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الشكر والتقدير
قاؿ تعالى" :كما تكفيقي إال باهلل" سكرة ىكد ،اآلية رقـ (.(88

الميـ لؾ الحمد حمدا كثي ار

عد كال تحصى ، ،فالحمد هلل
طيبا مباركا فيو ،أشكرؾ ربي عمي جميع نعمائؾ التي ال تُ ّ
منو ككرمو كتكفيقو الذم كفقني؛ إلنجاز ىذا العمؿ.
عمى عظيـ ّ
كمصداقا لقكؿ النبي ػ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ ػ  " :ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" صدؽ
رسكلنا الكريـ ،فأشكر كؿ مف كانت لو يد العكف كالمساندة أستاذم الفاضؿ الدكتكر محمد بن
صالح العجمي الذم تحمؿ عثراتي كأخطائي ،كأمدني بالكثير مف كقتو كجيده كفكره.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر الفاضؿ محمد الكيومي عمى تقديـ التكجيو كالنصح في
المعالجة اإلحصائية.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمجنة المناقشة عمى ما بذلكه مف جيد في قراءة الرسالة كالحكـ
عمييا.
كما أتقدـ بشكرم بعد اهلل تعالى زكجي كرفيؽ دربي الذم بذؿ ج ّؿ كقتو الغالي مف أجؿ
تخطي العثرات دكف كمؿ أك ممؿ ،سائمة المكلى أف يمده بالعمر كالصحة كالعافية ،كجزاه اهلل خير
الجزاء.
كأشكر أخكاتي كاخكاني األعزاء فبل أنسى جميؿ صنيعيـ ،ككالدام العزيزيف.
كأشكر زميبلتي كرفيقاتي في الدراسة ،كما ال أنسى أف أشكر كؿ مف ساعدني في تحكيـ
أدكات الدراسة ،كأشكر مف أعطاني جزءا مف كقتو؛ لتطبيؽ أداة الدراسة.
سائمة المكلى أف يككف العمؿ خالصا لكجيو الكريـ.
الباحثة
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مستوى اكتساب طمبة الصف الحادي عشر في مدارس والية السويق لميارات القراءة الناقدة
الممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف مستكل اكتساب طمبة الحادم عشر في
مدارس كالية السكيؽ لميارات القراءة الناقدة ،باإلضافة إلى استقصاء ما إذا كانت
تكجد فركؽ تعزل لمتغيرم التخصص كالنكع .تككنت عينة الدراسة مف  470طالبا
كطالبة ،طبقت عمييـ أداة الدراسة كىي مقياس ميارات القراءة الناقدة ،كتـ قياس صدؽ
محتكل ىذا المقياس عف طريؽ صدؽ المحتكل كالصدؽ الظاىرم ،كما بمغ ثبات
المقياس باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ  .r= 0.71اتبعت الدراسة المنيج الكصفي.
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف ىناؾ ضعفا في مستكل اكتساب طمبة
الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة ،كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة
إحصائيا في ميارات القراءة الناقدة تعزل لمنكع االجتماعي لصالح اإلناث ،باإلضافة
إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في ميارات القراءة الناقدة تعزل لمتخصص لصالح
تخصص البحتة .كفي ضكء النتائج السابقة أكصت الدراسة الحالية بضركرة تدريب
المعمميف عمى كيفية تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة كتدريسيا في العممية التعميمية،
كالتعرؼ عمى ماىية القراءة الناقدة كأىميتيا .كضركرة تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل
طمبة الصؼ الحادم عشر مف خبلؿ األنشطة التدريسية كأدكات التقكيـ ،بحيث تككف
ميارات القراءة الناقدة حاضرة في كؿ ما يتعمؽ بالممارسات التعميمية التعممية لمطالب.
كقدمت الدراسة مقترحات عديدة مف أىميا :تصميـ برنامج تدريبي مقترح لتنمية
ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الحادم عشر.
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The levels of grade eleven student acquisition in critical
reading in Schools of willayat AL Suwaiq

Abstract
This study aimed to reveal the level of acquisition of eleventh grade
students in for Schools of willayat AL Suwaiq the critic reading
skills, in addition to survey whether there are differences because of
the major or the type. The study was applied to 470 students to
measure the critic reading skills. The honesty of this study was
measured by the content honesty and virtual honesty (Using the alpha
equation of Cronbach 71). The study followed the descriptive approach
One of the most important findings of the study is that there is a
weakness in the level of the acquisition with the eleventh grade
students of critical reading skills. Also has been noted that there are
differences in critical reading skills due to gender in favor of females.
Additionally, there are differences in the major in favor for Scientific
Through the previous results, the current study recommended .major
the need to train teachers on how to employ critical reading skills and
teach them in the educational process, and to identify the critical
reading and its importance. And the need to develop the critical
reading skills of the eleventh grade students through teaching activities
and assessment tools, so that critical reading skills are present in
everything related to the educational learning practices of the student.
The study presented several proposals, the most important of which
are: Designing a proposed training program for the development of
critical reading skills among eleventh grade students.
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مقدمة الدراسة
تُعد القراءة مف الفنكف المغكية الميمة ،كمف ضركرات العصر ،في ظ ّؿ التحديات المتنكعة.
كالقراءة ىنا ليست تمؾ العممية البسيطة التي تعتمد عمى فؾ الرمكز ،كتركيب الحركؼ ،كفيـ معاني
المفردات الصعبة ،كتصكيب األخطاء القرائية ،كانما القراءة التي تتطمب نشاطا فكريا ،كقدرة عمى
يمر بعمميات عقمية مف تحميؿ ،كنقد،
النقد كاإلبداع ،سيما إف كانت القراءة ناقدة ،كىذا النشاط ّ
كتفاعؿ مع المقركء.
كازدادت أىمية القراءة مع االنفجار المعرفي في مختمؼ جكانب العمكـ ،كمقتضيات الحياة،
مصحكبة بالثكرة التكنكلكجية التي تتيح مكاكبة مستجدات العصر ،كاالطبلع عمى كؿ جديد (عطية،
 .)2014فمنيا تُكتسب المعرفة ،كتُكتشؼ األسرار ،كتتفتح األذىاف ،كمف خبلليا يصؿ القارئ إلى
فيـ ما يحدث حكلو في العالـ ،كيعي التغيرات التي شممت نكاحي الحياة جميعيا.
كبالنظر إلى التدفؽ المعرفي المتتابع في تكنكلكجيا االتصاالت ،ربما يككف مف الصعب
عمى المتعمـ اختزانو إال بتنمية مستكيات تفكيره ،كىذه التنمية تتطمب تكظيفا جيدا لعمميات التفكير
الناقد؛ ليتمكف المتعمـ مف إيجاد العبلقات بيف المعمكمات ،كتصنيفيا ،كتركيبيا؛ لترتقي حتى تصؿ
إلى المستكل الناقد (السميتي ،مقدادم .)2012 ،كىذا كاحد مف جممة األمكر التي تقتضي االىتماـ
بالقراءة الناقدة.
كيقُصد بالقراءة الناقدة " :عممية تفاعؿ عقمي بيف القارئ كالمؤلؼ؛ بيدؼ إدراؾ ،كتقييـ
المادة المقركءة ،كاصدار أحكاـ عمييا ،كاتخاذ ق اررات مناسبة ،كالحكـ عمييا كفؽ معايير منطقية"
(بسيكني ،2014 ،ص .)5 .كما َّأنيا عممية يتعمؽ فييا القارئ؛ ليربط بيف النص ،كبيف خبراتو
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السابقة عنو ،فيميز بيف الحقائؽ ،كآراء الكاتب ،كيميز بيف الفكرة الرئيسة كاألفكار الفرعية ،كيتكثؽ
مف المصادر الكاردة في النص ،كيستخمص العبر ،كيربط بيف األسباب كالنتائج (الحارثي.)2013 ،
كيشير عيسى ) ،2013ص )122 .إلى مفيكمو لمقراءة الناقدة عمى أنيا" :عممية تفاعمية
ذات مستكيات ،يقكـ فييا القارئ بعمميات ذىنية؛ ليتمكف مف معايشة النص كاالندماج معو ،بدءا
بفيـ النص كتحميمو ،فاالستدالؿ المنطقي ،ثـ نقده؛ لمحكـ عميو مف جكانب عدة كفؽ معايير
محددة" .كيعرؼ  Abu SHihabأبك شياب ( )2011القراءة الناقدة بأنيا :عممية تفاعؿ نشطة
تجرم بيف القارئ كالنص مف خبلؿ االستعانة بالميارات العقمية :كالتنبؤ ،كاالعتراؼ ،كالمقارنة،
كالتقييـ ،كصنع القرار.
إذف ُيمحظ مف التعريفات السابقة لمقراءة الناقدة أنيا :عممية تفاعؿ بيف القارئ كالنص
كتقصي
المقركء مف خبلؿ عمؿ مناقشة حكارية ىادفة؛ مف أجؿ تحميؿ النص ،كتمحيصو،
ّ
مكنكناتو ،كاستخبلص أىدافو ،كربطو بالخبرات السابقة ،كالتثبت مف مصادره ،كنقده ،كالحكـ عميو
كفؽ معايير القراءة الناقدة ،كالتي بنتيا الباحثة في أداة الدراسة.
كترل الباحثة أف القراءة الناقدة ميمة في جميع مراحؿ الحياة ،حتى بعد االنتياء مف مرحمة
أف أىمية
التعميـ؛ ألنيا منيج حياة المفكريف المبدعيف .كتؤكد ذلؾ دراسة البمكشي ( )2012عمى ّ
ألف تككيف السمكؾ الناقد لدل المتعمـ
القراءة الناقدة ليست مقتصرة عمى الحياة المدرسية فقط؛ ّ
يتعدل إطار العممية التعميمية كالنص المقركء ،إلى تككيف شخصية مستقمة ،ال تنقاد إال لما ىك
منطقي ،كأف يككف قاد ار عمى مكاجية المشكبلت كحميا.
كفي ىذا الصدد تـ عقد مؤتمرات ،كندكات ،كأجريت دراسات ،كبحكث؛ لتأكيد أىمية القراءة
الناقدة ،منيا :المؤتمر السادس عشر لمجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ،معايير تعميـ القراءة

14

بمراحؿ التعميـ المختمفة كدكرىا في اختيار المكاد التعميمية كاستراتيجيات التعمـ ،الذم أكصى
بالخركج مف إطار القراءة الذم يعتمد عمى نطؽ الكممات كتفسيرىا بصكرة مباشرة ،إلى تدريب
القارئ عمى فيـ النص بمضامينو المباشرة ،كتمييزه ،كفيـ النص القرائي كظيفيا (سالـ ،شرؼ
الديف ،يكنس.)2016 ،
كأكصى المؤتمر الدكلي الثالث لمغة العربية المنعقد في دبي :بإعادة النظر في أىداؼ
تعميـ القراءة الناقدة ،كتضميف مناىج المغة العربية أنشطة تنمي ميارات القراءة الناقدة ،كما أكصى
بتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل معممي المغة العربية ،عف طريؽ تدريبيـ عمى استخداـ طرائؽ
تدريس حديثة(عمي.)2014 ،
كجاء في تكصيات التقرير الختامي لممكسـ الثقافي الثامف كالعشريف لمجمع المغة العربية
األردني ،في المرحمة األساسية لمصفكؼ األربعة األكلى ،كمرحمة ما قبؿ المدرسة :االىتماـ
بالمعمميف مف خبلؿ تعريفيـ بمفيكـ القراءة الناقدة ،كمياراتيا ،كتدريبيـ عمى كيفية
تكظيفيا(مناصرة ،نصر.)2010 ،
كأشارت تكصيات الندكة الدكلية الكتاب كأزمة القراءة في العالـ العربي بيف الكرقي كالرقمي:
إلى أف القراءة الناقدة عممية حكار كتكاصؿ مع النص المقركء ،كتتطكر القراءة الناقدة كفؽ
مستجدات الحياة ،كطرؽ التكاصؿ كالتعبير(كراـ.)2015 ،
كمما ُيمحظ مف تكصيات المؤتمرات كالندكات المذككرة أعبله حكؿ أىمية القراءة الناقدة
كمياراتيا :أنيا جاءت معبرة عف كيفية االىتماـ بيا في سياقات متعددة ،فالمؤتمر السادس عشر
يؤكد عمى تدريب القارئ عمى فيـ النص فيما مباشرا؛ ليتمكف مف استنتاج أفكاره كاستيعابيا ،كبياف
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نكعو ،كتذكؽ معانيو ،كما عميو فيـ النص فيما كظيفيا ،كذلؾ عف طريؽ عمؿ استنتاجات ،كابداء
رأم ،كاصدار حكـ عمى المقركء.
كأكضحت تكصيات الندكة الدكلية الكتاب كأزمة القراءة في العالـ العربي بيف الكرقي
كالرقمي مفيكـ القراءة الناقدة بأنو :عممية حكار ،كتكاصؿ ،كتفاعؿ نشط مع النص المقركء ،كالذم
يتـ استيعاب معناه مف خبلؿ تكظيؼ ميارات التفكير العميا كالدنيا.
كجاءت تكصيات المؤتمر الدكلي الثالث لمغة العربية ،كالتقرير الختامي لممكسـ الثامف
كالعشريف لمجمع المغة العربية؛ لتؤكد عمى أىمية تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل معممي المغة
العربية ،عف طريؽ تدريبيـ عمى استخداـ طرائؽ تدريس حديثة.
كيتضح ػ مما سبؽ استعراضو كمناقشتو ػ ػ أىمية تدريب المتعمـ عمى كيفية تكظيؼ ميارات
القراءة الناقدة عند معالجة أم نص؛ ليتمكف مف بناء فكر كاضح ،يستطيع مف خبللو نقد ما يقرأه،
في ظؿ ما يشيده العالـ مف ثراء معمكماتي متسارع ،فالمتعمـ دائـ التردد عمى المصادر المتعددة؛
لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تفيده ،كتسعفو لئلجابة عف سؤاؿ أك إلعداد بحث ،فتظير أىمية
القراءة الناقدة مف خبلؿ قدرة المتعمـ عمى الحكـ عمى ما يقرؤه ،كاالنتفاع بو ،كفؽ ما يقبمو عقمو،
كتككيف اتجاىات حكؿ المقركء بعد فيمو ،فينتقي النص المناسب لمقراءة.
كىذا ما أثبتتو دراسة كؿ مف  Gunes &Gunesجانيس كجانيس ()2014؛ كدراسة
 Kadir, Subki, Jamal & Ismailقادر كسبكي كجماؿ كاسماعيؿ ( )2014إذ أشارت
الدراستاف إلى أىمية تكافر ميارات القراءة الناقدة لدل القارئ ،كاستخداميا بصكرة مستمرة كمنتظمة؛
لكي تؤدم القراءة الناقدة دكرىا ،كتصنع متعمما متسمحا بمياراتيا في ىذا التزاحـ المعرفي.
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كتعددت الد ارسات كالبحكث حكؿ االىتماـ بميارات القراءة الناقدة ،مثؿ :دراسة & Zabihi
 Pordelزبييي كبركدؿ ( )2011التي سعت إلى معرفة مدل تكافر معايير تطكير ميارات القراءة
الناقدة ،كتعزيزىا في الكتب المدرسية ،كتحرير الطمبة مف التدريس التقميدم الذم يعتمد عمى نقؿ
المعرفة دكف التحقؽ مف صحتيا ،كالتشكيؾ فييا.
كما ىدفت دراسة  Karadayكارادام ( )2014إلى استكشاؼ آراء معممي المدارس
أف بعض المعمميف لدييـ
االبتدائية نحك ميارات القراءة الناقدة كتصكراتيـ ،التي أكدت في نتائجيا ّ
ضعؼ في معرفة ميارات القراءة الناقدة ،كاالستراتيجيات المناسبة ليا.
كىدفت دراسة أبك الرز ( )2006إلى قياس درجة ممارسة معممي المغة العربية لتدريس
ميارات القراءة الناقدة في الصؼ العاشر األساسي ،كأثرىا في تحصيؿ الطمبة ،كاتجاىاتيـ نحك
القراءة .كأظيرت نتائجيا أف تحصيؿ الطمبة الذيف يمارس معممكىـ الميارات سكاء بدرجة متكسطة،
أـ كبيرة ىـ أفضؿ مف تحصيؿ الطمبة الذيف يمارس معممكىـ الميارات بدرجة ضعيفة.
باإلضافة إلى أف ىناؾ دراسات سعت إلى استقصاء مستكل التبلميذ في ميارات القراءة
الناقدة ،مثؿ :دراسة (قاجة )2016 ،التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل تمكف طمبة الصؼ الثاني
الثانكم مف ميارات القراءة الناقدة ،ككشفت نتائجيا أف مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة
ضعيفا بنسبة  ،%46.72كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في مستكل
ميارات القراءة الناقدة .كىدفت دراسة  Diantiدينتي ( )2015إلى التعرؼ عمى مستكل الطمبة في
ميارات القراءة الناقدة ،كتكصمت نتائجيا إلى ضعؼ مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة.
كدراسة  Gunes & Gunesجانيس كجانيس ( )2014التي تكصمت في نتائجيا إلى ضعؼ في
ميارات القراءة الناقدة ،كما ىدفت دراسة عيسى ( )2013إلى التعرؼ عمى مستكل القراءة الناقدة
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لدل طمبة الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة الطائؼ ،كالتي أكضحت نتائجيا انخفاضا في
مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة ،إذ بمغت نسبة االنخفاض  ،% 38,67كال تكجد فركؽ
ذات داللة تعزل لمتخصص ،كالنكع في التحصيؿ الدراسي .ككذلؾ دراسة  Khodaieككدام
( )2012التي سعت الستقصاء مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة ،كأظيرت نتائج دراستيا
أف مستكل الطمبة كاف ضعيفا في ميارات القراءة الناقدة.
أما دراسة عمكاف ( )2012التي ىدفت إلى معرفة مستكل طمبة قسـ المغة العربية بكمية
التربية في جامعة بابؿ ،فقد تكصمت نتائجيا إلى ضعؼ مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة.
كدراسة الضنحاني ( )2005التي ىدفت إلى قياس مستكل طمبة الصفيف السادس كالسابع
األساسييف في ميارات القراءة الناقدة في المدارس العامة كالنمكذجية في دكلة اإلمارات ،كأظيرت
النتائج أف مستكل الطمبة كاف مقبكال حيث بمغ  %62لطمبة الصؼ السادس ،ك %56لطمبة الصؼ
السابع ،كتكجد فركؽ تعزل لمنكع لصالح اإلناث ،كال تكجد فركؽ تعزل لنكع المدرسة العامة
كالنمكذجية.
كدراسة الجبلؿ ( )2004التي ىدفت إلى معرفة مدل إتقاف طمبة المرحمة الثانكية في
ميارات القراءة الناقدة إذ أشارت نتائجيا إلى ضعؼ في درجة اإلتقاف ،فقد بمغت النسبة ،%56
كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمنكع كلمتخصص .باإلضافة إلى دراسة الحربي ()2004
التي ىدفت إلى تقكيـ ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في السعكدية ،كأظيرت
نتائجيا انخفاضا في مستكل أداء الطمبة في ميارات القراءة الناقدة ،إذ بمغت النسبة  ،%56ككجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ الدراسي لصالح المستكل العالي في كؿ ميارة مف ميارات
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القراءة الناقدة ،كفي الميارات ككؿ ،باإلضافة إلى كجكد فركؽ ذات داللة لصالح اإلناث في
الميارات :التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء ،ككشؼ تحيز المؤلؼ ،كتقكيـ المقركء.
كمف المبلحظ في ىذه الدراسات التي استعرضتيا الباحثة أنيا تشير إلى أف مستكل الطمبة
في ميارات القراءة الناقدة كاف بيف المقبكؿ كالضعيؼ ،مثؿ :دراسة قاجة( ،)2016كدراسة Dianti
دينتي ( ،)2015كدراسة  Gunes &Gunesجانيس كجانيس ( ،)2014كدراسة عيسى (،)2013
كدراسة عمكاف ( ،)2012كدراسة  Khodaieككدام ( ،)2012كدراسة أبك الرز ( ،)2006كدراسة
الضنحاني ( ،)2005كدراسة الجبلؿ ( ،)2004كدراسة الحربي ( .)2004كيترتب عمى ذلؾ السعي
إلى رفع مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة ،عف طريؽ اختيار استراتيجية التدريس المناسبة،
السيما التي تعمؿ عمى تنشيط العقؿ كاستثارة التفكير ،باإلضافة إلى التقكيـ المستمر لمطمبة في
ميارات القراءة الناقدة؛ ليسيؿ متابعتيـ ،كمعرفة مستكاىـ التحصيمي باستمرار ،ككذلؾ تدريب
المعمميف عمى كيفية تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة؛ ليتمكنكا مف المساىمة في تنميتيا لدل الطمبة،
كتكعية المعمميف بأىمية التنكيع في طرائؽ التدريس.
إذ أكصت دراسة قاجو ( )2016باالعتناء بمعممي المغة العربية ،مف خبلؿ تدريبيـ قبؿ
الخدمة كبعدىا عمى ميارات القراءة الناقدة ،كاالىتماـ باكتساب الطمبة تمؾ الميارات؛ لتعكيدىـ عمى
عدـ التسرع في إصدار الحكـ عمى المكاضيع إال بعد نقدىا ،كتمحيصيا ،كاعداد قكائـ لمميارات
كتكزيعيا عمى المعمميف؛ لبلستفادة منيا .كأكصت دراسة ربابعة ) )2012بأىمية تنمية مفيكـ
القراءة الناقدة ،كممارستو ،كتأكيده لدل الطمبة ،كعقد لقاءات ،كمحاضرات عممية؛ الطبلع المعمميف
عمى ما يستجد في تعميـ القراءة الناقدة .كلعؿ السبب في قمة تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة يعكد
أكده  Hudsonىدسكف في أف بعض المعمميف يركزكف عمى تدريس أنكاع ميارات القراءة،
إلى ما ّ
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إال أف أكثر ما ُيقمؽ ميارات القراءة الناقدة التي يبدك أنيا أىممت مف قبميـ Hudson as cited ،
) .in (Abd AL kader 2014كلذا أكصت العديد مف الدراسات ،مثؿ :دراسة & Gunes
 Gunesجانيس كجانيس ( )2014بأىمية تكفير المكتبات مع تفعيؿ القراءة الناقدة ،كتكفير دركس
حكؿ القراءة الناقدة.
كلقد تعددت الدراسات التي تناكلت ميارات القراءة الناقدة؛ مف أجؿ معرفة مستكل الطمبة
فييا ،كفي مراحؿ تعميمية متعددة ،كمما لكحظ أف بعض الدراسات تكسعت في طرح الميارات إال
أف بضعيا قد اقتصر عمى الشيء اليسير منيا ،ففي دراسة قاجة ( )2016تناكلت :استنتاج
األسباب الكامنة كراء األحداث في المادة المقركءة ،كالتمييز بيف الحجج القكية كالحجج الضعيفة،
كتفسير المعاني الضمنية ،كالتمييز بيف الحقائؽ كاآلراء ،كتمييز ما لو صمة مما ليس لو صمة
بالنص ،كاستنتاج ىدؼ الكاتب .أما دراسة عيسى ) )2013تناكلت ميارة االستنتاج ،كتتضمف:
ىدؼ الكاتب كالمعاني الضمنية كأساليب التأثير كاإلقناع ،كميارة التمييز ،كتتضمف :التمييز بيف
الحقائؽ كاآلراء ،كما لو صمة بالنص كما ليس لو صمة بالنص ،كبيف األسباب كالنتائج ،كميارة
الحكـ التي تتضمف :كفاية األدلة كالبراىيف ،كاألفكار كالقضايا الكاردة ،كمكضكعية الكاتب كتحيزه.
كدراسة البمكشية ( )2012التي تناكلت ميارة التمييز ،كتتفرع منيا عدة ميارات ،كىي:
التمييز بيف الفكرة الرئيسة كاألفكار الثانكية ،كبيف الحقيقة كالرأم ،كبيف األفكار المرتبطة بالنص
كغير المرتبطة بو ،كبيف الحجج القكية كالحجج الضعيفة ،كبيف التعبير الحقيقي كالتعبير المجازم،
كبيف أنكاع النصكص األدبية في كؿ مف النثر كالشعر ،كبيف األسباب كالنتائج ،كالتمييز بيف
النتيجة المنطقية كغير المنطقية .كميارة االستنتاج التي تتطمب استخبلص :ىدؼ الكاتب ،كالفكرة
الرئيسة كاألفكار الفرعية ،كأسمكب الكاتب ،كالمعاني الضمنية ،كالعبلقة بيف األفكار الكاردة،
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كمظاىر الجماؿ ،كاألدلة الداعمة آلراء الكاتب كمعمكماتو ،كالترتيب المنطقي لؤلحداث .كميارة
التقكيـ ،كتشمؿ :إبداء الرأم في جكانب النص ،كمكضكعية الكاتب ،كمدل تكفيقو في اختيار
المفردات كالتراكيب المغكية ،كمدل تكفيقو في تكظيؼ الحقائؽ لتحقيؽ األىداؼ ،كمدل تسمسؿ
األفكار كاستيفائيا المعمكمات الضركرية ،كمدل مناسبة العنكاف لمحتكل النص كأىدافو.
أف المتعمـ بحاجة إلى أف يتعمـ كيفية التفكير بنشاط
كيمكف االستنتاج مما سبؽ طرحو ّ
أثناء عممية القراءة ،كبحاجة إلى فيـ ما يقرؤه؛ ليتمكف مف تقكيمو كنقده ،كيككف ذلؾ باكتساب
ميارات القراءة الناقدة.
اإلطار النظري لمدراسة وسياقيا
تستند الدراسة الحالية عمى نظرية التمقي لرائدييا & "Hans Robert Juas
" Wolfgangiserىانز ركبرت ياكس ك فكلفغانغ آيزر مف المدرسة األلمانية مف العاـ 1967
في القراءة الناقدة ،كىي ذك اتجاىيف :جمالية التمقي (شيء قائـ في النص) ،كجمالية التأثير(شيء
نفسي قائـ في النفس) .كجاءت ىذه النظرية؛ لتعيد لمقارئ مكانتو ،فالنص ال قيمة لو مف دكف
القارئ ،كىي عبلقة جدلية ،تنتقؿ مف النص إلى المتمقي ،كما تنتقؿ مف المتمقي إلى النص.
كيعكد سب اختيار الباحثة لنظرية التمقي ككنيا تيتـ بالطالب في المقاـ األكؿ ،إذ تـ
تطكيرىا كالتحسيف فييا ،فيي تيتـ بشكؿ أساسي بعممية استقباؿ النص كتفسير معناه ،كقدر ذكر
الشمرم ( )2015أنيا "تعمؿ عمى تنشيط قدرات الطالب التأكيمية كادراكاتو العقمية كتنشيط حدسو،
فتتيح لو حؽ التعبير عف ذاتيتو كتشجعو عمى التأكيؿ كاالستنباط مع ما يتناسب مع فكره كقدراتو.
باإلضافة إلى أنيا تمثؿ نقمة نكعية في التعامؿ مع النصكص بأنكاعيا ،فتفتح آفاقا رحبة لمقراءة
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الناقدة مف خبلؿ تأكيؿ كتحميؿ النص ،كدراسة العبلقات كالربط بينيا ،كما أنيا تعتمد عمى اإلدراؾ
كالفيـ كالحدس".
كما أنيا تعمي مف شأف الطالب القارئ ككنو المنتج لممعنى الجديد حسب شخصيتو كتجربتو
كعصره الذم يعيش فيو ،كالمساىـ في إتماـ العمؿ األدبي مف خبلؿ تجاربو السابقة ،فيك مف
األدكار األساسية التي تعتمد عميو نظرية التمقي في تنمية ميارات القراءة الناقدة (التميمي ،يعقكب،
.)2015
كالقراءة في ضكء نظرية التمقي عممية تبادؿ بيف القارئ كالكاتب ،ال يمكف أف تسير باتجاه
كاحد مف الكاتب إلى القارئ ،كاال كيؼ يككف لمنص جماليتو كتأثيره (عبد الرزاؽ كمصطفى،
 .)2016كالقارئ فييا ال يق أر النص قراءة سطحية شارحة ،كانما يكتشؼ أس ارره ،كيق أر ما بيف
السطكر ،كيتسـ بالقابمية الذىنية كالفكرية (بكسيؼ.)2012 ،
كأبرز أدكاتيا :أفؽ االنتظار(المتكقع ،كغير المتكقع) الذم أكجده ""Hans Robert Juas
ىانز ركبرت ياكس ،كالقارئ الضمني كىك مف مكجيات القراءة ،الذم أكجده ""WolFgangIser
فكلفغانغ آيرز  ،ككبلىما مكمؿ لآلخر .كتأتي الدراسة الحالية لمعرفة مستكل اكتساب طمبة الصؼ
الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ لميارات القراءة الناقدة ،ككاف اختيار الدراسة الحالية لنظرية
التمقي بحكـ أنيا أنسب ػ ػ مف كجية نظر الباحثة ػ ػ لمدركس في المغة العربية ،السيما النصكص
السردية كالشعرية ،كألف منيج المغة العربية لمصؼ الحادم عشر يشتمؿ عمى نصكص قرائية
متنكعة تحتاج إلى تحميؿ كفيـ ،مف خبلؿ القدرة عمى تفكيؾ النص ،كالخكض في أغكاره؛ لفيـ
معناه ،بحسب ما أكدعو المؤلؼ ،كتظير قيمة النص فيما إذا كاف فيـ النص كتفسيره مخالفا لما
أراده المؤلؼ .فنظرية التمقي قائمة عمى ثبلث كحدات ،كىي :الفيـ ،كالتفسير ،كالتطبيؽ.
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كاستطاعت الباحثة مف خبلؿ اطبلعيا عمى نظرية التمقي أف تضع شكبل يساعد عمى إبراز
مقكمات ىذه النظرية ،كيظير العبلقة بينيا كبيف مخرجات التعمـ في عممية القراءة الناقدة .كالشكؿ
 1.1يكضح ذلؾ.
شكؿ .1.1نمكذج يكضح دكر ميارات القراءة الناقدة في ضكء نظرية التمقي مف تصميـ الباحثة
نظرية التمقي لرائدييا ىانز ركبرت ياكس كفكلفغانغ آيزر 1967
ٔ.قائمة عمى الفيـ ،التفسير ،التطبيؽ.
ٕ.ذات اتجاىيف(جمالية التمقي ،جمالية التأثير).
ٖ.أبرز أدكاتيا :أفؽ االنتظار ،كالقارئ الضمني ،كليا ثبلث عكامؿ :القارئ ،كالنص ،كالمعنى
ٗ.عبلقتيا تكاممية ،تنتقؿ مف النص إلى المتمقي ،كما تنتقؿ مف المتمقي إلى النص.

