعمـ التدميذ إل  تنديد مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه الدرس، وبياف  ىميتيا. -
 لػويناةش التمميذ زمد ه قػه  ىميػة بعػض ماػاىيـ ارمػف الاكػري المتضػمنة، وبيػاف  ىميتيػا  -

 .والبراىيف باردلة ولمجتمعو
لتػ  تػدور نػوؿ بعػض ماػاىيـ يعرض المعمـ ام  التدميذ مجمواػة مػف المواةػؼ السػموكية ا -

بدا  الر ي قيوالتمميذ ننو تنميؿ الموةؼ ند ارمف الاكري، وتوجيو   .، وا 
ناؿ تـ ا  دؿ بمايـو مػف ماػاىيـ ارمػف  المتوةعةالنتاعج ب التنبؤننو  التدميذالمعمـ  يوجو -

 الاكري.
، التدميػذ الته توضػح  ىميػة ارمػف الاكػري قػه نيػاة والقسص يعرض المعمـ بعض المواةؼ -

 ويطمب منيـ است دص الدروس المستاادة منيا.
بعض التدميذ ننو تمثيؿ بعض اردوار اف بعض مااىيـ ارمف الاكري وتوجيػو  يوجو المعمـ -

 باةه التدميذ ننو تنديد المايـو الذي يتـ تمثيمو.
ف الاكػػري  ىميػػة مايػػـو ارمػػ اػػف ف يكتبػػوا  كبػػر اػػدد مػػف اردلػػة إلػػ  المعمػػـ التدميػػذ  يوجػػو -

 المتضمف قه الدرس.
يطمب المعمـ مف التدميذ ارض مواةؼ مػف النيػاة تػدؿ امػ  غيػاب المايػـو الػذي يتنػدثوف  -

 انو.
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 :العالقة بني الكراءة التحليلية والوعي مبفاٍيه األمً الفكري -3
تنمية ميارات القرا ة التنميمية يمكف  ف تسااد التمميذ ام  تاكيػؾ الػنص المقػرو  إلػ  

اسػػره الجزعيػػة، وتنميػػؿ كػػؿ جػػز  امػػ  نػػدة، وتاسػػير العدةػػات بػػيف مكوناتػػو، وتأويػػؿ بعػػض ان
سػدار ارنكػاـ امػ  ، با ضاقة إل  التنميػؿ النقػدي المتضػمِ بالنصالمعانه  ف امميػات التقػويـ وا 

ا امػ  اػدـ اخنسػياؽ غيػر المتػأنه ورا  ارقكػار مكونات النص، وكاتبو. وىذا يجعػؿ التمميػذ ةػادرً 
بػػدا  الػػر ى قييػػا،  ،لموضػػوايةغيػػر ا وينمػػه ةدرتػػو امػػ  مناةاػػة القضػػايا وارقكػػار المطرونػػة، وا 

والموازنػة بػيف ارقكػار وتقويميػا. وىػػذه الجوانػب ىػ   سػاس ارمػػف الاكػري الػذي يسػتيدؼ ناػػظ 
 ناس التمميذ، ونمايتو مف اخننراؼ الاكري، وتنمية ةدرتو ام  التعامؿ م  بيعتو ومجتمعو.

يػا مف  ف القرا ة التنميمية تركػز  كثػر امػ  الجوانػب المعرقيػة والذىنيػة، قون وام  الرغـ
 إلػ  الجوانػػب الوجدانيػػة ىػذه الجوانػػب، وسػػوخً يركػػز امػػ  ميمػة قػػه تنميػة ارمػػف الاكػػري، الػذي 

، قػػالواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري المتضػػمنة قػػ  نػػص مػػا، ينتػػاج إلػػ   الدزمػػة لمػػواه بػػالمايـو
تبػػرز ىػػدؼ الكاتػػب ودواقعػػو  تنميميػػةميػػذ، منيػػا  ف يقػػر  الػػنص ةػػرا ة  ناػػطة متنواػػة مػػف التم

المقػػرو   الػػنصالنكػػـ امػ  تسػااد قػػه ، و بػػالنصواتجاىػو الاكػػري، كمػا تبػػرز المعػػانه الضػمنية 
 .، مف ثـ  قيه متطمب لمواه بارمف الاكريككؿ
 التعليه املتنايز وتعليه الكراءة العربية: -ثالجا

 يه املتنايز:األساض الفلشفي للتعل -1

يسػتند التعمػيـ المتمػػايز إلػ  قمسػاة ماادىػػا  نػو يجػب امػػ  المعممػيف  ف يطواػوا طراعػػؽ 
تدريسيـ قه ضو   نمػاط التدميػذ والاػروؽ الارديػة بيػنيـت مػف  جػؿ اسػتيعاب اخ تدقػات بيػنيـ 

راتيـ قه الميوؿ واخستعداد وتاسيدت التعمـ. قيـ م تماوف قػه  نمػاط تعممميػـ واتجاىػاتيـ وةػد
وميوليـ، وىذا يتطمب تنوي  إستراتيجيات التدريس، وتقديـ مجمواة متنواة مػف الميػاـ تتضػمف 

 ,Tomlinson)تعمميػـ. )  تاضػيدتةدرًا كبيرًا مػف الماػاركة الناػطة لجميػ  التدميػذ لمقابمػة 
2005,263 

 وةد  سيمت الدراسات الته تناولت الذكا  قه تطور التعميـ المتمػايزت نيػث  مسػت
ا، و ف التدميػػػذ ياكػػػروف ا وانػػػدً ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػ   ف الػػػذكا  متعػػػدد اروجػػػو ولػػػيس اػػػيعً 

ويتعممػػوف بطػػرؽ م تماػػة و سػػاليب متنواػػة، و ف ال ديػػات العسػػبية تنمػػو وتتطػػور انػػدما 
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انػدما خ يػتـ اسػت داميا، كمػا  ف الػتعمـ الناػط يغيػر  ويتوةػؼ تطورىػاتست دـ باكؿ ناػط، 
 (061-060، 1190 ،قريد الغامدى ) قسيولوجية الدماغ.

قػه التعمػيـ المتمػايز مػف  vogotasky  لايجوتسػكهو سيمت البناعيػة اخجتماايػة 
قػػػػه القػػػػدرات ا م تماػػػػيف  ػػػػدؿ إاػػػػارتيا إلػػػػ  وجػػػػوب النظػػػػر إلػػػػ  التدميػػػػذ بوسػػػػايـ  قػػػػرادً 

 قوف اكتسػاب المعػارؼ الجديػدة وربطيػا بمػا ىػو موجػود قػه وبالتاله،واخستعدادات والميوؿ، 
البنية المعرقية لممتعمـ، يتـ قه ضو  ىذا التمايز بيف التدميذ. قالتعميـ اممية بناعيػة ت تمػؼ 

 ( 1195،101مف تمميذ آل ر.) سابر ابد المنعـ، 
الته لـ تعػد تنظػر  ،والتعميـ المتمايز ليس ببعيد اف النظريات النديثة ق  مجاؿ القرا ة

ىو ةارئ نموذجه ينمؿ الػنص المقػرو  بأسػموبو،  ا لرموز النص قنسب، بؿلمقارئ بوساو ماككً 
ويعيد إنتاجو قه ضو  ةدراتو واستعداداتو وميولو وثقاقتو و براتو السػابقة، وذلػؾ بالطريقػة التػه 

 .القارئقالنظريات النديثة قه القرا ة تؤكد تمايز  وبالتاله ،ياضميا ىو
 ،امػـ الػناس :منيػا ،واػةالمتمايز يرج  إل   سػس نظريػة متن ويمكف القوؿ: إف التعميـ

وامػػـ اراسػػاب، والنظريػػة البناعيػػة، قطريقػػة تاكيػػر التدميػػذ ليسػػت وانػػدة، كمػػا  ف تاضػػيدتيـ 
لمػػتعمـ م تماػػة، قبعضػػيـ ياضػػؿ  ف تقػػدـ إليػػو المػػادة قػػه سػػورة  ناػػطة تاػػجعو امػػ  التنميػػؿ، 

ميذ  ف تقدـ لػو ياضؿ بعض التد  رى  والبعض اآل ر يريد  ف يتأمؿ منتوى المادة، ومف نانية
،  و سػػمعية بسػػرية المػػادة قػػ  سػػورة بسػػرية، وبعضػػيـ ياضػػؿ  ف تقػػدـ لػػو المػػادة مسػػمواة

 وبعضيـ ياضؿ القياـ بأناطة نركية.   
 أٍنية التعليه املتنايز لتالمي  الصف األول اإلعدادي: -0

ث ، نيػطبيعتػومػ  التعميـ المتمايز يجعػؿ الػتعمـ ذا معنػ  بالنسػبة لمتمميػذ، ويتواقػؽ 
يمكنو مف القياـ بارناطة التعميمية الت  تتناسب مػ  ةدراتػو واسػتعداداتو وميولػو، بارسػموب 
والطريقة الته ياضميا، وىذا يزيػد مػف داقعيتػو، وياػجعو امػ  الػتعمـ بعمػؽت ممػا يسػيـ قػه 

 تنقيؽ ارىداؼ المناودة.
قيمػػا بيػػنيـ،  والتعمػػيـ المتمػػايز يمبػػه انتياجػػات التدميػػذ، ويرااػػه الاػػروؽ الارديػػة 

 ويسيـ قه تكيؼ  ساليب التعميـ م   نماط التعمـ، ومراااة تاضيدتيـ، واستعداداتيـ.
 (Watts – Taffe & et.al.,2013,12) 
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ويؤكػػد  التعمػػيـ المتمػػايز التمػػايز واخ ػػتدؼ بػػيف التدميػػذ، وينػػاوؿ  ف يقابػػؿ تعػػدد 
، ممػػا ى بأسػػاليب متنواػػةاػػرض المنتػػو وتنػػوع ةػػدراتيـ وميػػوليـ وانتياجػػاتيـ، مػػف  ػػدؿ 
تعميميػة ةاعمػة امػ  تنويػ  اسػتراتيجيات  يجعميـ  كثػر التزاًمػا وتقػديرًا لػذاتيـت قيػو يػوقر بيعػةً 

التػػدريس، وتقػػديـ مجمواػػة متنواػػة مػػف الميػػاـ تتضػػمف ةػػدرًا كبيػػرًا مػػف الماػػاركة الناػػطة 
مػات والميػوؿ وتنقيػؽ لجمي  التدميذ لمقابمة مظاىر التبػايف قػه القػدرات اركاديميػة واخىتما

   (Tomlinson,2005,264)النمو المتكامؿ ليـ. 
ويرى البانث  ف  ىمية التعميـ المتمايز قه القػرا ة تتمثػؿ قػه  ف الػنص المقػرو  يمكػف 
ارضػػو وتمقيػػو بأسػػاليب وطػػرؽ م تماػػة، و نػػو ينمػػؿ معػػان  ضػػمنية ومعػػان  ظػػاىرة، وينتمػػؿ 

ا مػف التمميػذ مػ  الػنص، نيػث ياسػره  مناسػبً عػامًد التأويؿ والنقػد، وىػذه الطبيعػة لمػنص تاػرض ت
ويؤلو قه ضو   براتو وةدراتو و نماط تعممو، قػبعض التدميػذ ةػد يكونػوف تنميميػيف قػه تعػامميـ 

، وتأكيػػد ىػػذه تػػأممييف مػػ  الػػنص، والػػبعض ةػػد يكونػػوف منطقيػػيف، والػػبعض اآل ػػر ةػػد يكونػػوف
اداد  ناطة تتواقؽ معيـ يسػيـ قػه تنقيػ ؽ التقػدـ قػه القػرا ة، وسػوخ إلػ  البنيػة التاضيدت وا 

ثػػارة داقعيػػتيـ وجػػذب  بػػالنصالعميقػػة  المقػػرو ت ممػػا يسػػيـ قػػه تنسػػيف مسػػتوى اسػػتيعابيـ، وا 
لػػدييـ، مػػف  ػػدؿ التركيػػز امػػ  ارنمػػاط التنميميػػة  التنميمػػهانتبػػاىيـ، وتنميػػة ميػػارات التاكيػػر 

