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 :انًقذيت ـ

، نساف وميزه عف غيره مف المخموقاتالتي أنعـ اهلل بيا عمى ال  عـىي أعظـ الن المغة   
، ووسيمة ميمة في مجاؿ الفيـ والفياـ فباآلخريالتي تعينو عمى االتصاؿ ي أداة الفرد وى

 المذيف يمثالف العالقة بيف الفرد والمجتمع . 
ارتباط وثيؽ بيف المغة باعتبارىا شكاًل مف أشكاؿ السموؾ النساني وبيف الدماغ  وىناؾ  

ة إنتاج المغة تفكير ىو المحرؾ األساسي لعممي؛ فالمى السموؾ والتفكير بجميع أشكالوالذي يسيطر ع
. وىي ضرورية لبناء الحروؼ والمفردات والجمؿ التي تشكؿ األفكار والعقوؿ عند وتنظيميا وترتيبيا

 (ٜٔ، ٕٚٓٓعالقة  تأثير وتأثر. )عمي الحالؽ ، تُعدفالعالقة  ،األفراد 
ر الثقافة والتعميـ ، فيي لغة البداع كرميا اهلل بقرآنو أداة لمتفكير ونش التيالعربية  والمغة  

لمتعبير عف نفسو والمغة العربية وسيمة المتعمـ  ،عجاز الليي بعدهللسالـ ولغة االعربي قبؿ ا
، وىي أداة المتعمـ في الدراسة يح لما يقولو اآلخروف أو يكتبونو، واالستيعاب الصحومشاعره وثقافتو

 نشاط تعميمي في المدرسة وخارجيا. والتحصيؿ والنجاح ،كما يعتمد عمييا كؿ
، ولثورة تحديات نتيجة لمثورة المعموماتية، والتقنيةمف ال االعممية التعميمية عديدً  وتواجو

، يات مفكرة قادرة عمى حؿ المشكالتاالتصاالت األمر الذي يحتاج منا إلى السرعة في تنمية عقم
، ة وعمى رأسيا المؤسسات التعميميةت الدولتُعد تنمية ىذه العقميات المفكرة مسئولية كؿ مؤسساو 

لتدريسيا المكانات  افرإف تنمية تفكير الفرد يتـ مف خالؿ المناىج الدراسية وذلؾ إذا تو  حيث
  (ٕ،ٜٕٓٓمراد األغا ،الالزمة. )

بنظريات التعمـ التي تيتـ بدراسة المواقؼ  االتعميمية ارتباطا وثيقً  يةالعمم وترتبط    
لعممية التعميمية ، لذا فيي توجو انساف وما وراءه مف عمميات عقميةير سموؾ ال التربوية وتفس
، وىذا يتطمب منا متابعة الجديد في ىذا المجاؿ حتى نتمكف مف تطوير عمميتي وتحدد فاعميتيا
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، وِمْف النظريات الحديثة التي فسرت تنوع الطالب ودعت ، وتوفير برامج تعميمية سميمةالتعميـ والتعمـ
 إلى الدماغ. المستندتعميمية حوؿ ىذا التنوع  نظرية التعمـ  امجى تصميـ بر إل

الفكر التربوي الحديث  إلى الدماغ إحدى االتجاىات التربوية في المستندتُعد نظرية التعمـ و 
قدمت تكنولوجيا  حيث، ى البحوث الحالية في عمـ األعصابنيًجا لمتعمـ المبني عمو ، في أمريكا

مماء األعصاب أدوات جديدة قوية تساعدىـ عمى النظر إلى بنية المخ ووظيفتو لدى تصوير المخ لع
مما أسيـ في فؾ شفرة العمميات المعقدة لمدماغ والمتضمنة في اكتساب المغة والقراءة.  النساف

 (ٔٔ، ٕٙٓٓ)ديفيد ساوسا ،
لمعرفة حاوؿ بعض عمماء النفس التربوي االستفادة مف ىذه المعمومات عف الدماغ  وقد

الدماغ ووظائفو في مراحؿ  ُبنية، وتعرؼ عمومات بشكؿ طبيعي لتحقيؽ التعمـكيؼ يعالج الدماغ الم
 النمو المختمفة .

إثبات وجود رابطة بيف الدماغ والجسد حيث  Caine&Caineوكايف  كايفحاوؿ  ولقد 
 نقالً ( ٕٙٚ،ٕٓٔٓالكريـ ، عبد)منذر  ،لعضو الجسدي وأنيما ليسا منفصميفيشير الدماغ إلى ا

آليات القرآف الكريـ يجد أف ىذه الحقيقة ُطِرحت  والمتأمؿ( Caine&Caine ،1994 ،62عف)
حيث جاء لفظ الدماغ ليعبر عف الجسد وذلؾ في قولو تعالى )َبْؿ َنْقِذُؼ ِباْلَحؽِّ َعَمى اْلَباِطِؿ  فيو،

ـُ اْلوَ  ۚ  َفَيْدَمُغُو َفِإَذا ُىَو زَاِىٌؽ  ( حيث َبي َف اهلل سبحانو ٛٔ)سورة األنبياء اآلية (ا َتِصُفوفَ ِمم   ْيؿُ َوَلُك
فتكسر  يقذؼ، لذا جعؿ اهلل عقابو أف هلل بما ليس بو مف الزوجة والولدوتعالى عقاب مف يصؼ ا

ىو المتحكـ  فالدماغ. تحمؿ الجسد غ، فإذا أصيب الدمافيؤدي ذلؾ إلى إزىاؽ روحو وييمؾ دماغو
 وىذا ما حاوؿ العمماء برىنتو .الرئيس لكؿ أجزاء الجسـ 

نتائج األبحاث المتعمقة بنصفي الدماغ أننا نمتمؾ أسموبيف مختمفيف ولكف  أثبتت ولقد
، إال أنو يتكوف مف نصفي كرة ، فالنساف يمتمؾ دماًغا واحًدامتكامميف في معالجة المعمومات

تخصص في إعادة بناء ، فالنصؼ األيمف مف الدماغ يالجة المعمومات بأسموبيف مختمفيفلمع
، كما أنو يتعرؼ عمى العالقات بيف األجزاء المنفصمة وىو الينتقؿ تركيب األجزاء لتكويف كؿ متكامؿو 

نما يعمؿ بشكؿ متوازٍ بص  األجزاء( ويحمؿ خطوة إثر)خطوة   خطي، بينما الجانب األيسر ورة خطية وا 
 (ٚٔٔ، ٖٕٓٓ، عزو عفانة، .) وليـ عبيداألنماط منيا تتشكؿ التي
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تعمـ العقديف األخيريف مف القرف العشريف بدأ االىتماـ بجانبي الدماغ مف أجؿ ال وفي 
، حيث ظيرت ؿ تعرؼ آليات عمؿ الدماغ بجانبيو، وذلؾ مف خال والفيـ القائميف عمى المعنى

ناديا عمـ القائـ عمى الدماغ )أصوات تنادي ببناء برامج ومناىج دراسية تعتمد عمى الت
عمى  ياذوقاف عبيدات في مقالتو " أبحاث الدماغ وانعكاسات ىناد. كما (ٕ٘ ،ٕٗٓٓ، سمطيال