ميارات القراءة الناقدة كفؽ نظرية التمقي ،ىي:
التمييز كاالستنتاج كالتقكيـ كالمكازنة

اتقان مهارات القراءة الناقدة ٌؤدي إلى رفع
المستوى التحصٌلً ،وخلق قارئ ناقد.

يتضح مف الشكؿ  1.1أف نظرية التمقي تقكـ عمى ثبلثة عكامؿ أساسية كىي :القارئ،
كالنص ،كالمعنى ،ككؿ عامؿ مف العكامؿ الثبلثة بينو كبيف غيره مف العكامؿ عبلقة تكاممية ،فبل
قيمة لمنص بدكف القارئ الناقد ،كبدكف القارئ الناقد لف يككف ىناؾ معنى لمنص ،كذلؾ فإف نظرية
التمقي مف أبرز أدكاتيا أفؽ االنتظار ،كىك المعنى الذم يستنبطو القارئ مف النص كالمخالؼ
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لممعنى الذل أكدعو كاتب النص بعد تطبيؽ ميارات القراءة الناقدة في ضكء النظرية ،كالذم مف
خبللو تبرز قيمة النص كجماليتو ،فيصبح القارئ متقنا لتمؾ الميارات إف ىك داكـ عمييا ،كسعى
إلى تنميتيا ،فينتج عف ذلؾ رفع المستكل التحصيمي لمطالب المتعمـ ،كتبرز قدرتو عمى معالجة
النصكص ،كالحكـ عمييا في حياتو اليكمية في ظؿ تعدد كسائؿ االتصاؿ ،كتطكرات العصر
الرقمية ،كالتكنكلكجية ،كتحدياتو.
مشكمة الدراسة
مف األىداؼ العامة التي نبو إلييا المنيج الشامؿ في المغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ في
دكؿ الخميج العربي كسعى إلى تحقيقيا لدل طمبة الصؼ الحادم عشر ،ىي :فيـ الطالب ما يق أر
كما يسمع ،كتقكيمو ،كالتفاعؿ بيف الرصيد الفكرم لممتعمـ ،كالفكر الجديد المكتسب مف القراءة،
كقراءة سميمة لكتّاب كمفكريف في مكضكعات كثيرة قراءة تقكيمية ناقدة (مكتب التربية العربي لدكؿ
الخميج.)2008 ،
كذلؾ مف أىداؼ منياج المغة العربية ،كاألىداؼ العامة لتدريس النصكص األدبية
كالمطالعة الكاردة في دليؿ المعمـ لمصؼ الحادم عشر( :)2014أف يتفاعؿ الطالب مع النص
المقركء تفاعبل يمكنو مف فيمو ،كنقده نقدا مكضكعيا ،كأف يخرج الطالب مف العممية التقميدية التي
تعتمد عمى التمقيف إلى طالب يناقش ،كينقد نقدا بناء( ك ازرة التربية كالتعميـ.)2014 ،
كأكدت النشرات التكجييية لمادة المغة العربية في الحمقة الثانية كالصفيف الحادم عشر
كالثاني عشر عمى أىمية تنمية القدرات العقمية ،مثؿ :التذكر ،كالتخيؿ ،كالتحميؿ ،كالنقد،
كاالستنتاج ،كالقدرة عمى حؿ المشكبلت ،كاإلبداع الشخصي (ك ازرة التربية كالتعميـ.)2013 ،
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كلتتبع ما إذا كانت تمؾ األىداؼ المشار إلييا يعمؿ بيا معممك المغة العربية في حصص
تـ إجراء مقابمة مع المشرؼ العاـ لمادة المغة العربية بك ازرة التربية
المطالعة كالنصكص األدبيةّ ،
كالتعميـ فقد أشار إلى أنيـ بيف شريحتيف :األكلى تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ القراءة الناقدة لدل
طمبتيا ،كشريحة أخرل أكبر تحتاج إلى بذؿ جيد نكعي أفضؿ حتى تنجح في تحقيؽ
األىداؼ(مقابمة شخصية ،نكفمبر.(2018 ،12
كأظيرت دراسة البمكشية( )2012المطبقة عمى البيئة العمانية ،كاألقرب إلى الدراسة
الحالية ،كالتي ىدفت إلى قياس مستكل تمكف طمبة الصؼ العاشر مف ميارات القراءة الناقدة
البلزمة ليـ في سمطنة عماف بمحافظة البريمي ،كمعرفة العبلقة بيف مستكل التمكف فييا بمتغيرم
النكع ،كمستكل األداء التحصيمي في مادة المغة العربية أظيرت ضعفا في مستكل تمكف الطمبة مف
ميارات القراءة الناقدة ،حيث بمغ المتكسط العاـ  ،%48.60مع كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف
متكسطات درجات الطمبة في اختبار ميارات القراءة الناقدة كفؽ متغيرم النكع ،كالمستكل التحصيمي
لصالح اإلناث .كلقد أعزت البمكشية الضعؼ في مستكل تمكف طمبة الصؼ العاشر مف ميارات
القراءة الناقدة إلى جممة مف األسباب ،منيا :ما يتعمؽ بالطالب مف حيث قمة الدافعية نحك التعمـ،
كالضعؼ القرائي ،كقمة االىتماـ بالتطمعات المستقبمية .أما فيما يتعمؽ بالمعمـ مف حيث قمة كعي
المعمميف بميارات القراءة الناقدة ،كمف ثـ قمة تنميتيا لدل الطمبة ،كاتباع بعضيـ أساليب التدريس
التقميدية المعتمدة عمى التمقيف كالحفظ ،مضافا إلى ذلؾ ضعؼ المنيجية العممية لدييـ في كيفية
تضميف ميارات القراءة الناقدة في التدريس ،كقمة سعييـ إلى تطكير ذاتيـ بما يتناسب مع متطمبات
العصر .كفيما يتعمؽ بالمنيج فقد أشارت البمكشية إلى قمة اشتماؿ أسئمة األنشطة الخاصة بمحتكل
المنيج عمى ميارات القراءة الناقدة.
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كالمبلحظ مف خبلؿ خبرة الباحثة معممة لغة عربية في الحقؿ التربكم قمة استخداـ
استراتيجيات التدريس التي تتطمب تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة لدل الطمبة ،كانما يقتصر البعض
عمى استخداـ األسمكب التقميدم المعتمد عمى :فؾ الرمكز ،كشرح المفردات الصعبة ،كاستنتاج
األفكار ،كطرح أسئمة ىدفيا تكضيح فقرات النص ،كقمة طرح أسئمة ذات مستكيات تفكير عميا ،كقد
أكد ذلؾ عدد مف الدراسات ،مثؿ :دراسة البمكشية ( )2012مف أف بعض المعمميف يتبعكف أساليب
تدريس تقميدية تعتمد عمى حشك أذىاف الطمبة بالمعارؼ كالمعمكمات ،أما نصيب الحكار كالمناقشة
فييا بيف المعمـ كطمبتو يككف قميبل ،كالذم يؤدم إلى ضعؼ الطمبة في عمميات التفكير ،كالتحميؿ،
ككيفية استخبلص مضاميف النص .ككذلؾ دراسة قاجة ( )2016التي أشارت إلى اعتماد المعمميف
عمى الطرؽ التقميدية في التدريس ،كأف ميارات القراءة الناقدة تحتاج إلى استراتيجيات تدريس
حديثة؛ لكي يتـ تنميتيا لدل الطمبة.
كلمزيد مف التثبت حكؿ كجكد المشكمة في البيئة التربكية العمانية قامت الباحثة بدراسة
استطبلعية مف خبلؿ المناقشة مع خمس مشرفات ،كخمس معممات أكؿ ،كعشر معممات لمصؼ
الحادم عشر مف تخصص مادة المغة العربية ،بيدؼ معرفة ما إذا كانت ميارات القراءة الناقدة
تفعؿ بشكؿ جيد أثناء المكقؼ التدريسي ،كاستمرت فترة التطبيؽ مف (31مارس –  3إبريؿ) مف
العاـ  2017مف خبلؿ طرح السؤاؿ اآلتي :ما مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات
القراءة الناقدة؟  ،كيكضحو الجدكؿ1.1
جدكؿ1.1

الفئة المستيدفة في المقابمة االستطبلعية.
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الوظيفة

العدد

مشرفات مادة المغة العربية

5

معممات أكؿ مادة المغة العربية

5

معممات المغة العربية لمصؼ الحادم عشر

10

يتضح مف الجدكؿ  1.1الفئة المستيدفة في المقابمة االستطبلعية ،كبياف الكظيفة مع
العدد ،إذ تـ إجراء المقابمة مع خمس مشرفات لمادة المغة العربية ،كخمس معممات أكؿ في مادة
المغة العربية ،كعشر معممات المغة العربية لمصؼ الحادم عشر.
كأكدت نتائج االستطبلع كجكد مشكمة في مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر
لميارات القراءة الناقدة؛ ألف اإلجابات ت اركحت بيف القميؿ كالمتكسط .كتقكؿ إحدل المشرفات فيما
يخص تفعيؿ ميارات القراءة الناقدة " :فإنو غير منظـ ،كغير كمي" .كذلؾ أضافت مشرفة أخرل":
بأف القراءة الناقدة ال تفعؿ بشكؿ جيد؛ كذلؾ لضعؼ المعممة في ميارات التحميؿ النقدم" .كمعممة
أكلى أشارت إلى ":أف القراءة الناقدة تفعؿ بقدر ما كضع ليا مف أسئمة؛ كالسبب يعكد إلى تركيز
المعمـ عمى أسئمة القراءة السياقية التي تعالج سطحيات النص القرائي".
كما أعدت الباحثة استطبلع رأم لطالبات الصؼ الحادم عشر حكؿ التركيز عمى طريقة
معالجة النص عند قراءتو ،كالتساؤالت التي تتبادر إلى أذىانيف ممحؽ(أ) ،بمغ عددىف 20طالبة،
أف:
كاستغرقت فترة التطبيؽ مف ( )10-9مف شير إبريؿ مف العاـ 2017ـ ،كخمصت النتائج إلى ّ
ػ ػ  %70مف الطالبات تتساءؿ عف نكع النص المقركء.
ػ ػ  %25مف الطالبات تتساءؿ عف السياؽ التاريخي الذم كتب فيو النص.
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ػ ػ  %50مف الطالبات تتساءؿ عف اآلراء المتناقضة في النص ،كعف مدل قابميتيا لبلقتناع
بالمقركء ،كعف مدل مكثكقية المصادر التي استند إلييا النص ،كعف مدل صحة الحقائؽ،
كاإلحصائيات الكاردة في النص .مف ىنا تظير الحاجة إلى إجراء الدراسة الحالية؛ لمحاكلة الكشؼ
عف مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة في بيئة كفئة مختمفة.
أسئمة الدراسة
 .1ما مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ لميارات القراءة الناقدة؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α=0.05في مستكل اكتساب طمبة
الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ لميارات القراءة الناقدة يعزل لمتغير التخصص؟
 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α=0.05في مستكل اكتساب طمبة
الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ لميارات القراءة الناقدة يعزل لمتغير النكع؟
أىداف الدراسة
 .1الكشؼ عف مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ لميارات
القراءة الناقدة.
 .2معرفة أثر متغير التخصص في مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية
السكيؽ لميارات القراءة الناقدة.
 .3معرفة أثر متغير النكع في مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ
لميارات القراءة الناقدة.
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أىمية الدراسة
بناء قائمة بميارات القراءة الناقدة ،ككضع ىذه الدراسة أماـ مخططي مناىج المغة العربية
كمطكرييا في ك ازرة التربية كالتعميـ ربما ُيسيـ في تطكير مناىج المغة العربية مف خبلؿ تضمينيا
أسئمة تحتاج إلى تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة ،في األنشطة التقكيمية التابعة لكؿ درس مف دركس
فرعي المطالعة كالنصكص األدبية ،كما أنيا ربما تساعد المسؤكليف التربكييف في مراكز إعداد
المعمميف كتأىيميـ مف خبلؿ تمؾ الميارات.
تفتح المجاؿ لمميتميف بالبحث التربكم إلجراء دراسات الحقة؛ مف أجؿ تنمية ميارات
القراءة الناقدة في مكاضيع أخرل .كذلؾ أنيا ربما تفيد معممي المغة العربية كالمشرفيف التربكييف ،مف
حيث تطكير مياراتيـ في أساليب التدريس ،مف خبلؿ االلتحاؽ بدكرات تدريبية؛ لتطبيؽ أسمكب
القراءة الناقدة في العممية التعميمية.
محددات الدراسة
تعمـ نتائج الدراسة الحالية عمى طمبة مدارس التعميـ ما بعد األساسي في محافظة شماؿ
الباطنة بعد تطبيؽ مقياس :ميارات القراءة الناقدة عمى طمبة الصؼ الحادم عشر لمتعميـ ما بعد
األساسي بكالية السكيؽ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2018/2017م.
كاقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية:
 .1الحدكد المكضكعية :ميارات القراءة الناقدة كما تظيرىا أداة الدراسة في الممحؽ (ج)؛ كذلؾ
ألىميتيا في ظؿ التطكر المعرفي كالرقمي ككثرة المطبكعات ،فالطالب بحاجة إلى أف يميز بيف ما
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يصمح لمقراءة ،ككيؼ ينتقي النص المناسب ،كطريقة الحكـ عميو ،كتككيف اتجاىات حكؿ المقركء
بعد فيمو(الفي.)2006 ،
 .2الحدكد البشرية :اقتصرت عمى مبلحظة عينة مف طمبة الصؼ الحادم عشر بمحافظة شماؿ
الباطنة مف كالية السكيؽ .كاقتصرت الدراسة عمى طمبة الصؼ الحادم عشر؛ ألنيـ في مرحمة
يفترض أف يككف الطالب كصؿ فييا لمستكل النضج ،كتفتح األذىاف ،كالقدرة عمى معالجة
النصكص القرائية بتكظيؼ ميارات القراءة الناقدة بصكرة أكثر نضجا.
 .3الحدكد المكانية :المدارس التابعة لكالية السكيؽ التابعة لمحافظة الباطنة شماؿ.
 .4الحدكد الزمانية :طبقت في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 2018 /2017م.
مصطمحات الدراسة
استخدمت الباحثة التعريفات اإلجرائية اآلتية:
الميارة ":السيكلة كالدقة في أداء عمؿ مف األعماؿ ،كتتطكر نتيجة لعممية التعميـ ،كىي
القياـ بعممية معينة بدرجة مف السرعة كاإلتقاف مع اقتصاد في الجيد المبذكؿ"( النجار كشحاتو،
 ،2003ص.)302 .
كىي " :مقدرة جسمانية أك عقمية أك اجتماعية يتـ تعمميا مف خبلؿ الممارسة ،كالتكرار،
كالفعؿ االنعكاسي ،كمف المحتمؿ أف يتمكف الفرد مف تحسينيا" (الدبكس ،2003 ،ص.)925 .
كذلؾ ىي " :األداء السيؿ الدقيؽ ،القائـ عمى الفيـ لما يتعممو اإلنساف حركيا كعقميا ،مع
تكفير الكقت كالجيد كالتكاليؼ" (الجمؿ ،المقاني ،2003 ،ص.)310 .
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كالمبلحظ مف التعريفات السابقة لمميارة أنيا تتميز بالسرعة ،كالدقة ،كالسيكلة،
كاالقتصادية ،يكضحو الشكؿ:2.1
شكؿ .2.1مميزات الميارة
السيكلة

الدقة

مميزات
الميارة

االقتصادية

السرعة
كفي ضكء ما سبؽ فإف الباحثة تعرؼ الميارة إجرائيا عمى أنيا " :القدرة العقمية عمى تطبيؽ
ما تـ فيمو كاستيعابو كاكتسابو بكؿ سيكلة كدقة في االنجاز".
القراءة الناقدة ":القراءة التي يقّيـ فييا القارئ محتكل ما يق أر ،مف حيث :الجماؿ ،أك الصكاب ،أك
المنفعة ،أك أم معايير أخرل"(نجار ،2003 ،ص.)840 .
يقيـ فييا القارئ المادة التي يقرؤىا مف حيث :صدقيا ،كجماليا ،كفائدتيا ،أك
كىي " :قراءة ّ
أية قيمة أخرل"(النجار كشحاتو ،2003 ،ص.)237 .
كما أنيا " :عممية تقكيـ لممادة المقركءة كالحكـ عمييا في ضكء معايير مكضكعية مما
يستدعي مف القارئ فيـ المعاني المتضمنة في النص المقركء ،كتفسير داللتو تفسي ار منطقيا مرتبطا
بما يتضمنو مف معارؼ ،كىي ميارة عامة تتضمف مجمكعة مف الميارات الفرعية ،مثؿ :التمييز
بيف الحقائؽ كاآلراء ،كالتفسيرات المنطقية ،كبياف الفركض ،التي تستخدـ لحؿ المشكبلت مع فحص
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الحجج القكية كالضعيفة التي تستخدـ إلقناع القارئ لمتفكير في اتجاه محدد" (الفي ،2006 ،ص.
.)68
كذلؾ ىي " :قدرة القارئ عمى إصدار الحكـ عمى النص المقركء لغكيا كدالليا ككظيفيا،
كفؽ قكاعد كأسس كمعايير كأطر مرجعية مناسبة كمضبكطة ،كمف ميا ارتيا :التمييز بيف األفكار
الرئيسة كالفرعية ،كالتمييز بيف المعقكؿ كالبلمعقكؿ ،كالتمييز بيف الحقائؽ كاآلراء ،كتحديد مدل
مصداقية الكاتب كدكافعو ،كتككيف رأم حكؿ األفكار الكاردة في النص ،كالحكـ عمى أصالة المادة
المقركءة كمدل مناسبتيا لمعصر" (جراحشة ،2013 ،ص ص.)81 -80 .
كعند التأمؿ في التعريفات المفاىيمية لمقراءة الناقدة فقد اتضح اآلتي:
 .1فاعمية المتعمـ في فيـ كتحميؿ كتقكيـ المادة المقركءة.
 .2لمخبرات التعميمية السابقة دكر في الحكـ عمى المادة المقركءة.
 .3الحكـ كابداء الرأم لممادة المقركءة قائـ عمى معايير كضكابط.
 .4لمقراءة الناقدة ميارات تساعد عمى فيـ المقركء كتمحيصو ،منيا :التمييز بيف األفكار الرئيسية
كالفرعية ،كالتمييز بيف المعقكؿ كالبلمعقكؿ ،كالتمييز بيف الحقائؽ كاآلراء ،كالتمييز بيف الحجج
القكية كالضعيفة ،كتحديد مدل مصداقية الكاتب كدكافعو ،كتككيف رأم حكؿ األفكار الكاردة في
النص ،كالحكـ عمى أصالة المادة المقركءة كمدل مناسبتيا لمعصر.
كفي ضكء ذلؾ فإف الباحثة تضع التعريؼ اإلجرائي لمقراءة الناقدة عمى أنيا:
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فاعمية المتعمـ في :فيـ ،كتحميؿ ،كتقكيـ المادة المقركءة ،كفؽ معايير كضكابط محددة،
باالعتماد عمى الخبرات التعميمية السابقة كالحالية ،كمف خبلؿ االستعانة بميارات القراءة الناقدة
القائمة عمى التمييز ،كاالستنتاج ،كالتقكيـ ،كالمكازنة ،كتقاس في ىذه الدراسة بكاسطة األداة التي
صممتيا الباحثة ممحؽ (ق).
كمف كؿ ما تقدـ فإف الباحثة تعرؼ ميارات القراءة الناقدة إجرائيا عمى أنيا:
مستكل القدرة عمى تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة مف خبلؿ :التمييز ،كاالستنتاج ،كالتقكيـ،
كالمكازنة باالعتماد عمى الخبرات التي يمتمكيا طمبة الصؼ الحادم عشر عبر أدائيـ الختبار
ميارات القراءة الناقدة بدقة ،كبأقؿ كقت كجيد.
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الفصل الثاني
المراجعة األدبية