 والمنطقية والتأممية.
نظريػات المػ  ، و يـ المتمايز يتواقؽ م  طبيعة التدميػذالتعمب قاخىتماـوقه كؿ ارنواؿ  

وتيـ االباري و نماط الػتعمـ، التػه تؤكػد  ف التعمػيـ المتمػايز ضػرورة نتيجػة ا ػتدؼ التدميػذ وتاػ
قه الذكا ، كما يتواقؽ م  الدراسات الناسية الته تركز امػ  دواقػ  التدميػذ وميػوليـ، با ضػاقة 

ؿ القػػرا ة التػػه تنظػػر لمقػػرا ة بوسػػايا امميػػة ذاتيػػة تاااميػػة مػػ  إلػػ  التطػػورات النديثػػة قػػه مجػػا
اادة إنتاجو مف جديد.  النص اردبه، تستيدؼ الكاؼ اف بنيتو العميقة وا 

 نماذج التعميـ المتمايز قه تعميـ القرا ة العربية: -0
ث يضـ التعميـ المتمايز الاػروؽ الارديػة و نمػاط الػتعمـ والػذكا ات المتعػددة، ويػرى البانػ

 ف اخىتمػػاـ بأنمػػاط التدميػػذ يتضػػمف بدا مػػو مرااػػاة الاػػروؽ الارديػػة بػػيف التدميػػذ قػػه القػػدرات 
واخسػػتعدادات والميػػوؿ والػػذكا ، ومػػف ثػػـ سػػوؼ نكتاػػه ىنػػا بعػػرض النمػػاذج الم تماػػة رنمػػاط 

 التدميذ.
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التدميػذ إلػ : الػػنمط الاػعوري، والػنمط التاكيػػري، Carl yung  سػنؼ  كػارؿ يػونج  
قػػػه  ربعػػػة  نمػػػاط ىػػػه: الػػػنمط  Kolb مط النسػػػه، والػػػنمط الندسػػػه. وسػػػنايـ  كولػػػب  والػػػن

-Myers  بػرج -التباادي، والنمط التمثيمػه، والػنمط التقػاربه، والػنمط المػواعـ. وةسػميـ  مػاير
Brigg إل  نمط انبساطه، ونمط نساس ونمػط ماكػر ونمػط منكػـ. قػه نػيف ةسػميـ ىيرمػاف 

Herrmann   ( إلػػ : الػػنمطA ،)   و ىػػـ  ساعسػػو العقدنيػػة والمنطقيػػة والواةعيػػة والقػػدرة امػػ
( و ىػػـ  C( و ىػػـ  ساعسػػو التنظػػيـ والبعػػد اػػف الم ػػاطرة، والػػنمط)  Bالتنميػػؿ والنقػػد. والػػنمط) 

)  ( وىو نمط بسري إبػدااه ت يمػه  D ساعسو  نو ااطاه ينب الموسيق  والتعبير، والنمط) 
 ( 031 -030،  1191إبراىيـ رواادة وآ روف، 

 ربعة متسدت ثناعية البعد، قالتمميذ النسه: الػذي ياضػؿ  كما يمكف توزي  التدميذ قه
النركػػة والممارسػػة العمميػػة، يقابمػػو التمميػػذ الندسػػه الػػذي ييػػتـ بالنظريػػات وارقكػػار المجػػردة. 

 ف والتمميذ البسري: الذي ياضؿ السور والرسـو واراكاؿ، يقابمو التمميذ السمعه: الذي ياضػؿ 
يسػػم . والتمميػػذ العممػػه المنػػب لمتجريػػب، يقابمػػو التمميػػذ التػػأممه المنػػب لمتأمػػؿ والتاكيػػر.  مػػا 
التمميذ التسمسمه: الميتـ بالمنطؽ قيقابمػو التمميػذ الكمػ  الػذي ييػتـ بػالنظرة الكميػة. ) نبيػؿ جػاد 

 ( 01-11، 1194ومروة المنمدي، 
ة  نمػاط: التمميػذ الت يمػه : وىػو التدميػذ إلػ   ربعػ mcCarthy مكػارثه نموذج ويقسـ

التمميػػذ الػػذي يتأمػػؿ الػػنص المقػػرو ت ممارسػػا مجمواػػة مػػف العمميػػات منيػػا: التنميػػؿ، والتأويػػؿ، 
ا والقدح الػذىنه. والتمميػذ التنميمػه: ىػو التمميػذ الػذي يتعامػؿ مػ  الػنص المقػرو  المقػرو ، بنثًػ

نمميػا. والتمميػذ المنطقػه: وىػو التمميػذ اف الماػاىيـ والقػيـ والنقػاعؽ والمعمومػات الػواردة قيػو وي
وتوظيايػا قػه سػور   ػرى،  ويمكػف  ف يطبػؽ المعمومػات  بػالنصالذي يطبؽ المعمومات الواردة 
ككتابػة رسػالة  و برةيػة  و مم ػص لػدرس. والتمميػذ الػديناميكه:  ،وارقكار قه مارواات بسيطة

 (1111،09) ليانا جابر،المقرو  واستكااقو.  بالنصوىو التمميذ الذي ياضؿ التعمؽ 
ويػػػرى البانػػػث  ف ىػػػذه النمػػػاذج متدا مػػػة ومتكاممػػػة قيمػػػا بينيػػػا، وىػػػذا يػػػنعكس امػػػ  
ارناػػػػطة وا سػػػػتراتيجيات التػػػػه تناسػػػػب كػػػػؿ نمػػػػط، قػػػػال راعط المااىيميػػػػة والرسػػػػـو واراػػػػكاؿ 
والم ططات تناسب التمميذ البسري والتأممه والكم  والمنطقػه. وسػيظؿ المعػوؿ اميػو ىػو كيايػة 

 يـ، وبعضػػوتنميميػػاتمقػه السػػورة  و الم طػػط البسػػري، قػػبعض التدميػػذ ياضػػموف تأمػػؿ السػػورة 
السورة بأقكػار إبداايػة. ومػف ثػـ يجػب امػ  المعمػـ نػيف يعػرض السػورة  ف ي اطػب  ـتونه لي
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 و  طػط كؿ مجمواة بما ىو مطمػوب منيػا. والسػورة يمكػف  ف تكػوف  ريطػة مااىيميػة لػدرس 
 بػػؿ. كمػػا  ف المػػادة المسػػمواة خ تناسػػب التمميػػذ السػػمعه قنسػػب، ةرسػػومه،  و  ريطػػة ذىنيػػ

التػػأممه، قالسػػوت بااػػث لمنركػػة التمميػػذ النركػػه و التمميػػذ يمكػػف  ف تناسػػب التمميػػذ التنميمػػه، و 
 والتاكير والتأمؿ.  

 واسػػتااد البانػػث مػػف اػػرض كػػؿ ىػػذه النمػػاذج قػػه ا تيػػار طػػرؽ التػػدريس وارناػػطة
تدميػذ  تمػايزت بنيث ترااػه القاعمة ام  التعميـ المتمايزا سراتيجية  ادالمناسبة  اد التعميمية 

 .السؼ اروؿ ا ادادي
 سسرتاتيتيات التعليه املتنايز:

( إسػتراتيجيات متعػددة لمتعمػيـ المتمػايز  04،  1194 ) نست دراسة  ريػج ناقػذ رنمػة
سػتراتيجية ضػغط المنتػوى سػتراتيجية اقػود الػتعمـ، منيا: إستراتيجية  ركػاف ومراكػز الػتعمـ، وا  ، وا 

ستراتيجية نػؿ الماػكدت،  ستراتيجية تعدد ا جابات السنينة، وا  ستراتيجية ارناطة الثابتة، وا  وا 
سػػػتراتيجية المنطػػػات العمميػػػة،  سػػػتراتيجية قكػػػر زاوج اػػػارؾ، وا  سػػػتراتيجية دراسػػػة النالػػػة، وا  وا 

سػػػػتراتيج سػػػػتراتيجية البنػػػػث الجمػػػػااه، وا  سػػػػتراتيجية ارجنػػػػدات، وا  ية المجمواػػػػات المرنػػػػة، وا 
ستراتيجية ارناطة المتدرجة.   وا 

ا بأنمػػاط التعمػػيـ، ويرجػػ  البانػػث ىػػذا إلػػ  ا كبيػػرً ويعطػػه مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز اىتماًمػػ
الدراسات المتعددة والكتابات التربوية الته ارضت رنماط التعمـ وتسنيااتيا بعمؽ ودةػة، قأنمػاط 

عممية التعميـ بمعنػ  كيػؼ يتمقػ  التمميػذ المعمومػة، وىػو الػذي التعمـ خ تكتاه با طار ال ارجه ل
ح قه التسنياات السػمعية والبسػرية والنركيػة لتاضػيدت تمقػه المعمومػة، بػؿ و يمكف رؤيتو بوض

التركيػز امػ  العمميػات العقميػة مػف تنميػؿ وت يػؿ وتأمػؿ لممعمومػة التػه يسػتقبميا  ،ا يًضػ ،تامؿ
ة تتواقػؽ مػ  التعمػيـ المتمػايز، سػنكتاه بعػرض بعػض الطػرؽ التمميذ، ومف ثـ توجد طرؽ متعدد

 الته تـ توظيايا قه ا طار التطبيقه ليذا البنث، وىه ام  الننو اآلته:   
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 األى طة املتدرجة: - 

تعتمػػػد امػػػ  اػػػدد مػػػف ارناػػػطة المتباينػػػة قػػػه مسػػػتواىا مػػػف نيػػػث السػػػيولة  طريقػػػة
ا نسػػب ةػػدراتيـ واسػػتعداداتيـ وميػػوليـ. جيً والسػػعوبة، بنيػػث يمػػر التدميػػذ بيػػذه ارناػػطة تػػدري

Lend sh 2019)  )   
 قه ىذا البنث مف  دؿ: توظياياوتـ 

 . تسميـ  ناطة متنواة متدرجة قه سعوبتيا نوؿ النص المقرو 
 .توزي  ارناطة ام  التدميذ 
 .تاجي  التدميذ ام  التاااؿ وتوظيؼ معارقيـ السابقة 

 و التدميذ. لما توسؿ إلي التقويـ والمتابعة 
 اخلرائط ال ٍيية: -

ىه  داة يمكف مف  دليػا اػرض ارقكػار باػكؿ بسػري، ابػر  سػاليب ماػوةة، تسػااد 
قه توضيح ارقكار، وترتيبيا، وسيولة تذكرىا. وى  م طط بسري غير  طػه لمماػاىيـ وارقكػار 

لتػػرابط بػػيف والعدةػػات بينيػػا، مػػف  ػػدؿ اػػبكة مػػف العدةػػات والػػروابط التػػ  تسػػيـ قػػ  تنقيػػؽ ا
المااىيـ الرعيسة وما يندرج تنتيا مف مااىيـ، وكذلؾ بيف الاكػرة الرعيسػة ومػا ينػدرج تنتيػا مػف 

 (   992-990،   1195قكر قراية، وتااسيؿ داامة ليا.) آماؿ جمعة، ورضا اعباف، 
 وتـ توظيايا قه ىذا البنث مف  دؿ : 

 تنديد الاكر الاراية ، و المقرو  توجيو التدميذ إل  تنديد الاكرة الرعيسة لمموضوع
 تنديد التااسيؿ الاراية تنت كؿ قكرة قراية.، و المقرو  بالنص

 السانة  توجيو التدميذ إل  رسـ  ريطة مااىيمية لما تـ التوسؿ إليو قه منتسؼ
 ورسـ الروابط باكؿ سنيح.