الكتاب المدرسي "بأنو  يفترض إعادة تنظيـ محتويات الكتاب المدرسي ليخاطب الدماغ 
" المختص باأللفاظ والكممات عف الصور واألنماط والكميات "واأليسر وؿبجانبيو األيمف " المسؤ 

 ( 64،  3004دات ، )ذوقان عبيواألرقاـ "
أكدت نظرية التعمـ القائـ عمى الدماغ عمى أف كؿ فرد  قادر عمى التعمـ إذا  ولقد 

توفرت لديو بيئة تعميمية نشطة تحفز المتعمميف ، حيث يولد كؿ شخص ولديو دماغ يعالج 
طريؽ يعمؿ غالبا عمى الحد مف قدرة الدماغ عف  التقميدي التعمُّـ ولكفالمعمومات واألفكار ، 

 (Funderstanding ، 3022.)والتخويؼوالتجاىؿ، أو المعاقبة  التثبيط،

أف تقديـ المعمومات بالطريقة المناسبة لنمط معالجة المعمومات لدى الفرد تتيح الفرصة  كما
 .( ٛٓٔ ،ٕٔٔٓ، يوسؼليتعمـ بالطريقة المفضمة واألكثر فاعمية بالنسبة لو.)سميماف 

( ٘ٓٔ-ٜٛ،  ٜٕٓٓالجيش،  راسة )عزو عفانة ، يوسؼأكدت الدراسات مثؿ د ولقد 
( أف التعمـ  ٘٘ -ٗ٘، ٖٕٓٓ( ودراسة )ذوقاف عبيدات ، ٚٓٔ، ٕٔٔٓ، يوسؼسميماف ودراسة )
 إكسابإلى الدماغ يستند عمى مجموعة مف المبادئ وتشكؿ ىذه المبادئ المبنة األولى في  المستند

ا يمي :الدماغ نظاـ ديناميكي حي، الدماغ ذو طبيعة مالتعمـ معناه الحقيقي وتتمخص ىذه المبادئ في
، إف العواطؼ لدماغ عف المعنى مف خالؿ األنماط، يبحث اعف المعنى أمر فطري البحث ،اجتماعية

، يتضمف التعمـ كاًل مف لدماغ األجزاء والكؿ بشكؿ تمقائيميمة وضرورية لتشكيؿ األنماط ، يدرؾ ا
، يمتمؾ كؿ فرد عمى األقؿ تعمـ يشمؿ عمميات الوعي والالوعي، البيةه والدراؾ لممثيرات الجاناالنتبا

الثارة  والتحدي تعزازف التعمـ والتيديد  ،، التعمـ لو صفة النماء والتطورطريقتيف لتنظيـ الذاكرة
 والتوتر يكبتو ويعوقو ، كؿ دماغ منظـ بطريقة فريدة .

حؿ التعمـ القائـ عمى الدماغ ( إلى مراٚٓٔ، ٕٔٔٓ،يوسؼسميماف أشارت دراسة ) ولقد
، ، مرحمة تكويف الذاكرةأو التفصيؿ االسيابوىي : مرحمة العداد، مرحمة االكتساب، مرحمة 

 مرحمة التكامؿ الوظيفي لمنصفيف الكروييف .
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يتـ ترجمة أبحاث الدماغ في غرفة الصؼ يجب مراعاة العناصر التسعة المنسجمة  ولكي
 الخيارات ،الحركة ،التعاوف ى،، المحتوى ذو المعنأو المحسنة اغ وىي البيئة الغنيةمع الدم

، غياب التيديد/ ذية الراجعة، التقاف / التطبيؽ، التغ)تقديـ خيارات لمطالب(، الوقت الكافي
 (  ٛ-ٔ، ٕٗٓٓتعزيز التفكير التأممي )سوزاف كوفاليؾ، كاريف أولسف ،

ى الدماغ  باستخداـ استراتيجيات القائـ عم تعمـتدريس المنيج في ضوء نظرية ال ويتـ
، حيث إف الجانب األيمف لو استراتيجيات النصفيف الكروييف لمدماغ لخصائص طبًقامختمفة 

دـ ، وىناؾ بعض االستراتيجيات التدريسية التي تستخرة عف استراتيجيات الجانب األيسرمغاي
تستثمر النصفيف الكروييف ل، وىذه االستراتيجيات تفتح لنا أفاؽ جديدة لتنشيط جانبي الدماغ

تيجية عصؼ الدماغ )العصؼ الذىني(، ستراا  ، و ستراتيجية التسريع المعرفيإوىي  ،لمدماغ
ستراتيجية التدريس ا  ، و راتيجية التعمـ القائـ عمى البحث، واستواستراتيجية التعمـ التوليدي

ديا السمطي وأضافت نا ،Jigsawستراتيجية ا  ، و ستراتيجية الخطوات السبعا  دلي ، و التبا
ستراتيجية الحوار والمناقشة والتي إ، ومنيا خرى متناغمة مع مبادئ عمؿ الدماغاستراتيجيات أ
)عزو (ٕٔٔ-ٔٔٔ،ٕٗٓٓطبيعة االجتماعية لعمؿ الدماغ .)ناديا السمطي ،تتناغـ مع ال

 (ٕٗٚ-ٕٔٗ،  ٜٕٓٓعفانة، يوسؼ الجيش، 
 ،العربية  غةلدماغ في تدريس المالدراسات التي أكدت فاعمية التعمـ القائـ عمى ا ومف

أثبتت أثر تدريس القراءة في ضوء االتجاىات  التي(  ٕٛٓٓعبد المطيؼ عمي، دراسة )
الحديثة ألبحاث الدماغ في تنمية عمميات الفيـ القرائي واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ 

فعالية برنامج  ( التي أسفرت نتائجيا عفٕٔٔٓ، محمددراسة )شريؼ  و ،األوؿ االثانوي
( مقترح قائـ عمى نظرية السيطرة الدماغية في تنمية بعض الميارات المغوية )القراءة والكتابة

، وتفوؽ أداء التالميذ ذوي تكامؿ جانبي الدماغ في اختبار لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
( ٕٔٔٓمحمد ، الميارات المغوية عمى أقرانيـ ذوي السيطرة اليمنى واليسرى. ودراسة )فاطمة

ية التي أسفرت نتائجيا عف فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنم
قامت و  ،المنتج لطالب الصؼ األوؿ الثانوي، وعادات العقؿ ت الفيـ القرائي البداعياميار 

وؼ ( بدراسة عالقة أداء النصفيف الكروييف لممخ بإتقاف حر ٜٜٓٔ، محمود حمدي) دراسة
، وأكدت نتائجيا عمى  وجود فروؽ ي لدى رياض األطفاؿ بمدينة أسيوطاليجاء والفيـ القرائ
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تقاف حروؼ اليجاء والفيـ دالة بيف البنيف والبنات في أداء النصفيف الكروييف لممخ وا  
أداء النمط  أداء النمط األيسر لصالح البنات وفي فيو  ‚٘ٓعند مستوى داللة  وذلؾ ،القرائي
فروؽ عند مستوى داللة  ووجودتوجد فروؽ في النمط المتكامؿ ،  ولـ. لصالح البنيفاأليمف 