المحور األول :القراءة الناقدة في ضوء نظرية التمقي ،وشمل:
أوال :ماىية القراءة الناقدة وطبيعتيا.
ثانيا :ميارات القراءة الناقدة الالزمة لطمبة الصف الحادي عشر في ضوء نظرية التمقي.
المحور الثاني :فاعمية القراءة الناقدة في ضوء نظرية التمقي ،وشمل:
أوال :أىمية اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لميارات القراءة الناقدة.
ثانيا :خصائص النمو العقمي لطمبة الصف الحادي عشر ،وعالقتيا بتنمية ميارات القراءة
الناقدة.
المحور الثالث :الممارسات التحويمية لممعمم والطالب؛ إلتقان ميارات القراءة الناقدة.
المحور الرابع :جيود وزارة التربية والتعميم في سبيل االرتقاء بميارات القراءة الناقدة.
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الفصل الثاني
المراجعة األدبية

عرض ىذا الفصؿ أربعة محاكر أساسية تعمقت بمكضكع الدراسة؛ إذ تناكؿ المحكر األكؿ:
مفيكـ القراءة الناقدة ،كطبيعتيا ،كخصائصيا ،كمياراتيا في ضكء نظرية التمقي .كتناكؿ المحكر
الثاني :فاعمية القراءة الناقدة في ضكء نظرية التمقي مف حيث :أىمية اكتساب طمبة الصؼ الحادم
عشر لميارات القراءة الناقدة ،كخصائص النمك العقمي لطمبة الصؼ الحادم عشر ،كعبلقتيا بتنمية
ميارات القراءة الناقدة .أما المحكر الثالث فتناكؿ :الممارسات التحكيمية لممعمـ كالطالب؛ إلتقاف
ميارات القراءة الناقدة كتكظيفيا .كأخي ار عرض المحكر الرابع :جيكد ك ازرة التربية كالتعميـ في سبيؿ
االرتقاء بميارات القراءة الناقدة.
المحور األول :القراءة الناقدة في ضوء نظرية التمقي
أوال :ماىية القراءة الناقدة وطبيعتيا:
كاف لمدرسة " "Constanceككنستانس األلمانية الفضؿ في تجديد تقنيات عممية القراءة،
فقد كانت ممارسة النصكص قائمة عمى االىتماـ بعبلقة النص بمؤلفو ،أما نظرية التمقي المنبثقة
مف مدرسة " "Constanceككنستانس األلمانية اىتمت بتحكيؿ االىتماـ عف النص كمؤلفو،
كتركيزىا عمى العبلقة بيف النص كالقارئ عمى يد " "Hans Robert Juasىانس ركبرت ياكس
في جمالية التمقي ،ك " "WolFgang Iserفكلفغانغ آيرز في القارئ الضمني (دكر القارئ داخؿ
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النص) "WolFgang Iser" .فكلفغانغ آيرز اىتـ بمسألة كيؼ كفي أم الظركؼ يقدـ النص
معنى لمقارئ ،فيك ال ييتـ فقط بتكضيح كيؼ ينتج المعنى ،بؿ ييتـ أيضا بتكضيح تأثيرات األدب
عمى القارئ ،فيك يرل المعنى كنتيجة لمتفاعؿ بيف النص كالقارئ ،كالمبلحظ أف " Hans Robert
 "Juasىانس ركبرت ياكس انشغؿ بالبعد التاريخي لمتمقي ،بينما اىتـ فكلفغانغ آيرز " WolFgang
أف نظرية التمقي ىي
 "Iserبأثر النص عمى القارئ (عبد الرازؽ ،مصطفى .)2016 ،كمعنى ذلؾ ّ
نظرية قائمة عمى تفاعؿ بيف طرفيف ال غنى ألحدىما عف اآلخر ،النص كالقارئ.
كلقد تعددت التعريفات حكؿ المقصكد بمصطمح القراءة الناقدة ،تبعا لتعدد كجيات نظر
اض
الميتميف بيا حكؿ الكظيفة التي تقكـ بيا كطبيعتيا ،كأىـ الميارات المشتممة عمييا ،كىنا استعر ه
لبعض المفاىيـ حكؿ المقصكد بالقراءة الناقدة:
فيعرفيا حسيف عمى ّأنيا " :عممية ذىنية تأممية يتفاعؿ فييا القارئ مع النص المقركء،
حتى يصؿ القارئ إلى الداللة التي تعبر عف المعنى الكامف في البنية العممية لمنص ،فيفسر
النص ،كيحممو ،كيستنتجو ،كيحكـ عميو ،كينقده كيقكمو ،كيبني معانيو ،كيضفي عميو دالالت
أخرل؛ ليمؤل فجكاتو ،اعتمادا عمى المعرفة كالخبرة المختزنة لديو" ( حسيف ،2007 ،ص.)156 .
كتعرفيا ىباشي عمى ّأنيا " :ميارة تُتعمـ كتظير بالممارسة ،كتترسخ في ذىف اإلنساف حتى
فإف كفاءتيا
تصير سمككا إراديا ،يمارس كمما كجد الظركؼ مناسبة لذلؾ؛ كألف القراءة ميارة ذىنيةّ ،
تتعمؽ أيضا بمستكل القدرات العقمية البلزمة لتحقيقيا" (ىباشي ،2008 ،ص.)22 .
كعرفيا رفاعي بأنيا " :ميارة عامة تتضمف مجمكعة مف الميارات الفرعية ،مثؿ :التمييز
بيف الحقائؽ ،كاآلراء ،كالتفسيرات المنطقية ،كبياف الفركض كاألدلة التي تستخدـ لحؿ المشكبلت،
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مع فحص الحجج القكية كالضعيفة التي تستخدـ إلقناع القارئ؛ لمتفكير في مجاؿ معيف ،أك اتجاه
محدد" (رفاعي ،2011 ،ص.)52 .
أما عمي فيعرفيا عمى أنيا " :الفحص كالنقد كالمكازنة لما ُيقرأ ،كتحديد مكاطف القكة
كالضعؼ ،مف خبلؿ التحميؿ ،كاصدار األحكاـ ،باالستناد إلى معايير مقبكلة ،تتخذ أساسا لمنقد"
(عمي ،2014 ،ص.)544 .
كذلؾ يعرفيا أبك طبنجة بأنيا " :نشاط عقمي يتعمؽ بالقدرات العميا ،كىي جزء مف التفكير
الناقد ،كأف الخبرة ليا تأثير عمى القارئ ،كيكظفيا فيما ُيصدره مف حكـ عمى النصكص المقركءة،
كترتكز عمى التحميؿ ،كالتفسير ،كالتقكيـ ،في ظؿ معايير مكضكعية" (أبك طبنجة ،2015 ،ص.
.)13
كالمبلحظ مف التعريفات السابقة لمقراءة الناقدة أف مفيكـ حسيف ( )2007ركز عمى أف
القراءة الناقدة :عبارة عف تفاعؿ بيف القارئ كالنص المقركء؛ لمكصكؿ إلى مكنكنات النص الخفية،
بعد التأمؿ ،كاعماؿ العقؿ ،كاجراء التفسير ،كالتحميؿ ،كاالستنتاج ،كالنقد ،كاضفاء الحكـ عميو ،كبعد
االستناد إلى الخبرات التعميمية لمقارئ .أما ىباشي ( )2008أشارت إلى أف القراءة الناقدة :ميارة
تُتعمـ ،كتظير بالممارسة ،كتتعمؽ بمستكل القدرات العقمية لدل اإلنساف .بينما يركز مفيكـ رفاعي
( )2011لمقراءة الناقدة عمى أنيا :ميارة تتفرع منيا عدة ميا ارت فرعية؛ مف أجؿ القدرة عمى فيـ
أف ىناؾ معايير يتـ عمى
النص ،كاستخبلص خفاياه الضمنية .بينما يؤكد عمي ( )2014عمى ّ
أساسيا فحص النص المقركء ،كنقده .كالمبلحظ مف تعريؼ أبك طبنجة ( )2015أنو جعؿ القراءة
الناقدة جزءا مف التفكير الناقد ،باإلضافة إلى أف الخبرة ليا دكر في نقد النصكص المقركءة ،مف
خبلؿ اتباع معايير مكضكعية في عمميات :التفسير ،كالتحميؿ ،كالتقكيـ.

37

كاستنتاجا مما سبقت مناقشتو حكؿ مفيكـ القراءة الناقدة فإف الباحثة ترل ضركرة أف يمر
المتعمـ بجميع ىذه الخبرات المستكحاة مف المفاىيـ السابقة مف القراءة الناقدة ،كمف األىمية بمكاف
أف تتاح لو فرص حقيقية في ىذا المجاؿ ينمي مف خبلليا ميارات القراءة الناقدة كصكال إلى مراتب
عميا.
العادية ،فيي تتجاكز
أما عف طبيعة القراءة الناقدة فإنيا تُعد أعمى مستكل في عممية القراءة
ّ
معاني النص المقركء إلى التفاعؿ مع المقركء ،كاستنتاج الدالالت الخفية كراء النص ،كتشتمؿ عمى
أربعة مستكيات ،كىي :التحميؿ ،كالتفاعؿ ،كالتقكيـ ،كنمك الصكرة الذاتية ،كما يشير إليو الشكؿ
( 1.2الفي ،2006 ،ص:)69 .
شكؿ  .1.2مستكيات القراءة الناقدة

التحميؿ

الصكرة الذاتية

التفاعؿ

التقكيـ

أف لمقراءة الناقدة أربعة مستكيات ،كىي :التحميؿ ،كالتفاعؿ،
يتضح مف الشكؿ ّ 1.2
كالتقكيـ ،كنمك الصكرة الذاتية .كبذلؾ فالتحميؿ :يعني الكصكؿ إلى مضاميف النص الظاىرة
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كالخفية .كالتفاعؿ :مدل استجابة القارئ لمعاني النص المقركء مف حيث سيكلة فيميا؛ لكي
يستطيع تفسير النص كالحكـ عميو .كالتقكيـ :يقصد بو رأم القارئ حكؿ مدل اتساؽ النص
المقركءة ،كبياف صدؽ عباراتو كانسجاميا مع بعضيا البعض .كأخي ار الصكرة الذاتية :كىي المعنى
الذم يصؿ إليو القارئ كينبغي أف يككف تراكميا مف جية النمك.
كطبيعة القراءة الناقدة في ضكء نظرية التمقي يكضحيا الشكؿ  ،2.2كما استنتجو
حسيف( )2007في دراستو:
شكؿ  .2.2طبيعة القراءة الناقدة تبعا لنظرية التمقي

التفاعؿ
أدكار
الطالب

المعنى

طبيعة القراءة
الناقدة في ضكء
نظرية التمقي

الفيـ

حؿ
المشكمة

أدكار
المعمـ

إنتاج
النص
التنبؤات

يشير الشكؿ  2.2إلى الجكانب المكضحة لطبيعة القراءة الناقدة كفؽ نظرية التمقي ،كىي:
 .1التفاعؿ :كيتـ عف طريؽ إعادة بناء النص ،كيمكف تطبيؽ ذلؾ عمى نص "مف معمقة
طرفة" الكارد في كتاب المؤنس لمصؼ الحادم عشر ،حيث يظير التفاعؿ ،كاالندماج في جك
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النص عندما يق أر الطالب النص قراءة كاعية متمعنة ،كمف ثـ يتعرؼ عمى مناسبة النص ،كيكتشؼ
نبذة مختصرة عف حياة الشاعر ،كالزمف الذم كتب فيو النص ،فيتشكؽ لمعرفة ما كراء النص مف
معاف غير جمية لديو ،كىذه ىي نقطة االنطبلقة لما بعدىا.
 .2المعنى :غير ظاىر في النص المقركء ،كيستنتجو القارئ بعد تفحص النص ،فالطالب
في نص "مف معمقة طرفة" يبدأ باستخبلص معاني المفردات الغامضة حسب سياقيا في النص،
كاستنتاج األفكار الجزئية ،ثـ طرح تساؤالت جزئية كمحاكلة اإلجابة عمييا؛ حتى يصؿ إلى المعنى
العاـ لمنص.
 .3الفيـ :يعتمد عمى خبرات القارئ السابقة ،كتنبؤاتو حكؿ النص ،مثبل :معرفة معمكمات
عف الحياة االجتماعية كاألدبية في العصر الجاىمي ،كمفيكـ المعمقة ،كنظاـ القصيدة الجاىمية،
كخصائص الشعر الجاىمي ،فكؿ ذلؾ يساعد عمى التنبؤ بمضاميف النص الخفية.
 .4حؿ المشكمة :كذلؾ عف طريؽ إعماؿ العقؿ ،كتنشيط التفكير؛ كتحميؿ كمناقشة كنقد
المقركء ،كنقده .كمثاؿ ذلؾ إيجاد حؿ لمسؤاؿ :ما سبب إبعاد طرفة عف قبيمتو؟ كفي ىذه المرحمة
يشترط إبداء الطالب رأيو بكضكح ،كيككف مبررا.
 .5التنبؤات :عف طريؽ المعنى الذم يضفيو القارئ عمى النص ،يبدأ بكضع افتراضات
ثـ يعتمد عمييا ،حتى يصؿ إلى الفيـ التاـ لمنص ،كيكمف التنبؤ مثبل عند محاكلة كضع
كتساؤالتّ ،
افتراضات عف سبب إبعاد طرفة عف قبيمتو.
 .6إنتاج النص :ينتج القارئ نصا جديدا معتمدا عمى خبراتو السابقة ،مف خبلؿ المعنى
الذم تكصؿ إليو مف النص المقركء ،كالمغاير لما أراده مؤلؼ النص ،كذلؾ عندما يصؿ القارئ

41

لمفيـ التاـ لمنص المقركء بعد شرح مفرداتو ،كاإلجابة عف التساؤالت المطركحة ،كالتعرؼ عمى
عما كاف في
أفكاره ،أم بعد عممية المناقشة كالحكار كالتحميؿ لمنص ،ففيـ النص قد يككف مختمفا ّ
ذىف الكاتب؛ ألف القارئ اجتيد في عممية التحميؿ.
 .7أدكار المعمـ :المعمـ يشرؾ طمبتو في العممية التعميمية ،يرشد كيكجو ،كيسعى لتقديـ
رؤية جديدة؛ لفيـ النص كنقده باستخداـ استراتيجيات مناسبة ،كتقديـ تغذية راجعة لطبلبو .مثبل:
تكجيو الطمبة إلى التعمـ الذاتي في البحث عف مفيكـ المعمقة كنكابغيا ،كأىـ خصائص الحياة
ا الجتماعية كاألدبية في العصر الجاىمي ،فذلؾ يسيؿ عمييـ فيـ الجك العاـ لمنص المقركء،
دكر في تقريب صكرة الحياة الجاىمية ،كما
باإلضافة إلى استخداـ طريقة تمثيؿ األدكار ،إذ أف ليا ا
أف اتباع استراتيجية العصؼ الذىني في اإلجابة عف سؤاؿ ُيطرح لمطمبة يساعد عمى كجكد عدد مف
اإلجابات المتعددة التي سيناقش الصحيح منيا بعد انتياء جمسة العصؼ الذىني ،كتقديـ تغذية
راجعة ليـ.
 .8أدكار الطالب :متفاعؿ ،كايجابي مع النص المقركء ،يحمؿ ،كيربط ،كيفسر ،كينقد ،كيعتمد عمى
ذىنو كذاتو بإشراؼ معممو .كحتى يتمكف الطالب مف فيـ النص كاستنباط ما أراده المؤلؼ عميو أف
يتسـ بالدافعية نحك التعمـ ،كحب االكتشاؼ ،ككثرة االطبلع كالقراءة ،كاالعتماد في عممية البحث
كاالستنتاج عمى التعمـ النشط ،باإلضافة إلى تككيف عبلقات حسنة مع مف حكلو مف الطمبة
كالمعمميف ،مف خبلؿ احتراـ آرائيـ ،كمشاكرتيـ في ما يستعصي عميو فيمو ،كالتفاعؿ اإليجابي
معيـ؛ ليرتقي فيمو لمنص .فالطالب عندما يتقمص شخصية مف شخصيات نص (مف معمقة طرفة)
المراد تحميمو مثبل في طريقة ثمثيؿ األدكار ،فإنو يصبح متفاعؿ كايجابي ،إذ أنو يعيش في نفس
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زمف الشاعر ،فيسيؿ عميو عممية التحميؿ كالربط بيف األحداث كتفسيرىا ،كبالتالي تقكيميا كنقدىا؛
ألف الصكرة أصبحت قريبة بالنسبة لو.
فالقراءة الناقدة مجمكعة مف العمميات العقمية التي يستخدميا القارئ مف أجؿ فيـ نص
ما ،كاكتشاؼ مضامينو بعد تمحيصو باالستعانة بميارات القراءة الناقدة .كبذلؾ فالقراءة الناقدة
كسيمة لتنشط التفكير الناقد.
ثانيا :ميارات القراءة الناقدة الالزمة لطمبة الصف الحادي عشر في ضوء نظرية التمقي.
ترتبط قدرة الطمبة عمى تحميؿ ،كتفسير ،كقراءة النص قراءة ناقدة فاحصة بميارات القراءة
الناقدة ،فاإللماـ بميارات القراءة الناقدة ،كمعرفة كيفية تكظيفيا ،كمتى يتـ ،تم ّكف الطمبة مف معالجة
أم نص مقركء ،كسرعة الحكـ عميو ،بعد تقديـ المبررات المقنعة ،كالدالة عمى مدل مكثكقية النص.
كىذا يحتاج إلى أف يتـ إعداد الطالب مف قبؿ المعمـ كتدريبو؛ ليصؿ إلى مرحمة إتقاف ميارات
فإنو
القراءة الناقدة .كقد تعددت البحكث كالدراسات في طريقة تناكؿ تمؾ الميا ارت ،كذلؾ إف د ّؿ ّ
يدؿ عمى أىمية القراءة الناقدة ،كأنيا عممية معقدة ،تتطكر مياراتيا مع متطمبات الحياة المعاصرة،
كاحتياجاتيا.
كبعد العكدة لؤلدبيات التربكية كرسائؿ الماجستير كالدكتكراه ،كالبحكث ،كالمصادر،
كالمراجع التي تناكلت في سياقيا ميارات القراءة الناقد ،كدراسة حسيف ( ،)2007كدراسة البمكشية
) ،)2012كدراسة الخصيبي ( ،)2012كدراسة عيسى ) ،)2013كدراسة عمي ( ،)2014كدراسة
الينائي ) ،)2015كدراسة قاجة ) ،)2016تكصمت الباحثة إلى قائمة لميارات القراءة الناقدة ،تتمثؿ
في :التمييز ،كاالستنتاج ،كالتقكيـ ،كالمكازنة كما تتضح مف الجدكؿ 1.2
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جدكؿ 1.2
قائمة بميارات القراءة الناقدة المناسبة لطمبة الصؼ الحادم عشركما استنتجتيا الباحثة
الميارات
التمييز ،يميز الطمبة بين:
1ػ الجمؿ كالعبارات الدالة عمى الحقيقة كالرأم.

2ػ األفكار المرتبطة بالنص المقركء كغير المرتبطة.
3ػ التعبير الحقيقي كالتعبير المجازم.
4ػ السبب كالنتيجة.

االستنتاج ،يستنتج الطمبة:

5ػ ىدؼ الكاتب مف النص.
6ػ المعاني الضمنية في النص.

7ػ الجمؿ كالعبارات الدالة عمى مظاىر الجماؿ في النص.
8ػ األدلة الداعمة آلراء الكاتب كمعمكماتو.
9ػ الدركس كالعبر مف النص المقركء.

التقويم ،يبدي الطمبة آراءىم حول مدى:

10ػ مناسبة الحجج كالبراىيف التي ساقيا الكاتب لتدعيـ فكرتو.
11ػ تكظيؼ الحقائؽ كاآلراء لتحقيؽ األىداؼ.
 .12مناسبة العنكاف لمحتكل النص ،كأىدافو.

الموازنة ،يوازن الطمبة بين نصين مقروءين من جية:

13ػ المغة المستخدمة (األلفاظ ،التراكيب).
14ػ المضمكف (األفكار كترابطيا مع بعضيا البعض ،كترابطيا مع العنكاف).
15ػ األسمكب (األدلة ،التسمسؿ المنطقي).

كفي ضكء ما سبؽ عرضو لميارات القراءة الناقدة التي تناكليا الباحثكف في دراساتيـ
التربكية يتضح ّأنو تكجد أكجو تشابو في بعض الميارات ،كاختبلفا في البعض اآلخر ،كتنكع

43

الميارات مف دراسة ألخرل؛ إنما ذلؾ بما يتناسب مع الفئة العمرية لممرحمة الدراسية .كقد قامت
الباحثة بتقسيـ ميارات القراءة الناقدة إلى أربعة محاكر.
المحور الثاني :فاعمية القراءة الناقدة في ضوء نظرية التمقي
أوال :أىمية اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لميارات القراءة الناقدة.
تعكد أىمية اكتساب طمبة الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة لعدة أسباب ،منيا :مكاجية
سيادة العكلمة ،إذ يرتبط الفرد بما حكلو ،بكطنو ،كبيئتو ،كمجتمعو ،كأسرتو ،حتى أنو ييتـ بالعالـ
خارج كطنو ،فيك ال يمكف أف يعيش بمعزؿ عنو؛ لكف عميو أف يعي التغيرات الحاصمة مف حكلو،
كيككف حذ ار في التعامؿ معيا .كيحصؿ ذلؾ مف خبلؿ معرفة الطمبة باألحداث الجارية ،كالقضايا
المعاصرة ،كمعرفتيـ كيفية إبداء الرأم حكليا ،كالحكـ عمييا ،كاستنتاج المعمكمات الصحيحة مف
الكتب كالمجبلت كالصحؼ اليكمية ،ككيفية استخداـ الجيد منيا ،كتذكقيا(عبد البله.)2010 ،
كذلؾ تعكد األىمية لمكاجية ما يطرح مف دعايات ،إذ يحاكؿ بعض الكتّاب التشكيؽ
كجره نحك الدعايات الزائفة كتصديقيا،
لغرض ما في كبلـ منمؽ كجذاب؛ ليسيؿ استمالة القارئّ ،
فعمى الطالب في ىذه المرحمة التنبو كالتريث عند بحثو عف معمكمة ما ،كتفحصيا جيدا قبؿ نقميا.
كما أف بناء الشخصية كتقكيـ السمكؾ مف أىـ ما يكتسبو الطمبة مف كراء القراءة الناقدة،
فعندما يكتسب الطالب ميارات القراءة الناقدة ،كيتمكف مف تكظيفيا في حياتو اليكمية ،بتمييز جيد
المقركء مف رديئة ،كتصبح عادتو عند القراءة ،يككف صاحب شخصية ناضجة متزنة تستطيع
مكازنة األمكر ،فيستقيـ السمكؾ الناقد لديو .كأكدت دراسة البمكشية ( )2012عمى األثر اإليجابي
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مف تككيف شخصية الطمبة في القدرة عمى مكاجية التحديات ،كحؿ المشكبلت بصكرة منطقية عند
اكتسابيـ لميارات القراءة الناقدة.
كترجع أىمية اكتساب الطمبة لميارات القراءة الناقدة؛ لمكاكبة االنفجار المعرفي ،فالطالب
يعيش في عصر التنكع المعمكماتي بيف التكنكلكجي كالرقمي كالمطبكع ،كغزك فكرم متشعب يحتاج
لرجاحة عقؿ القارئ في عممية الحصكؿ عمى المعرفة ،كعمى الطالب االعتماد عمى نفسو في
اكتسابيا بعد تييئتو ،كالتأكد مف استعداده في القدرة عمى تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة .كيؤكد ذلؾ
أبك طبنجة ( )2015أف اكتساب الطمبة ميارات القراءة الناقدة يجعؿ منيـ قراء مفكريف ناقديف ،كىذا
يؤىميـ لمكاجية تحديات العصر ،فيجدر بيـ التركيز عمى معالجة المقركء قبؿ األخذ بو.
كمف األسباب كذلؾ تخميص الطمبة مف أنماط التفكير التي تحصر األشياء بنعـ كال،
كصكاب كخطأ ،كجيد كردئ ،كتنمية التفكير الناقد ،فالطالب مع تعكيده عمى استخداـ االستراتيجيات
التي تعتمد عمى االستنباط ،كربط األسباب بالنتائج ،كتمييز األفكار ،كابداء الرأم ،كالنقد ،كتقكيـ
المقركء ،يتخمص مف القيكد التقميدية التي تعتمد عمى حصر الفكر ،كيصبح قارئا ناقدا لمنص
المقركء ،كلو رأيو الخاص المدعـ بالبراىيف ،معتمدا عمى ذاتو .كيشير السامرائي ( )2014إلى أنو
ال يتـ تقبؿ المادة المطبكعة كما ىي ،كانما عمى الطالب اختبارىا كتقكيميا قبؿ األخذ بيا.
كما أف تكصيات الدراسات تؤكد عمى أىمية اكتساب الطمبة لميارات القراءة الناقدة ،مثؿ:
دراسة قاجة ( )2016مف خبلؿ تعكيدىـ عمى عدـ إصدار األحكاـ عمى النصكص المقركءة إال
بعد النقد كالتمحيص .كدراسة البمكشية ( )2012التي عممت أىمية اكتساب الطمبة لميارات القراءة
ألف ميمتيـ في ىذه المرحمة غير مقصكرة عمى فؾ الشفرات ،كفيـ المعنى العاـ لمنص،
الناقدة؛ ّ
كانما أعمؽ مف ذلؾ كمو ،أال كىك التفاعؿ مع النص ،مف خبلؿ النقد ،كالتقكيـ ،باإلضافة إلى
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تكصياتيا المكجية لممعمـ مف أىمية تفعيؿ األنشطة اإلثرائية ،كالنصكص الكاردة في المنيج؛
لتحسيف مستكل الطمبة في الميارات ،عف طريؽ تكظيؼ استراتيجيات تنشط الطالب لعمميات:
المبلحظة ،كالتركيب ،كالتحميؿ ،كالتفسير ،كالتقكيـ.
ثانيا :خصائص النمو العقمي لطمبة الصف الحادي عشر ،وعالقتيا بتنمية ميارات القراءة
الناقدة.
إحاطة المعمـ بخصائص النمك العقمي عند طمبتو يعتبر أم ار ميما؛ حتى يتسنى لو معرفة
مدل استعدادىـ لمتعمـ .كبالعكدة إلى النظريات في عمـ النفس ،يمحظ تناكليا النمك العقمي عند
الطمبة ،كتعتبر نظرية "  "Gan Biajehجاف بياجيو مف أبرز النظريات التي ليا عبلقة بفيـ
عممية النمك العقمي عند الطمبة ،كالعكامؿ المؤثرة فييا.
كقد استخدـ "  "Gan Biajehجاف بياجيو "مفيكـ البنية المعرفية ،كمفيكـ الكظائؼ
العقمية؛ لمداللة عمى النمك العقمي" (العياصرة ،2011 ،ص ،)196 .كيكضحو الشكؿ 3.2
شكؿ  .3.2المفاىيـ الدالة عمى النمك العقمي
داللة النمك العقمي تتمثؿ
في:

مفيكـ الكظائؼ العقمية

العمميات التي يمجأ إلييا الطالب عند
تفاعمو مع مثيرات البيئة التي يتعامؿ معيا

مفيكـ البنية المعرفية

الخبرة

استراتيجية التفكير
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يتضح مف الشكؿ  3.2أف النمك العقمي مرتبط بالكظائؼ العقمية لمطالب ،كالتي تظير مف
خبلؿ تفاعمو مع ما يحيط بو ،كيتعامؿ معو ،كما يرتبط بالبنية المعرفية (العقمية) ،كيعتمد عمى
الخبرات السابقة المكجكدة في الذاكرة ،كالتي يستفيد منيا الطالب عندما تصادفو خبرة جديدة ليا
عبلقة بخبرتو السابقة ،ككذلؾ ترتبط البنية المعرفية باستراتيجيات التفكير التي يتبعيا؛ لتنمية
التفكير كتطكيره .كتزداد الخبرات ،كاستراتيجيات التفكير كما ككيفا كمما تقدـ الطالب في العمر،
كمرحمة الصؼ الحادم عشر حسب تصنيؼ "  "Gan Biajehجاف بياجيو تكجد في مرحمة
العمميات المجردة ،كىي مف أكثر العمميات المعرفية تطك ار كتقدما .كفي ىذه المرحمة يصبح الطالب
قاد ار عمى التفكير ،كالبحث ،كحؿ المشكبلت ،ككضع الفرضيات ،كالتفكير مف عدة زكايا ،كيصبح
تفكيره منظما ،كيتمكف مف التعميؿ كاالستنباط (السميتي .)2012 ،كالطالب في مرحمة الصؼ
الحادم عشر قد كصؿ لمرحمة النضج ،فتزداد قدرتو عمى االنتباه ،كاستيعاب المشكبلت المعقدة،
كحميا ،كالقدرة عمى الحفظ كالتذكر ،كالقدرة عمى الخياؿ ،كالتفكير المجرد الذم يتيح لو فرصة
التكيؼ كالتعامؿ مع ما يحيط بو ،كيتمكف مف تحميؿ المكاقؼ تحميبل فاحصا ناقدا ،كالقدرة عمى
اتخاذ الق اررات (فرج.)2008 ،
كما أف الطالب في ىذه المرحمة يزداد تحصيمو العممي ،كتنمك لديو القدرات العقمية :كالقدرة
عمى التفكير ،كالنقد ،كالتحميؿ ،كالبحث عف الحقيقة ،كتفحص المفاىيـ؛ إليجاد معنى ليا بطريقة
منطقية يتقبميا العقؿ ،كما يزداد االنتباه كالتركيز لديو ألكثر مف مكضكع في الكقت ذاتو ،كادراؾ
العبلقات بيف األشياء ،فيصبح قاد ار عمى االستدالؿ ،كاصدار األحكاـ (أبك جعفر.)2013 ،
كبذلؾ فإف مرحمة الصؼ الحادم عشر تعتبر مناسبة؛ لتنمية ميارات القراءة الناقدة ،كتشير
ىباشي ( )2008إلى أف القراءة الناقدة عبارة عف :ميارة عقمية عميا ،ترتبط بميارات كقدرات عميا،
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نمكىا يعتمد عمى نمك القدرات العقمية في تمؾ المرحمة ،فالطالب يصبح قاد ار عمى ممارسة العمميات
المعقدة ،كيعتمد عمى نفسو في عممية التعمـ.
كحتى يتسنى لمطالب تنمية قدراتو العقمية يحسف إتاحة الفرص أمامو ،كتشجيعو عمى نقد ما
يقرؤه ،كتقكيمو ،أك ما يشاىده ،أك ما يسمعو بدكف تفريط أك مغاالة ،باإلضافة إلى بحثو عف
تساؤالتو بنفسو ،كتعكيده عمى التعمـ الذاتي ،كاالعتماد عمى نفسو ،كتعكيده عمى القراءة كابداء رأيو
حكؿ المقركء ،كتنكيع مصادر الحصكؿ عمى المعرفة كاختيار أفضميا.
كلذلؾ ينبغي عمى مدارس القرف الحادم كالعشريف أف تيتـ تطبيقيا بالتدريب عمى ىذه
الميارات بما يتناسب مع مرحمة الطالب العمرية؛ ألنو كصؿ إلى مرحمة النضج التي تتيح لو
ممارسة عمميات التفكير لديو في معالجة نصكص متعددة تتضمف ميارات القراءة الناقدة.
المحور الثالث :الممارسات التحويمية لممعمم والطالب؛ إلتقان ميارات القراءة الناقدة
استخداـ المعمـ الستراتيجيات التعمـ النشط المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدرس في الحصة
الدراسية ،كالتي تشجع الطالب عمى التفكير الناقد ،ككيفية حؿ المشكبلت ،كطرح التساؤالت ،ككذلؾ
تقيس قدرتو عمى بناء األفكار الجديدة كتنظيميا ،كبالتالي تساعد الطالب عمى إتقاف ميارات القراءة
الناقدة كتنميتيا ،فاالستراتيجيات القائمة عمى التعمـ النشط تتطمب استخداـ القراءة الناقدة كمياراتيا،
باإلضافة إلى استخداـ ميارات التفكير العميا؛ ليتـ اكتشاؼ القضايا المطركحة في النص المقركء.
كالتعمـ النشط" :فمسفة تعتمد عمى إيجابية الطالب في المكقؼ التعميمي ،تستيدؼ تفعيؿ
دكره في التعمـ ،مف خبلؿ العمؿ ،كالبحث ،كالتجريب ،كاعتماده عمى ذاتو في الحصكؿ عمى
المعمكمات ،كاكتساب الميارات ،كتككيف قيـ كاتجاىات ،فيك ال يركز عمى الحفظ كالتمقيف ،كانما
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عمى تنمية التفكير ،كحؿ المشكبلت ،كالعمؿ الجماعي ،كالتعمـ التعاكني" (سيد ،2012 ،ص.
.)94
كيحتاج المعمـ لكي يؤدم دكره التعميمي في تدريس ميارات القراءة الناقدة إلى استخداـ
أساليب تدريس كطرائؽ جديدة ،كاستراتيجيات تعتمد عمى التعمـ النشط ،فيي متعددة ،لكف اختيارىا
يعتمد عمى مدل مناسبتيا لممكقؼ التعميمي ،فالمعمـ يضع أىدافو المراد تحقيقيا ،كيختار طريقة
التدريس أك االستراتيجية التي تتناسب مع األىداؼ المكضكعة ،كخصائص الطمبة ،كالشكؿ 4.2
يكضح كيؼ يتـ إتقاف ميارات القراءة الناقدة ،كالذم أكرده ( رفاعي ،2011 ،ص:)61 .
الشكؿ  .4.2الممارسات المتبعة إلتقاف ميارات القراءة الناقدة
تحديد المحتكل
المناسب
استخداـ استراتيجيات
التدريس المناسبة

مراعاة أسس تدريس
القراءة الناقدة
تقىيم النمى في
مهارات القراءة الناقدة

إتقاف ميارات القراءة
الناقدة

يكضح الشكؿ  4.2الممارسات البلزـ مراعاتيا مف قبؿ المعمـ؛ إلتقاف ميارات القراءة
الناقدة ،كأكليا :تقكيـ نمك الطمبة في ميارات القراءة الناقدة؛ كذلؾ لمعرفة جكانب القكة كالضعؼ
لدييـ ،كمف اإلجراءات التي تساعد عمى عممية التقكيـ استخداـ أدكات كأساليب يتـ مف خبلليا
معرفة مستكل كؿ طالب مف الطمبة في ميارات القراءة الناقدة ،مثؿ :االختبارات ،كالمبلحظة،
كالتقكيـ التشخيصي ،كالتقكيـ النيائي ،كذلؾ أف كؿ مف األساليب السابقة يكمؿ اآلخر ،فاالختبارات
قد ال تقيس جميع ميارات القراءة الناقدة :كالكشؼ عف المعاني الضمنية في المقركء ،أك التشابيات
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غير المبلئمة ،كبالمقابؿ يستطيع المعمـ مبلحظتيا في غرفة الصؼ مف قبؿ الطمبة ،كطريقة
تفاعميـ مع المقركء ،كاستجابتيـ ،كمبلحظة مف يكاجو صعكبة مف الطمبة ،كمساعدتو في تخطي
العقبات ،كما يساعد أسمكب التقكيـ التشخيصي عمى تبلفي أم قصكر يظير عمى تعمـ الطمبة ،مف
خبلؿ اختبارىـ قبؿ عممية التعمـ كبعدىا ،ككذلؾ بالنسبة لمتقكيـ النيائي فإف لو دكر فاعؿ في تقديـ
التغذية الراجعة لمطمبة؛ لتعزيز التقدـ ،كمعالجة الضعؼ في أم ميارة مف ميارات القراءة
الناقدة(رفاعي.)2011 ،
كأشارت إلى ذلؾ كثيقة تقكيـ تعمـ الطمبة في مبادئيا العامة في التقكيـ عمى أىمية "ممارسة
عممية التقكيـ بشكؿ مستمر أثناء التعمـ اليكمي ،كالعمؿ عمى تحسيف مستكل تعمـ الطمبة بناء عمى
ما يتـ اكتشافو مف جكانب القكة كالضعؼ لدييـ ،مع استخداـ مجمكعة متنكعة مف أدكات ككسائؿ
التقكيـ" (ك ازرة التربية كالتعميـ ،2009 ،ص.)524 .
يقكـ ىذا
كيعتبر الطالب أساس العممية التعميمية؛ كليذا يقع عمى عاتؽ المعمـ تكفير ما ّ
الطالب ،كيطكر مف قدراتو ،كيثير حماسو ،كتقديـ التكجيو كاإلرشاد لو بصفة دائمة؛ ليصبح مؤىبل
لبلعتماد عمى نفسو في حؿ مشكبلتو.
األمر الثاني مف الممارسات التي يقكـ بيا المعمـ؛ إلتقاف ميارات القراءة الناقدة ،كيكضحو
الشكؿ  4.2ىك :مراعاة أسس تدريس القراءة الناقدة مف حيث :تحديد المحتكل المناسب؛ أم أف
تككف المكضكعات المختارة لتطبيؽ ميارات القراءة الناقدة عمييا متناسبة مع قدرات الطمبة النقدية،
كميكليـ ،كمع مراعاة الدقة العممية ،كمبلءمة حقائقيا ،كخبراتيا لمرحمة الطمبة العمرية ،كشاممة
لجكانب نمك الطمبة :المعرفية كالكجدانية كالميارية.
كذلؾ مف أسس تدريس القراءة الناقدة؛ ليتـ إتقانيا استخداـ المعمـ استراتيجيات التدريس
ألف ذلؾ
المناسبة ،مف خبلؿ االىتماـ باختيار المكضكع المناسب الحتياجات الطمبة ،كقدراتيـ؛ ّ
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يزيد مف تفاعميـ ،كنشاطيـ ،كايجابيتيـ نحك التعمـ ،كتعمؿ عمى تحسيف تفكيرىـ ،كتييئ ليـ طرؽ
الحصكؿ عمى المعارؼ ،كالتفاعؿ معيا؛ ليتمكنكا مف إيجاد حمكؿ لمشكبلتيـ  ،كبذلؾ يتمكنكا مف
الكصكؿ إلى مرحمة االتقاف.
كتأكيدا عمى ما سبؽ فقد أكصت دراسة  Karademir & ULucinarكرادمير كاالكينار
( )2017المعمميف باالستفادة مف استراتيجيات القراءة الناقدة التي تسمح لمطمبة بالتساؤؿ ،كالتحميؿ،
كالتفسير ،كتقييـ األفضؿ؛ ألف ذلؾ يجعؿ التعمـ أكثر فاعمية كاستدامة .كتكصمت دراسة & Akin
أف الستخداـ استراتيجيات القراءة
 Koray & Tavukcuأكيف كككرم كتافكؾ ( )2015إلى ّ
الناقدة أث ار إيجابيا عمى زيادة المستكيات التحصيمية لمطمبة ،كمستكياتيـ في التفكير الناقد كالقراءة
الناقدة؛ لذلؾ أكصت المعمميف باستخداـ استراتيجيات القراءة الناقدة .كمف أبرز ىذه االستراتيجيات:
أوال :استراتيجية التدريس التبادلي
كيقصد بيا " :مجمكعة مف األنشطة التي يقكـ بيا الطمبة تحت إشراؼ المعمـ كمتابعتو،
حيث يتنبؤكف عف محتكل النص ،كيتساءلكف عف مضمكنو ،كيستكضحكف عف بعض جكانبو،
كأخي ار يمخصكنو ،كيتـ تبادؿ األفكار كاألدكار بيف الطمبة أنفسيـ ،كبيف الطمبة كالمعمـ" (أبك
سرحاف ،2014 ،ص.)13 .
كأثبتت دراسة أبك سرحاف ( )2014فاعميتيا في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل الطمبة،
كأكصت بعقد كرش عمؿ لتدريب معممي المغة العربية عمى كيفية تطبيقيا؛ لرفع كفاءتيـ في تدريس
القراءة ،كأكصت باالىتماـ بتطبيؽ استراتيجيات التدريس التبادلي :التنبؤ ،كالتساؤؿ ،كالتكضيح،
كالتمخيص عند تدريس ميارات المغة؛ ألنيا تحسف الفيـ لدل الطمبة.
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ثانيا :استراتيجية ( )TIPSفي تعميم التفكير
كىي عبارة عف " :مجمكعة مف الخطكات التدريسية المخطط ليا بشكؿ متسمسؿ يتبعيا
المعمـ مع طمبتو في تنفيذ درس القراءة ،كتتضمف ىذه االستراتيجية مجمكعة مف اإلجراءات
التدريسية التي تتحدد في أربع خطكات ،ىي :تحديد المكضكعات ،كالفكرة الرئيسة ،كالنقاط الرئيسة،
كممخص النص" (الحكامدة ،2015 ،ص.)118 .
كأثبتت دراسة الحكامدة ( )2015فاعميتيا في تنمية ميارات القراءة الناقدة؛ ألنيا تكفر
الفرصة أماـ الطمبة بالتفاعؿ مع بعضيـ البعض ،كمع المعمـ ،كمع النص المقركء ،مف خبلؿ
المناقشة المعتمدة عمى طرح األسئمة المبدكءة بػ(مف ،متى ،أيف ،لماذا ،كيؼ ،ماذا) ،كتمكنيـ مف
فحص الفرضيات ،كاستنباط الحمكؿ ،كما تسمح بتبادؿ اآلراء كالخبرات ،كتثير مف دافعية الطمبة
كحماستيـ ،كذلؾ تشجعيـ عمى تنظيـ أفكارىـ ،كطرح األسئمة الناقدة ،كتزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ،
كايجابيتيـ في تفاعميـ مع النص المقركء؛ كليذا أكصى الحكامدة ( )2015بتشجيع المعمميف عمى
استخداميا ،كتكعيتيـ بأىميتيا.
ثالثا :استراتيجية العصف الذىني
كتعرؼ عمى أنيا " :إحدل استراتيجيات التدريس التي تعتمد عمى تنظيـ طمبة الصؼ في
ّ
مجمكعات ،كيتـ تحفيزىـ كتشجيعيـ لتكليد أكبر قدر ممكف مف األفكار ،كذلؾ مف خبلؿ إتاحة
فرص التفكير ليـ في مكضكعات كمشكبلت تطرح في الصؼ ،كتتـ معالجتيا عبر المحاكرات
كاألسئمة كالمداخبلت" (عامر ،المصرم ،2013 ،ص.)68 .
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ألنيا تثير تفاعؿ
كتساعد استراتيجية العصؼ الذىني عمى إتقاف ميارات القراءة الناقدة؛ ّ
الطمبة مع بعضيـ البعض ،كاإلحساس بالمسؤكلية كجدية العمؿ ،كالثقة بالنفس في إنتاج عدد مف
األفكار بحرية بعيدا عف النقد ،كتنشط الخياؿ كالتفكير(عامر ،المصرم .)2013 ،كأثبتت دراسة
األسمرم ( )2010فاعمية االستراتيجية في تنمية ميارات القراءة الناقدة التي ىدفت إلى التعرؼ
عمى مدل فاعمية استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة
الصؼ الثامف المتكسط.
رابعا :استراتيجية الجدول الذاتيK.W.L
كىي " :إحدل االستراتيجيات التي تزيد مف اليقظة العقمية ،كالتي ترفع مف مستكل الكعي
كالتحكـ كاإلدارة لمعمميات العقمية المعرفية المختمفة ،كتنشط المعرفة السابقة لمفرد ،كاسراع التعمـ،
كتعميؽ الفيـ مف خبلؿ اإلجابة عف التساؤالت :ماذا أعرؼ عف المكضكع؟  ،كماذا أريد أف أعرؼ
عف المكضكع؟  ،كماذا تعممت؟" (قرني ،2013 ،ص.)192 .
كتساعد استراتيجية الجدكؿ الذاتي K.W.Lعمى إتقاف ميارات القراءة الناقدة؛ ألنيا تعمؿ
عمى تنشيط المعمكمات المختزنة السابقة ،كتثير الفضكؿ في التفكير ،كبذلؾ تنمي ميارات التفكير،
تعكد الطمبة عمى الدقة في عممية القراءة ،كطريقة فحص النص المقركء ،كتساعد الطمبة
كما أنيا ّ
عمى التعمـ الذاتي في التعمـ ،فيزداد الفيـ لدييـ كيتعمؽ(عطية.)2009 ،
كأثبتت دراسة المالكي( )2012فاعميتيا في تنمية ميارات القراءة الناقدة ،حيث ىدفت إلى
التعرؼ عمى مدل فاعمية استراتيجية الجدكؿ الذاتي  K.W.Lفي تنمية ميارات القراءة الناقدة
كاألداء التعبيرم لدل طالبات الصؼ الثالث معاىد إعداد المعممات.
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كيجدر بالمعمـ اختيار االستراتيجية التي تخدـ العممية التعميمية ،كتساعد عمى تحقيؽ
األىداؼ المرجكة ،كلف تؤدم االستراتيجية دكرىا كما يجب إذا لـ يييئ المعمـ البيئة التعميمية
المناسبة ،كالتخطيط الصائب لطريقة سير العمؿ في الحصة التدريسية ،كاثارة دافعية الطالب،
كتحفيزه عمى التفاعؿ اإليجابي ،كالمشاركة في عممية الحكار كالنقاش مع بقية أقرانو.
فقد اعتقد  Birdبيرد ( )2015أف الطمبة يمتمككف ميارة استخراج الفكرة الرئيسة ،كيقكمكف
بشكؿ تمقائي بإعادة صياغة ما يقرؤنو؛ كلكف تبيف لو أمر آخر ،حيث استنتج أف أم طالب غير
قادر عمى إعادة صياغة ما يقرؤه بمغتو الخاصة ،فيك طالب ال يقرأ؛ كليذا استخدـ استراتيجيات
كتحدث" حيث يقكـ باختيار أحد الطمبة كيطمب منو أف
مف أجؿ تنمية القراءة الناقدة ،منيا " :اش ْر
ّ
يق أر الفقرة بصكت عاؿ ،ثـ يعيد صياغتيا بمغتو ،كىكذا حتى بقية الفقرات .كاستراتيجية " المقطع
المفتاح" كذلؾ مف خبلؿ قيامو بتحديد المقاطع األساسية في الفقرات ،أك يطمب مف الطمبة أنفسيـ
تحديد تمؾ المقاطع بشكؿ فردم أك في مجمكعات ،ثـ يطرح عمييـ السؤاؿ :لماذا ىي ميمة ،كذلؾ
بعد فيميـ لمفقرة أك المقاطع المرتبطة؛ ألنو يعتبر ذلؾ خطكة متقدمة في تنمية ميارة إعادة
الصياغة .كذلؾ مف االستراتيجيات التي استخدميا التأكد مف أف الطمبة يشيركف إلى أرقاـ
الصفحات عند الحديث عف النصكص كالفقرات ،كبالتالي تكضع كتبيـ مفتكحة دائما؛ لتحديد
الصفحات كمكاقع الفقرات ضمف الصفحة ،فيطكر الطمبة ىذه العادة؛ لزيادة التركيز كالفيـ ،كتساعد
عمى تنمية ميارات القراءة الناقدة .كأخي ار استخدـ ميارة الكتابة في تنمية ميارة القراءة ،فيطمب مف
الطمبة الكتابة لمدة  3دقائؽ حكؿ النص الذم تمت قراءتو ،كيتـ مشاركتو مع الطمبة.
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يستنتج مما سبؽ أنو لك سعى كؿ معمـ باستخداـ استراتيجيات تسيـ في إتقاف _ عمى
األقؿ_ ميارة مف ميارات القراءة الناقدة ،مثؿ ما فعؿ " بيرد" ؛ لتحسنت قدرات الطمبة كمياراتيـ،
كأصبحكا أكثر نضجا لمعالجة النصكص المقدمة إلييـ.
كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى عدد مف المراجع التي تتناكؿ األدكار التحكيمية لممعمـ
كالطالب في القراءة الناقدة ،مثؿ( :قرني2013 ،؛ سيد2012 ،؛ سعادة ،)2011 ،فقد خمصت
بالجدكؿ  2.2الذم يكضح الممارسات التحكيمية لممعمـ كالطالب.
جدكؿ 2.2

الممارسات التحكيمية لممعمـ كالطالب
الممارسات التحويمية

الممارسات التحويمية

الخاصة بالطالب

الخاصة بالمعمم

ػ تكفير البيئة المناسبة؛ لتكليد األفكار لمطمبة ،ػ ػ اقتراح حمكال لممشكمة المطركحة ،كقبكؿ الرأم
كتشجيعيـ عمى االندماج مع بعضيـ البعض ،اآلخر ،كالمشاركة في تكليد عدد مف األفكار،

كتكزيع الطمبة في مجمكعات ،كقبكؿ جميع كبناء أفكار جديدة .كما أنيـ يتسمكف بالدقة في

األفكار ببل استثناء ،كتكفير الكقت البلزـ لطرح عممية المبلحظة ،كالمقارنة ،كاتخاذ الق اررات،
األفكار ،كتحسيف األفكار كتعديميا عند مناقشة كالتخطيط ،كذلؾ يتميزكف بالقدرة عمى تقييـ

األفكار بكؿ شفافية.

أنفسيـ كتقييـ اآلخريف.

ػ تكجيو كارشاد الطمبة؛ لتنشيط معرفتيـ السابقة ػ ػ المثابرة لئلجابة عف التساؤالت ،كالنشاط
عف المكضكع المطركح ،كحثيـ عمى اإلجابة كالحركة ،كالتعاكف ،كاإليجابية في عممية التفاعؿ

عف التساؤالت :ماذا أعرؼ؟  ،كماذا أريد أف مع األقراف ،كالمكضكعية في طريقة الحكـ عمى
أعرؼ؟ ،كماذا تعممت؟ عف طريؽ التعمـ الذاتي ،المكضكع

كاثارة دافعيتيـ نحك التعمـ.