ويمكػػف توظيايػػا مػػف  ػػدؿ اػػرض  ريطػػة غيػػر مكتممػػة امػػ  التدميػػذ، ثػػـ يقومػػوف 
 ماليا تنت إاراؼ المعمـ.بوك

 احلوار واملياق ة:

 التدريسػه بيػدؼ الموةػؼ  ػدؿ مػف اػاوي نػوار بػودارة المعمػـ ةيػاـ وى  ابػارة اػف 
ال طػوات انػد  مػف مرااػاة مجمواػة المعمػـ وامػه ، جديػدة معمومػات  و بيانػات إلػه الوسػوؿ

عمة مناسػػبة لمسػػتواىـ، اسػػت داـ ىػػذه ا سػػتراتيجية، منيػػا: تييعػػة التدميػػذ لممناةاػػة، وطػػرح  سػػ
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 قػه التاكيػر قػه الموضػوع، والتواسػؿ يـنتػ  يمكػن ،مناسػب انتظػار زمػف إاطػا  امػ  والتركيز
قػه المناةاػة.) ابػد النميػد اػاىيف  التدميػذ جمي  مااركة والمناةاة، م  النرص ام  النوار

 ،1191 ،09 ) 
 وتـ توظيايا قه ىذا البنث مف  دؿ:

  لمااىيـ  و الماكدت الموجودة قه درس القرا ة.تنديد بعض القضايا  و ا 
 .توجيو التدميذ إل  إدارة نقاش نوليا 
 .ةياـ المعمـ بمناةاة التدميذ وتبادؿ الر ي نوؿ بعض النقاط الته تناةاوا قييا 

 التعله التعاقدي:

ىػػػو إسػػػتراتيجية تدريسػػػية تركػػػز امػػػ  تنمػػػؿ التمميػػػذ مسػػػعولية تعممػػػو، وات ػػػاذ ةػػػرارات 
بميمػػة معينػػة  و ناػػاط تعميمػػه يـ والمعمػػـ امػػ  ةيػػام تدميػػذنيػػث يػػتـ اختاػػاؽ بػػيف الباػػأنيات 

) آمػػاؿ جمعػػة، ورضػػا  معػػيف، ويمتػػـز الطرقػػاف بيػػذا اختاػػاؽ  ثنػػا  ممارسػػة ارناػػطة التعميميػػة. 
 ( 913-911،  1195اعباف، 

يػػذ بأ ػػذ ناػػاط مػػا، واخلتػػزاـ موتػػـ توظيايػػا مػػف  ػػدؿ تكميػػؼ كػػؿ مجمواػػة مػػف التد
قػه المجمواػات  بالمياـ المكمايف بيا دا ؿ النااط، واػرض  ىػـ مػا توسػموا إليػو امػ  زمدعيػـ

 .ار رى
 اجملنوعات املرىة: -

تعػػد ىػػذه ا سػػتراتيجية مػػف اخسػػتراتيجيات التػػ  تناسػػب تنػػوع  سػػاعص تعمػػـ التدميػػذ، 
تعممػو. وىػذا  لكونيا تسمح لمتمميػذ باخنتقػاؿ مػف مجمواػة إلػ  مجمواػة   ػرى، تبعػا لتاضػيدت

معنػػاه  ف المعمػػـ يػػوزع التدميػػذ قػػه مجمواػػات متواققػػة قػػه الميػػوؿ واخسػػتعدادات و سػػاعص 
الػػتعمـ، وةػػد يػػوزايـ قػػه مجمواػػات متباينػػة قػػه  نمػػاط الػػتعمـ، ويسػػمح ل اضػػا  باخنتقػػاؿ بػػيف 

 (   911، 1115المجمواات.) كوثر كوجؾ وآ روف، 
 وتـ توظيايا قه ىذا البنث مف  دؿ:

 ـ التدميذ إل  مجمواات غير متجانسة.تقسي
 تنديد المياـ دا ؿ كؿ مجمواة م  تبادؿ اردوار دا ؿ كؿ مجمواة.

 السماح بنقؿ بعض ارقراد مف مجمواة ر رى.
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 دور املعله والتلني  يف التعليه املتنايز: -5
 تتندد  دوار المعمـ قه  نو:

 .يكتاؼ ميوؿ وةدرات و نماط تعمـ التدميذ، بأدوات و ساليب متنواة 
  م  ا دارة  ،ي طط لسير الدرس بما يتناسب م  تاضيدت التعمـ ال اسة بكؿ تمميذ

 المناسبة لموةت.
 .يسمـ  ناطة تناسب  نماط التدميذ، ويوضح كياية تنايذىا تنت إاراقو 
 ـ المتمػايز لمتدميػذ، وينػثيـ امػ  الماػاركة باااميػة يارح ا ستراتيجيات القاعمة ام  التعمػي

 قه تنايذىا وتنظيـ المكاف بما يناسب تطبيقيا.
  اػػداد المػػواد التعميميػػة يتػػاب  التدميػػذ ويقػػدـ المسػػاادة لمػػف ينتاجيػػا قػػه الوةػػت المناسػػب، وا 

 ام  ممارسة ارناطة.وياجعيـ  ،المناسبة
  ،ليعمػػػؿ امػػػ   ضػػػعاوونقػػػاط ةوتػػػو ونقػػػاط يقػػػـو  دا  كػػػؿ تمميػػػذ، نتػػػ  يتعػػػرؼ انتياجاتػػػو

 .  بوومناولة ادجيا قه ضو  نمط التعمـ ال اص  ،مواجيتيا
   التدميذ.  تعمـ  نماط جمي  تناسبينوع طراعؽ التدريس نت  

  ما دور التمميذ قيتمثؿ قه  نو:
  .ي تار ارناطة المناسبة لو، والسير قييا نسب ةدراتو ونمط تعممو الماضؿ 
 نص المقرو  باست داـ إستراتيجيات تناسب نمط تعممو.يتاااؿ م  ال 
 .يناذ ما يطمب منو مف  اماؿ و ناطة، وياارؾ قه وض  ةوااد منظمة لمعمؿ دا ؿ السؼ 
  يتعػػرؼ  ىػػداؼ الػػدرس ومػػا يػػدور قػػه الاسػػؿ مػػف تاػػاادت و ناػػطة، ويتقبػػؿ قكػػرة ا ػػتدؼ

 ارناطة والمياـ الته يقدميا المعمـ لبعضيـ.
 061، 1194نوع امميات و ساليب التقييـ. ) ينيه مظار وابد اهلل ابػاس، يتعود كثرة وت-

 ( 66،  1191ااىيف،   النميد (  ) ابد04، 1115(   )كوثر كوجؾ وآ روف،069
العالقــة بـني التعلــيه املتنـايز وتينيــة مَـارات الكــراءة التحليليـة والــوعي مبفـاٍيه األمــً       -رابعـا 

 الفكري:

ا امػػ  القػػرا ة المتأنيػػة التنميميػػة لػػ   ف يكػػوف التمميػػذ ةػػادرً تيػػدؼ القػػرا ة التنميميػػة إ
الدةيقػػة لمػػنص، وتاكيكػػو إلػػ  مكوناتػػو الجزعيػػة، وتاسػػير العدةػػات بػػيف  جزاعػػو، وتأويػػؿ معانيػػو، 

 ا.ا موضوايً والنكـ ام  مضمونو نكمً 
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واليدؼ النياعه الػرعيس لتنميػة الػواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري  ف يسػوف التمميػذ ناسػو 
اخننراؼ الاكري، ويكتسب نسانة ضد ارقكار الغريبة الته تستيدؼ التداػب بوايػو. ومػف  مف
ا تطمػػب تركيػػزً تيوجػػد تقػػارب كبيػػر بػػيف اليػػدقيف، بيػػد  ف تنميػػة الػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري  ،ـث ػػ

 ا ام  الجوانب السموكية والوجدانية.كبيرً 
 لتدميػذ، و نمػاط تعمميػـ، قبعضػيـوالتعمػيـ المتمػايز يركػز امػ  الاػروؽ الارديػة بػػيف ا

 اآل ػر ياضؿ الػبعض نيف قه تطبيقيا، قه البد  ةبؿ ارقكار قه التاكير قه  طوؿ لاترة ينتاج
 بناجة إلػ  اآل ر التعمـ، والبعض اند اآل ريف م  التندث إل  بناجة السري ، وبعضيـ العمؿ
    التأمؿ.

ا متطمبػات متواققػة مػ   نمػاط دةيًقػ ومف ثـ، قوف متطمبات تنميؿ الػنص المقػرو  تنمػيًد 
ف قػػه تاضػػيدت تعػػامميـ مػػ  الػػنص المقػػرو ، قبعضػػيـ ياضػػؿ يالػتعمـ، قػػوذا كػػاف التدميػػذ م تماػػ

ا، وبعضيـ ياضؿ اخستماع مػ  القػرا ة، والػبعض اآل ػر ياضػؿ اػرض الػنص تمقه النص مكتوبً 
مػػف  ،ؿ ىػػذا التمػػايزقػػه سػػورة نكايػػة، قػػوف القػػرا ة ناسػػيا امميػػة متمػػايزة، والػػنص ناسػػو يقبػػ

 منطمؽ  ف النص بنية ماتونة تقبؿ ةرا ات متعددة.   
التعميـ المتمايز يسيـ قه تكويف اتجاىات إيجابيػة لػدى التمميػذ، وىػذا يػؤثر قػه إةبالػو و 

 كثػػر ثقػػة بناسػػو، و التمػػايز يجعمػػالتعميـ امػػ  تنميػػؿ الػػنص المقػػرو  ونقػػده، كمػػا  ف اخىتمػػاـ بػػ
ا. ومػف كػؿ مػا سػبؽ تتضػح العدةػة بػيف ا وسػموكيً سيـ قػه تنسػينو قكرًيػا بقدراتو، وىذا يوواايً 

 التعميـ المتمايز وميارات القرا ة التنميمية والواه بمااىيـ ارمف الاكري. 
 واستااد البانث مف ارض ا طار النظري قه:

 ،تنديد ميارات القرا ة التنميمية المناسبة لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي و سس تنميتيا 
ستراتيجيات تعميميا  ، وارناطة التعميمية المناسبة.وا 

 مااىيـ ارمف الاكري المتضمنة قه مقرر  الواه لتنمية الدزمة وارناطة تنديد ارسس
 القرا ة العربية الذي يدرسو تدميذ السؼ اروؿ ا ادادي.

 براز إبراز العدةة بيف التعميـ المتمايز والقرا ة التنميمية والواه بمااىيـ ا رمف الاكري، وا 
 العدةة يسيـ قه تنديد ارناطة التعميمية و ساليب التدريس والتقويـ.

 لدستاادة منيا وارناطة و ساليب التقويـ  وطراعؽ التدريس است دص مجمواة مف ارسس
   إاداد ا ستراتيجية القاعمة ام  التعميـ المتمايز.قه 
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جرا ات التطبيؽ وا ستراتيجية لمواد التعميميةا طار العممه لمبنث: إاداد اردوات وا  وا 
  سعداد أدوات البحح: -أوال

  اد البانث بواداد اردوات اآلتية: 
 استباىة مَارات الكراءة التحليلية املياسبة لتالمي  الصف األول اإلعدادي:  -1

ةػػاـ البانػػث بػػالرجوع لمدراسػػات السػػابقة قػػه مجػػاؿ تنميػػة ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة 
( ونسػف  1199ته تـ  اخستعانة بيا قػه ىػذا البنػث، مثػؿ: رانيػا منمػد مسػطا  كامػؿ) ال

( 1193( ومػػرواف السػػماف )  1191(، ومنمػد لطاػػه )  1191)  اػناتة ومػػرواف السػػماف
براىيـ منمد ام  ) 1194ويسرى منمد مقبؿ)  وكذلؾ الرجػوع إلػ   سػاعص  ( 1195(، وا 

 ؼ تدريس القرا ة قه المرنمة ا ادادية.نمو تدميذ المرنمة ا ادادية، و ىدا
وقػػه ضػػػو  مػػا سػػػبؽ تػػـ إاػػػداد اخسػػػتبانة قػػه سػػػورتيا اروليػػة، وارضػػػيا امػػػ   

ؽ تػدريس المغػة اعػمجمواة مف المنكميف، واددىـ تسػعة منكمػيف مػف  سػاتذة المنػاىج وطر 
 قه سورتيا النياعية مكونًة مف إندى اارة ميارة. القاعمةإاداد ، ثـ العربية