 البنيف في إتقاف حروؼ اليجاء.  لصالح‚ ٘ٓلصالح البنيف في الفيـ القرائي وعند  ‚ٔٓ
، ولقد تمكف جاردنر باستخداـ تكنولوجيا تصوير يجسد وعاء الذكاء وموطنو والدماغ

، حيث بدأ بتحديد لذكاء في أجزاء مختمفة مف الدماغة مف االدماغ مف تحديد أنواع متعدد
، نوًعا ثامنا وىو الذكاء الطبيعي ، وأضاؼ إلييا مؤخرًامبتدئة بالذكاء المغوي اأنواعً  ةسبع

ويعتقد أف كؿ دماغ بشري لديو كؿ الذكاءات الثمانية ، ولكف العديد منيا ليس متطورًا أو أنو 
 (ٓٚٔ-ٜٙٔ،ٕٗٓٓبرات. )ناديا السمطي،تحت التطور وذلؾ بسبب قمة الخ

)عزو  دماغعنيا في ثماف مناطؽ مف ال ولةالذكاءات ترجع إلى خاليا مسؤ  وىذه
 حدد جاردنر سبع أنواع مف الذكاءات وىي: وقد( ٗٔٔ-ٖٔٔ،ٕٚٓٓونائمة الخزندار، عفانة

الذكاء المكاني البصري،  الذكاء المنطقي الرياضي، ،المغوي المفظي كاءالذ
الذكاء الشخصي  ءالموسيقي،الذكاء الجسمي الحركي،الذكاء االجتماعي )البيف شخصي(،الذكا

 (ٕٔ-ٓٔ،ٖٕٓٓالحميد ، عبدشخصي(.)جابر  )الضمف
، ع في القدرات الدماغية لممتعمميفالتعدد في ذكاوات الدماغ يشير إلى تنوع واس وىذا

ثورة ضد االعتقاد الذي سيطر . وىذه النظرية جاءت تواتساع دائرة الفروؽ الفردية في القدرا
واحدًا ثابتا. )عزو عفانة، يوسؼ  لزمف طويؿ والذي كاف يرى أف النساف يمتمؾ ذكاءً 

 (ٕٔٛ ،ٜٕٓٓ،الجيش
مف تمؾ الذكاءات في  فادةلإل تنظرية الذكاءات المتعددة المربيف بمعموما  وُتمد

 .فيـ الطالب مف أنشطة معززة تدعـبما تقدمو  وذلؾتخطيط بيئة تعميمية ناجحة 
؛ حيث يؤكد أف الذكاء لمذكاءات نصيب المغة مف القدرات مف تصنيؼ جاردنر ويظير

، بؿ إف المغة  تعد ؛ إلى جانب الذكاء المنطقيشاراً المغوي يعد أبرز أنواع الذكاءات وأكثرىا انت
الدماغ ، وبالنظر إلى بنية رات األدائية لمذكاءات األخرىاألساس الذي تنطمؽ منو معظـ الميا

عندما ىذا ال يعني أف النساف ي النصؼ الكروي األيسر مف الدماغ، و نجد أف المغة  توجد ف
، االجانب األيسر فقط بؿ يستخدـ جانبي الدماغ عندما يفكر ويتخذ قرارً  تخدـيستخدـ المغة فإنو يس



 ٖٔٗ 

مفظيا ييتـ بالكممات التي ي، فإف الشطر األيسر خص آخر يتحدثفإذا استمع النساف إلى ش
، وبعد التفكير والتأمؿ ا ييتـ الشطر األيمف بحركات جسمو، وتعبيرات وجيو وعينيو، بينمالشخص

عبد المطيؼ لؾ الشخص، أىي صادقة أـ كاذبة.)لمقولة ذ بالنسبة قرارًافي الموقؼ يتخذ الدماغ 
 ىػ( ٕٔٗٔمسمـ،عف )إبراىيـ  نقال( ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ، ٕٛٓٓعمي،

  

 

 األحرؼ الطفؿبيعية وتحدث دوف تدخؿ، حيث يخزف تعمـ المغة ظاىرة ط ويعد 
التحدث  عمميات، ثـ يستخدميا المتعمـ في مفردات والجمؿ في الدماغ تمقائياوالمقاطع وال
د أف يتعمـ ، وحتى يقرأ المخ بشكؿ صحيح البابة.فميارة القراءة ميارة مكتسبةوالقراءة والكت

)ديفيد  .يعرفيا تي( الت )الوحدات الصوتيةربط الرموز المجردة )الحروؼ اليجائية( باألصوا
 ( .ٙٔٔ، ٕٙٓٓساوسا ،

القراءة باعتبارىا مف أىـ ميارات المغة مفتاح المعرفة ، ووسػيمة االتصػاؿ بػيف النسػاف  وتعد
. وكفػى بيػا شػرفا بر نعمو أنعـ اهلل بيا عمى الخمػؽ، وىي أكنتجو العقؿ البشري مف فكر ومعرفةوما ي

 ِباْسـِ َربِّػَؾ ال ػِذي َخَمػَؽ  اْقرَأْ } ؽ بو الحؽ ونزؿ عمى رسولو الكريـ في قولو تعالىأنيا كانت أوؿ ما نط
 ، سورة العمؽ(  1)اآلية 

القراءة ىو الفيـ، أي القدرة عمى استخالص أو اشتقاؽ المعاني مف  وىدؼ       
منطؽ يـ ىو ال، بؿ إف الففيـ تصبح عممية القراءة بال جدوىوبدوف ال المكتوب،النص 

. ولقد أكدت بحوث عمـ األعصاب وتصوير المخ أف عممية تكويف الكممة المعقوؿ مف القراءة
، في حيف أف عممية بشكؿ مباشر مناطؽ محددة مف المخ عنيا ؤوؿعممية آلية وتمقائية مس

 .ا مناطؽ أخرى محددة في المخ، وتحتاج إلى عممية االنتباهعني ؤوؿتشكيؿ المعنى مس
 ( ٙ٘ٔ-ٖٗٔ، ٖٕٔٓ، أحمدإيياب )

، حيث تستخدـ األيسر( –األيمف لنص لغة التكامؿ بيف نصفي المخ )فيـ ا ويظير 
، إلى أصوات لحروؼوتوظؼ مناطؽ في الجانب األيسر مف المخ بشكؿ تعاوني لتحويؿ ا

، والجانب األيمف ينفرد بالوظائؼ المرتبطة ا لبناء الكممات والعمؿ بطالقةومالئمة األصوات معً 
، وىي عناصر ميمة في التعامؿ مع النص وتطوير األفكار واالنفعاؿ والبداع والخياؿ لحدسبا
، تدريس لممخ ككؿلذا فإف التدريس لفيـ النص ىو  .اخمو الستخراج المعنى الكامف فيوبد
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إيياب ج أنشطة كال مف نصفي المخ معا .)والتعمـ النشط يتـ مف خالؿ النص يعمؿ عمى دم
 (   ٜ٘ٔ-ٚ٘ٔ، ٖٕٔٓ، أحمد