مف خبلؿ االستناد إلى الحقائؽ

كالمعمكمات كاألدلة التي يتـ التكصؿ إلييا،

كليس االعتماد عمى الرأم الشخصي كآراء
اآلخريف ،كاإلبداع في عرض األفكار كالنتائج،

كتقبؿ التغذية الراجعة.
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ػ ػ تحفيز الطمبة كتكجيييـ ،فيك مصدر الخبرة ،ػ ػ يتميز الطمبة باإليجابية في عممية التفاعؿ في
يحترـ طمبتو كيغرس فييـ الثقة بأنفسيـ ،كيحثيـ المكقؼ الصفي ،كالتمكف مف عممية الحكار

عمى التعاكف في اختيار األنشطة كطرؽ كالمناقشة ،حيث إنيـ مممكف باألحداث التي

ممارستيا ،كيراعي الفركؽ الفردية لطمبتو ،يعايشكنيا ،كلدييـ خمفية معرفية تساعدىـ عمى
كيساعدىـ عمى النمك المتكامؿ.

إبداء الرأم،

ػ يثرم البيئة الصفية بكسائؿ تعميمية ،كيستخدـ ػ ػ يكتسب الطمبة ميارات التفكير الناقد ،كميارات
أساليب تدريس متنكعة ،كما أنو يمارس التفكير العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ،
استراتيجيات تتبلءـ مع المكقؼ التعميمي ،كيزكد كيتعكدكف عمى القراءة الناقدة مف خبلؿ

طمبتو بالتغذية الراجعة مف خبلؿ التقكيـ تفحصيـ ما يقكمكف بقراءتو ،كيحاكلكف فيمو

الختامي ،كيعرؼ نقاط القكة لدييـ كنقاط كطرح أسئمة حكلو ،كيبنكف أفكا ار كآراء جديدة

الضعؼ مف خبلؿ التقكيـ البنائي.

حكؿ المقركء ،كالتعكد عمى التفكير اإلبداعي.

ػ ػ تكليد الثقة بالنفس كالتعمـ الذاتي لدل الطمبة
مف خبلؿ العكدة إلى الكتب كالمصادر التعميمية
المتنكعة؛ لمحصكؿ عمى المعارؼ كالمعمكمات،

كاستيعاب ما يدكر حكليـ ،كحؿ القضايا

كالمشكبلت مف كجكه متعددة.

المحور الرابع :جيود وزارة التربية والتعميم في سبيل االرتقاء بميارات القراءة الناقدة
تعتني ك ازرة التربية كالتعميـ في سمطنة عماف بالقراءة الناقدة كمياراتيا مف أجؿ االرتقاء
بمستكل الطمبة التعمّمي ،كتبذؿ جيكدا لذلؾ ،كمنيا :ركزت عند كضع كثيقة التقكيـ العامة لمادة
المغة العربية عمى ميارات القراءة الناقدة ،كجعمتيا ضمف بنية أدكاتيا السيما االختبارات ،كبعض
مف أدكات التقكيـ األخرل كالتعبير الشفكم ،كالكتابي ،ككذلؾ العرض الشفكم(المطالعة اإلثرائية)،
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كمف الميارات المشار إلييا في أدكات تقكيـ الصؼ الحادم عشر ،مثؿ ما تتطمبو المطالعة اإلثرائية
مف خبلؿ مناقشة عنكاف الكتاب ،كربطو بمضمكنو ،كابداء الرأم حكؿ مضمكف الكتاب ،كتمخيص
الكتاب المقركء بما ال يزيد عف ثبلث صفحات .كما أشارت الكثيقة إلى األىداؼ الخاصة بتدريس
األدب كالنصكص كالتعبير ،كىي :أف يتدرب الطالب عمى الفيـ ،كالتفكير الناقد ،كالتحميؿ
كاالستدالؿ ،كالمحاكاة ،كاالستنتاج ،كالنقد ،مف خبلؿ نماذج يطمع عمييا ،كيتسع خيالو مف خبلؿ
الصكر ،كاألفكار التي تشتمؿ عمييا النصكص المقركءة ،كتنمك عنده قكة المبلحظة ،كسرعة
الخاطر ،ككضكح الحجة ،كاقامة الدليؿ (ك ازرة التربية كالتعميـ.)2009 ،
إذف لمتقكيـ المستمر كما تراه ك ازرة التربية كالتعميـ دكر أساسي في مساعدة الطمبة عمى
تنمية ميارات القراءة الناقدة كتحسينيا ،كأكدت ذلؾ البمكشية ( )2012في تكصياتيا لممعمميف عمى
أىمية التقكيـ المستمر لمستكل الطمبة ،مف خبلؿ تقديـ نصكص تطبيقية تتنكع فييا ميارات القراءة
الناقدة ،مع تقديـ تغذية راجعة لمطمبة؛ لمعرفة مدل اكتسابيـ لمميارات.
فإف ك ازرة التربية كالتعميـ نظّمت العديد مف الندكات المعنية
كمزيدا مف الجيكد المبذكلة ّ
بالقراءة كمياراتيا مف أبرزىا" :القراءة تعميما كتعمما" ،كالتي ُنظّمت في الفترة مف
 ،19-21/12/2011كخبلؿ الندكة تـ التأكيد عمى أىمية القراءة؛ ككنيا الكسيمة التي تتكسع
بكاسطتيا مدارؾ الطمبة كقدراتيـ ،كتنمك أفكارىـ ،كتتسع رؤاىـ ،كما أنيا تبني شخصياتيـ ،كتثرم
خبراتيـ عف طريؽ تغذية العقؿ بالمعرفة ،التي تبعث في نفكسيـ القدرة عمى النقد ،كالتحميؿ،
كالتفسير ،كاالستنتاج ،فيعيركف القراءة اىتماما خاصا؛ فيي أساس العممية التعميمية ،كالتمكف مف
القراءة كفيـ المقركء كالتأمؿ فيو ،كاستنباط مكنكناتو ،يسيـ في رقي الطالب تحصيميا ،كمف خبلليا
يتعمـ القدرة عمى التعمـ الذاتي ،كاالعتماد عمى النفس؛ لمكاكبة كؿ جديد.
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أف ىناؾ لجنة مختصة بتطكير ميارتي القراءة كالكتابة شكمتيا ك ازرة التربية كالتعميـ،
كما ّ
كىي :لجنة تطكير األداء المغكم ،كالتي تيدؼ إلى تحسيف أداء الطمبة المغكم مف قبؿ معممييـ مف
خبلؿ تفعيؿ أساليب التعمـ النشط التي تسيـ في تنشيط ميارات التفكير ،كالقراءة الناقدة ،كتثير
الفضكؿ لمتعمـ ،كالعمؿ الجاد ،مثؿ :لعب األدكار ،كالتفكير الناقد ،كاالستكشاؼ مف خبلؿ مناقشة
عدة فعاليات؛ لتنفيذىا بالمدارس ،مثؿ :تفعيؿ مناشط استراتيجية القراءة في المدارس بتعميمية
الباطنة شماؿ ( ،)2015كتنفيذ برنامج" أق أر كأفكر" ،كتكزيع حقيبة األسرة القرائية لجميع
المحافظات ،مف أجؿ نشر الكعي القرائي ،كتحسيف األداء القرائي ،كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية
(ك ازرة التربية كالتعميـ.)2015 ،
كأضاؼ المشرؼ العاـ لمادة المغة العربية بك ازرة التربية كالتعميـ إلى أف اإلشراؼ التربكم
نفذ عمى مستكل ك ازرة التربية كالتعميـ برامج تدريبية في القراءة الناقدة ،مثؿ :استخداـ برنامج الككرت
في تنمية القراءة الناقدة ،ككما تكجد تقارير خاصة لدائرة اإلشراؼ التربكم تتعمؽ باالىتماـ بميارات
فيـ المقركء ،كالقراءة الناقدة لمعاميف ( 2015/2016 ،2016/2017مقابمة شخصية ،نكفمبر،12
.(2018
كبالنسبة لمنيج الصؼ الحادم عشر فقد أكلتو ك ازرة التربية كالتعميـ عناية جيدة مف حيث
تضميف ميارات القراءة الناقدة فيو ،كيمحظ ذلؾ في النصكص األدبية في كتاب المؤنس(األدب
كالنصكص كالمطالعة كالتعبير) ،أف ميارات القراءة الناقدة كالتفكير الناقد تتكافر في أنشطة كتاب
المؤنس بدرجات متفاكتة ،كتُرجع الينائية السبب في ذلؾ ألمريف :األكؿ تضميف األىداؼ الخاصة
بتدريس النصكص األدبية في كثيقة التقكيـ العامة لمغة العربية ما يتعمؽ بالقراءة الناقدة  ،كاألمر
الثاني :اتباع الك ازرة فمسفة اعتبار الطالب ىك محكر العممية التعميمية عند بناء منيج الصؼ
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الحادم عشر ،الذم يقتضي االىتماـ بتنمية تفكيره ،كذلؾ بما يتناسب مع فمسفة الك ازرة (الينائية،
.)2015
كمما تمت اإلشارة إليو تبيف مدل اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ بالقراءة الناقدة كمياراتيا سكاء
أكاف ذلؾ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ،كالذم تيدؼ مف خبللو إلى تحسيف العممية التعميمية،
كاالرتقاء بالطمبة بتنمية مياراتيـ ،كتعزيز قدراتيـ ،كتقكيـ سمككيـ الناقد؛ ليتمكنكا مف مجاراة التطكر
المعرفي المتسارع .كمف ىنا تتجمى أىمية ىذه الدراسة في أنيا اىتمت بالكشؼ عف مستكل اكتساب
طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة.

59

الفصل الثالث
تصميم الدراسة

منيج الدراسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
متغيرات الدراسة
أدوات الدراسة
أساليب المعالجة اإلحصائية
اجراءات الدراسة

61

الفصل الثالث
تصميم الدراسة
تضمف ىذا الفصؿ منيج الدراسة المتبع ،كتحديد مجتمع الدراسة كعينتيا ككصؼ لخصائص
العينة ،كما أبرز متغيرات الدراسة ،كتكضيح كيفية إعداد أداتي الدراسة ،كايجاد صدقيما كثباتيما،
كاإلجراءات المتبعة مف أجؿ عممية التطبيؽ ،كأخي ار تكضيحا لؤلساليب اإلحصائية التي كظفت في
معالجة النتائج.
منيج الدراسة
تحدد منيج الدراسة بطبيعة مكضكعاتيا ،كاألدكات المستخدمة لئلجابة عف أسئمتيا ،إذ
كظفت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ،الذم ُيعنى بكصؼ الظاىرة كما ىي كتفسيرىا.
مجتمع الدراسة
ت ّككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الحادم عشر المسجميف في مدارس التعميـ ما
بعد األساسي في كالية السكيؽ ،كالبالغ عددىـ  2173طالبان كطالبةن ،كالمكزعيف عمى  11مدرسة
حككمية ،كذلؾ حسب إحصائيات قسـ اإلحصاء كالمؤشرات التابع لدائرة تخطيط االحتياجات
التعميمية بالمديرية العامة لمتربية كالتعميـ لمحافظة شماؿ الباطنة في العاـ الدراسي ( 2017ك ازرة
التربية كالتعميـ .)2017،كيكضحو جدكؿ 1.3
جدكؿ1.3
تكزيع طمبة الصؼ الحادم عشر ،كأعدادىـ في كؿ مدرسة لمعاـ 2018/2017
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أكضح الجدكؿ  1.3تكزيع (مجتمع الدراسة) طمبة الصؼ الحادم عشر في مدارس التعميـ
ما بعد األساسي في مدارس كالية السكيؽ ،كيشير الجدكؿ  1.3إلى عدد طالبات الصؼ الحادم
عشر في مدارس كالية السكيؽ ،كالبالغ عددىف  1059طالبة ،مكزعات عمى ست مدارس ،كفي
 39شعبة دراسية ،كبمغ عدد طبلب الصؼ الحادم عشر في مدارس كالية السكيؽ  1114طالبا،
مكزعيف عمى خمس مدارس ،كفي  36شعبة دراسية ،كبيذا أصبح عدد طمبة الصؼ الحادم عشر
في مدارس كالية السكيؽ  2173طالبا كطالبة ،مكزعيف عمى  75شعبة دراسية ،كىك مجتمع الدراسة
جدكؿ2.3

تكزيع المجتمع األصمي لمدراسة كفؽ متغير النكع كالتخصص كالشعب الدراسية.
النوع
طالب

طالبات

المجموع

التخصص
1114

البحتة
331

عدد الشعب
11

التطبيقية
783

عدد الشعب
25

1059

474

17

585

22

2173

805

28

1368

47
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أكضح الجدكؿ  2.3تكزيع (مجتمع الدراسة) طمبة الصؼ الحادم عشر كفؽ متغير النكع
كالتخصص كالشعب الدراسية ،كالمبلحظ أف عدد الطالبات مف تخصص البحتة بمغ  474طالبة،
مكزعات عمى 17شعبة دراسية ،كبمغ عدد الطالبات مف تخصص التطبيقية  585طالبة ،مكزعات
عمى  22شعبة دراسية ،بينما بمغ عدد طبلب الصؼ الحادم عشر تخصص البحتة  331طالبا،
كمكزعيف عمى 11شعبة ،كبمغ عدد الطبلب مف تخصص التطبيقية  783طالبا ،مكزعيف عمى 25
شعبة دراسية .كيبلحظ كذلؾ مف خبلؿ الجدكؿ  2.3أف الطمبة مف تخصص التطبيقية أكثر عددا
مف طمبة تخصص البحتة.
الشكؿ  .1.3مخطط تكضيحي لمجتمع الدراسة.
مجتمع الدراسة N= 2173

الطبلب N= 1114

البحتة 331

عدد الشعب

11

الطالبات N= 1059

التطبيقية 783

25

البحتة 492

التطبيقية 585

17

22

عينة الدراسة
تـ اختيار عينة الدراسة باستخداـ التقنية العشكائية الطبقية .حجـ العينة المرغكبة 470
ّ

طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم عشر بكالية السكيؽ ،عمى فرض أنو في كؿ شعبة 30
ن

طالبا أك طالبة ،كتـ اختيار الشعب بالطريقة العشكائية البسيطة مف بيف المدارس المختارة بالكالية.

جدكؿ3.3

تكزيع نسبة العينة بالنسبة لممجتمع األصمي لمدراسة كفؽ متغير النكع كالتخصص كالشعب الدراسية.
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أشار الجدكؿ  3.3إلى نسبة تكزيع العينة بالنسبة لممجتمع األصمي لمدراسة كفؽ متغير
النكع كالتخصص كالشعب الدراسية ،عدد العينة المرغكبة مف الطبلب ىي  245طالبا 95 ،طالبا
مف تخصص البحتة ،بكاقع ثبلث شعب دراسية ،ك 150طالبا مف تخصص التطبيقية ،بكاقع خمس
شعب دراسية ،كعدد العينة المرغكبة مف الطالبات ىي  225طالبة 95 ،طالبة مف تخصص
البحتة ،بكاقع ثبلث شعب دراسية ،ك 130طالبة مف تخصص التطبيقية ،بكاقع أربع شعب دراسية،
كتـ اختيار المدارس بالتقنية العشكائية البسيطة عف طريؽ القرعة ،كقد كقع االختيار عمى مدرسة
مريـ ابنت عمراف مف مدارس اإلناث لمبنات الصفكؼ ( ،)12 -10كتبيف أف عدد طالبات البحتة
 89طالبة ،كعدد طالبات التطبيقية  90طالبة في مدرسة مريـ ابنت عمراف ،فاختارت الباحثة عف
طريؽ القرعة مدرسة أخرل مف مدارس اإلناث الكتماؿ العدد المطمكب فكقع االختيار عمى مدرسة
حميمة السعدية لمتعميـ األساسي لمبنات الصفكؼ ( ،)12 -10بذلؾ تـ اختيار شعبة مف تخصص
البحتة عف طريؽ القرعة ،كاختيار عشر طالبات عشكائيا؛ لتطبيؽ االختبار عمييف ،كما تـ سحب
شعبتيف مف تخصص التطبيقية عف طريؽ القرعة ،كاختيار  40طالبة عشكائيا لتطبيؽ االختبار
عمييف .كما قامت الباحثة بنفس الطريقة مع مدارس الذككر ككقع االختيار عمى مدرسة الكارث بف
كعب لمتعميـ األساسي ،ثـ تـ اختيار الشعب الدراسية عف طريؽ القرعة ثبلث شعب مف تخصص
البحتة ،كخمس شعب مف تخصص التطبيقية لتطبيؽ االختبار عمييـ.
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الشكؿ  .2.3مخطط تكضيحي لعينة الدراسة.
عينة الدراسة N= 470

الطبلب N= 245

البحتة 95

عدد الشعب

3

الطالبات N= 225

التطبيقية 150

البحتة 95

5

3

التطبيقية130

4

متغيرات الدراسة
 .1ميارات القراءة الناقدة.
 .2مستكل اكتساب طمبة الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة.
أدوات الدراسة
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األدكات اآلتية:
 .1قائمة ميارات القراءة الناقدة:
قامت الباحثة ببناء قائمة ميارات القراءة الناقدة بعد االطبلع عمى األدبيات التربكية المتمثمة
في الدراسات السابقة المتعمقة بميارات القراءة الناقدة ،كالمراجع التربكية المتعمقة بيا ،كاستفادت مف
الميارات المرفقة في دراسة (حسيف)2007 ،؛ ألنيا تستند عمى نظرية التمقي ،كىي النظرية نفسيا
التي استندت عمييا الدراسة الحالية ،كاستفادت كذلؾ مف الميارات المرفقة في دراسة (البمكشية،

65

 2012؛ كالخصيبية2012 ،؛ كالينائية )2013 ،مع إحداث مكاءمة كتقنيف لمقائمة المذككرة،
كخرجت الباحثة بقائمة مبدئية مف ميارات القراءة الناقدة ،كالممحؽ ( ج ) يكضح األداة في صكرتيا
النيائية.
عرضت الباحثة قائمة ميارات القراءة الناقدة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف
المتخصصيف في مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا في جامعة السمطاف قابكس ،كفي ك ازرة التربية
كالتعميـ ،كجامعة نزكل ،كفي المديريات العامة لمتربية كالتعميـ التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ
بمحافظات الظاىرة ،كشماؿ الباطنة ،كالمديرية العامة لمتقكيـ التربكم الممحؽ (ز) ،حيث طُمب منيـ
إبداء آرائيـ بشأف فقرات قائمة الميارات مف حيث :صدؽ المحتكل؛ كذلؾ مف خبلؿ النظر في
أمريف :صدؽ العبارة (البند) كيقصد بو ما إذا كانت بنكد األداة ترتبط بالمحتكل المراد قياسو،
كصدؽ التعييف كيعني إلى أم مدل تمثؿ بنكد األداة محتكل المكضكع المراد قياسو مف حيث مدل
مناسبتيا لمصؼ الحادم عشر ،باإلضافة إلى حذؼ أك إضافة أك تعديؿ أم ميارة ،كابداء أية
ممحكظات أك مقترحات عامة عمى القائمة.
احتكت قائمة الميارات المبدئية عمى  40ميارة فرعية مكزعة عمى ثمانية ميارة رئيسة ،كمف
أىـ ممحكظات المحكميف حكليا ما يمي:
 .1معظـ البنكد مرتبطة بمحتكل المكضكع ،كاذا ما امتمؾ الطمبة الميارات المذككرة فإنيـ سيككنكف
قادريف عمى التحميؿ الناقد لمنص القرائي.
 .2ضعؼ التكازف في إعداد العبارات في كؿ محكر ،فبعض الميارات تحتكم عمى أربع ميارات
فرعية كما في ميارة مؿء فجكات النص ،كبعضيا عمى أكثر مف أربع كما في ميارات التمييز.
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 .3يفضؿ أف تككف صيغة العبارات في المصدر ،كليس في الفعؿ.
 .4تحتاج بعض البنكد إلى إعادة صياغة ،مثؿ ميارة يحدد الطمبة الحركة الفكرية النتقاالت الكاتب
في النص ،كأخرل إلى إدماج ،مثؿ :دمج بنكد الميارة الرئيسة االستنتاجات المتكقعة مع بنكد ميارة
االستنتاج ،مع تعديؿ المحتكل ،كالتسمسؿ في تحقيؽ الميارة.
 . 5الميارات مجزئة؛ لذلؾ يفضؿ اختزاليا بحيث تقتصر عمى ميارات معينة مف ميارات القراءة
الناقدة؛ لتككف أكثر تركي از في الدراسة كالبحث.
تـ تعديؿ القائمة في
كبعد االطبلع عمى الممحكظات التي أبداىا بعض المحكميف عمى القائمةّ ،
ضكء تمؾ الممحكظات ،كبيذا بمغ عدد ميارات القراءة الناقدة في صكرتيا النيائية بعد التعديؿ 15
ميارة ،الممحؽ (ج).

 .2اختبار القراءة الناقدة.
ػ ػ ييدؼ االختبار إلى قياس مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة
الناقدة.
تـ االطبلع عمى كثيقة منياج المغة العربية لمصؼ الحادم عشر،
ػ ػ لتحديد محتكل االختبار ّ
كدليؿ المعمـ ،كالكتاب المقرر ػ المؤنس ػػ.
ػ ػ االطبلع عمى النصكص القرائية المقررة عمى طمبة الصؼ الحادم عشر؛ لمعرفة محتكاىا
كمقركئيتيا كطكليا؛ تمييدا لمبحث عف مكضكعات قرائية مف خارج المقرر؛ لتكضع عمييا أسئمة
االختبار.
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ػ ػ االطبلع عمى النصكص القرائية مف مراجع مختمفة؛ ليتـ كضع أسئمة االختبار عمييا ،بحيث
تككف النصكص مبلئمة لطمبة الصؼ الحادم عشر ،كمتكافقة مع محتكل النصكص في المنيج
المقرر.
ػ ػ مراجعة األدب النظرم كالدراسات السابقة ذات الصمة كدراسة( :البمكشية2012 ،؛ كالخصيبية،
2012؛ كالينائية ،)2013 ،كالمتعمقة باختبار القراءة الناقدة ،كالكقكؼ عمى الميارات التي اُستيدفت
الدالة عمييا؛ كقد أفادت منيا الباحثة في اشتقاؽ الميارات
في تمؾ االختبارات كالمؤشرات
السمككية ّ
ّ
الدالة عمييا ،باإلضافة إلى بناء فقرات االختبار ،كاختيار أربعة نصكص
كالمؤشرات
السمككية ّ
ّ
الختبار القراءة الناقدة.
ػ ػ إعداد مفردات االختبار ،كتككف االختبار في صكرتو المبدئية عمى  25سؤاال مف نكع االختيار
مف متعدد ،النص األكؿ  11سؤاال ،كالنص الثاني خمسة أسئمة ،كالنص الثالث ستة أسئمة ،كالنص
الرابع ثبلثة أسئمة.

صدق االختبار
لمتحقؽ مف صدؽ االختبار ُعرض عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في مناىج
المغة العربية كطرؽ تدريسيا ،كفي القياس كالتقكيـ في كميات التربية في جامعة السمطاف قابكس
كفي ك ازرة التربية كالتعميـ ،كفي المديرية العامة لمتربية كالتعميـ بمحافظة الباطنة شماؿ ،كالمديرية
العامة لمتقكيـ التربكم بسمطنة عماف ممحؽ (ز) ،حيث طُمب منيـ إبداء آرائيـ في كضكح تعميمات
االختبار ،كمبلءمة نصكص االختبار لطمبة الصؼ الحادم عشر ،كشمكلية االختبار لميارات
السمككية ،كدقة صياغة بدائؿ إجابات األسئمة في
القراءة الناقدة المعتمدة في الدراسة كمؤشراتيا
ّ
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أسئمة االختيار مف متعدد ،باإلضافة إلى أية مبلحظات أخرل يركنيا مناسبة سكاء بالحذؼ أك
باإلضافة أك التعديؿ.
كبعد االطبلع عمى مبلحظات المحكميف عمى االختبار ،كمف بينيا :مبلحظة كثرة
تـ االقتراح باالكتفاء في االختبار عمى نصيف؛ لتسييؿ
النصكص ،كضعؼ تكازف تكزيع األسئمة ّ
األمر عمى المستجيب ،كفي تحميؿ االستجابات الحقا .كقد أُجريت عميو التعديبلت البلزمة في
ضكء تمؾ الممحكظات الممحؽ (ق) االختبار في صكرتو النيائية.