 مبفاٍيه األمً الفكري املتضنية يف مكرر الكراءة العربية :  قائنة -0
البانػػث منتػػوى دروس القػػرا ة المقػػررة امػػ  تدميػػذ السػػؼ اروؿ ا اػػدادى،  نمػػؿ
 مناسػػػب. وىػػػو معامػػػؿ وتنميػػػؿ البانػػػث اآل ػػػر ومعامػػػؿ اختاػػػاؽ بػػػيف تنميمػػػ وةػػػاـ بنسػػػاب

، نة قػه دروس القػرا ة العربيػةثـ  اد ةاعمة بمااىيـ ارمف الاكري المتضػم ،( 1.55)ييساو 
مكونػة مػف  سورتيا النياعيػةقه  ولمتنقؽ مف سدةيا تـ ارضيا ام  المنكميف، ثـ وضعيا

 .  تسعة مااىيـ
 :لتالمي  الصف األول اإلعدادي اختبار مَارات الكراءة التحليلية -3

ا قػػه ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة، يقػػيس مسػػتوى تمميػػذات السػػؼ  اػػد البانػػث ا تبػػارً 
سػؤاليف لكػؿ  وتػـ وضػ ، مف ميارات القرا ة التنميميػة وؿ ا ادادي قه إندى اارة ميارةار 

 ميارة. 
ولنساب سدؽ اخ تبار تـ ارضو ام  تسعة منكميف مف  سػاتذة المنػاىج وطػرؽ 

   .تدريس المغة العربية

                                                           
د. مصطفى عزابي، مدرس بمضم المناهج وطزق تدريش اللغت العزبيت، كليت الدراصاث العليا للتزبيت، جامعت الماهزة.  
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ثدثػػيف تمميػػذة مػػف و ا امػػ  ثػػدث ولنسػػاب الثبػػات تػػـ تطبيػػؽ اخ تبػػار اسػػتطدايً 
، وذلػؾ لنسػاب زمػف اخ تبػػار، تمميػذات مد رسػة نامػد مسػعود، بػودارة إطسػػا، مناقظػة الايػـو

( دةيقة، متوسط مجموع  زمنة كؿ التمميذات امػ  اػددىف، كمػا تػـ نسػاب ثبػات  11وىو ) 
( وىه ةيمة تاير إله تمت  اخ تبار بدرجػة ثبػات مناسػبة. وتػـ 1.51اخ تبار، والذي بمغ  )

وتكػوف اخ تبػار قػه سػورتو النياعيػة مػف  ،التجزعة النساية قةطري التنقؽ مف الثبات باتباع
 .اثنه وااريف سؤاخً 

 :املتضنية يف مكرر الكراءة لتالمي  الصف األول اإلعدادي مكياض الوعي مبفاٍيه األمً الفكري -4

السؼ اروؿ ا اػدادي بماػاىيـ ارمػف  تدميذا لمكاؼ اف واه  اد البانث مقياسً 
وتكػػوف المقيػػاس مػػف ثدثػػة مجمواػػات مػػف  ،قػػرر القػػرا ة العربيػػةالاكػػري المتضػػمنة قػػه م

ارسػػعمة: مجمواػػة لقيػػاس الجانػػب المعرقػػه، ومجمواػػة تقػػيس الجانػػب الميػػاري، ومجمواػػة 
 .سؤاخً  21مف  قه سورتو النياعية تقيس الجانب الوجدانه. وتكوف المقياس

عد ذلػؾ تػـ وب ،ولمتنقؽ مف سدؽ المقياس، تـ ارضو ام  مجمواة مف المنكميف
ثدثػػيف تمميػػذة مػػف تمميػػذات مدرسػػة نامػػد مسػػعود و ا امػػ  ثػػدث تطبيػػؽ المقيػػاس اسػػتطدايً 

( دةيقػػة) متوسػػط مجمػػوع  زمنػػة كػػػؿ  22ا اداديػػة، وذلػػؾ لنسػػاب زمػػف المقيػػاس وىػػػو ) 
( وىػه ةيمػة تاػير إلػه 1.52التمميذات ام  اددىف( كما تػـ  نسػاب الثبػات، والػذي بمػغ  )

ثبػػات مناسػػبة، وىػػه ةيمػػة تاػػير إلػػه تمتػػ  المقيػػاس بدرجػػة ثبػػات  تمتػػ  المقيػػاس بدرجػػة
 مناسبة.
 سعداد اإلسرتاتيتية الكائنة على التعليه املتنايز:  -ثاىيا

 أسص اإلسرتاتيتية املكرتحة: -1
قػػه ضػػو  ا طػػار النظػػري ليػػذا البنػػث، تػػـ اسػػت دص مجمواػػة مػػف ارسػػس، بعضػػيا 

ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة، والػػبعض اآل ػػر  ماػػتؽ مػػفالتعمػػيـ المتمػػايز، وبعضػػيا  ماػػتؽ مػػف
 مااىيـ ارمف الاكري:الواه ب ماتؽ مف

  سس ماتقة مف التعميـ المتمايز:- 
 .تنوي  استراتيجيات التدريس لتتواقؽ م   نماط التدميذ والاروؽ الاردية بينيـ 
 بنيث ترااه الاروؽ الاردية بيف التدميذ. التعميمية تنوي  ارناطة 
  قه استعداداتيـ وةدراتيـ. متااوتوفالتدميذ 
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 .خ توجد طريقة واندة تناسب جمي  التدميذ 
  ام  التدميذ. المنتوىتنوي   ساليب ارض 
  سس ماتقة مف القرا ة التنميمية:-ب
 .القرا ة التنميمية ضرورة مف ضرورات النياة 
  تاااؿ التمميذ م  النص المقرو . تتطمبالقرا ة التنميمية 
 مية ةدرة التمميذ ام  التمييز والتنميؿ واخستنتاج.تنالميـ  مف 
 . سدار النكـ ام  المقرو  مف الضرورى تنمية ةدرة التمميذ ام  الموازنة وا 
 .تنوي  ارناطة و ساليب التقويـ ينمه ميارات القرا ة التنميمية 
  سس ماتقة مف ارمف الاكري:-ج
 .ارمف الاكري تنسيف لمتمميذ 
 ارمف الاكري مف  دؿ مقرر القرا ة العربية.ااىيـ يمكف تنمية الواه بم 
 ا.ا ووجدانيً ا ومياريً معرقيً  يتـارمف الاكري بمااىيـ ب الواه 
  ماػػاىيـ الػػواه بتنويػػ  اسػػتراتيجيات وطراعػػؽ التػػدريس و سػػاليب التقػػويـ ةػػد يسػػيـ قػػه تنميػػة

 ارمف الاكري.
 اهلدف العاو لإلسرتاتيتية:-0

ميميػػة والػػواه بماػػاىيـ ارمػػف الاكػػري المتضػػمنة قػػه مقػػرر تنميػػة ميػػارات القػػرا ة التن
تدميػػػذ السػػػؼ اروؿ ا اػػػدادي، باسػػػت داـ إسػػػتراتيجية ةاعمػػػة امػػػ  التعمػػػيـ لالقػػػرا ة العربيػػػة، 

 المتمايز.
 ارىداؼ السموكية لإلستراتيجية:-0

 ام   ف:   اكوف التمميذ ةادرً يىدقت ا ستراتيجية  ف 
 النص المقرو .باكر الجزعية ميز بيف الاكرة الرعيسة والي 
 النص المقرو .بميز بيف النقيقة والر ي ي 
 النص المقرو .بستنتج المعن  الضمنه ي 
 ميز بيف ما يتسؿ بالنص المقرو  وما خ يتسؿ بو.ي 
 النص المقرو .بقترح  سبابا لندث  و ظاىرة ي 
 نكـ ام   ىمية النص المقرو .ي 



 ...................................................... إستراتيجية قائمة على مدخل التعليم المتمايز في اللغة العربية 

- 9605 - 

 النص المقرو .بستنتج  وجو التناةض ي 
 النص المقرو بميز بيف المعن  النقيقه والمعن  المجازي ي. 
 النص المقرو .بستنتج  وجو القوة ونقاط الضعؼ ي 
 النص المقرو بقـو اردلة والبراىيف الته ساةيا الكاتب ي. 
 النص المقرو ببدي ر يو قه تسرؼ  و سموؾ ي. 
 يز:ا لإلسرتاتيتية الكائنة على التعليه املتناخطوات التدريص وفًك-4

 يقترح البانث تدريس القرا ة العربية وققا لما يمه:
ا رنمػػاط تعمميػػـ الماضػػمة، مرنمػػة التاػػ يص: وقييػػا يػػوزع المعمػػـ التدميػػذ قػػه مجمواػػات وقًقػػ -

والاروؽ الاردية بينيـ، ام   ف يرااه المعمـ  ف تكوف المجمواات مرنةت بنيػث يػتـ التبػادؿ 
   واات المرنة.المجم است داـبيف المجمواات مف  دؿ 

مرنمػػة التوةعػػات: قػػه ىػػذه المرنمػػة يعػػرض المعمػػـ انػػواف درس القػػرا ة امػػ  المجمواػػات، ثػػـ  -
 و يسػأليـ يطمب مف كؿ مجمواة  ف تقدـ بعض ارقكػار التػه يتوةعػوف  ف يتناوليػا الػدرس، 

 .  سؤاًخ ماتوًنا اف الموضوع  باست داـ القدح الذىنه
قػػرو  وقييػػا يقسػػـ المعمػػـ ارناػػطة والميػػاـ امػػ  المجمواػػات، مرنمػػة التاااػػؿ مػػ  الػػنص الم  -

بالتعاةػػد وارناػػطة  ا وةوااػػد لمتاااػػؿ مػػ  ىػػذه ارناػػطة، باسػػت داـ الػػتعمـا اػػروطً واضػػعً 
 .والنوار والمناةاة المتدرجة

: قػه ىػذه المرنمػة ينػاةش المعمػـ التدميػذ قيمػا توسػموا إليػو، الاكػري مرنمة المناةاة والتنميػؿ -
. ثػـ ا اخستجابات السػنينة، ومناةاػا إيػاىـ قػه اخسػتجابات التػه تنتػاج إلػ  مراجعػةدامً م  

ا لكػؿ المجمواػات، مػف  دلػو يقومػوف بعمػؿ  ريطػة ذىنيػة اػف يعرض المعمـ ناػاًطا مونػدً 
 ىه ال راعط الذىنية. المناسبةالموضوع،  و إكماؿ  ريطة مقدمة ليـ، والطريقة المقترنة 

: وقييػػا يقػػـو المعمػػـ بتوزيػػ  مجمواػػة ارسػػعمة امػػ  كػػؿ مجمواػػة، ثػػـ مهال تػػا مرنمػػة التقػػويـ -
 .، ويمه ذلؾ تنديد النااط المسانبيتناةاوف نوليا

 :فاٍيه األمً الفكريالوعي مبسعداد دليل للنعله لتينية مَارات الكراءة التحليلية و -5
مػد ؿ التعمػيـ   لممعمـ ليسااده قػه تػدريس القػرا ة العربيػة، قػه ضػو  اد البانث دليًد 
طػػارً ا نظرًيػػالمتمػػايز، متضػػمنا: إطػػارً  ا ا اػػف التعمػػيـ المتمػػايز: مايومػػو،  ىميتػػو، إسػػتراتيجياتو، وا 
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جػػػرا ات تػػػدريس موضػػػواات القػػػرا ةاممًيػػػ قػػػه ضػػػو  ا سػػػتراتيجية  العربيػػػة ا يعػػػرض  طػػػوات وا 
 كما  اد كراسة  ناطة لمتمميذ. ،المقترنة

 : سجراءات التطبيل -ثالجا
 ا البنث ام  الننو اآلته:تـ تطبيؽ ىذ 

منيػػة النػػيط  :ا تيػػار مجمػػواته البنػػث مػػف تمميػػذات السػػؼ اروؿ ا اػػدادي، مػػف مدرسػػته -9
وكػاف العػدد النيػاعه لمجمػواته البنػث سػتيف ، ونامد ابد الغنه مسػعود     ا ادادية بنات

 تمميذة. 
ا ةبمًيػ تطبيًقػا الاكػريتطبيؽ ا تبار ميارات القرا ة التنميميػة، ومقيػاس الػواه بماػاىيـ ارمػف  -1

 ام  مجمواته البنثت لمتنقؽ مف تكاقؤ مجمواته البنث ام  الننو اآلته.
 القرا ة التنميمية: ميارات تكاقؤ مجمواته البنث قه ا تبار 

 ( 1جدول ) 

يتىسطً يجًىعتٍ انبحج فً انتطبُك انمبهٍ الختببر لًُت )ث( ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن  

 .انتحهُهُت يهبراث انمزاءة

 انًتىسظ انعدد انًجًىعت انًهبراث
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

لًُت 

 )ث(

يستىي 

 اندالنت

ًَُش بُن انفكرزة انزئُسرت  

 برررربن  وانفكرررز انجشئُرررت 

 انًمزوء.