مف أىمية الفيـ القرائي إال أف الواقع التعميمي يؤكد أف ىناؾ ضعًفا ممحوظا  وبالرغـ 
، ولقد استشعرت الباحثة مف وجود مشكمة البحث مف الفيـ القرائي لمياراتالتالميذ  أداءفي 
الحساس  ولتدعيـ، ؿ عمميا معممة لمغة العربية، ولقاء بعض معممي المغة العربيةخال 

 : الباحثة بػ قامت بالمشكمة
 دائي في اختبار لمفيـ القرائي عمى خمسيف تمميًذا مف الصؼ الخامس االبت تطبيؽ

( وبعد تصحيح تاجي والناقد والتذوقي والبداعيالحرفي واالستنمستويات الفيـ القرائي )
% مف التالميذ 60، والذي يتمثؿ في حصوؿ تبيف وجود ضعؼ في الفيـ القرائي االختبار
. مما يؤكد الحاجة إلى تنمية ميارات الفيـ القرائي ؿ مف نصؼ الدرجة الكمية لالختبارقعمى أ

 .دى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائيل
، والتي تمد عمى الحفظ والتمقيفذلؾ الضعؼ إلى األساليب التعميمية التي تع ويرجع
استخداـ  ينبغي كاف ذلؾل. واحتياجاتيـ وذكاءاتيـ المتعددة لممتعمميف العقميةالتراعي قدرات 

 الذكاءات المتعددة لممتعمميف.و  ،راعي آلية عمؿ الدماغبعض استراتيجيات ت
 يشكهت انبحج : ـ

االبتدائي لميارات مشكمة البحث في ضعؼ مستوى أداء تالميذ الصؼ الخامس  تتمثؿ
يس ولمتصدي ليذه المشكمة يسعى البحث الحالي الجابة عف السؤاؿ الرئ ،الفيـ القرائي

 :اآلتي
تنمية بعض  عمىبعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس القراءة  أثر ما

 لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ؟ لقرائيميارات الفيـ ا
 مف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة فرعية وىي : ويتفرع

 تنمية  بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس القراءة عمى أثر ما
 ميارات الفيـ القرائي عند المستوى الحرفي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ؟

بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس القراءة عمى تنمية  أثر ما
 ميارات الفيـ القرائي عند المستوى االستنتاجي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ؟
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تعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس القراءة عمى تنمية بعض استراتيجيات ال أثر ما
 ميارات الفيـ القرائي عند المستوى الناقد لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ؟

تنميةبعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس القراءة عمى  أثر ما 
 امس االبتدائي ؟ميارات الفيـ القرائي عند المستوى التذوقي لتالميذ الصؼ الخ

تنميةبعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس القراءة عمى  أثر ما 
 ميارات الفيـ القرائي عند المستوى البداعي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ؟

 حذًد انبحج : ـ حانخا  

 البحث الحالي عمى :  يقتصر
 ـ اختيار تالميذ الصؼ الخامس مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي وت مجموعة

 المعنى الستخالص يؤىميـ والمغوي العقمي النضجاالبتدائي لوصوليـ إلى مستوى مف 
 . القرائي النص مف
القراءة التي يتضمنيا كتاب المغة العربية المقرر عمى تالميذ الصؼ الخامس  موضوعات

 موضوعاتألنيا  وذلؾ؛ ( ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاالبتدائي الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )
 .موضوعات مف خارج المقرر الدراسي ، وال حاجة إلى إضافةقرائية منوعة وميمة

والتي قامت الباحثة بحصرىا مف خالؿ القائمة مستويات رئيسة لمفيـ القرائي خمس ،
، وتندرج ، والناقد، والتذوقي، والبداعيتاجي، واالستن: المستوى الحرفيلمعدة لذلؾ وىيا

 عشرة ميارة . تاه المستويات اثنتحت ىذ
التدريس التبادلي، الحوار والمناقشةمثؿ ،التعمـ الموجو لمدماغ استراتيجيات بعض ،. 
( ٙٓٔ-ٖٓٔ ، ٕٗٓٓ، السمطي ناديا) دراسةالتعمـ الموجو لمدماغ  ل مراحؿ توظيؼ
 (.ٓٔٔ-ٜٓٔ،ٕٔٔٓيوسؼ،سميماف )

 :  انبحج ًضفز ـ

 : اآلتيةحة الفروض اختبار ص إلىالحالي  البحث ييدؼ
 متوسطي درجات المجموعتيف  بيف( ٓ‚٘ٓ) يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى

المستوى الحرفي  عندالفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيالضابطة والتجريبية 
 لصالح المجموعة التجريبية .
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ف متوسطي درجات المجموعتي بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجد
 يالمستوى االستنتاج عندالفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيالضابطة والتجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية .
متوسطي درجات المجموعتيف  بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجد

الح ستوى الناقد لصمال عندالفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيالضابطة والتجريبية 
 المجموعة التجريبية .

متوسطي درجات المجموعتيف  بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجد
المستوى التذوقي  عندالفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيالضابطة والتجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية .
جموعتيف متوسطي درجات الم بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجد

المستوى البداعي  عندالفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيالضابطة والتجريبية 
 لصالح المجموعة التجريبية .

 ينيج انبحج : ــ

البحث الحالي المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي  يستخدـ
، حيث يتـ إجراء البحثغيرات لممجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس القبمي والبعدي لمت

إلى  البحث، ثـ ُتقسـ مجموعة الدراسة في اختبار الفيـ القرائيقياس قبمي لمجموعة 
تجريبية، ثـ تطبيؽ تجربة البحث مف خالؿ تدريس محتوى القراءة مجموعتيف ضابطة و 

في حيف  ،جيات التعمـ المستند إلى الدماغاستراتي بعضلممجموعة التجريبية باستخداـ 
، ثـ إجراء اختبار ميارات الفيـ حتوى القراءة بالمعالجة المعتادةالضابطة م جموعةستدرس الم

 القرائي لكؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة بعدًيا. 
 أدًاث انبحج ًيٌاده انتجزيبيت : ـ

 : اآلتيةأىداؼ البحث ، والجابة عف أسئمتو ؛ سوؼ تقـو الباحثة بإعداد األدوات  لتحقيؽ  
 انقياس ًتتًخم في :  أدًاث

  الفيـ القرائي الالزمة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي . مياراتاستبانة 
الفيـ القرائي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي )مف إعداد الباحثة(. اختبار 

 انتعهى : أداتا
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 بعض وفؽ المعمـ الذي يسترشد بو في تدريس القراءة لتالميذ المجموعة التجريبية  دليؿ
 . استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ

 عمى تالميذ الصؼ  المقررة:الذي يتضمف بعض الموضوعات القراءة  التمميذ كتاب
استراتيجيات التعمـ  بعض وفؽالخامس االبتدائي في الفصؿ الدراسي الثاني والمصوغة 