ثبات االختبار
لمتحقؽ مف ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة
الدراسة بمغ عددىا  48طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم عشر مف مدارس كالية السكيؽ
اختيرت عشكائيا 24 ،طالبا مف طمبة الصؼ الحادم عشر بمدرسة عبد اهلل بف العباس لمتعميـ
األساسي ( ،)12-10ك 24طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر بمدرسة أسماء بنت عمرك
لمتعميـ األساسي( ،)12-10ككاف ذلؾ في يكمي االثنيف كالثبلثاء بتاريخ 12و 13فبراير 2018ـ ،
بيدؼ:
ـــ حساب الزمن المناسب لالختبار
قامت الباحثة بتحديد زمف االختبار بحساب متكسط الكقت الذم استغرقو أكؿ طالب في
اإلجابة عف أسئمة االختبار ،حيث أنيى أكؿ طالب في الدقيقة  40كأنيى آخر طالب في الدقيقة
 ،80فحدد زمف االختبار بػ  60دقيقة.
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ـــ حساب ثبات االختبار
حسب ثبات االتساؽ الداخمي لبلختبار بمعادلة ألفا كركنباخ ،كقد بمغ معامؿ الثبات
لبلختبار r= 0.71كىي قيمة مقبكلة إحصائيا ،كتعتبر األداة صالحة لمتطبيؽ الفعمي.
ـــ حساب معامالت التمييز ومعامالت الصعوبة والثبات لجميع أسئمة اختبار القراءة الناقدة
استخرجت الباحثة معامبلت التمييز كمعامبلت الصعكبة كالثبات لجميع أسئمة اختبار
القراءة الناقدة  ،كالجدكؿ  4.3يكضح ذلؾ.
جدكؿ4.3

معامبلت التمييز كالصعكبة كالثبات ألسئمة اختبار القراءة الناقدة
رقم

السؤال

معامل

التمييز

معامل

الصعوبة

معامل

ألفا

كرونباخ
0.71
63
0.37
1
0.70
27
0.21
2
0.70
75
0.21
3
0.72
48
0.30
4
0.71
67
0.34
5
0.69
56
0.37
6
0.72
42
0.21
7
0.71
89
0.25
8
0.69
88
0.38
9
0.69
52
0.37
10
يبلحظ مف جدكؿ  4.3أف معامبلت التمييز

رقم

معامل

معامل

السؤال

التمييز

الصعوبة

11
12
13
14
15
16
17
18

0.40
0.21
0.23
0.48
0.77
0.50
0.46
0.51

25
64
67
26
68
29
48
16

معامل

ألفا

كرونباخ
0.71
0.70
0.70
0.66
0.66
0.67
0.68
0.66

في جميع أسئمة االختبار بيف ( )0.21ك(،)0.77

فيما تراكحت معامبلت الصعكبة بيف( )%16ك ( ،)%89ما يعني أف لجميع أسئمة االختبار القدرة
الكافية عمى التمييز بيف الطمبة؛ كليذا فإف جميع أسئمة المقياس اعتبرت صالحة لمتطبيؽ.
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ـــ الصورة النيائية الختبار ميارات القراءة الناقدة
تككف االختبار في
بعد التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو كايجاد معاممي التمييز كالصعكبةّ ،
صكرتو النيائية مف عشرة أسئمة مف نكع االختيار مف متعدد ،كثمانية أسئمة مف نكع األسئمة
المقالية ،كما ىك مكضح في الممحؽ(ق) ،مقسمة عمى ميارات القراءة الناقدة كما يكضحيا
الجدكؿ.5.3
جدكؿ5.3

المكاصفات النيائية لمفردات اختبار ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الحادم عشر
الميارة
التمييز

عدد

أرقام األسئمة

األسئمة
7

الممثمة لمميارة
10،2
(8أ،ب)
12

االستنتاج

7

التقويم

8

الموازنة

3

المجموع

25

المؤشر السموكي
تمييز الجمؿ كالعبارات الدالة عمى الحقيقة كالرأم.
تمييز األفكار المرتبطة بالنص المقركء كغير المرتبطة.

تمييز التعبير الحقيقي كالتعبير المجازم.

11 ،3

تمييز السبب كالنتيجة.

9 ،1

استنتاج ىدؼ الكاتب مف النص.

17 ،4
16
(14أ)
15
(14 ،6ب)

استنتاج المعاني الضمنية في النص.

%28

%28

استنتاج الجمؿ كالعبارات الدالة عمى مظاىر الجماؿ في النص.

استنتاج األدلة الداعمة آلراء الكاتب كمعمكماتو.
استنتاج الدركس كالعبر مف النص المقركء.

تقكيـ مناسبة الحجج كالبراىيف التي ساقيا الكاتب لتدعيـ فكرتو.

5

تقكيـ تكظيؼ الحقائؽ كاآلراء لتحقيؽ األىداؼ.

(7أ،ب،ج)
(13أ،ب)
(18أ)

تقكيـ مناسبة العنكاف لمحتكل النص ،كأىدافو.

(18ب)

الوزن النسبي

مكازنة نصيف مف حيث :المغة المستخدمة (األلفاظ ،التراكيب).

%32

%12

مكازنة نصيف مف حيث :المضمكف( األفكار كترابط بعضيا مع

بعض كتسمسميا ،كترابطيا مع العنكاف)
(18ج)

مكازنة نصيف مف حيث :األسمكب (النكع ،األدلة ،التسمسؿ

المنطقي).

%100
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كالمبلحظ مف الجدكؿ 5.3أف ميارة التقكيـ حصمت عمى أعمى نسبة مقارنة بغيرىا كخاصة
عند مقارنتيا بميارة المكازنة ،إذ أف عدد األسئمة في ميارة التقكيـ تفكؽ عدد األسئمة في ميارة
المكازنة  ،إال أف ميارة المكازنة ليست أقؿ حظا مف بقية الميارات فيي تعمؿ عمى إجراء مقارنة بيف
النصكص مف جكانب عدة متشعبة.
ـــ التطبيق النيائي الختبار ميارات القراءة الناقدة
بعد أف تمت المكافقة عمى تطبيؽ أداة الدراسة مف قبؿ المكتب الفني بك ازرة التربية كالتعميـ،
تمت المخاطبة الرسمية لمدارس كالية السكيؽ التي اختيرت لتطبيؽ الدراسة الممحؽ(ح ،ط) ،كبعد
ذلؾ طُبؽ االختبار تحت إشراؼ الباحثة في الفترة  3مارس 2018ـ إلى  11مارس  2018ـ.
ـــ تصحيح اختبار ميارات القراءة الناقدة
بعد إنياء إجراءات التطبيؽ الختبار ميارات القراءة الناقدة ،صححت الباحثة االختبار،
ثـ أُدخمت الدرجات في برنامج spss؛ لئلجابة
حسب أنمكذج اإلجابة المعتمد الممحؽ (ك) ،كمف ّ
عف أسئمة الدراسة باستعماؿ األساليب اإلحصائية.

أساليب المعالجة اإلحصائية
تـ تحميؿ استجابات الطمبة باستخداـ برنامج spss؛ لمحصكؿ عمى نتائج إجابات أفراد العينة
ّ

في االختبار ،ثـ القياـ بتفسير تمؾ النتائج ،كذلؾ مف خبلؿ األساليب اإلحصائية اآلتية:

تـ استخبلص البيانات كالمتغيرات كتمخيصيا مف خبلؿ اإلحصاء الكصفي (مقاييس النزعة
ّ .1
المركزية ،كمقاييس التشتت) ،كالتكزيع الطبيعي لمدرجات.
 .2لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ " :ما مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة
تـ استخراج المتكسطات الحسابية،
الناقدة في مدارس التعميـ ما بعد األساسي في كالية السكيؽ؟"ّ ،
كاالنحرافات المعيارية ،لمجمكع الدرجات التي حصؿ عمييا الطمبة في اختبار ميارات القراءة
الناقدة ،كذلؾ بيدؼ كصؼ مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة.
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 .3لئلجابة عف السؤاؿ الثاني " :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
( )α=0.05في مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة في مدارس
التعميـ ما بعد األساسي في كالية السكيؽ تعزل لمتغير التخصص؟"  ،تـ استخداـ اختبار Mann-
))Whitney Test؛ لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
التخصص.
 .4لئلجابة عف السؤاؿ الثالث " :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
( )α=0.05في مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة في مدارس
التعميـ ما بعد األساسي في كالية السكيؽ تعزل لمتغير النكع؟" ،تـ استخداـ اختبار Mann-
))Whitney Test؛ لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير النكع.

إجراءات الدراسة
تمخصت إجراءات الدراسة في الخطكات التالية:
 .1االطبلع عمى المراجع التربكية كالدراسات السابقة في متغيرات الدراسة الحالية كبناء الخمفية
النظرية لمدراسة.
 .2تحديد مشكمة الدراسة كأسئمتيا كأىميتيا كأىدافيا كمصطمحاتيا.
 .3تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا
 .4إعداد قائمة ميارات القراءة الناقدة ،كايجاد صدقيا بعرضيا عمى المحكميف.
 .5إعداد أدكات الدراسة ،كايجاد صدقيا كثباتيا.
 .6تقسيـ العينة كفؽ التقنية المطّبقة في الدراسة.
 .7أخذ المكافقة الرسمية إلجراء التطبيؽ الفعمي عمى عينة الدراسة مف طمبة الصؼ الحادم عشر.
 .8تطبيؽ أداة الدراسة خبلؿ الفترة الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2018/2017ـ.
 .9إدخاؿ بيانات األدكات ،ثـ إجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة لكؿ أداة باستخداـ برنامج الحزـ
اإلحصائية (.)SPSS
 .10التكصؿ إلى النتائج كمناقشتيا.
 .11تقديـ التكصيات كالمقترحات المناسبة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتيا

اإلحصاء الوصفي
اإلحصاء االستداللي
نتائج السؤال األول ومناقشتو
نتائج السؤال الثاني ومناقشتو
نتائج السؤال الثالث ومناقشتو
خالصة النتائج
التوصيات
المقترحات
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتيا
تناكؿ الفصؿ الرابع استعراضا لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة عبر اإلجابة عف أسئمتيا،
كمناقشة نتائج الدراسة كتفسيرىا ،كما اشتمؿ عمى مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات المنبثقة مف
نتائج الدراسة ،كتمت مناقشة نتائج الدراسة كفقا ألسئمتيا:
أوال :اإلحصاء الوصفي
وصف عينة الدراسة
جدكؿ 1.4

تكزيع األفراد المشاركيف في الدراسة حسب متغيرات الدراسة(النكع كالتخصص)
العدد

النسبة

المتغيرات
النوع

طالب

245

%52.1

التخصص

بحتة

190

%40.4

طالبة

تطبيقية

225
280

%47.9
%59.6

أكضح الجدكؿ  1.4بأف عدد الطبلب المشاركيف في الدراسة أكثر مف عدد الطالبات
المشاركات ،ممف يمثمكف مدارس كالية السكيؽ بالباطنة شماال ،إذ بمغت نسبة الطبلب ، %52.1
كبمغت نسبة الطالبات  ،%47.9كالمبلحظ بأف نسبة الطمبة المشاركيف مف تخصص التطبيقية
تفكؽ نسبة الطمبة المشاركيف مف تخصص البحتة ،فمقد بمغت نسبة المشاركيف مف تخصص
التطبيقية  ،%59.6بينما بمغت نسبة المشاركيف مف تخصص البحتة  ،%40.4كىذا التفاكت في
النسب ُيعد مقبكال كال يضر بمصداقية النتائج ،كقد ظير بسبب ظركؼ اختيار العينة.
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تمثيل البيانات
شكؿ  1.4تكزيع بيانات اختبار ميارات القراءة الناقدة

جدكؿ 2.4

نتائج اإلحصاء الكصفي الختبار ميارات القراءة الناقدة ))N=470

اختبار

مقاييس النزعة المركزية

ميارات المتكسط

الكسيط

مقاييس التشتت

المنكاؿ التبايف

المدل

القراءة
الناقدة

13.11

13.00

25.00 42.02 13.00

خصائص التوزيع
االنحراؼ

الخطأ

المعيارم

المعيارم

6.48

.29

االلتكاء

.047

أظير الشكؿ  1.4منحنى تكزيع درجات طمبة الصؼ الحادم عشر في اختبار ميارات
القراءة الناقدة ،كما بينت النتائج في الجدول  2.4أف المتكسط الحسابي =  ،13.11كالكسيط=
أما بالنسبة لمتشتت فإف الجدكؿ 2.4
 ،13.00كالمنكاؿ=  ،13.00إذ ُيمحظ تقارب القيـ فيما بينياّ .
أف االلتكاء=  ،.047كالتفمطح=  ،-1.09كىذا يعني أنو ال يكجد إلتكاء في تكزيع الدرجات،
بيَّف ّ
بينما يكجد تفمطح سالب في تكزيع القيـ كما ىك كاضح أيضا في الشكؿ ،1.4كمف تمؾ المعطيات
اتضح أف تكزيع البيانات غير طبيعي؛ مما يتحتـ استخداـ االختبارات البلمعممية لتحميؿ النتائج.

التفمطح

-1.09
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ثانيا :اإلحصاء االستداللي
النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما مستوى اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لميارات القراءة
الناقدة في مدارس التعميم ما بعد األساسي في والية السويق؟
استخدمت الباحثة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمعرفة مستكل اكتساب
طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة.
الجدكؿ 3.4

معيار تكزيع مستكيات درجات طمبة الحادم عشر في اختبار ميارات القراءة الناقدة.
الدرجات المعيارية
100-90

مدى الدرجات

القيمة العميا 30
30-27

التقدير
أ

ب

89-80

26-24

79-65

23-20

ج

64-50

19-15

 49واقل

14كأقؿ

د

ىػ

المستوى
ممتاز

جيد جدا

جيد

مقبكؿ

ضعيؼ

أكضح الجدكؿ  3.4أنو تـ تحكيؿ درجات طمبة الصؼ الحادم عشر في اختبار القراءة
الناقدة إلى مستكيات معيارية؛ لتحميؿ استجابات أفراد العينة عمى ىذا السؤاؿ ،حيث تـ تقسيـ
درجات أفراد العينة إلى خمس مستكيات كفقا لمعيار ك ازرة التربية كالتعميـ لمكثيقة العامة لتقكيـ تعمـ
الطمبة (الكثيقة العامة لتقكيـ تعمـ الطمبة.)2014 ،
الجدكؿ 4.4

متكسط أداء طمبة الصؼ الحادم عشر في اختبار ميارات القراءة الناقدة ،كترتيب مستكيات

الطمبة كفقا لمحاكر القراءة الناقدة

77

محاور القراءة

الناقدة

ميارة التمييز
ميارة التقويم

ميارة االستنتاج
ميارة الموازنة

المستوى العام

المتوسط

النسبة المئوية االنحراف

النسبة

المستوى

الحسابي
4.0533

%57.9

المعياري
1.62095

المئوية
%23.1

3.9787

%49.7

2.32682

%29

ضعيؼ

3.6290

%40.3

2.25673

%25

ضعيؼ

1.4499

%24.1

1.82812

%30.4

ضعيؼ

13.11

%43.7

6.48

%21.6

ضعيؼ

ضعيؼ

*حكلت المتكسطات الحسابية إلى نسب مئكية حتى يمكف مقارنتيا بمستكل االكتساب المحدد في ىذه الدراسة.

أشارت النتائج الكاردة في الجدكؿ  4.4إلى أف المستكل العاـ لطمبة الصؼ الحادم عشر
في ميارات القراءة الناقدة ضعيفا عند مقارنتو بالمستكيات المعيارية كما يكضحيا الجدكؿ 3.4
سكاء أكاف عمى المستىي العاـ لمميارات الذم بمغ متكسط درجات الطمبة فيو ،M= 13.11
كاالنحراؼ المعيارم  ،SD=6.48كالذم تعادؿ نسبتو  ،%43.7أـ عمى مستكل كؿ ميارة عمى
حدة.
تـ الرجكع إلى الدراسات المشابية لمدراسة الحالية ،كمراجعة
كلمعرفة أسباب الضعؼ ّ
اإلطار النظرم لمدراسة ،كما تـ إجراء مقاببلت مع عدد مف المعنييف ممف ليـ خبرة كدراية بمكضكع
الدراسة ،ىذا باإلضافة إلى االعتماد عمى الخبرة التربكية لمباحثة .كبالتالي يمكف تفسير نتائج
الضعؼ في ىذا السؤاؿ عمى أنيا تتمثؿ في قمة اىتماـ الطالب في اإلجابة عف األسئمة ،ككذلؾ قمة
تعكده عمى طريقة طرح األسئمة التي تعتمد عمى ميارات التفكير العميا ،كانخفاض مستكل التدريب
ّ
أكد عمى ذلؾ عيسى كأبك
عمى مستكيات الفيـ العميا ،كاالقتصار عمى مستكيات الفيـ الدنيا ،ك ّ
المعاطي ()2013؛ كقاجة ( )2016عمى أف األسئمة المطركحة تعتمد عمى الفيـ السطحي ،كتفتقد
إلى مستكيات التفكير العميا ،إذ ىناؾ ترابط بيف مستكيات الفيـ جميعيا ،فيي تكاممية.
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إضافة إلى بعض القصكر في تدريب المعمميف بكؿ ما يتعمؽ بالقراءة الناقدة ،إذ أ ّكدت
دراسة قاجة ( ،)2016كدراسة البمكشية ( )2012عمى قمة كعي بعض المعمميف بميارات القراءة
الناقدة ،كمف ثـ قمة تنميتيا لدل الطمبة ،مضافا إلى ذلؾ ضعؼ قدرتيـ عمى كيفية تضميف ميارات
القراءة الناقدة في التدريس ،كقمة سعييـ إلى تطكير ذاتيـ بما يتناسب مع متطمبات العصر .ككذلؾ
قمة االستفادة مف نماذج االختبارات المدرجة في عدد مف الدراسات التي تناكلت القراءة الناقدة،
كأشارت قاجة ( )2016إلى قمة استغبلؿ االختبارات المقننة التي تيدؼ لقياس ميارات القراءة
الناقدة مف أجؿ تنميتيا لدل الطمبة.
كما أف أساليب التدريس التقميدية ليا دكر في ضعؼ الطمبة في ميارات القراءة الناقدة،
كىك ما أشارت إليو دراسة البمكشية ( )2012مف اتباع بعض المعمميف أساليب التدريس التقميدية
المعتمدة عمى حشك أذىاف الطمبة بالمعارؼ كالمعمكمات ،أما نصيب الحكار كالمناقشة فييا بيف
المعمـ كطمبتو يككف قميبل ،كالذم يؤدم إلى ضعؼ الطمبة في عمميات التفكير ،كالتحميؿ ،ككيفية
استخبلص مضاميف النص .كدراسة قاجة ( )2016التي أشارت إلى اعتماد المعمميف عمى الطرؽ
التقميدية في التدريس ،كأف ميارات القراءة الناقدة تحتاج إلى استراتيجيات تدريس حديثة؛ لكي يتـ
أف بعض المعمميف لدييـ
تنميتيا لدل الطمبة .كما أكدت دراسة  Karadayكاراداي ( )2014عمى ّ
ضعؼ في معرفة ميارات القراءة الناقدة ،كاالستراتيجيات المناسبة ليا.
إذ أف االستراتيجيات الحديثة تسيـ في تنمية ميارات القراءة الناقدة ،كما أشارت إلييا
الدراسات كقامت بتجريبيا :كدراسة أحمد ( )2011التي أ ّكدت عمى فاعمية أنشطة الذكاءات
المتعددة في تنمية ميارات القراءة الناقدة ،كدراسة سالماف ( )2011التي أكدت عمى فاعمية
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استراتيجية ما كراء الذاكرة في تنمية ميارات القراءة الناقدة ،كدراسة الحكامدة ( )2015التي أكدت
عمى فاعمية تعميـ التفكير في تنمية ميارات القراءة الناقدة.
كنحك مزيد مف التكضيح في تفسير نتائج ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإجراء بعض المقاببلت
الشخصية مع ذكم االختصاص في مناىج المغة العربية كطرائؽ تدريسيا كاإلشراؼ التربكم عمى
تدريسيا كبعض المعمميف لمغة العربية مف العامميف في ك ازرة التربية كالتعميـ ،فقد أفاد رئيس قسـ
تطكير مناىج المغة العربية بك ازرة التربية كالتعميـ بأف مف جممة األسباب التي تجعؿ مستكل اكتساب
طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة الناقدة ضعيفة في مدارس التعميـ ما بعد األساسي ربما
يرجع إلى ضعؼ اىتماـ المعمميف بتدريب الطمبة عمى ميارات القراءة الناقدة ،باإلضافة إلى قمة
عناية المناىج بميارات القراءة الناقدة في مراحؿ الطمبة السابقة؛ مما قمؿ مف تمكنيـ منيا في
أف ىناؾ عبلقة طردية بيف مستكل الطمبة في القراءة الجيرية
الصؼ الحادم عشر ،كما أشار إلى ّ
أف تمكف الطمبة مف ميارات القراءة الناقدة يرتبط
كميارات القراءة الناقدة ،كما أ ّكدت الدراسات ّ
ارتباطا كثيقا بمدل تمكنيـ مف ميارات القراءة الجيرية المباشرة كاالستنتاجية ،كقد يككف قمة تنظيـ
ميارات القراءة الناقدة في المناىج الدراسية ىك مف أسباب ذلؾ الضعؼ (مقابمة شخصية ،مايك،14
.)2018
كما أشار المشرؼ العاـ لمغة عربية في ك ازرة التربية كالتعميـ (اتصاؿ ىاتفي ،مايك،15
 )2018إلى أف مف أسباب الضعؼ مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة
الناقدة ىك اعتماد بعض المعمميف عمى األسئمة المباشرة كالسطحية ،ككذلؾ ضعؼ تككيف المعمـ
في مرحمة الدراسة الجامعية ،كانخفاض اىتماـ مؤسسات التعميـ العالي بتطكير قدراتو ،مما أدل إلى
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ضعؼ كضكح مفيكـ مصطمح القراءة الناقدة لدل الطمبة كالمعمميف ،كضعؼ التدريب عمى رأس
العمؿ عمى ميارات القراءة الناقدة.
في حيف أضافت معممة المغة العربية الحكسنية سياـ (مقابمة شخصية ،مايك)2018 ،16
قد يككف التغير الحضارم كما صاحبو مف اىتماـ بالتقنيات الحديثة حتى باتت القراءة سريعة متمقاه
فقط مف األجيزة المكحية مما أضعؼ التعمؽ في صفحات الكتب ،كربما لكثافة المناىج الدراسية،
كما تمميو عمى الطالب بإنجاز كثير مف المشاريع؛ مما أدل إلى ضعؼ االىتماـ بالقراءة الناقدة.
كفي ضكء نتيجة السؤاؿ األكؿ التي تشير إلى ضعؼ الطمبة في ميارات القراءة الناقدة فقد
اتفقت مع ما تكصمت إليو دراسة الجبلؿ ()2004؛ كدراسة البمكشية ()2012؛ كدراسة Khodaie
ككدام ()2012؛ كدراسة  Diantiدينتي ()2015؛ كدراسة قاجة ( ،)2016كالتي أسفرت نتائجيا
عف ضعؼ تمكف الطمبة في ميارات القراءة الناقدة.
كاختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة الضنحاني ()2005؛ كدراسة أبك
الرز كالكائمي ( ،)2006كالتي أشارت نتائجيا إلى أف مستكل الطمبة كاف مقبكال.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05
=  )αفي مستوى اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لميارات القراءة الناقدة في مدارس التعميم
ما بعد األساسي في والية السويق تعزى لمتغير التخصص؟

بناء عمى المعطيات التي تمت مناقشتيا في اإلحصاء الكصفي لممتغيرات المقيسة التي
بينت تكزيع الدرجات لميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الحادم عشر ككجكد عينتيف
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مستقمتيف (بحتة ،كتطبيقية) ،فقد تـ تطبيؽ اختبار ( )Mann- Whitney Testالبلمعممي لمعينات
المستقمة إليجاد الفركؽ بدال مف استخداـ اختبار  T-TESTلمعينات المستقمة.
كالجدكؿ  5.4كالجدكؿ  6.4يظيراف نتائج اختبار ( )Mann- Whitney Testالبلمعممي
الختبار كجكد الفركؽ بيف العينتيف المستقمتيف( بحتة ،كتطبيقية).
جدكؿ 5.4
نتائج االختبار اإلحصائي(Mann- Whitney Test )Rank
التخصص