 3.40 3.60 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.20

 3.40 3.63 33 انضببطت

ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ 

انًمزوء. ببن    

 3.40 3.60 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.40

 3.56 3.63 33 انضببطت

َست تج انًع ً انضً ٍ 

انًمزوء. ببن    

 3.56 3.63 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.23

 3.56 3.63 33 انضببطت

ًَُش بُن يب َتصم   

ببن   انًمزوء ويب ال 

 َتصم به.

 3.50 3.53 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.24

 3.53 3.50 33 انضببطت

 غُز دانت 1.33 3.53 3.63 33 انتجزَبُتَمتزح أسبببب نحدث أو 
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 انًتىسظ انعدد انًجًىعت انًهبراث
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

لًُت 

 )ث(

يستىي 

 اندالنت

انًمزوء. ببن  ظبهزة   3.51 3.40 33 انضببطت 

َحكى عهً أهًُت ان   

 انًمزوء.

 3.56 3.63 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 1.30

 3.50 3.43 33 انضببطت

َست تج أوجه انت بلض 

انًمزوء. ببن    

 3.53 3.63 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 1.20

 3.53 3.00 33 انضببطت

ًَُش بُن انًع ً   

انحمُمٍ وانًع ً 

انًمزوء ببن  انًجبسٌ   

 3.55 3.60 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.33

 3.55 3.60 33 انضببطت

َست تج أوجه      

انمىة ونمبط انضعف 

انًمزوء. ببن    

 3.60 3.00 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 1.44

 3.50 3.53 33 بطتانضب

َمىو األدنت وانبزاهُن 

 ببن  انتٍ سبلهب انكبتب 

.انًمزوء  

 3.40 3.03 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.05

 3.56 3.63 33 انضببطت

َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو 

انًمزوء. ببن  سهىن   

 3.53 3.63 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.26

 3.53 3.50 33 انضببطت

 انًجًىع انكهٍ 

 2.60 6.40 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.00

 2.50 5.00 33 انضببطت

(  ف ةيمػة )ت( المنسػوبة  ةػؿ مػف ةيمػة )ت( الجدوليػة قػه كػؿ  9يتضح مف الجدوؿ )
تكػاقؤ  مجمػواته  امػ  ا يػدؿميارة مف ميارات ا تبار القرا ة التنميمية وقػه اخ تبػار ككػؿت مم ػ

 يارات القرا ة التنميمية ككؿ، وق  كؿ ميارة مف مياراتو.البنث ق  التطبيؽ القبمه خ تبار م
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 :التكافؤ يف مكياض الوعي مبفاٍيه األمً الفكري-ب
( لًُت )ث( ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث  يجًىعتٍ انبحج 2جدول )

زبُت نتاليُذ فً انتطبُك انمبهٍ نًمُبص انىعٍ بًفبهُى األين انفكزٌ انًتضً ت فٍ يمزر انمزاءة انع

 انصف األول اإلعدادٌ انعبو

 انًتىسظ انعدد انًجًىعت األبعبد
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

لًُت 

 )ث(

يستىي 

 اندالنت

 انبعد انًعزفٍ

 2.12 6.23 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 1.24

 1.50 6.03 33 انضببطت

 انبعد انسهىكً

 2.31 6.63 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.33

 1.05 6.63 33 انضببطت

 انبعد انىجدانً

 2.20 26.33 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.32

 2.54 26.23 33 انضببطت

 انًجًىع انكهً

 4.45 30.00 33 انتجزَبُت

 غُز دانت 3.05

 3.00 30.60 33 انضببطت

(  ف ةيمة )ت( المنسوبة  ةػؿ مػف ةيمػة )ت( الجدوليػة قػه كػؿ 1يتضح مف الجدوؿ )
قػه  اس الواه بمااىيـ ارمف الاكريت مما يدؿ امػ  تكػاقؤ مجمػواته البنػثبعد مف  بعاد مقي

 المقياس ككؿ، وقه كؿ بعد مف  بعاده.
لتمميػػذات المجمواػػة التجريبيػػة با سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ   تػػدريس ونػػدته القػػرا ة العربيػػة -0

ت قيمػػػا درسػػػ ،1111-1196التعمػػػيـ المتمػػػايز، قػػػه الاسػػػؿ الدراسػػػه اروؿ لمعػػػاـ الدراسػػػه
 المجمواة الضابطة بالطريقة ا لقاعية.

ا ا بعػديً تطبيؽ ا تبار ميارات القػرا ة التنميميػة ومقيػاس الػواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري تطبيًقػ -1
 ا، وتقديـ التوسيات والمقترنات.ام  مجمواته البنث، ورسد النتاعج ومعالجتيا إنساعيً 

 ارساليب ا نساعية المست دمة قه البنث:
9-  (T-Test  )  ًا لممقارنة بيف درجات مجمواته البنث، ودرجات المجمواة التجريبية ةبمي

 .اوبعديً 
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متوسط،  1.5-1.2ضعيؼ،  1.2-1.1( لنساب تأثير البرنامج)   DFنجـ التأثير )  -1
 مرتا  ( 1.5 ام  مف 

  لاا كرونباخ لنساب الثبات. -0
 معامؿ ىوليست  لنساب ثبات تنميؿ المنتوى. -1
 العدةة بيف القرا ة التنميمية والواه بمااىيـ ارمف الاكري. معامؿ اخرتباط لنساب  -2

 ىتائج البحح والتوصيات واملكرتحات

لإلجابػػة اػػف السػػؤاؿ اروؿ مػػف  سػػعمة البنػػث، ونسػػو  مػػا ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة المناسػػبة  -9
، وارضػػيا البانػػث ةاعمػػة بميػػارات القػػرا ة التنميميػػة لتدميػػذ السػػؼ اروؿ ا اػػدادي العػػاـ ؟  اػػد  

بعػػد نػػذؼ ميػػارة   يميػػز بػػيف  ،قػػه سػػورتيا النياعيػػة ىا اػػد  ، ثػػـ امػػ  مجمواػػة مػػف المنكمػػيف
ضػػاقةالمقػػرو   بػػالنصوالمجػػرد المنػػدد  ويوضػػح  المقػػرو  ، بػػالنص  يسػػتنتج  وجػػو التنػػاةض ، وا 

 .( ةاعمة ميارات القرا ة التنميمية قه سورتيا النياعية0الجدوؿ ) 
( 3) جدول  

ة انتحهُهُت انً بسبت نتاليُذ انصف األول اإلعدادٌيهبراث انمزاء   

 انًهبراث
ان سبت 

 انًئىَت

%133  انًمزوء. ببن  ًَُش بُن انفكزة انزئُست وانفكز انخبنىَت   

%133 انًمزوء. ببن  ًَُش بُن انفكزة انزئُست وانفكز انجشئُت   

انًمزوء. ببن  ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ   133%  

انًمزوء. ببن  نضً ٍ َست تج انًع ً ا  133%  

ًَُش بُن يب َتصم ببن   انًمزوء ويب ال َتصم به.    133%  

انًمزوء. ببن  ب نحدث أو ظبهزة َمتزح أسببب    00.0%  

%00.0 َحكى عهً أهًُت ان   انًمزوء.  

انًمزوء. ببن  َست تج أوجه انت بلض   133%  

.انًمزوء ببن  ًَُش بُن انًع ً انحمُمٍ وانًع ً انًجبسٌ     133%  

انًمزوء. ببن  َست تج أوجه انمىة ونمبط انضعف       133%  

.انًمزوء ببن  َمىو األدنت وانبزاهُن انتٍ سبلهب انكبتب   133%  

.انًمزوء ببن  َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو سهىن   00.0%  

منة قه   ما مااىيـ ارمف الاكري المتضلإلجابة اف السؤاؿ الثانه مف  سعمة البنث، ونسو: -1
البانث منتوى مقرر  ؿنم  مقرر القرا ة العربية المقرر ام  تدميذ السؼ اروؿ ا ادادي ؟ 

ثـ ، العربية، المقرر ام  تدميذ السؼ اروؿ ا ادادي، قه الاسؿ الدراسه اروؿ القرا ة
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، تـ القياـ بالتنميؿ، وبعد القياـ بنساب معامؿ الثبات بيف التنميميف طمب مف  ند الزمد 
النااظ  -:) النرية، وارضيا ام  المنكميف، والمااىيـ ىهالمااىيـةاعمة ب التوسؿ إل 

 ىمية العمـ، التعاطؼ م  اآل ر، العطا ، ناظ  ،ام  الماؿ العاـ، الطموح، الوخ  واخنتما 
 ناظ الناس(. -ارمانة

قاعمة ام  التعميـ نسو  ما ا ستراتيجية اللإلجابة اف السؤاؿ الثالث مف  سعمة البنث، و  -0
المتمايز لتنمية ميارات القرا ة التنميمية والواه بمااىيـ ارمف الاكري لتدميذ السؼ اروؿ 
ا ادادي العاـ. ةاـ البانث بتنديد  سس ا ستراتيجية المقترنة، و ىداقيا، و طواتيا، 

 و ناطتيا، و ساليب التقويـ قييا.
  ما  ثر ا ستراتيجية القاعمة ام  نث، ونسو:لإلجابة اف السؤاؿ الراب  مف  سعمة الب -1

ميارات القرا ة التنميمية لتدميذ السؼ اروؿ ا ادادي؟ ةاـ  قه تنميةالتعميـ المتمايز 
 البانث با تبار سنة الارضيف اآلتييف: 

  يوجد قرؽ ذو دخلة إنساعية بيف متوسطه درجات مجمواته البنث قه التطبيؽ البعدي -
المجمواة التجريبية ت ولمتنقؽ مف سنة ىذا  تدميذالقرا ة التنميمية لسالح  خ تبار ميارات

الارض ةاـ البانث بنساب ةيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطه درجات مجمواته البنث قه 
 :اآلته التطبيؽ البعدي، ام  الننو

  

                                                           
د. مصطفلى عزابي عزب، مدرس المناهج وطزق تدريش اللغت العزبيت، كليت الدراصاث العليا للتزبيت، جامعت الماهزة. 
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( 4دول ) ج  

ً انتطبُك انبعدٌ لًُت )ث( ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انبحج ف

 الختببر يهبراث انمزاءة انتحهُهُت نتاليُذ انصف األول اإلعدادٌ 

 انًتىسظ انعدد انًجًىعت انًهبراث
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

 لًُت 

 )ث(

يستىي 

 اندالنت

حجى 

 انتأحُز

(d) 

ًَُررش بررُن انفكررزة انزئُسررت   

 بررررربن  وانفكرررررز انجشئُرررررت 

 انًمزوء.

 3.51 1.53 33 انتجزَبُت

3.66 3.31 3.06 
 3.61 3.00 33 انضببطت

َست تج انًع ً انضً ٍ 

انًمزوء. ببن    

 3.53 1.10 33 انتجزَبُت
1.01 

غُز 

 دانت
3.40 

 3.61 3.03 33 انضببطت

ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ 

انًمزوء. ببن    

 3.62 1.43 33 انتجزَبُت
2.01 3.31 3.01 

 3.61 3.00 33 انضببطت

ب َتصم ببن   ًَُش بُن ي  

 انًمزوء ويب ال َتصم به.

 3.56 1.30 33 انتجزَبُت
3.63 3.31  3.05 

 3.50 3.03 33 انضببطت

ب نحدث أو َمتزح أسببب  

انًمزوء. ببن  ظبهزة   

 3.51 1.53 33 انتجزَبُت
6.11 3.31 1.63 

 3.55 3.60 33 انضببطت

َحكى عهً أهًُت ان   

 انًمزوء.