 .  لدماغإلى ا المستند
 انبحج :  يصطهحاث ـ

انذياغ : إنى انًستنذ انتعهى 

 Human Brain and Humanفي كتابو  ارتمصطمح وضعو ليزلي ى ىو
Learning  التي تسمح لمدماغ أف يعمؿ كما ىو بشكؿ طبيعي . وبذلؾ يعمؿ  البيئة. ويعني
 ( x:3، ٕٗٓٓ.) سوزاف كوفاليؾ ،كاريف أولسف ،ةبفاعمية كبير 
اعتمادًا عمى بنية  مية التعمـ: فيـ عمف التعمـ القائـ عمى الدماغ بأنوزيتو كماؿ ويعرؼ

.) كماؿ زيتوف إمكانية إتماـ عممياتو الطبيعية مخ، فالتعمـ يحدث حينما تتاح لمالمخ ووظيفتو
 ،ٕٓٓٔ ،ٕ ) 

: التعمـ الذي ييتـ ببنية ووظائؼ الدماغ والذي جرائًياإإلى الدماغ  المستند بالتعمـ ويقصد
ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة ، وتقديـ يتـ مف خاللو تييئة المتعمميف لمتعمـ وذلؾ ل

دماج التالميذ في أنشطة ستراتيجيات تتناغـ مع عمؿ الدماغالمعمومات الجديدة مف خالؿ ا ، وا 
عممو في مواقؼ جديدة ، ثـ استخداـ ما تمف أجؿ فيـ أعمؽ، وتقديـ التغذية الراجعةصفية 

وذلؾ عند تدريس  ،غياب التيديدف المتعة والتشويؽ و ، وذلؾ في جو مبيدؼ تعزيزه
 موضوعات القراءة لمصؼ الخامس االبتدائي .

انقزائي : انفيى 

 وتفاعؿ ، عممية تفكير متعددة األبعاد بأنو: حاتو وزينب النجار الفيـ القرائيحسف ش يعرؼ
، والفيـ عممية استراتيجية تمكف القارئ مف استخالص المعنى مف بيف القارئ والنص والسياؽ

مومات ذات العالقة المكتوب، وىو عممية معقدة تتطمب التنسيؽ لعدد مف مصادر المع النص
 (ٕٖٕ، ٖٕٓٓحسف شحاتو ، زينب النجار،المتبادلة. )

بأنو عممية عقمية بنائية تفاعمية يمارسيا القارئ مف  ريشعباف عبد البا ماىر وعرفو
يستدؿ عمى ىذه العممية مف ، و ة استخالصو لممعنى العاـ لمموضوعخالؿ محتوى قرائي؛ بغي
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خالؿ امتالؾ القارئ مجموعة مف المؤشرات السموكية المعبرة عف ىذا الفيـ. )ماىر عبد 
 ( . ٖٔ-ٖٓ، ٕٓٔٓالباري ، 

فيو القارئ مع النص  اعؿالقرائي إجرائًيا بأنو : عممية عقمية داخمية يتف الفيـ ويعرؼ
، الدراؾ المعنى لمعمومات المخزنة في الدماغءة واالمقروء مف خالؿ ربطو بيف المعمومات المقرو 

، ويقاس مدى فيـ الطالب لممادة في ضوء الخمفية المعرفية لمقارئ الصريح والضمني لمنص المقروء
 المقروءة بالدرجة التي يحصؿ عمييا في اختبار الفيـ القرائي المعد في ىذا البحث . 

 أىًيت انبحج  : ـ

 :الحالي في  البحث يفيدأف  ُيرجى
  دماجيـالتالميذ باستراتيجيات وبيئة تعميمية تتوافؽ مع أدمغتيـ ، و  إمداد في أنشطة تعميمية  ا 

 التعمـ. مميةقائمة عمى ذكاءتيـ المتعددة، مما تزيد مف ايجابية المتعمـ ومشاركتو في ع
أداء المعمـ في تدريس القراءة في المرحمة االبتدائية عف طريؽ استخداـ  تطوير

 لدييـ. رائي، لتنمية ميارات الفيـ القناسب ذكاءاتوتراعي دماغ المتعمـ و ت تاستراتيجيا
 في معاً  لمدماغ الكروييف النصفيف وظائؼ أىمية إلى المناىج وواضعينظر التربوييف  توجيو 

 تنشيط االعتبار في يأخذ وأف خاصة،العربية بصفة  المغة وتدريس عامة بصفةالتعميمية  العممية
 األيمف النمط حساب عمى األيسر النمطالتركيز عمى  مف بدالّ لمدماغ معًا  الكروييف النصفيف وظائؼ

 . لممناىج التخطيط عندبتوظيؼ أنشطة الذكاءات المتعددة، وذلؾ  االىتماـ، و 
 ؛ مف خالؿ تعريؼ المعمميف بنظرية التعمـ القائـ عمى مؤسسات إعداد وتدريب المعمميف إفادة

 ، وتوفير بيئة تعميمية ناجحة .ة منيا في التعمـوكيفية االستفادالدماغ ، 
 الفرصة أماـ الباحثيف لمقياـ ببعض الدراسات ، والبحوث في مجاؿ تعميـ المغة باستخداـ  إتاحة

 التعمـ القائـ عمى الدماغ وأنشطة الذكاءات المتعددة .
 اننظزيت نهبحج انخهفيت

 انًٌجو نهذياغ : انتعهى ـ أًال  

 :  بأنوجنسف  ايريؾتناولت التعمـ الموجو لمدماغ ، فقد عرفو التي  اآلراء تعددت
"نظرية في التعمـ تؤكد عمى التعمـ مع حضور الذىف مع وجود االستثارة العالية والواقعية 
والمتعة والتشويؽ والمرح والتعاوف وغياب التيديد وتعدد وتداخؿ األنظمة في العممية التعميمية 

 Jensen) ،  (2000,32. لمتناغـ مع الدماغوغير ذلؾ مف خصائص التعمـ ا
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زيتوف بأنو : فيـ عممية التعمـ اعتمادًا عمى بنية المخ ووظيفتو ، فالتعمـ  كماؿ ويعرفو
 (  ٕ ، ٕٔٓٓيحدث حينما تتاح لممخ إمكانية إتماـ عممياتو الطبيعية .) كماؿ زيتوف ، 

ي ىارت في كتابو وضعو ليزل مصطمح أولسف بأنو كاريفكوفاليؾ ،  سوزاف وتشير
Human Brain and Human Learning  الدماغ غرًضا  مع. ويعتبر التعمـ المنسجـ

رئيًسا في نموذج التعميـ المدمج الذي طورتو كوفاليؾ. فالبيئة المنسجمة مع الدماغ ىي تمؾ 
        وبذلؾ يعمؿ بفاعمية كبيرة. ،كما ىو بشكؿ طبيعي  عمؿالبيئة التي تسمح لمدماغ أف ي

 (  x:3: ٕٔٓٓكاريف أولسف ، ) سوزاف كوفاليؾ ،
بأنو التعميـ الذي يجعػؿ نظػاـ الػتعمـ القػائـ عمػى الػدماغ فػي  Granleaf  جرانميؼ ويعرفو