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

اختبار ميارات

بحتة

190

286.15

54368.00

القراءة الناقدة

تطبيقية

280

200.17

55847.00

المجمكع

470

جدكؿ 6.4
نتائج االختبار اإلحصائي(Mann- Whitney Test (sig
مان ــ وتني U

16787.000

ويمكوكسون W

55847.000

Z
القيمة اإلحتمالية ((sig

-6.751.000
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أف مجمكع المشاركيف في الدراسة بمغ  ،470عدد تخصص البحتة
أظير الجدكؿ ّ 5.4
بمغ  ،280كعدد تخصص التطبيقية بمغ  ،190متكسط( )Mالبحتة بمغ ،286.15كمتكسط()M
التطبيقية بمغ.200.17
أف القيمة االحتمالية ( )Sigالختبار ( Mann- Whitney
بينما أشار الجدكؿ ّ 6.4
 )Testالختبار الفركؽ بمغت  ،.000كىي قيمة أقؿ مف مستكل الداللة  ،0.05مما يدؿ عمى كجكد
فركؽ بيف البحتة كالتطبيقية في ميارات القراءة الناقدة ،كمف خبلؿ النظر في قيمة المتكسطات لكؿ
مف البحتة كالتطبيقية فإف ىذه الفركؽ جاءت لصالح تخصص البحتة.
كربما يعكد سبب تفكؽ تخصص البحتة في ميارات القراءة الناقدة إلى أف القدرات العميا
معيـ أكثر مف التطبيقية؛ كألف أسس الدراسة معيـ قائمة عمى المكاد العممية كالعممية بدرجة أكبر،
كالتي تحفز القدرات العقمية ،كبالتالي يككف النص المقركء سيبل كاضحا لدييـ أكثر مف التطبيقية،
كذلؾ رغبتيـ في البحث كاالستقصاء كالفيـ كلدييـ اىتمامات عممية أكسع تجذبيـ إلى التفكير
الناقد ،فمجاالت تخصصيـ تعتمد عمى عمميات تفكير أكثر.
أما تخصص التطبيقية فمعؿ قدراتيـ تعتمد عمى المجاالت األدائية أكثر مف المجاالت التي
تعتمد عمى ميارات التفكير كالقدرات العميا كالذكاء .كأشارت دراسة الرفكع ( )2008إلى سبب تفكؽ
طمبة البحتة عمى التطبيقية؛ كذلؾ ألنيـ يتعرضكف خبلؿ دراستيـ لمكاد دراسية عممية؛ مما يككف
لدييـ قدرة عمى معالجة المعمكمات أفضؿ مف طمبة التطبيقية؛ ألف المكاد الدراسية لدييـ تحتكم في
الغالب عمى فمسفة نظرية؛ مما يصعب عمييـ معالجة المعمكمات.
كتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الجبلؿ ( )2004التي أشارت إلى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الطمبة حسب التخصص.
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (0.05
=  )αفي مستوى اكتساب طمبة الصف الحادي عشر لميارات القراءة الناقدة في مدارس التعميم
ما بعد األساسي في والية السويق يعزى لمتغير النوع؟
بناء عمى المعطيات التي تمت مناقشتيا في اإلحصاء الكصفي لممتغيرات المقيسة التي
بينت تكزيع الدرجات لميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الحادم عشر ككجكد عينتيف
مستقمتيف (ذككر ،كاناث) ،فقد تـ تطبيؽ اختبار ( )Mann- Whitney Testالبلمعممي لمعينات
المستقمة إليجاد الفركؽ بدال مف استخداـ اختبار  T-TESTلمعينات المستقمة.
كالجدكؿ  7.4كالجدكؿ  8.4يظيراف نتائج اختبار ( )Mann- Whitney Testالبلمعممي
الختبار كجكد الفركؽ بيف العينتيف المستقمتيف( ذككر ،كاناث).
جدكؿ 7.4
نتائج االختبار اإلحصائي(Mann- Whitney Test )Rank
النوع

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

اختبار ميارات

ذكر

245

159.80

39150.50

القراءة الناقدة

أنثى

225

317.25

71064.50

المجمكع

470
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جدكؿ 8.4
نتائج االختبار اإلحصائي(Mann- Whitney Test (sig
مان ــ وتني U

9015.500

ويمكوكسون W

39150.500
-12.580-

Z
القيمة اإلحتمالية ((sig

.000

أف مجمكع المشاركيف في الدراسة بمغ  ،470عدد الذككر بمغ ،245
أظير الجدكؿ ّ 7.4
كعدد اإلناث بمغ  ،225متكسط( )Mالذككر بمغ  ،159.80كمتكسط( )Mاإلناث بمغ . 317.25
أف القيمة االحتمالية ( )Sigالختبار ()Mann- Whitney Test
كأشار الجدكؿ  8.4إلى ّ
الختبار الفركؽ بمغت  ،.000كىي قيمة أقؿ مف مستكل الداللة  ،0.05مما يدؿ عمى كجكد فركؽ
بيف الذككر كاإلناث في ميارات القراءة الناقدة ،كمف خبلؿ النظر في قيمة المتكسطات لكؿ مف
الذككر كاإلناث فإف ىذه الفركؽ جاءت لصالح اإلناث.
كيمكف عزك ارتفاع متكسطات درجات اإلناث في ميارات القراءة الناقدة إلى عدة أسباب
لعؿ مف أبرزىا أف التككيف الفسيكلكجي لئلناث أكثر تعقيدا مف الذككر ،كىذا يكلد دافعية أكثر لتمقي
العمـ كمحبة القراءة مقارنة مع الذككر الذيف يمتمككف آفاقا أرحب لقضاء أكقات الفراغ ،كربما يعكد
لمعاطفة المتكاجدة بكفرة في اإلناث كىذا بدكره يساعد عمى التعمؽ في فيـ النص .كأشارت دراسة
أف االختبلفات المعركفة في بنية الدماغ ككظائفو كفقنا لعمـ
 Nasserناصر ( )2016إلى ّ
األعصاب ليا تأثير عمى كيفية تعمـ كؿ نكع ،فاإلناث تحصؿ عمى درجات مرتفعة في االختبارات
المعيارية ،خاصةن في الميارات المغكية كالتعبير المفظي؛ ألنيا أفضؿ في ربط نصفي الدماغ،
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أف اإلناث أقكل في
معا في العمميات المعرفية كميارات المغة كالحساب كالتسمسؿ ،كما ّ
كاستخداميما ن
المنطقة المفظية العاطفية ،في حيف أف الذككر أكثر ميبلن نحك األنشطة الحركية كالبصرية المكانية.
كما ذكر Suzaسك از المذككر في ( )2016 ، Nasserأف المناطؽ المغكية في أدمغة اإلناث أكثر
كثافة مف أدمغة الذككر.
أف اإلناث أكثر دقة في معالجة المعمكمات ،كما تكجد
كتكصمت دراسة الرفكع ( )2008إلى ّ
لدييف رغبة في إثبات الذات كالنجاح.
كفي ضكء نتيجة السؤاؿ الثالث فيي تتفؽ مع نتيجة دراسة البمكشية ( .)2012كتختمؼ مع
دراسة الجبلؿ ( ،)2004كدراسة قاجة (.)2016
خالصة النتائج
تكصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر بكالية
السكيؽ لميارات القراءة الناقدة ضعيؼ ،كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في
ميارات القراءة الناقدة تعزل لمتخصص لصالح تخصص البحتة ،كذلؾ جكد فركؽ دالة إحصائيا في
ميارات القراءة الناقدة تعزل لمنكع لصالح اإلناث.
كتعكس ىذه النتيجة أىمية اكساب الطمبة ميارات القراءة الناقدة ،حيث تتفؽ ىذه الدراسة
مع نظرية التمقي في أف فيـ النص كتحميمو ،ال يككف إال بالقدرة عمى تفكيؾ النص ،كالخكض في
أغكاره؛ لفيـ معناه ،فالنظرية قائمة عمى الفيـ كالتفسير كالتطبيؽ لميارات القراءة الناقدة؛ لكي تبرز
قيمة النص كجماليتو ،فالطالب بحاجة إلى أف يتعمـ كيفية التفكير بنشاط أثناء عممية القراءة ،كال
يتأتى ذلؾ إال بتييئة بيئة تعميمية تتنكع فييا أساليب التدريس كطرائقو ،كاستخداـ استراتيجيات تعمؿ
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عمى تنشيط عقمو ،كاستثارة تفكيره؛ فتسيـ في اكتسابو ميارات القراءة الناقدة في ضكء النظرية ،بعد
تدريبو عمى كيفية تكظيفيا.
توصيات الدراسة
بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف تقديـ التكصيات اآلتية:
 .1رفع مستكل الطمبة في ميارات القراءة الناقدة ،عف طريؽ اختيار استراتيجية التدريس
المناسبة السيما التي تعمؿ عمى تنشيط العقؿ ،كاستثارة التفكير.
 .2التقكيـ المستمر لمطمبة في ميارات القراءة الناقدة؛ ليسيؿ متابعتيـ ،كمعرفة مستكاىـ
التحصيمي باستمرار.
 .3تدريب المعمميف عمى كيفية تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة في العممية التعميمية مف
خبلؿ برامج تدريبية؛ لكي تتحسف مياراتيـ.
 .4تدريب الطمبة عمى األسئمة ذات القدرات العميا كتنكعيا ،كتكجيييـ إلى كيفية تحميؿ أم
نص كفؽ ميارات القراءة الناقدة.
 .5إدراج قائمة ميارات القراءة الناقدة البلزمة لطمبة الصؼ الحادم عشر في كتاب
المؤنس ،حتى يستطيع أف يطّمع عمييا الطمبة ،كيتدربكف عمييا مع كضع شرح تكضيحي
لكؿ ميارة.
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مقترحات الدراسة
 .1دراسة مجمكعة مف استراتيجيات التعمـ النشط لمعرفة مدل مبلئمتيا لتنمية ميارات
القراءة الناقدة.
 .2تصميـ برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الحادم
عشر.
 .3إجراء دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى عبلقة ميارات القراءة الناقدة بالتحصيؿ الدراسي.
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الممحق(أ)
استطالع رأي لطالبات الصف الحادي عشر

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
جامعة صحار
كمية التربية كاآلداب
قسـ المناىج كطرائؽ تدريس المغة العربية
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو .....كبعد
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة عف مستكل اكتساب طمبة الصؼ الحادم عشر لميارات القراءة
الناقدة في مدارس كالية السكيؽ ؛ لنيؿ درجة الماجستير .كتتطمب الدراسة عمؿ استطبلع رأم
لطالبات الحادم عشر بيدؼ الكصكؿ إلى إجابة عف تساؤالت تتعمؽ بكيفية التعامؿ مع النص
المقركء.
كيقصد بميارات القراءة الناقدة إجرائيا :مستكل القدرة عمى تكظيؼ ميارات القراءة الناقدة مف
خبلؿ :التمييز ،كاالستنتاج ،كالتقكيـ ،كالمكازنة باالعتماد عمى الخبرات التي يمتمكيا طمبة الصؼ
الحادم عشر عبر أدائيـ الختبار ميارات القراءة الناقدة بدقة ،كبأقؿ كقت كجيد.
كانني أدعككف إلى اإلجابة عف كؿ عبارة في ىذا االستطبلع بصراحة ككضكح ،فالنتائج ال
يمكف أف تككف كاقعية إال بتعاكنكف مع الباحثة ،كذلؾ سعيا لخدمة العممية التعميمية.
كافر التقدير كاالحتراـ عمى حسف تعاكنكف في تحقيؽ أىداؼ الدراسة.
الباحثة :نكرة الحكسني
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عند قراءتؾ لنص ما كمعالجتو ،فيؿ يتبادر إلى ذىنؾ ىذه التساؤالت؟

 .1ما نكع النص؟
نعـ

ال

 .2ما السياؽ التاريخي الذم كتب فيو النص؟
نعـ

ال

 .3ما اآلراء المتناقضة في النص؟
نعـ

ال

 .4ما قابميتي لبلقتناع بالمقركء؟
نعـ

ال

 .5ىؿ مصادر الكاتب مكثكقة؟
نعـ

ال

 .6ىؿ الحقائؽ كاإلحصائيات صحيحة؟
نعـ

ال

99

الممحق(ب)
الوزن النسبي لمناسبة ميارات القراءة الناقدة لطمبة الصف الحادي عشر في القائمة في ضوء
آراء المحكمين N=21

المهارات

صدق العبارة(البند)
غير مرتبط
مرتبط
بالمحتوى بالمحتوى

أوال :تحديد أفق التوقعات
 .1يتوقع الطمبة أفكار النص من خالل عنوانو.

%23

%77

 .2يتوقع الطمبة نياية قصة يقرؤونيا.

%45

%55

 .3يستدل الطمبة من فقرات النص عمى معمومات جديدة يمكن أن

%27

%73

يبني عمييا موضوع النص.
ثانيا :مقاربة النص
 .4يوازن الطمبة بين األفكار الرئيسة في النص المقروء ومدى

%49

%51

مناسبتيا.
 .5يعبر الطمبة عن معنى النص بما يناسب ميوليم وقدراتيم.

%23

%77

 .6يحدد الطمبة الحركة الفكرية النتقاالت الكاتب في النص.

%4

%96

 .7يوظف الطمبة بعض األلفاظ الواردة في النص في سياقات لغوية

%9

%91

جديدة ومتعددة.
ثالثا :ملء فجوات النص
 .8يحدد الطمبة مواضع اإليجاز بالحذف.

%23

%77

 .9يكشف الطمبة تمميحات الكاتب في النص.

%45

%55

 .10يثير الطمبة أسئمة حول الجوانب الغامضة في النص.

%18

%82
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 .11يميز الطمبة بين التعميم القائم عمى أدلة ،والتعميم الزائف.

%13

%87

رابعا :االستنتاجات المتوقعة
 .12يكشف الطمبة ما يستمزمو الموضوع من أفكار.

%50

%50

 .13يقترح الطمبة معمومات مكممة وحموال لمشكالت أثارىا موضوع

%45

%55

النص.
 .14يبني الطمبة معمومات جديدة في ضوء معمومات النص.

%60

%40

خامسا :التمييز
 .15يميز الطمبة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الثانوية.

%70

 .16يميز الطمبة بين الحقيقة والرأي.

%100

 .17يميز الطمبة بين األفكار المرتبطة بالنص وغير المرتبطة بو.

%100

 .18يميز الطمبة بين الحجج القوية والحجج الضعيفة.

%80

 .19يميز الطمبة بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي.

%100

 .20يميز الطمبة بين أنواع النصوص األدبية في كل من النثر

%60

%30

%20

%40

والشعر.
 .21يميز الطمبة بين األسباب والنتائج.

%100

 .22يميز الطمبة بين النتيجة المنطقية وغير المنطقية.

%55

سادسا :االستنتاج
 .25يستخمص الطمبة ىدف الكاتب.

%100

 .26يستخمص الطمبة أسموب الكاتب.

%100

 .27يستخمص الطمبة المعاني الضمنية.

%100

%45
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 .28يستخمص الطمبة مظاىر الجمال.

%100

 .29يستخمص الطمبة األدلة الداعمة آلراء الكاتب ومعموماتو.

%100

 .30يستخمص الطمبة الترتيب المنطقي لألحداث.

%80

 .31يستخمص الطمبة الدروس والعبر المرتبطة بالنص

%100

%20

سابعا :التقويم
 .32يبدي الطمبة رأييم في جوانب النص ،وموضوعية الكاتب.

%49

%51

 .33يبدي الطمبة رأييم حول مدى توفيق الكاتب في اختيار المفردات %70

%30

والتراكيب المغوية.
 .34يبدي الطمبة رأييم حول مدى توفيق الكاتب في توظيف الحقائق

%100

لتحقيق األىداف.
 .35يبدي الطمبة رأييم حول مدى تسمسل األفكار واستيفائيا

%100

المعمومات الضرورية.
 .36يبدي الطمبة رأييم حول مدى مناسبة العنوان لمحتوى النص

%100

وأىدافو.
 .37يبدي الطمبة رأييم حول مناسبة الحجج والبراىين التي ساقيا

%100

الكاتب.
ثامنا :الموازنة
 .38موازنة نصين مقروئين بإصدار حكم عمى لغتيما(األلفاظ

%100

والتراكيب).
 .39موازنة نصين مقروئين بإصدار حكم عمى مضمونيما(األفكار

%100

وترابط بعضيا مع بعض وتسمسميا ،وترابطيا مع العنوان).

 .40موازنة نصين مقروئين بإصدار حكم عمى أسموبيما(النوع ،األدلة،
التسمسل المنطقي).

%100
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الممحق(ج)
الصورة النيائية لقائمة ميارات القراءة الناقدة المناسبة لطمبة الصف الحادي عشر
الميارات
التمييز ،يميز الطمبة بيف:

1ػ الجمؿ كالعبارات الدالة عمى الحقيقة كالرأم.

2ػ األفكار المرتبطة بالنص المقركء كغير المرتبطة.
3ػ التعبير الحقيقي كالتعبير المجازم.
4ػ السبب كالنتيجة.

االستنتاج ،يستنتج الطمبة:

 .5ىدؼ الكاتب مف النص.

6ػ المعاني الضمنية في النص.
 .7الجمؿ كالعبارات الدالة عمى مظاىر الجماؿ في النص.
.8األدلة الداعمة آلراء الكاتب كمعمكماتو.
 .9الدركس كالعبر مف النص المقركء.

التقكيـ ،يبدم الطمبة آ ارءىـ حكؿ مدل:

10ػ مناسبة الحجج كالبراىيف التي ساقيا الكاتب لتدعيـ فكرتو.
11ػ تكظيؼ الحقائؽ كاآلراء لتحقيؽ األىداؼ.
.12مناسبة العنكاف لمحتكل النص ،كأىدافو.

المكازنة ،يكازف الطمبة بيف نصيف مقركءيف مف حيث:

13ػ المغة المستخدمة ( األلفاظ ،التراكيب).

14ػ المضمكف ( األفكار كترابط بعضيا مع بعض ،كترابطيا مع العنكاف).
15ػ األسمكب ( النكع ،األدلة ،التسمسؿ المنطقي).
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الممحق(د)
نسب اتّفاق المحكمين عمى صدق اختبار ميارات القراءة الناقدة N=16

م

األسئمة الخاصة بميارات القراءة الناقدة

1

األسئمة الخاصة بميارات التمييز

%85

األسئمة الخاصة بميارات االستنتاج

%82

األسئمة الخاصة بميارات التقكيـ

%80

األسئمة الخاصة بميارات المكازنة

%88

2
3
4

الوزن النسبي التفاق المحكمين عمييا
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الممحق(ه)
الصورة النيائية الختبار ميارات القراءة الناقدة لطمبة الصف الحادي عشر

سلطنة عمان
جامعة صحار
كلية التربية واآلداب

اختبار ميارات القراءة الناقدة
لطمبة الصؼ الحادم عشر

كراسة االختبار
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اختبار القراءة الناقدة
ييدؼ االختبار إلى قياس مستكل مياراتؾ في القراءة الناقدة .كيقصد بالقراءة الناقدة:
فاعمية المتعمـ في :فيـ ،كتحميؿ ،كتقكيـ المادة المقركءة ،كفؽ معايير كضكابط محددة ،باالعتماد
عمى الخبرات التعميمية السابقة كالحالية ،كمف خبلؿ االستعانة بميارات القراءة الناقدة القائمة عمى
التمييز ،كاالستنتاج ،كالتقكيـ ،كالمكازنة.
تعميمات االختبار:
عزيزي الطالب:
قبل البدء في اإلجابة عن أسئمة االختبار ،اق أر التعميمات اآلتية:
نص االختبار قراءة صامتة فاحصة.
 -1اق أر ّ
بتمعف قبؿ اإلجابة عنو؛ لفيـ المطمكب منو.
-2اق أر ك ّؿ سؤاؿ ّ
-3أجب عف األسئمة كميا في الكرقة نفسيا.
-4انتبو لعدد أكراؽ االختبار ،كعدـ تكرارىا ،فيك في عشر أكراؽ فقط.
-5مدة االختبار ( )60دقيقة.
-6راجع إجابتؾ بعد االنتياء مف اإلجابة عف أسئمة االختبار.
-7اكتب بياناتؾ الشخصية في المكاف المخصص مف الجدكؿ اآلتي:
النوع
طالب

طالبة

التخصص
بحتة

تطبيقية

اليوم

التاريخ
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النص القرائي األول
عزيزي الطالب :اق أر النص اآلتي قراءة متأنية ،وأجب عن األسئمة التي تميو:
التموث اليوائي
تحيط بالكرة األرضية كتمة ىائمة مف الغبلؼ اليكائي الضركرم لمحياة عمييا ،كيتككف
اليكاء النقي ػ ػ قبؿ أف تظير فيو آثار التمكث البشرم ػ ػ مف عدة غازات ،منيا :النيتركجيف
كاألكسجيف كغاز األرجكف كثاني أكسيد الكربكف كغازات أخرل ،مثؿ :اليميكـ كالييدركجيف كالميثاف
ككذلؾ بخار الماء الذم تتراكح نسبتو بيف  1ػ ػ .%3
كيحدث تمكث اليكاء مف تدخؿ اإلنساف في تغيير نسب مككنات اليكاء .كذلؾ
عرؼ قانكف البيئة التمكث اليكائي بأنو " :كؿ تغيير
بالمخمفات كالعكادـ التي تخمفيا الصناعات ،كقد ّ
في خصائص كمكاصفات اليكاء الطبيعي يترتب عميو خطر عمى صحة اإلنساف كالبيئة سكاء أكاف

ىذا التمكث ناتجا عف عكامؿ طبيعية أك نشاط إنساني بما في ذلؾ الضكضاء".
كيقسـ العمماء التمكث اليكائي إلى عدة أنكاع مختمفة منيا :التمكث البيكلكجي ،كالذم
يعد مف أقدـ صكر التمكث البيئي التي عرفيا اإلنساف ،كينشأ نتيجة كجكد كائنات حية ،مرئية كغير
مرئية نباتية أك حيكانية في الكسط البيئي كالماء كاليكاء أك التربة كالبكتيريا كالفطريات كغيرىا.
كىذه الكائنات تظير إما عمى شكؿ مكاد متحممة أك مؤلفة مف ذرات ،كاما عمى شكؿ أجساـ حية
تتطكر مف شكؿ إلى آخر في دكرة متجددة باستمرار ،كينتج عادة مف الركاسب الناتجة مف األنشطة
الصناعية أك الزراعية أك المنزلية.
كيعد التمكث اإلشعاعي مف أخطر ممكثات البيئة ،حيث إنو ال يرل كال يشـ كيتسمؿ
إلى الكائنات في كؿ مكاف دكف مقاكمة ،كدكف ما يدؿ عمى تكاجده ،كدكف أف يترؾ أث ار في بادئ
األمر ،كعندما تصؿ المادة المشعة إلى خبليا الجسـ؛ فإنيا تحدث أض ار ار جسيمة تكدم في معظـ
األحياف بحياة اإلنساف ،كالتمكث اإلشعاعي يحدث إما مف مصادر طبيعية :كاألشعة الصادرة مف
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الفضاء الخارجي كالغازات المشعة المتصاعدة مف القشرة األرضية ،كاما مف مصادر صناعية
كالذم يحدث بفعؿ اإلنساف :كمحطات الطاقة النككية.
كيمكف التحكـ في تمكث اليكاء بتحكيؿ الممكثات إلى مركبات غير سامة عف طريؽ
فعاؿ لمتخمص مف بعض الغازات ،كناد ار ما تستعمؿ لمتخمص
أكسدتيا ،كتستعمؿ األكسدة بشكؿ ّ
مف الجزيئات الصمبة ،فعندما تحتكم المكاد المستخدمة عمى كقكد :كالكربكف كالييدركجيف
كاألكسجيف ،فإنو مف الممكف أكسدتيا كميا ،كلكف مثؿ ىذه العمميات مف األكسدة الكاممة مكمفة؛
ألنيا تحتاج إلى طاقة إضافية إلتماـ عممية أكسدة الغازات الممكثة ،مثؿ :تحكيؿ الغازات الممكثة
ّ

صمامات
في عكادـ السيارات إلى غازات غير سامة بطريقتيف أساسيتيف ىما :إما حقف اليكاء في ّ
العادـ حيث تككف ح اررة العادـ عند أعمى درجة ح اررة ،مما يستحث عمميات أكسدة المكاد غير

المؤكسدة أك المؤكسدة جزئيا ،كاما عف طريؽ تصميـ األسطكانات كضبط نسبة اليكاء كالكقكد؛
لتقميؿ كميات الييدرككربكنات كأكؿ أكسيد الكربكف في العادـ إلى ِّ
الحد الذم ال يمزـ معو حقف
العادـ باليكاء.
كمف اإلجراءات الكقائية لممحافظة عمى اليكاء :اتباع التخطيط العممي عند إنشاء أية
صنا عة بحيث يؤخذ بعيف االعتبار المناخ كالتضاريس ،كعدـ السماح ببناء منشآت صناعية تعدينية
أك كيماكية بالقرب مف المدف السكانية ،كخاصة الصناعات شديدة التمكيث :كصناعة اإلسمنت،
كمحطات الطاقة الكيربائية ،كيجب األخذ بعيف االعتبار تكسع المدف المستقبمي مف ناحية ،كقدرة
ا لبيئة الطبيعية عمى استيعاب النفايات الصناعية مف ناحية أخرل .كما يجب العناية الدائمة كمراقبة
آالت االحتراؽ في المعامؿ كمحطات الطاقة الكيربائية؛ كذلؾ لتقميؿ كمية الممكثات المنطمقة منيا،
كذلؾ مراقبة السيارات ككسائؿ النقؿ كالكشؼ عف محركاتيا بصفة دكرية ،كاالىتماـ بزراعة
األشجار كالمسطحات الخضراء؛ ألنيا تمعب دك ار في تنقية اليكاء؛ كذلؾ لمتقميؿ مف تأثير الممكثات،
كفي تحسيف ظركؼ الكسط المحيط باإلنساف كالكائنات الحية.
مف مقاؿ عبد القكم .التمكث البيئي .مركز اإلعبلـ األمني
ص 11-6بتصرؼ
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السؤال األول:
تخير اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المعطاة فيما يمي:
 (1ييدف الكاتب من ىذا النص إلى بيان:
أ .أضرار التمكث اليكائي.
ب .طرؽ الكقاية مف الثمكث اليكائي
ج .مسببات التمكث اليكائي كطرؽ الكقاية منيا.
د .مفيكـ التمكث اليكائي.
 (2العبارة التي تمثل رأيا من بين الحقائق اآلتية ىي:
أ .تحيط بالكرة األرضية كتمة ىائمة مف الغبلؼ اليكائي.
ب .يتككف اليكاء النقي مف عدة غازات.
ج.الغازات المشعة مف مصادر اإلشعاع الطبيعي.
د .التخطيط العممي عند إنشاء المصانع.
 (3أي من العبارات اآلتية تمثل سببا لمعبارة "االىتمام بزراعة األشجار والمسطحات
الخضراء" :
أ .تحسيف ظركؼ الكسط المحيط باإلنساف كالكائنات الحية.
ب .كجكد كائنات حية مرئية كغير مرئية.
ج .تقميؿ كميات الييدرككربكنات كأكؿ أكسيد الكربكف.
د .تحدث أضرار جسيمة تكدم بحياة اإلنساف.
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 (4ورد في النص السابق قول الكاتب" :األخذ بعين االعتبار توسع المدن المستقبمي من
ناحية ،وقدرة البيئة الطبيعية عمى استيعاب النفايات الصناعية من ناحية أخرى" يستنتج مما
سبق:
أ .تكسع المدف يرتبط بتحقيؽ التكازف الطبيعي.
ب .تكسع المدف ليس لو تأثير في مشكمة التمكث.
ج .المدف تسير جنبا إلى جنب مع تحقيؽ التفكؽ الصناعي.
د .التكسع العمراني نتيجة حتمية لمتقدـ الصناعي.