 3.51 1.13 33 انتجزَبُت
2.60 3.31 3.03 

 3.64 3.03 33 انضببطت

َست تج أوجه انت بلض 

انًمزوء. ببن    

  3.63 1.23 33 انتجزَبُت

1.04   

غُز 

 دانت
3.40 

 3.64 3.03 33 انضببطت

ًَُش بُن انًع ً انحمُمٍ   

 ببن  وانًع ً انًجبسٌ 

 انًمزوء

 3.51 1.53 33 انتجزَبُت

4.14 3.31 1.30 
 3.40 3.00 33 ببطتانض

َست تج أوجه انمىة     

ونمبط انضعف فٍ ان   

 انًمزوء.

 3.53 1.43 33 انتجزَبُت

4.50 3.31 1.21 
 3.50 3.00 33 انضببطت

َمىو األدنت وانبزاهُن انتٍ 

سبلهب انكبتب فٍ ان   

.انًمزوء  

 3.50 1.43 33 انتجزَبُت

3.66 3.31 3.06 
 3.63 3.00 33 انضببطت

َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو 

.سهىن فٍ ان   انًمزوء  

 3.50 1.50 33 انتجزَبُت
3.00 3.31 3.00 

 3.45 1.30 33 انضببطت

.انًجًىع انكهٍ نالختببر  
 3.36 13.00 33 انتجزَبُت

6.34 3.31 1.66 
 3.21 0.63 33 انضببطت
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 (  ما يمه:1يتضح مف الجدوؿ )
المجمواة الضابطة  تمميذاتواة التجريبية ام  درجات المجم تمميذاتارتااع درجات  

قه التطبيؽ البعدي خ تبار ميارات القرا ة التنميميةت نيث بمغت ةيمة )ت( المنسوبة 
(اند مستوى 1.11( لد تبار ككؿ، وىه  كبر مف ةيمة )ت( الجدولية الته تساوي )3.01)

( ، وكذلؾ يتضح  ف 25)اند درجة نرية  1.19( اند مستوى ثقة 1.42و) 1.12ثقة 
 ( 9.31وىو يساوي ) 1.5نجـ التأثير كبيرت نيث إنو  كبر مف 

ةيمة )ت( المنسوبة  كبر مف ةيمة )ت( الجدولية قه كؿ ميارة مف ميارات اخ تبار، قيما  -9
 بالنصالمقرو  ، و  يستنتج  وجة التناةض  بالنصيستنتج المعن  الضمنه   ميارتهادا 

 المقرو  .
المقػػرو  ،  بػػالنصيسػػتنتج المعنػػ  الضػػمنه ر ةريػػب مػػف المتوسػػط قػػه ميػػارة  نجػػـ التػػأثي -1

ينكػـ امػ   ىميػة   ميػارته:ومتوسػط قػه  المقػرو  . بػالنصوميارة  يستنتج  وجة التنػاةض 
 ، ومرتا  قه باةه الميارات.  المقرو  بالنصيميز بيف النقيقة والر ي   ، و النص المقرو 

المجمواػػة التجريبيػػة قػػه  تدميػػذبػػيف متوسػػطه درجػػات يوجػػد قػػرؽ ذو دخلػػة إنسػػاعية  - 
القبمػػه والبعػػدي خ تبػػار القػػرا ة التنميميػػة لسػػالح التطبيػػؽ البعػػدي  ولمتنقػػؽ مػػف  التطبيقػػيف

 تدميػػذسػػنة ىػػذا الاػػرض ةػػاـ البانػػث بنسػػاب ةيمػػة )ت( لممقارنػػة بػػيف متوسػػطه درجػػات 
ر القػػرا ة التنميميػػة، ويتضػػح ذلػػؾ المجمواػػة التجريبيػػة قػػه التطبيقػػيف القبمػػه والبعػػدي خ تبػػا

 مف الجدوؿ التاله:
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 (5جدول )

انًجًىعت انتجزَبُت فٍ  تاليُذلًُت )ث( ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث  

 انتطبُمُن انمبهٍ وانبعدٌ الختببر انمزاءة انتحهُهُت

 انًتىسظ انعدد انتطبُك انًهبراث
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

لًُت 

 )ث(

يستىي 

 النتاند

حجى 

 انتأحُز

(d) 

ًَُررش بررُن انفكررزة انزئُسررت 

 برررربن  وانفكررررز انجشئُررررت 

 انًمزوء.

 3.40 3.60 33 انمبهٍ
5.00 3.31 2.14 

 3.51 1.53 33 انبعدٌ

ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ 

انًمزوء. ببن    

 3.40 3.60 33 انمبهٍ

4.00 3.31 1.00 
 3.53 1.10 33 انبعدٌ

ٍ َست تج انًع ً انضً 

انًمزوء. ببن    

 3.56 3.63 33 انمبهٍ

4.00 3.31 1.02 
 3.62 1.43 33 انبعدٌ

ًَُش بُن يب َتصم   

ببن   انًمزوء ويب ال 

  َتصم به.

 3.50 3.53 33 انمبهٍ
4.50 3.31 1.03 

 3.63 1.23 33 انبعدٌ

َمتزح أسبببب نحدث أو 

انًمزوء. ببن  ظبهزة   

 3.53 3.63 33 انمبهٍ

6.53 3.31 2.41 
 3.51 1.53 33 انبعدٌ

َحكى عهً أهًُت ان   

 انًمزوء.

 3.56 3.63 33 انمبهٍ
3.34 3.31 1.24 

 3.51 1.13 33 انبعدٌ

َست تج أوجه انت بلض 

انًمزوء. ببن    

 3.53 3.63 33 انمبهٍ
5.43 3.31 2.32 

 3.56 1.30 33 انبعدٌ

ًَُش بُن انًع ً انحمُمٍ   

 ببن  انًجبسٌ وانًع ً 

.انًمزوء  

 3.55 3.60 33 انمبهٍ
5.40 3.31 2.33 

 3.51 1.53 33 انبعدٌ

َست تج أوجه     

انمىة ونمبط انضعف 

انًمزوء. ببن    

 3.60 3.00 33 انمبهٍ

3.04 3.31 1.30 
 3.53 1.43 33 انبعدٌ

َمىو األدنت وانبزاهُن 

 ببن  انتٍ سبلهب انكبتب 

.انًمزوء  

 3.40 3.03 33 انمبهٍ
6.20 3.31 2.33 

 3.50 1.43 33 انبعدٌ

َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو 

.انًمزوء ببن  سهىن   

 2.60 6.40 33 انمبهٍ
13.01 3.31 3.00 

 3.36 13.00 33 انبعدٌ
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 (  2يتضح مف الجدوؿ )
(، وىػػػػه  امػػػػ  مػػػػف ةيمػػػػة )ت( الجدوليػػػػة تسػػػػاوي 91.41 ف ةيمػػػػة )ت( المنسػػػػوبة ) -9

انػػد درجػػة  1.19( انػػد مسػػتوى ثقػػة 1.42وتسػػاوي ) 1.12توى ثقػػة (انػػد مسػػ1.11)
وىػو يسػاوي  1.5( ، وكذلؾ يتضح  ف نجـ التأثير كبيرت نيػث إنػو  كبػر مػف 16نرية )

(0.65. ) 
ا تبػػار ةيمػػة )ت( المنسػػوبة  كبػػر مػػف ةيمػػة )ت( الجدوليػػة، قػػه كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات  -1

دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطه  ذي رؽقػػت ممػػا يػػدؿ امػػ  وجػػود ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة
القػػػرا ة  ميػػػارات درجػػػات  المجمواػػػة التجريبيػػػة قػػػه التطبيقػػػيف القبمػػػه والبعػػػدي خ تبػػػار

، وكذلؾ يتضح  ف نجـ التأثير كبيرت نيث إنػو  كبػر مػف لسالح التطبيؽ البعدي التنميمية
(1.51) 

اتيجية القاعمػػة امػػ  لإلجابػة اػػف السػػؤاؿ ال ػامس مػػف  سػػعمة البنػث ونسػػو:   مػػا  ثػر ا سػػتر 
تنمية الواه بمااىيـ ارمػف الاكػري لتدميػذ السػؼ اروؿ ا اػدادي؟ ةػاـ قه التعميـ المتمايز 

 البانث با تبار سنة الارضيف اآلتييف: 
  يوجد قرؽ ذو دخلة إنساعية بيف متوسطه درجات مجمواته البنث قه التطبيؽ البعدي -

الح المجمواة التجريبية  ولمتنقؽ مف سنة ىذا لمقياس الواه بمااىيـ ارمف الاكري لس
الارض ةاـ البانث بنساب ةيمة )ت( لممقارنة بيف متوسطه درجات مجمواته البنث قه 

 التطبيؽ البعدي، ام  الننو:  
 (6جدول )

لًُت )ث( ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انبحج فٍ انتطبُك انبعدٌ 

 هُى األين انفكزٌنًمُبص انىعٍ بًفب

 انًتىسظ انعدد انًجًىعت األبعبد
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

لًُت 

 )ث(

يستىي 

 اندالنت

 حجى انتأحُز

(d) 

 انبعد انًعزفٍ

 

 5.43 2.06 12.23 33 انتجزَبُت

 

3.31 

 

1.43 

 1.02 0.03 33 انضببطت 

 انبعد انسهىكً

 

 0.42 2.13 13.33 33 انتجزَبُت

 

3.31 

 

2.21 

تانضببط   33 0.60 1.04 

 انبعد انىجدانٍ
 5.11 41.33 33 انتجزَبُت

14.23 3.31 3.03 
 2.10 26.03 33 انضببطت

 انًمُبص ككم
 0.00 66.53 33 انتجزَبُت

12.33 3.31 3.24 
 4.34 44.40 33 انضببطت

 (  ف:3يتضح مف الجدوؿ ) 
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(انػد مسػتوى 1.11يػة تسػاوي )( وىه  كبر ةيمة )ت( الجدول91.00ةيمة )ت( المنسوبة ) -9
(   وكػػػذلؾ 25انػػػد درجػػػة نريػػػة ) 1.19( انػػػد مسػػػتوى ثقػػػة 1.42وتسػػػاوي ) 1.12ثقػػػة 

 (  0.11وىو يساوي ) 1.5يتضح  ف نجـ التأثير كبيرت نيث إنو  كبر مف 
ةيمػػة )ت( المنسػػوبة  كبػػر مػػف ةيمػػة )ت( الجدوليػػة، قػػه كػػؿ بعػػد مػػف  بعػػاد مقيػػاس الػػواه  -1

دخلػة إنسػاعية بػيف متوسػطه درجػات  ذي قػرؽمما يػدؿ امػ  وجػود بمااىيـ ارمف الاكريت 
مجمواته البنث قه التطبيؽ البعدي لمقياس الواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري قػه كػؿ بعػد مػف 

 .  لسالح المجمواة التجريبية  بعاده
المجمواػػة التجريبيػػة قػػه  تدميػػذيوجػػد قػػرؽ ذو دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطه درجػػات  -   

لقبمػػػه والبعػػػدي لمقيػػػاس الػػػواه بماػػػاىيـ ارمػػػف الاكػػػري لسػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدى ت التطبيقػػػيف ا
ولمتنقؽ مف سػنة ىػذا الاػرض ةػاـ البانػث بنسػاب ةيمػة )ت( لممقارنػة بػيف متوسػطه درجػات 

المجمواة التجريبية قه التطبيقيف القبمه والبعػدي لمقيػاس الػواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري  تدميذ
 ؿ التاله:، ويتضح ذلؾ مف الجدو

( 0جدول )  

انًجًىعت انتجزَبُت فً انتطبُمُن  تاليُذلًُت )ث( ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث 

 انمبهٍ وانبعدٌ نًمُبص انىعٍ بًفبهُى األين انفكزٌ

 انًتىسظ انعدد انتطبُك األبعبد
االنحزاف 

 انًعُبرٌ

لًُت 

 )ث(

يستىي 

 اندالنت

 حجى األحز

(d) 

ٍانبعد انًعزف  
 2.12 6.23 33 انمبهٍ

13.60 3.31 5.30 
 2.06 12.23 33 انبعدٌ

 انبعد انسهىكٍ
 2.31 6.63 33 انمبهٍ

13.01 3.31 5.13 
 2.13 13.33 33 انبعدٌ

 انبعد انىجدانٍ
 2.20 26.33 33 انمبهٍ

10.03 3.31 0.36 
 5.11 41.33 33 انبعدٌ

 انًمُبص ككم
 4.45 30.00 33 انمبهٍ

23.02 3.31 0.03 
 0.00 66.53 33 انبعدٌ

( وىػػه  كبػػر مػػف ةيمػػة )ت( 11.41(  ف ةيمػػة )ت( المنسػػوبة )4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
 1.19( اند مسػتوى ثقػة 1.42وتساوي ) 1.12(اند مستوى ثقة 1.11الجدولية الته تساوي )

وىػػو  1.5 ( ، وكػػذلؾ يتضػػح  ف نجػػـ التػػأثير كبيػػرت نيػػث إنػػو  كبػػر مػػف16انػػد درجػػة نريػػة )
 ( .4.41يساوي )
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كمػػا يتضػػح  ف ةيمػػة ) ت( المنسػػوبة  كبػػر مػػف ةيمػػة )ت( الجدوليػػة، قػػه كػػؿ بعػػد مػػف 
دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطه درجػػات  ذي قػػرؽاربعػػاد والمجمػػوع الكمػػهت ممػػا يػػدؿ امػػ  وجػػود 

لاكػري المجمواة التجريبيػة قػه التطبيقػيف القبمػه والبعػدي لمقيػاس الػواه بماػاىيـ ارمػف ا تدميذ
 قه كؿ بعد مف اربعاد والمجموع الكمه لسالح التطبيؽ البعدي.  