، والعمميػػػات، وتفسػػػير المقدمػػػة، وىػػػو التعمػػػيـ الػػػذي يأخػػػذ فػػػي اعتبػػػاره كيػػػؼ يعمػػػؿ الػػػدماغ
بنػػػاء المصػػػفوفات ، ، و ترميػػػزالمعمومػػػات، وصػػػنع االرتباطػػػات، وطػػػرؽ التخػػػزيف لممعرفػػػة، وال

 (,4ٔٗGranleafٖٕٓٓ) .وعمميات التذكر
يسػتند إلػى افتراضػات  والػتعمـالسمطي بأنو : أسموب أو منيج شػامؿ لمتعمػيـ  ناديا وتعرفو 

عمػػـ األعصػػاب الحديثػػة التػػي توضػػح كيفيػػة عمػػؿ الػػدماغ بشػػكؿ طبيعػػي وتسػػتند إلػػى التركيػػب 
،  السػػمطي ناديػػافػػي مراحػػؿ تطػػوره المختمفػػة" . ) التشػػريحي لمػػدماغ البشػػري وأدائػػو الػػوظيفي

ٕٓٓٗ ، ٔٓٛ . ) 
: نمػػػوذج تدريسػػػي يجمػػػع عػػػدًدا مػػػف العناصػػػر المتصػػػمة  بأنػػػوـ .ىػػػارديمف  مػػػال وتػػػرى

، وربط كؿ عنصر بما أوضػحو عممػاء األعصػاب عػف كيػؼ عمى البحث لقائـبالتدريس الفعاؿ ا
س الفعػػاؿ الػػذي ييػػدؼ إلػػى جعػػؿ عمميػػة يػػتعمـ الػػدماغ ؟ ، ويتضػػمف المالمػػح الرئيسػػة لمتػػدري

 ( ٕٗ، ٖٕٔٓالتدريس متكاممة لكؿ مف التالميذ والمعمميف . )مال ـ .ىارديمف ،
مسػتمدة  قواعػدإريؾ جنسف بأنو : توظيؼ استراتيجيات قائمة عمى مبادئ أو  ويعرفو 

وتيتـ بأمثؿ غ ، ، تراعي طبيعة عمؿ الدمااغ. وىو طريقة لمتفكير في التعمـمف فيـ عمؿ الدم
، والوصوؿ إلى مزيد مف المتعمميف بقميؿ مف بيدؼ اتخاذ القرارات الصحيحة ؛طريقة يتعمـ بيا

 ( ٜٔ-ٛٔ،ٕٗٔٓ،الخفاؽ.)إريؾ جنسف 
مف عػرض التعريفػات السػابقة بػأف ىنػاؾ تصػورات مختمفػة لمػتعمـ الموجػو لمػدماغ  نستخمص

دماغ  والتشػويؽ ، وتػوفير بيئػة تتنػاغـ مػع الػ تصفو بأنػو نظريػة فػي الػتعمـ تقػـو عمػى الثػارة والمتعػة
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، وأنو أسموب أو مػنيج شػامؿ يسػتند إلػى فيـػ تركيػب الػدماغ وكيفيػة وتسمح بأف يعمؿ بشكؿ طبيعي
عممو، وفيـ عممية التعمـ في ضػوء بنيػة المػخ ووظيفتػو ، وأنػو نمػوذج تدريسػي يضـػ مجموعػة مػف 

مبػادئ  حث ، وأنو توظيػؼ اسػتراتيجيات قائمػة عمػىالعناصر المتصمة بالتدريس الفعاؿ القائـ عمى الب
 طبيعة عمؿ الدماغ . اعي، وطريقة لمتفكير تر مستندة مف فيـ عمؿ الدماغ

 إنى انذياغ : انًستنذانتعهى  يزاحم

الموجو لمدماغ مجموعة مف المراحؿ أو الخطوات وسوؼ تستعرض  التعمـ يتضمف
)سميماف (ٙٓٔ-ٖٓٔ ،ٕٗٓٓالسمطي، اديان) لدراسة ماغالباحثة مراحؿ التعمـ الموجو لمد

  (ٓٔٔ-ٜٓٔ،ٕٔٔٓيوسؼ،
 :عدادلاألولى : ا المرحمة

، دماغ المػتعمـ بالترابطػات الممكنػة وتجيز ،لمتعمـ الجديدىذه المرحمة إطار عمؿ  توفر
، ع وتصػػور ذىنػػي لممواضػػيع ذات الصػػمةىػػذه المرحمػػة عمػػى فكػػرة عامػػة عػػف الموضػػو  تشػػتمؿو 

خمفية أكثر عف الموضوع كمما كاف أسرع في تمثيؿ المعمومات الجديدة  وكمما كاف لدى المتعمـ
 ومعالجتيا . 

 االجراءات التي يجب عمى المعمـ أف يؤدييا في ىذه المرحمة : أىـ
 بيئة صفية إثرائية . تجييز .1
 ، و خاؿ مف التيديد .مناخ صفي يدفع لمتحدي والمنافسة توفير .2
مػػف خػػالؿ تعػػرؼ االرتباطػػات الشػػبكية بػػيف  عقػػوؿ المتعممػػيف لمموضػػوع الجديػػد تييئػػة .3

 الخبرات السابقة وخصائص الموضوع الجديد .
 الثانية : االكتساب:  المرحمة

تواصؿ األعصاب بعضيا مع  أو صبيةىذه المرحمة عمى أىمية تشكيؿ ترابطات ع تؤكد
 :المنافسػػة والمحاضػػرة وأدوات بصػػرية ومثيػػرات بيئيػػةومػػف مصػػادر االكتساب اآلخػػر،الػػبعض 

ىػػذه  ،وتعتمػػدوخبػػرات فػػي كػػؿ مكػػاف ولعػػب الػػدور والقػػراءة والفيػػديو والمشػػاريع الجماعيػػة ...
القبميػة أكبػر  الخبػرة، وكممػا كانػت ات بشكؿ كبير عمى الخبرة السػابقةالخطوة في تكويف الترابط

 زاد احتماؿ حدوث لحظة االكتشاؼ أو االستبصار.
في  االجزاءاث انتي يجب عهى انًعهى أٌ يؤدييا أىى

 ىذه انًزحهت :
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 استراتيجيات تدريسية تتناغـ مع طبيعة عمؿ الدماغ. استخداـ .1
 . خبرات مرتبطة ببيئة المتعمـ توفير .2
 .آمفبيئة تعمـ حقيقية تجعؿ المتعمميف يجربوف أشياء جديدة بشكؿ  توفير .3

 (: لسيابالثالثة : التفصيؿ )ا المرحمة
يعطػػى المػػخ  وفييػػا ،تعميػػؽ الفيػػـىػػذه المرحمػػة عػػف تػػرابط المواضػػيع وتػػدّعـ  تكشػػؼ

 إدمػػاجفرصػػة ليقػػـو بالتصػػنيؼ واالنتقػػاء والتحميػػؿ واالختبػػار وتعميػػؽ الػػتعمـ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ 
 الطمبة في األنشطة الصفية مف أجؿ فيـ أعمؽ وتغذية راجعة. 