 (5المالحظ من خالل ما ورد في النص السابق أن الكاتب:
أ .عجز عف تكظيؼ الحقائؽ؛ لتدعيـ ىدفو مف النص.
ب .لو قدرة عمى تكظيؼ الحقائؽ؛ لتدعيـ ىدفو مف النص.
ج .ابتعد عف تكضيح الحقائؽ التي أتى بيا؛ لتدعيـ ىدفو مف النص.
د .خبل مف األدلة كالشكاىد الداعمة لو؛ لتدعيـ ىدفو مف النص.

 (6من أقوى األدلة الداعمة التي استشيد بيا الكاتب في النص السابق عمى التموث
اليوائي:
أ .ذكر أصناؼ الممكثات التي يتسبب بيا اإلنساف.
ب .االستشياد مف القرآف كاالستعانة بالمعاجـ.
ج .ذكر قصص كمكاقؼ مف الكاقع.
د .ذكر أمثمة عمى أنكاع التمكث اليكائ
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السؤال الثاني:
قيم عنوان النص باإلجابة عن الجزئيات اآلتية:
ّ (7
أ .شمكلية المعمكمات المتصمة بالمكضكع.
...............................................................................................
...........................................................................................
ب .التسمسؿ في عرض أفكار المكضكع.
...............................................................................................
...........................................................................................
ج .كجكد معمكمات ال عبلقة ليا بالمكضكع.
...............................................................................................
...........................................................................................

ميز العبارات التي ليا صمة بالموضوع ،من العبارة التي ليس ليا صمة بالموضوع ،بوضع
ّ (8

عبارة ليا صمة أو ليس ليا صمة أمام ك ّل عبارة فيما يأتي:

أ.ينشأ التمكث البيكلكجي نتيجة كجكد كائنات حية نباتية أك حيكانية في الكسط البيئي(
تعد صناعة اإلسمنت مف الصناعات التي تسيـ في تحسيف ظركؼ الحياة (
بّ .

).
).
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النص القرائي الثاني
عزيزي الطالب :اق أر النص اآلتي قراءة متأنية ،وأجب عن األسئمة التي تميو:
دوام ليمي
األسرة التي يتعالى منيا غطيط
أغمؽ الباب بيدكء ،كمشى بحذر مبالغ فيو بيف
ّ

منتظـ ،كأحيانا ىميمات غير مفيكمة" .صحيح أف األدكية تساعدىـ عمى النكـ بعمؽ ،مع ذلؾ كف

حذ ار كأنت تتجكؿ بيف الغرؼ ،فإف صحا أحدىـ فمف يناـ حتى يستنفد كؿ ذكرياتو ،كحينيا يككف
الصباح قد طمع ،كلف يككف بمقدكرؾ أف تتزحزح مف جانبو حتى يعكد لمنكـ" كاف ىذا تحذير
الممرض الذم دربو ،عمّؽ كبلمو في إطار في جزء بارز مف عقمو بحيث يقرؤه ك ّؿ حيف كما يق أر
البلفتات المعمّقة عمى أبكاب الغرؼ المسؤكؿ عف قاطنييا.
أنيى دكرتو التفقدية ،كحيف كصؿ إلى مكتبو القابع في نياية ممر الدكر الخامس،
كرسيو ممقيا برأسو إلى الكراء؛ ألخذ استراحة قصيرة .مضى عمى كصكلو العاصمة
تيالؾ عمى
ّ

مكزعا كقتو بيف الدراسة كالعمؿ الجزئي ،صباحا يذىب لمجامعة؛ ليقضي
برليف ثبلثة أعكاـ ،قضاىا ّ
ممرض
فترة المساء بعمؿ ّما يساعده عمى تكفير مصاريؼ تعميمو كاقامتو ،يبدك العمؿ الحالي – ّ
السف أفضؿ حاال مف العمؿ
أف مصاحبة كبار ّ
في دار مسنيف -جيدا مقارنة بالعمؿ السابؽ ،كجد ّ

أمو الحانية ،كأصكاتيـ التي
أم مجاؿ آخر ،فممسات أيدييـ "
في ّ
ّ
المتعرقة" تُغرؽ ذاكرتو بممسة ّ
ككأنيا قادمة مف زمف آخر تتسمؿ إلى أذنيو حاممة معيا صكت أبيو الدافئ.
تبدك ّ

لذا كبقدر اإلرىاؽ الذم ينيؾ جسده عقب انتياء ك ّؿ نكبة عمؿ مع أكؿ إشراقة شمس
فتخؼ عنو قسكة األمياؿ الطكيمة
يكـ جديد ،يغادر الدار متخما بعبؽ الذكريات الجميمة لكالديو،
ّ
التي تفصمو عنيما .يعكد لغرفتو كيرتمي عمى فراشو مستحض ار إياىما في أحبلـ جميمة ال يقطعيا
المنبو يذ ّكره بمكعد المحاضرات كيكـ آخر طكيؿ كشاؽ.
إال صكت ّ
الدكر الخامس األدكية الخاصة بيـ كاالىتماـ
في ك ّؿ ليمة كعقب إعطاء ك ّؿ مف في ّ
أما الميمة فك ّؿ ما يتمناه
بمتطمباتيـ كاف يسعد بقضاء ساعات إضافية مع مف يجافيو ّ
النكـ منيـّ ،

أف يحصؿ عمى بعض اليدكء ،عمّو يراجع دركسو المتحاف الغد ،ألقى نظرة أخيرة عمى جميع
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الغرؼ في طكؿ الممر قبؿ أف ينزلؽ بيدكء حذر بيف صفحات مبلزمو" .ال تتركاني أرجككما ..ال
تبتعدا ،أنا أضعؼ مف أف أعيش كحيدا" ..انتزعو الصكت القادـ مف إحدل الغرؼ انتزاعا مف أكثر
المدكف عمى
كتحرؾ نحك الغرفة
الفقرات تعقيدا كالتي احتجزتو أكثر مما ينبغي ،ترؾ ما بيده جانبا،
ّ
ّ
متشبثا
مادا يدا نحيمة،
بابيا "عائمة مكلر" حيف دخؿ الغرفة الصغيرة كاف العجكز ييذم بفزعّ ،
ّ
بالعدـ ..احتكل "ياسيف" اليد الممتدة بيف يديو كربت عمييا بحناف ،أجمس صاحبيا كجمس إلى جانبو

الجد الطّيب ،أنا إلى جانبؾ ،ال تخؼ ،أنت بأماف ىنا"
"أييا ّ
محتكيا جسده الضامر بيف ذراعيوّ .
قاليا ىامسا في أذنيو بصكت دافئ" .مف؟! ..مف أنت؟!" قاليا العجكز بصكت مرتعش كىك يحاكؿ

الجد الطيب ،ىؿ نسيتني؟".
الخركج مف كابكسو المفزع" .ياسيف ..أنا ياسيف ّأييا ّ
"ياسيف! ..ياسيف بني ،كيؼ لي أف أنساؾ كذراعاؾ القكيتاف تنتشبلني مف ككابيسي
المريعة ك ّؿ ليمة" قاليا ممسدا اليد المحيطة بو" .يبدك ّأنؾ غافمتني ىذه الميمة أيضا كلـ تأخذ

م يغالب ك ّؿ األدكية ،كـ أشتاؽ ليما ،كـ يتمزؽ قمبي
أدكيتؾ"" .بؿ أخذتياّ ،
لكنو شكقي لكل ّد ّ
الحتكائيما ،لماذا يقسكاف عمي كيمتنعاف عف زيارتي كأنا الذم يذكب قمبي بحبيما؟!" "ال عميؾ ..ال

"مر عاـ كامؿ ،كلك كانا يريداف رؤيتي ألتيا
بد أنيما منشغبلف ،سيأتياف في ّ
ّ
الزيارة القادمة حتما"ّ .
منذ زمف طكيؿ" فتح ياسيف فمو ليرد عمى العجكز لكنو تراجع كالتزـ الصمت ،بماذا عساه أف يبرر،

حؽ ،كلداه يقيماف في الجكار ،ك ّؿ ما يقكماف بو ىك إرساؿ باقات كرد في عيد رأس
الرجؿ عمى ّ
السنة ككرت مف الكركت التي تباع في المحبلت ،كال يكمفاف نفسييما حتى كتابة بعض الكممات
الدار.
الصادقة لكالدىما الذم يعاني الكحدة كالعزلة في ىذه ّ
"ماذا عنكـ؟ ىؿ ترمكف العجائز في دكر كيذه عندما ال يصبحكف قادريف عمى العناية
بأنفسيـ؟! تساءؿ العجكز في م اررة" .نحف..؟" رددىا ياسيف مستعيدا ذكرل يعجز عف نسيانيا ،كاف
كعمو كىما يتشاجراف ،احتدـ الشجار بينيما حتّى تدخؿ الجيراف
صغي ار حينيا ،كاقفا بيف كالده ّ
لفضو ،كأساس المشكمة أف كبل منيما يرل أحقيتو برعاية كالدتيما المقعدة ،مدعيا أف اآلخر أكثر

انشغاال عف العناية بيا! .كأماـ الجار الذم كقؼ حائ ار بينيما ،انبرل ك ّؿ منيما في تعداد الميزات
كمدل صبلحية بيتو لراحة كالدتو ،كأماـ حججيما القكية لـ يجد الجار المسكيف بدا مف ترؾ القرار
أشد..
لمكالدة لتختار مع ّأييما تعيش ،لتسقط ىي األخرل في حيرة ّ
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الجدة كالجار كغضب كالده
"ياسيف ..ىؿ نمت؟!" أخرجو صكت العجكز مف حيرة ّ
كعمو" ..أنا معؾ!" "لـ تجبني!" "عمى ماذا؟!" "ىؿ تعمـ أنؾ مراكغ كبير" "ممـ ..ربما؟ ..اسمع أييا
ّ

الجد الطّيب ،كبما أني أنييت استذكار ك ّؿ دركسي سأغتنـ الكقت المتبقي؛ لتأخذني معؾ بجكلة في
ّ
ذاكرتؾ المتخمة ،لع ّؿ ذىني أف يصفك المتحاف الغد" قاؿ كاذبا "أنت مف يفترض بؾ أف تحكي لنا"
"صحيح  ...لكف ال أمانع االستماع طالما كاف ذلؾ ممكنا ،فأنا مف قكـ حيف يتحدث كبيرىـ
السف لديكـ ذكريات كقصص أكثر إمتاعا مف
يصمت صغيرىـ إجبلال كاحتراما ،كما أنكـ كبار
ّ
أحاديثي المممة".

كبينما أخذ العجكز يعصر مخيمتو كما ىي عادتو يتذكر أفضؿ المحظات مع

عائمتو ،أخذ ياسيف يراقب الشمس مف النافذة المقابمة كىي تصارع بحمرتيا الناعسة سحب الشتاء
كيقبؿ
الكثيفة ،مرسمة تباشير يكـ جديد ،كرغما عنو حمّؽ كجدانو بعيدا؛ ليعانؽ خيالو أطياؼ كالديو ّ

رأسييما كأيادييما.

ناـ العجكز الطّيب قبؿ أف يكمؿ حكايتو التي سيعيدىا عمى مسامع ياسيف ليمة الغد،
ككأنو لـ يسمعيا مف قبؿ .كضع الرأس المثقؿ بالشجكف عمى الكسادة برفؽ ،قاـ
كسيستمع ىك إليو ّ
ليصمي الفجر ،كينطمؽ عائدا لمبيت؛ يرتاح سكيعات قبؿ أف ينطمؽ لجامعتو.

قصة النخبلني .)2017( .مجمة الكعي اإلسبلمي ،العدد()623
الصفحات59-58

السؤال األول:
تخير اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يمي:
 (9تيدف الكاتبة في ىذا النص إلى بيان أىمية:
أ .العمؿ.
التصدم لؤلزمات.
ب.
ّ
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ج .التخطيط لمتكفيؽ بيف العمؿ كالدراسة.
د .االعتماد عمى النفس.
 (10العبارة التي تمثل حقيقة فقط من بين اآلراء اآلتية ىي:
أ .لـ يجد الجار المسكيف بدا مف ترؾ القرار لمكالدة لتختار مع ّأييما تعيش.

ب .سأغتنـ الكقت المتبقي لتأخذني معؾ بجكلة في ذاكرتؾ المتخمة

ج .أنا مف قكـ حيف يتحدث كبيرىـ يصمت صغيرىـ إجبلال كاحتراما.
أم مجاؿ آخر.
إف مصاحبة كبار ّ
دّ .
السف أفضؿ حاال مف العمؿ في ّ
 (11العبارة التي دلت عمى نتيجة فقط من بين األسباب اآلتية ىي:
تخؼ عف ياسيف قسكة األمياؿ الطكيمة التي تفصمو عف كالديو.
أ.
ّ
ب .يرتاح سكيعات قبؿ أف ينطمؽ لجامعتو.
كيقبؿ رأسييما كأيادييما
ج .يعانؽ خيالو أطياؼ كالديو ّ
أسرة المرضى.
د .مشى بحذر مبالغ فيو بيف ّ
 (12التعبير المجازي من بين العبارات اآلتية الواردة في النص ىو:
أ .إرساؿ باقات كرد في عيد رأس السنة.
ب .الشمس تصارع بحمرتيا سحب الشتاء الكثيفة.
ج .كضع الرأس المثقؿ بالشجكف عمى الكسادة برفؽ.
د .يبدك ّأنؾ غافمتني كلـ تأخذ أدكيتؾ.

السؤال الثاني
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 (13وضح وجية نظرك الخاصة بقصة (دوام ليمي) من حيث:
أ .مدل داللة العنكاف عمى مكضكع النص (داؿ أك غير داؿ /كاضح أك غير كاضح)،
كلماذا؟
...............................................................................................
...........................................................................................
ب .كتابة عنكاف آخر تقترحو لمنص يد ّؿ عمى مضمكنو بشكؿ أكضح.
.............................................................................................
الجد بالحديث عن ذكرياتو وقصصو األكثر إمتاعا بدال من
 (14استخدم ياسين عبارة إلقناع ّ
أحاديثو المممة.
أ .استخرجيا.
.........................................................................................
ب .بين مدى مناسبتيا لتدعيم ىدفو.
...............................................................................................
...........................................................................................
 (15ما العبر المستفادة من القصة السابقة؟ يكتفي بذكر اثنتين.
...............................................................................................
...........................................................................................
 (16استخرج من النص السابق مظيرين من مظاىر الجمال الواردة في الفقرة الخامسة
.........................................................................................
 (17ورد في النص السابق العبارة" :عمّق كالمو في إطار في جزء بارز من عقمو بحيث يقرؤه
ك ّل حين كما يق أر الالفتات المعمّقة عمى أبواب الغرف المسؤول عن قاطنييا".
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ما المعنى الذي تستنتجو من العبارة السابقة؟
...............................................................................................
...........................................................................................
لمنصين :األول والثاني ،ما الحكم الذي تطمقو فيما يتعمّق :بمضمونيما،
 (18بعد قراءتك
ّ
ولغتيما ،وأسموبيما؟ مع التعميل.
ال ّنص

الحكم مع

التعميل

المضمون

(األفكار وترابط

بعضيا مع بعض

وتسمسميا ،وترابطيا
مع العنوان)

المغة

(األلفاظ والتراكيب)

األسموب

(النوع ،األدلة،

التسمسل المنطقي)

األول

الثاني
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الممحق(و)
أنموذج إجابة اختبار ميارات القراءة الناقدة
ـ
6-1

7

اإلجابة
1

2

ج

د

3
أ

الدرجة
4

5

6

أ

ب

د

أ .المعمكمات المتصمة بالمكضكع شاممة.

كؿ مفردة بدرجة كاحدة

كؿ جزئية بدرجة كاحدة

ب .أفكار المكضكع متسمسمة.

ج .ال تكجد معمكمات ليس ليا عبلقة بالمكضكع.

8

كؿ جزئية بدرجة كاحدة

أ .ليا صمة.
ب .ليس ليا صمة.

12-9
13

9

10

11

12

ج

ج

أ

ب

أ .داؿ ككاضح؛ ألف عنكاف النص "دكاـ ليمي"

كؿ جزئية بدرجة كاحدة
كؿ جزئية بدرجة كاحدة

كمضمكف النص تناكؿ الحديث عف طبيعة ىذا الدكاـ مف

خبلؿ أف ياسيف كاف يعمؿ ليبل في دار المسنيف.
ب .يترؾ لمطالب.

14

الجد ىي :أنا مف قكـ حيف
أ ػ العبارة التي أقنع بيا ياسيف ّ
يتحدث كبيرىـ يصمت صغيرىـ إجبلال كاحتراما.

كؿ جزئية بدرجة كاحدة

ب ػ كتعتبر العبارة السابقة مقنعة كمناسبة؛ ألنيا مف
األخبلؽ الحميدة التي أكصانا بيا ديننا الحنيؼ.

15

االعتماد عمى النفس كعدـ االتكالية ،كأىمية احتراـ الكبير
كتكقيره ،كضركرة اتقاف العمؿ كاالخبلص فيو ،كالتضحية

مف أجؿ اسعاد اآلخريف .أك أم عبارة يأتي بيا الطالب.

درجتيف
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16

ياسيف ..ياسيف بني /.بؿ أخذتيا ،لكنو شكقي لكلدم/....

درجتيف

كـ أشتاؽ ليما  /كـ يتمزؽ قمبي الحتكائيما.
17

18

يدؿ عمى أىمية الكبلـ المكجو إلى ياسيف مف قبؿ

الممرض كعميو العمؿ بو.
النص
ّ

الحكـ مع

التعميؿ

أػ المضمكف

درجة كاحدة

كؿ جزئية بدرجتيف
األكؿ

الثاني

كاضح؛ ألف

كاضح؛ ألف أفكاره

أفكاره مترابطة

متسمسمة ،كدعمت

مترابطة متسمسمة،
كدعمت باألمثمة

باألمثمة
ب ػ المغة

ج ػ األسمكب

سيمة ككاضحة؛

سيمة ككاضحة؛

ألف كمماتيا

ألف كمماتيا

كتراكيبيا ليس

كتراكيبيا ليس بيما

بيما غمكض.

غمكض.

كاضح كسيؿ

كاضح كسيؿ كغير

كغير معقد،

معقد ،استخدـ

استخدـ األسمكب

األسمكب الخبرم

عممي

استخدـ الصكر

الخبرم ،كنكعو

كاإلنشائي ،كما أنو
الجمالية ،كنكعو
أدبي.

المجمكع

ٖٓ درجة
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الممحق(ز)
أسماء المحكمين لقائمة ميارات القراءة الناقدة واختبار القراءة الناقدة
م

اسم المحكم

الشيادة العممية

الوظيفة

جية العمل

األداة المحكمة

1

األزىر زىراف

ماجستير مناىج كطرؽ

رئيس قسـ تطكير

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات كاختبار

2

بدرية خمفاف

دكتكراه في التربية

خبيرة تربكية

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

3

حميمة محمد الصمتي

ماجستير تربية مناىج المغة

عضك فني امتحانات

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

4

خالد راشد الكمباني

ماجستير مناىج كطرائؽ

باحث تربكم

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات كاختبار

البراشدم
اليحيائية

تدريس لغة عربية

العربية كطرؽ تدريسيا
تدريس

مناىج المغة العربية

المديرية العامة لتطكير
المناىج-دائرة تقكيـ
المناىج

القراءة الناقدة

القراءة الناقدة

5

خميؿ ياسر البطاشي

دكتكراه في التربية

عضك في امتحانات

المديرية العامة لمتقكيـ

قائمة الميارات

6

خكلة فاضؿ السعدية

بكالكريكس تربية

مشرفة تربكية لغة

دائرة تنمية المكارد

اختبار القراءة الناقدة

7

خميس محمد

بكالكريكس تربية

مشرؼ تربكم لغة

دائرة تنمية المكارد

8

خميس ماجد

دكتكراه في التربية

أستاذ جامعي

جامعة نزكل

9

رحمة عبداهلل

دكنكراه في التربية

مدربة مادة

المركز التخصصي

العجمي

الصبارم
اليشامية

عربية
عربية

التربكم

البشرية بشماؿ الباطنة
البشرية بشماؿ الباطنة

لمتدريب الميني
لممعمميف

اختبار القراءة الناقدة
قائمة الميارات
اختبار القراءة الناقدة

10

زكينة سعيد الكمباني

دكتكراه في التربية

خبيرة تربكية

مكتب كزيرة التربية

قائمة الميارات كاختبار

11

سمطاف سيؼ

ماجستير مناىج كطرؽ

مشرؼ أكؿ لغة

مديرية شماؿ الباطنة

قائمة الميارات

12

سميماف حمكد

ماجستير مناىج كطرائؽ

مستشار الكزيرة

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

المقبالي

الحراصي

تدريس

تدريس المغة العربية

عربية

لمدراسات كالبحكث

كالتعميـ

القراءة الناقدة
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م

اسم المحكم

الشيادة العممية

الوظيفة

جية العمل

األداة المحكمة

13

سميماف سيؼ

دكتكراه في التربية

أستاذ مساعد

جامعة السمطاف قابكس

اختبار القراءة الناقدة

14

سمية سميماف

ماجستير في مناىج المغة

مدير دائرة تطكير

المديرية العامة لتطكير

قائمة الميارات

الغتامي

السميماني

العربية كطرؽ تدريسيا

مناىج العمكـ
اإلنسانية

كمية التربية

المناىج

15

سيؼ ناصر العزرم

دكتكراه مناىج كطرائؽ

مشرؼ تربكم لغة

محافظة الظاىرة

اختبار القراءة الناقدة

16

سياـ سعيد الحكسني

بكالكريكس تربية

معمـ لغة عربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات كاختبار

17

طبلؿ أحمد الزعابي

ماجستير آداب

مدرب مساعد

مركز التدريب كاإلنماء

قائمة الميارات

18

عامر محمد

دكتكراه في التربية

مدير دائرة التعميـ

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات كاختبار

19

عبد اهلل سعيد

دكتكراه في العمكـ المغكية

مدرب مساعد

مركز التدريب كاإلنماء

قائمة الميارات

20

عبداهلل خميس

دكتكراه

معمـ

ك ازرة التربية كالتعميـ

اختبار القراءة الناقدة

21

عبد العزيز يكنس

األستاذية في المغة كاآلداب

خبير مناىج المغة

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

22

عزيزة الطائية

دكتكراه في التربية

خبيرة تربكية

ك ازرة التربية كالتعميـ

اختبار القراءة الناقدة

العيسرم

السعيدم
المعكلي

الجبلص

تدريس

العربية

عربية

قبؿ المدرسي

العربية

عمي ميدم كاظـ

دكتكراه قياس كتقكيـ

أستاذ دكتكر

24

غالية زاىر

دكتكراه الفمسفة في مناىج

خبير تربكم بمكتب

23

الخصيبي

المغة العربية كأساليب
تدريسيا

المدير العاـ

التعميمية

الميني

الميني

قسـ عمـ النفس كمية

التربية جامعة السمطاف
قابكس

المديرية العامة لتطكير
المناىج

القراءة الناقدة

القراءة الناقدة

اختبار القراءة الناقدة

قائمة الميارات كاختبار
القراءة الناقدة

25

فضيمة محمد

بكالكريكس

معممة أكلى

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات كاختبار

26

كامؿ سالـ السباب

بكالكريكس تربية

عضك في امتحانات

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

الحكسني

كشؤكف الطمبة

القراءة الناقدة
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م

اسم المحكم

الشيادة العممية

الوظيفة

جية العمل

األداة المحكمة

27

ناصر ماجد

بكالكريكس تربية

مشرؼ لغة عربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

28

ناصر محمد العكفي

دكتكراه في التربية

عضك دراسات

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات

29

معصكمة حبيب

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس

مستشارة

ك ازرة التربية كالتعميـ

قائمة الميارات كاختبار

30

محفكظة سعيد

ماجستير آداب

عضك في امتحانات

المديرية العامة لمتقكيـ

قائمة الميارات

الصبارم

العجمية
الكىيبي

التربكم

القراءة الناقدة
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الممحق(ح)
تسييل ميمة باحث من جامعة صحار

123

الممحق(ط)
تسييل ميمة باحث من المكتب الفني