  ما العدةة بيف تنمية ميارات القرا ة التنميمية والواه بالنسبة لمسؤاؿ السادس، ونسو
توجد ادةة ارتباطية بمااىيـ ارمف الاكري؟ ةاـ البانث با تبار سنة الارض اآلته:  

قه ا تبار القرا ة التنميمية و داعيف ام  مقياس  يبيةالمجمواة التجر طردية بيف  دا  
 الواه بمااىيـ ارمف الاكري.  

 تمميذات ولمتنقؽ مف سنة الارض ةاـ البانث بنساب معامؿ اخرتباط بيف درجات
ام  مقياس الواه بمااىيـ  ـالقرا ة التنميمية و داعي ميارات قه ا تبار المجمواة التجريبية
( مما 1.49تطبيؽ البعدي. وبمغت ةيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بينيما )ارمف الاكري قه ال

ام   ـا تبار القرا ة التنميمية و داعي قه التمميذات اػػدةة طردية بيف درجات وجودسبؽ يتضح 
( ت مما 1.19مقياس الواه بمااىيـ ارمف الاكري ادةة ارتباطية طردية دالة اند مستوى )

را ة التنميمية يؤدى إل  تنسف الواه بمااىيـ ارمف الاكري الق مياراتيؤكد  ف تنسف 
 والعكس.  

 ملخص اليتائج وتفشريٍا:

  ارتاػػاع  دا  التمميػػذات قػػه المجمواػػة التجريبيػػة امػػ   دا  التمميػػذات قػػه المجمواػػة الضػػابطة
 قػػه التطبيػػؽ البعػػدي خ تبػػار ميػػارات القػػرا ة التنميميػػة. كمػػا ارتاػػ  اردا  البعػػدي لتمميػػذات
المجمواػػة التجريبيػػة اػػف  داعيػػـ قػػه التطبيػػؽ القبمػػه قػػه اخ تبػػار ككػػؿ وقػػه كػػؿ ميػػارة مػػف 

 مياراتو ام  ندة.
   قه كؿ ميارات القرا ة التنميمية، قعند المقارنػة بػيف  إنساعًيا داخً  التمميذاتلـ يكف ارتااع  دا

بعػػدي، اتضػػح  ف المجمواػػة الضػػابطة قػػه التطبيػػؽ ال وتمميػػذاتالمجمواػػة التجربيػػة  تمميػػذات
بعػػض الميػػارات نمػػت بدرجػػة ضػػعياة، وربمػػا يرجػػ  ذلػػؾ إلػػ   ف ارناػػطة الدزمػػة لتنميػػة ىػػذه 
الميػػارات لػػـ تكػػف كاقيػػة، وبعػػض الميػػارات نمػػت بدرجػػة متوسػػطة، قيمػػا نمػػت غالػػب الميػػارات 

 بدرجة االية.
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  اػػة الضػػابطة ارتاػػاع  دا  التمميػػذات قػػه المجمواػػة التجريبيػػة امػػ   دا  التمميػػذات قػػه المجمو
قه التطبيؽ البعدي لمقياس الواه بماػاىيـ ارمػف الاكػري. كمػا ارتاػ  اردا  البعػدي لتمميػذات 

انػػد  إنسػػاعًيا داخً  ارتااًاػػاالمجمواػػة التجريبيػػة اػػف  داعيػػـ قػػه التطبيػػؽ القبمػػه لممقيػػاس، 
 .  0.01مستوى 

 داخً ا التعمػػيـ المتمػػايز  ثػػرً  ويمكػػف تاسػػير ىػػذه النتػػاعج التػػه تؤكػػد  ف لإلسػػتراتيجية القاعمػػة امػػ 
 .  قه ضو  ما يمه:0.01اند مستوى  إنساعًيا

   ورااػػت، لمتمميػػذاتالتعمػػيـ المتمػػايز امػػ  الجوانػػب الناسػػية ركػػزت ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ 
قػه مجمواػات قػه ضػو  يف ، وىذا ما تـ مف  دؿ توزيعفوتاضيدت تعممي فوميولي فةدراتي

 .فامييود مرونة لمتنقؿ بيف المجمواات، وىذا ما انعكس إيجابيا لمتعمـ، م  وج فتاضيدتي
   التعميـ المتمايز لكؿ تمميػذة  ف تػتعمـ بارسػموب الماضػؿ ليػا،  تانت ا ستراتيجية القاعمة ام

مف  ػدؿ  ناػطة تناسػب ارنمػاط الم تماػة لمتمميػذات، ممػا اػجعيف امػ  التاااػؿ مػ  المػادة 
 ونقدىا. المقرو ة، وتنميميا وتاسيرىا

   التػدريس كارناػطة المتدرجػة، والمجمواػات المرنػة، واقػود الػتعمـ وغيرىػا  طراعػؽ سيـ تنويػ
قػػه مرااػػاة الاػػروؽ الارديػػة بػػيف التمميػػذات، وتاضػػيدت تعمميػػف، وىػػذا  دى إلػػ  المزيػػد مػػف 

 اخىتماـ بالتاااؿ م  النص المقرو ، وتنديد المااىيـ المتضمنة قيو، والواه بيا.
  تنميػؿ ظيؼ المجمواات المرنػة امػ  تنسػيف ميػوؿ واتجاىػات التمميػذات تجػاه دراسػة سااد تو

 والواه بمضمونو.  النص، 
  نيػػث توجػػد  ناػػطة تركػػز امػػ  ماػػردات الػػنص  -تنػػوع ارناػػطة التعميميػػة دا ػػؿ الاسػػؿسػػااد

المقرو ، و ناطة تركز ام  ارقكار، و ناػطة تركػز امػ  مضػموف الػنص وةيمػو، و  ػرى تركػز 
   يؿ والتأويؿ.مقه زيادة ةدرة التدميذ ام  التاسير والتن -لكاتب واتجاىاتوام  ا

  ًبػػأوؿ، ومػػف ثػػـ تنػػوع ارناػػطة  سػػيـ تنػػوع طػػرؽ التقػػويـ قػػه تاػػ يص مسػػتوى التمميػػذات  وخ 
 التعميمية الت  تسااد قه تنسيف مستواىف.

 نص وتنديػد ماػاىيـ ارمػف التعميـ المتمايز لمتمميذات تنميؿ ال ت ا ستراتيجية القاعمة ام  تان
براز ، و بالنصالمتضمنة    ىميتيا قه نياتيف.ا 
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ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػػ  وليػػذه ارسػػباب مجتمعػػة يمكػػف إرجػػاع النتػػاعج السػػابقة إلػػ  
بيعػػة  مػػوقرةامػػ  تقػػديـ المػػادة العمميػػة بطػػرؽ و سػػاليب متنواػػة،  ركػػزتالتعمػػيـ المتمػػايز الػػذي 

 تااامية وجذابة.تعميمية 
   ات:التوصي

 قه ضو  النتاعج الته تـ التوسؿ إلييا قه ىذا البنث يوسه البانث بما يمه:  
  تػػػدريب المعممػػػيف امػػػ  تنميػػػة ميػػػارات القػػػرا ة التنميميػػػة لػػػدى التدميػػػذ مػػػف  ػػػدؿ الػػػدورات

 التدريبية الته تعدىا الوندات التابعة لإلدارات التعميمية.
 لمتضػػػمنة قػػه مػػػنيج المغػػػة العربيػػػة، تػػدريب المعممػػػيف امػػػ  تنديػػػد ماػػاىيـ ارمػػػف الاكػػػري ا

 وتنميتيا لدى تدميذىـ.
 مراااة لد تدقػات بػيف  تتنوي  طراعؽ التدريس وارناطة التعميمية والتعميمة و ساليب التقويـ

 التدميذ.
  تػػدريب المعممػػػيف امػػػ  مرااػػاة التعمػػػيـ المتمػػػايز، وىػػذا يمكػػػف  ف تقػػػـو بػػو بعػػػض الونػػػدات

 رات التعميمية، مثؿ: وندة التعمـ الناط.التدريبية الموجودة قه ا دا
  اخستاادة مف ارناطة الته يقـو التدميذ بيا قػه تنميػة ميػارات القػرا ة التنميميػة مػف  ػدؿ

 لبعض النسوص الته يقوموف بقرا تيا. سرديتكميايـ بكتابة مم ص 
 .اقد مسابقات بيف التدميذ قه ميارات تنميؿ النسوص الم تماة 

 املكرتحات:

 ضو  نتاعج ىذا البنث يمكف اةتراح مجمواة مف البنوث منيا:قه 
 مقترح ةاعـ ام  التعميـ المتمػايز وقااميتػو قػه تنميػة اردا  المغػوي لػدى تدميػذ المرنمػة  برنامج

 ا ادادية.
 .تسور مقترح لتنمية اخستيعاب القراعه لدى تدميذ المرنمة ا ادادية قه ضو  التعميـ المتمايز 
 رح ةاعـ ام  التعميـ المتمايز لتنمية ميارات التااوض لدى تدميذ المرنمة ا ادادية.برنامج مقت 
  إسػػتراتيجية مقترنػػة ةاعمػػة امػػ  التعمػػيـ المتمػػايز لتنميػػة التػػذوؽ اردبػػه لػػدى تدميػػذ المرنمػػة

 ا ادادية.
 اىيـ ارمػف إستراتيجية مقترنة ةاعمة امػ  الػتعمـ التاػاامه لتنميػة ميػارات القػرا ة التنميميػة وماػ

 الاكري لتدميذ المرنمة ا ادادية.
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 .تقويـ مقرر المغة العربية قه المرنمة ا ادادية قه ضو  مااىيـ ارمف الاكري 
  ميػػػارات القػػػرا ة  ثػػػر الػػػدمج بػػػيف إسػػػتراتيجيته اقػػػود الػػػتعمـ وارناػػػطة المتدرجػػػة قػػػه تنميػػػة

 ادادية.التنميمية والواه بمااىيـ ارمف الاكري لتدميذ المرنمة ا 
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 املراجع:

 املراجع العربية: -أوال

(: إددااااشجشات افاد اشا افمام مدةل افتشددا   اا  8112آمال جمعة عبد  افتاداح   افددش  ادعبا     -1
 افعلال

افاأمل  وعالقاه شدددا افاتكفددد  بشة اددداكلشة اف(:" مددددادا بافبدددات  8112ابادددداا عبددداا عتااددد     -8
 ل121  افع    53شة  جامعة األزها  مجل    مجلة كلشة افاابائ "زافم لرات افاحلشبمها

(: "أنمداب افداعلا فد ا بلبدة افلدا افااددر فد  إابد  دأ اهدا فد   8111إبااهشا اداا ة  دآخداد    -5
   افع   افاابرل2احلشلها ف  افكشمشاء"ل افمجلة األا نشة ف  افعلدا دافاابشة  مجل  

  انمشددددة بعدددد  مهددددااات افمددددااءة (: "اددددداخ اا افادددد اشا افاددددأمل  فدددد 8112إبددددااهشا محمدددد  علدددد    -4
 ل811افع  افاحلشلشة ف ا االمشذ افلا األدل اإلع ا ي"  مجلة افمااءة دافمعافة  

إدددددددماعشل محمدددددد  عبدددددد  افعدددددداب   دجباشددددددل أندددددددا حمشدددددد ة  دكمددددددال عددددددد  ا   ددددددددعش  عبدددددد   -3
اكددز (: ملددتدفة افمدد ا دافااددابر فمعدداششا دمؤادداات مددا ة افلاددة افعابشددة  افمدداهاة  م 8112افحمشد  

 ابدشا افمناهجل
(: " دا افمنددداهج افاابدشدددة فددد  مداجهدددة اإلاهددداب دافابددداا افتكددداي   8113أددددمها   بدددا  زا    -2

افمدددؤاما افعلمددد  اف دددان  فكلشدددة افاابشدددة  جامعدددة مشددددا  بعنددددا : خبددداب افتددد  دافلادددة فددد  مداجهدددة 
 اإلاهاب افتكاي"ل مجلة مشدا  فل اادات األكا شمشة  جامعة مشدا ل

(: " أ ا ادظشا افا اشا افماماشز فد  انمشدة بعد  مهدااات افاشا دشات  8117احمة   أاشج نافذ -7
دا اجددداح نحدهدددا فددد ا بافبدددات افلدددا اف دددام  األدادددد  بادددزة"  اددددافة ماجدددداشا  كلشدددة افاابشدددة  

 افجامعة اإلدالمشة   زةل
 ت (ل "متهددددا األمددد  افتكددداي بدددش  افمحددد  ات افعلمشدددة داإلادددكا 1451إشمدددا  أحمددد  عزمددد       -2

افمنهجشة افمعالاة " اادة احلشلشة فلاعاشتدات دافد دا افمجامعد  فلمؤدددات"ل بحدث ممد ا فلمدؤاما 
فألمددد  افتكددداي: افمتددداهشا دافاحددد شاتل جامعدددة افملددد  ددددعد  افاشدددا   خدددالل افتاددداة  افددددبن  األدل

 . هد3/1451/ 88-83
  افمدداائ دافددن  فدد  (:" أ ددا اددداخ اا ادددااااشجشات افاتاعددل بددش8112إشمددا  إدددماعشل حمدد ا    -1

انمشدددة مهدددااات افمدددااءة افاحلشلشدددة دافاتكشدددا افادددأمل  فددد ا االمشدددذ افلدددا اف دددان  اإلعددد ا ي"  اددددافة 
 ماجداشا  كلشة افاابشة  جامعة بدادعش ل

(: افماجدر فدد  فندد  افلاددة افعابشددة فاادكشل إندددا  عابد  ج شدد   افمدداهاة   8112حدد  اددحااة     -11
  اا افتكا افعاب ل
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(ل افماجدر فد  اعلدشا افلادة افعابشدة داعلمهدال افمداهاة  افد اا  8118مادا  افدما   حد  احااة د  -11
 افعابشة فلكاابل

مهااات افمدااءة ف  انمشة  ل (:"فاعلشة برنامج قائم عل  ادارااشجشات افاتاع8115خلا محم     -18
بشددة فدد  افاابشددة افاحلشلشدة دافنمدد  األ بدد  فبلبددة ادعبة افلاددة افعابشددة بكلشددة افاابشددة  مجلدة  اادددات عا 

 45دعلا افنتا  افع   
(:" فلدتة األم  افتكاي ف  اإلدالال مجلة كلشة افعلددا اإلددالمشة  جامعدة  8111 فشلة مبااك    -15

 باانة  افع   افاادر عاال
(: "فاعلشددة إدددااااشجشة قائمددة علدد  عملشددات مددا دااء افاعدداا  8111اانشددا محمدد  ملددبت  كامددل   -14

فاحلشلشة دافدع  ببنشة افن  األ ب  فد ا بدالب افلدا األدل اف داندي  ف  انمشة مهااات افمااءة ا
 ادافة ماجداشا  كلشة افاابشة  جامعة اإلدكن اشةل

(: ااجاهدددات دنمددداذج فددد  افمنددداهج دباائددد  افاددد اشا  كلشدددة  8112لدددابا عبددد  افمدددنعا محمددد    -13
 اف اادات افعلشا فلاابشة  جامعة افماهاةل

متهدمدددده  دأهمشادددده  دمابلبددددات  -(: "األمدددد  افتكدددداي 8112   عبددد  افحتددددشظ بدددد  عبدددد  ا  افمددددافك -12
  افاشددا   ماكددز افبحدددث داف اادددات بكلشددة 45  افعدد  12احمشمدده  مجلددة افبحدددث األمنشددة  افمجلدد 

 افمل  فه  األمنشةل
ددااااشجشات  افمام مدة افاد اشا (: إددااااشجشات8111اداهش    افحمشد  عبد  حدد  افحمشد  عب  -17  دا 

 لال  كلشة افاابشة ب منهدا  جامعة اإلدكن اشةلافاع دأنماب افاعلا
( ل" امدددشا ممدداا اف اادددات ا جاماعشددة دافدبنشددة فلمدددادا األدل 8113علدد  بدد  شحدد  آل دددافا   -12

( فمكداا  "ل مجلددة 4MATمد  افماحلدة اف اندشدة فد   ددء معداششا أنمداب افداعلا بنمددذج افتدامدات 
 (ل151(ع 57افدعد شة  ا  -ادافة افخلشج افعاب 

(:" إددهاا منداهج افلادة افعابشدة فد  اعزشدز األمد   8117عما ب  محم  حددان  د خشدل محمد     -11
 افتكاي ف ا بالب افماحلة اف اندشة  مجلة كلشة افاابشة  جامعة أدشدبل

(: "بانددامج قددائا علدد  أنمدداب  8112عشبددة عبدد  افمملددد  شددددا دعلدداا محمدد  عبدد ح خبدداب    -81
 ددان  ا بادد ائ  فادد اشا افمتددا ات افلادشددة دأ دداح فدد  انمشددة افدداعلا افمت ددلة فدد ي االمشددذ افلددا اف

 ل 111ملال افع    –مجلة افمااءة دافمعافة   افحلشلة افلادشة ف شها"
(:" فاعلشددددة إدددددااااشجشة ممااحددددة قائمددددة علدددد  مدددد خل افاحلشددددل  8111علدددد  عبدددد  افمددددنعا حدددددش    -81

ا بالب افماحلة اف اندشة  مجلة افمااءة افبال   فانمشة مهااات افمااءة افاحلشلشة دافذائمة األ بشة ف 
   افجزء األدلل 812افع    دافمعافة 
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(: إدااااشجشات اعلشا افلاة افعابشة ف  افماحلة اف اندشةل افماهاة  8113فاح  عل  شدنا   -88
 مببعة افكااب افم اد ل

ة ( : " م ا اداجابة معلم  افاابشة اإلدالمشة ف  افماحل8115فاش  ب  عل  افاام ا    -85
ا با ائشة  حاشاجات جمشر االمشذ افلا اف ااد  ف   دء مهااات افا اشا افماماشز"  مجلة 

 (412-523(       8(   افجزء  138كلشة افاابشة  جامعة األزها  افع    
كد ا حدش  كدج    دماج ة افدش    دفامادا فامادا  دعلشة أحم    دلالح خ ا   دأحم   -84

: اندشر افا اشا ف  افتلل :  فشل افمعلا فاحدش  با  افاعلشا (8112عشا    دبااي فاش   
 دافاعلا ف  م ااا افدب  افعاب "ل مكاب افشدندكد اإلقلشم  فلاابشة ف  اف دل افعابشة  بشادتل 

(: أنماب افاعلال افنظاشة دافاببش ل ماكز افمبا  فلبحث  8114فشانا جابا دمها قاعا       -83
 ب  افمحد  افمبا   فلدبش لدافابدشا افاابدي  مؤددة ع

 (: افجد ة افااملة دافج ش  ف  افا اشا  عما    اا لتاءل 8111محد  عبشة   -82
 (: م  ق اشا افمااءة   مشاب  مكابة ناند ل 8113محم  حد  افماد   ددمشا عب  افدهاب   -87
 افمااءة مهااات فانمشة ذااشا افمنظا اشافاعل عل  قائمة (: "إدااااشجشة 8118محم  فبت  جا    -82

 ل 151دافمعافة  ملا  افع   افمااءة مجلة  اف اندي" األدل افلا ف ا بالب ا داشعابشة
(: اعلشا افلاة افعابشة ألبنائها  افم خل دافباائ  دافتنشات 8117محمد  كامل افناقة   -81

 داإلدااااشجشات افمعالاة  افماهاة   اا افتكا افعاب ل
ا اشد  ممااح قائا عل  نظاشة افالم  افنم شة ف  انمشة  (: فاعلشة نمدذج8112مادا  افدما    -51

مهااات افمااءة افاحلشلشة دافاأدشلشة فلنلد  األ بشة ف ا افبالب معلم  افلاة افعابشة بكلشات 
 ل4  عل 41افاابشة  مجلة كلشة افاابشة ف  افعلدا افاابدشةل مجل 

علشا افماماشز ف  انمشة مهااا  (: فاعلشة اداخ اا إدااااشجشة افا 8114مها نلا دالمة    -51
افمااءة دافكاابة ف ا االمشذ افلا اف ان  ا با ائ  ف  مماا افلاة افعابشة  ادافة ماجداشا  كلشة 

 افاابشة  افجامعة اإلدالمشة   زةل
(:  مج متاهشا األم  افتكاي ف  مناهج افاعلشا افعاا كأح   8114نالا افدش   دآخاد    -58

 ماهاة  افماكز افمدم  فلبحدث افاابدشة دافانمشة لممدمات افمدابنة   اف
 (: دشكدفدجشة افا اشا  عما    اا افااد ل 8112ناشتة قبام    -55
 (: بشئات افاعلا افاكشتشة  افماهاة   اا افتكا افعاب ل 8117نبشل جا  عزم  دمادة افمحم ي   -54
حلشلشة باداخ اا افاعلا (: بانامج ممااح فانمشة مهااات افمااءة افا 8111ه ا عب  افاحم     -53

افاعادن  ف ا افبالب افمعلمش  دأ اح عل  ما دااء افتها افماائ   مجلة  اادات ف  افمناهج 
 131دبا  افا اشا  افع   
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(:" فاعلشة اداخ اا  إدااااشجشة افاعلشا افماماشز فا اشا افمااءة ف   8112دائل لالح افددشت    -52
ف ا االمشذ افلا اف افث ا با ائ  ماباشن  افاحلشل"  انمشة افمتا ات دا داشعاب افماائ  

 أ دبا ل 51-81افمؤاما افعلم  اف ام  عاا  افجمعشة افملاشة فلمااءة دافمعافة  
 (: مناهج افماحلة اإلع ا شةل افماهاة  قباع افكابل 8112دزااة افاابشة دافاعلشا    -57
 افاعلشا إدااااشجشة اداخ اا : " أ ا(8117شحش  مظتا افعلش  دعب  ا  عباا مه ا افمحازا   -52

 األدادشة بلبة افماحلة ف ا افذات دمتهدا افاحلشل عل  ا اشا افاشا شات ف  افماماشز
 (   افجزء اف ان ل1(   افع    55حجة"ل  مجلة كلشة افاابشة  جامعة أدشدب   افمجل    بمحافظة

ااشجشا  افاداؤل دافاتكشا (: أ ا ا اشا افنلد  افماائشة باداا 8117شداا محم  ممبل   -51
بلدت عال ف  احدش  مهااات افمااءة افاحلشلشة دافكاابة ف ا بافبات افلا افخاما 
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