االجزاءاث انتي يجب عهى انًعهى أٌ يؤدييا في  أىى

 ىذه انًزحهت :

 ( .ماغ )استراحة عقميةالتالميذ فترة راحة لمد إعطاء .1
 أنشطة)في أنشطة تعممية متنوعة مف أجؿ فيـ أعمؽ وتغذية راجعة ميذالتال إدماج .2

 ( المتعددةالذكاءات 
 الرابعة : تكويف الذاكرة :  المرحمة

فال يعني  ،ىذه المرحمة إلى تقوية التعمـ واسترجاع المعمومات بشكؿ أفضؿ تيدؼ
يرمز ما تعممو في ذلؾ اليـو بشكؿ دائـ ، فيناؾ عوامؿ استخداـ التفصيؿ أف دماغ المتعمـ س

: الراحة الكافية ، والحدة  تشمؿ استرجاعوأخرى تساعد في تحقيؽ دواـ التعمـ وسيولة 
رحمة النمو، وحاالت المتعمـ، ، وم، والتغذية، ونوع الترابطات وكميتياوالسياؽاالنفعالية، 

 التعمـ القبمي.و 
ى انًعهى أٌ يؤدييا في ىذه االجزاءاث انتي يجب عه أىى

 انًزحهت :

 الراحة الكافية . توفير .1
 األسئمة التقويمية عمى التالميذ بأسموب جميؿ وشيؽ. عرض .2

 الكروييف :  لمنصفيفالخامسة : التكامؿ الوظيفي  المرحمة
بشكؿ أكبر وتوسيعو والضافة  زيزهتع بيدؼىذه المرحمة باستخداـ التعمـ الجديد  تيتـ
يصبح التعمـ الجديد متينا وعميقا وسيال لوجود ترابطات عصبية متشعبة بشكؿ  إليو. وبيذا



 ٕٔ٘ 

فالخاليا العصبية المنفردة ليست ذات أىمية بينما تداخميا  .ىائؿ بيف الخاليا العصبية
 وتشابكيا وتناغميا وتكامميا ىو أساس التعمـ األفضؿ والمنشود .

في ىذه االجزاءاث انتي يجب عهى انًعهى أٌ يؤدييا  أىى

 انًزحهت :
المعممة التالميذ مشاكؿ إضافية ترتبط بواقع الموضوع المطروح بحيث يعزز مف  إعطاء .1

 اكتساب الخبرات .
، مف أجؿ تكويف ترابطات وتطوير الحقةموضوع الدرس بالمواضيع ال عالقةالمعممة  تبيف .2

 ترابطات صحيحة وتقويتيا في الدماغ .
نى انذياغ نتذريس إ انًستنذانتعهى  ثاستزاتيجيا بعط

 انقزاءة نتالييذ انصف انخايس االبتذائي :
، فبعضيا تنمي كامؿ يمية لمتعمـ الموجو لمدماغاالستراتيجيات التعم مف عديدٌ  وىناؾ

، ومف ثـ فإف الباحثة سوؼ الدماغ األيسر تنمي، وأخرى الدماغ، وبعضيا تنمي الدماغ األيمف
وأنشطة ذكاءات متعددة متنوعة ؛ تعزز مف تكامؿ تسعى إلى استخداـ استراتيجيات تدريسية 

جانبي الدماغ ليعمؿ الدماغ بشكؿ كمي وعدـ االعتماد عمى أحد نصفي الدماغ فقط ، وىذه 
 : . كاآلتياالستراتيجيات ىي 

 استراتيجية التدريس التبادلي  ٔ
ساعد عمى ، وتتعمـ المغة وخاصة الفيـ القرائي استراتيجية التدريس التبادلي في تستخدـ

 ع ػػاألربتنشيط جانبي الدماغ عند المتعمميف مف خالؿ تفاعميـ وتدريبيـ عمى الميارات المغوية 
 (ٖٕٙ، ٜٕٓٓعزو عفانة، يوسؼ الجيش، )التمخيص(. –التساؤؿ  –توضيح ال –التنبؤ ):

إبراىيـ بأنو : النشاط التعميمي أو التدريس الذي يحدث في صورة حوار بيف  مجدي ويعرفو
تعمـ ، وتعتمد استراتيجية التدريس التبادلي عمى المتعمميف فيما يتعمؽ بموضوع الدرسمعمـ والال

 (ٜٗٔ، ٕ٘ٓٓ، لتحسيف مستوى الفيـ لممتعمميف .)مجدي إبراىيـ؛ التعاوني
التعميمي الذي يأخذ شكؿ الحوار المتبادؿ بيف المعمـ  النشاط: بأنوزيتوف  حسف ويعرفو

ميذ مع بعضيـ البعض( حوؿ فقرة مف مقروءة ، مما يترتب عميو والتالميذ )أو بيف التال
يرى  أف التدريس التبادلي يعد أحد استراتيجيات التدريس الحديثة التي تنضوي  كما، تعمميـ

 (ٚٛٔ، ٕٙٓٓإجراءتيا عمى تحفيز التفكير لدى التالميذ )حسف زيتوف ،
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والحوار المدعـ مف قبؿ  شةأوزاكس بأنيا استراتيجية تعتمد عمى المناق لوري وتشير
، والتساؤؿ، والتوضيح ، والتمخيص ،ـ وفؽ أربع استراتيجيات فرعية ىي: التنبؤ، وتتالمعمـ

وتعتمد ىذه االستراتيجية عمى فنية التفكير بصوت مرتفع وعمى نمذجة الميارات المراد إتقانيا 
 ( ٙ٘ٔ،ٕٓٔٓ)ماىر عبد الباري ، 

، ويشارؾ المعمـ والتالميذ رة عمى التحدث الشفويي بصورة كبيالتدريس التبادل ويعتمد
بمسؤلية توليد األسئمة والشرح والتنبؤ وتنقؿ مسؤلية التقدـ في النقاش عف قصد إلى التالميذ 

 (ٖ-ٕ،ٕٙٓٓ،)روبرت مارزانوا
تنفيذىا باستخداـ  لـ تكف استراتيجية التدريس التبادلي تعتمد عمى أنشطة يتـ لذا

نما الورقة والقمـ عبد  ماىر).ةصممت ىذه االستراتيجية في شكؿ مناقشة حواري، وا 
 (ٜٙٔ ،ٕٓٔٓ،الباري

عمى  تعتمدتدريسة  استراتيجية التبادلي التدريسمف التعريفات السابقة أف  يتضح
خالؿ  مفبيف المتعمميف بعضيـ البعض تتـ  أوالحوار وتبادؿ المعمومات بيف المعمـ والمتعمـ 

ت ا( بيدؼ تنمية ميار التمخيص -التساؤؿ  –التوضيح  -ؤلتنباالمغوية األربعة ) األنشطة
 الفيـ القرائي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي .

 انتذرس انتبادني : أنشطت

 : يأتياستراتيجية التدريس التبادلي مجموعة مف األنشطة الفرعية وفقا لما  تضـ
 التنبؤ (1)

عبِّر بو التمميذ عف توقعاتو لما الناقة بأنو " تخميف تربوي يُ  مودرشدي طعيمة ومح يعرفو
النص وما ال  ما يعرفو التمميذ اآلف مف بيفيقولو المؤلؼ مف خالؿ النص ، أو إنو جسر 

 (ٕٔٔ،  ٕٙٓٓمحمود الناقة ، ،يعرفو.)رشدي طعيمة
 لمتالميذ التنبؤ بما يتضمنو النص مف خالؿ: ويمكف

راءة بالصور إف وجدت ، ق العنواف األصمي والعناوييف الفرعية ، االستعانة قراءة
 ، قراءة الجممة األخيرة مف الفقرة األخيرة ، مالحظة األسماء بعض الجمؿ في الفقرة األولى
 والجداوؿ والتواريخ واألعداد. 
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ة ، وضع توقعات ، تحديد اليدؼ مف القراءاستدعاء وتنشيط المعرفة السابقة يساعد في والتنبؤ
، وذلؾ بدفع التالميذ إلى التحقؽ مف صحة صر المثير لمدافعيةقـو مقاـ العن، يحوؿ النص المقروء

 (ٗ٘ٔ ،ٜٕٓٓ ،وأخروف  فيشر ما قاموا بو مف تنبؤ أو عدـ صحتو . )دوجالس
  التوضيح (2)

تيضاح عف أفكار معينة في الموضوع، أو العممية التي يقـو فييا التالميذ باالس ىي
؛ ستراتيجية الفرعية فيـ المعموماتاال، واليدؼ األساسي مف ىذه مفاىيـ يصعب عمييـ فيميا

ما  وىمف عناصر االستراتيجية التبادلية لدورىا الميـ في توضيح محت اميمً  الذلؾ يعد عنصرً 
 (ٙٛٔ، ٜٕٓٓ.)محسف عطية ، نويتعممو 
، واستخداـ زمالئيـ في تعرؼ راقبوف مدى استيعابيـ لما يقرؤوفيجعؿ التالميذ ي يضاحلوا  
الشخصية، أو بخبراتيـ  وف، وربط بيف ما يتعمموف أو يقرؤ أو غير الواضحة ى الكممات الصعبةعم

 (ٗ٘ٔ ،ٜٕٓٓ ،خروفآلذي حوليـ.)دوجالس فيشر و ، أو بالعالـ ابنصوص أخرى
  التساؤؿ (3)

، ح مجموعة مف األسئمة حوؿ ما يقرأالعممية التي يقـو فيو التمميذ بصياغة وطر  ىي
، عمومات المتضمنة في النص المقروءة الموتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى تحديد أىمي

 (ٚٚٔ، ٕٓٔٓوصالحيتيا أف تكوف محور تساؤالت .)ماىر عبد الباري ،
، وتعمُّـ أنواع ميذ عمى األفكار الرئيسة في النصالتساؤؿ عمى تركيز انتباه التال ويساعد

، ئإلى ش ، وتمؾ التي ال ُتوصميـإلى المعمومات التي يبحثوف عنيا األسئمة التي ُتوصميـ
، كما يستخدـ التمميذ ما لديو مف خبرات كير العمياوُيشجع األسئمة التي تقيس مستويات التف

 ( ٗ٘ٔ ،ٜٕٓٓ،ومعارؼ لإلجابة عف كافة التساؤالت المطروحة. )دوجالس فيشر وأخروف 
 التمخيص (4)

ا وأف يضعوى ؤونياالتمخيص مف التالميذ أف يحددوا الميـ مف المعمومات التي يقر  يتطمب
 مًعا في عباراتيـ الخاصة .

األفكار األساسية  وربط، مى تعرؼ وتحديد األفكار األساسيةيساعد التالميذ ع والتمخيص  
 ـ ػ، كما يساعد التالميذ عمى تذكر ما تالضروريةبعضيا مع بعض، وحذؼ المعمومات غير 

 ( C.R.Adler 2012,34قرأتو .)
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في  تنفيذ استزاتيجيت انتذريس انتبادني خطٌاث

 : انبحج انحاني

 ٗكؿ مجموعة تحتوي مف  ،جموعات تعاونية غير متجانسةالمعمـ التالميذ إلى م يقسـ .1
 تالميذ.  ٙإلى 

 ، وتوجيو المجموعة لمعمؿ التعاوني وتبادؿ المعمومات واألفكار.قائد لكؿ مجموعة تعييف .2
ة السابقة مف خالؿ إثارة ، ويتـ فييا تنشيط المعرفدأ عممية التنبؤ قبؿ قراءة الدرس، وتبالتنبؤ .3

، مف خبرات سابقة حوؿ موضوع الدرسبعض التساؤالت، بيدؼ التعرؼ عمى ما لدى التالميذ 
، وفي ىذه الحالة النص ؿالتالميذ عف تنبؤاتيـ حو ويسأؿ ،يبدأ المعمـ المبادرة في الحوار حيث
وقعات عما يتضمنو ، ويحاولوف وضع مجموعة مف التنبؤات أو التالتالميذ عنواف الدرس يقرأ

، وتوظيفو لفنية التفكير بصوت معاينة الصور والعناويف الرئيسة النص مف معمومات مف خالؿ
 . موضوععممية التنبؤ عند قراءة ال وتتوقؼ ،مرتفع

المعممة بقراءة الفقرة األولي قراءة جيرية ثـ تطمب مف التالميذ قراءة الفقرة قراءة  تبدأ .4
 . الصامتةقراءة صامتة ممتزميف بمعايير ال

الكممات أو الجمؿ غير المفيومة مف  تحديدالمعمـ مف المجموعات  يطمب حيث التوضيح، .5
(، ثـ االستماع إلى المفيومة؟غير  التعبيراتأو  الكممات)ما  تيخالؿ عرض السؤاؿ اآل

، ثـ يطمب المعمـ مف تالميذ المجموعات األخرى لمعاني الغامضة مف قائد المجموعةا
، ويدعـ ذه الجاباتباالستماع لي ويقـو ،عف أسئمة المجموعة صاحبة السؤاؿ الجابة

 .تيي جميع المجموعات مف االستيضاح، وىكذا حتى تنالصحيح منيا، ويصحح الخطأ
وفييا تطمب المعممة مف المجموعات وضع أسئمة لمفقرة المقروءة ولمنقاط  التساؤؿ .6

 ، وتتمقي الجابات مف التالميذ جموعةبالفقرة، ثـ تتمقي األسئمة مف كؿ م يةاألساس
 وفييا يمخص التالميذ الفقرة في جممة واحدة أي وضع فكرة رئيسة لمفقرة  التمخيص .7
الخطوات  متبعيفبالكيفية السابقة نفسيا  اآلتيةينتقؿ التالميذ بعد ذلؾ لقراءة الفقرة  ثـ .8

 السابقة  
لى التنبؤات األولى والتحقؽ االنتياء مف الموضوع يطمب مف التالميذ الرجوع إ وبعد .9

 منيا واستبعاد منيا ما خالؼ التوقعات .
 استراتيجية الحوار والمناقشة ٕ
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وتفاعؿ  واألفكار اآلراءالحوار والمناقشة بأنيا" حوار منظـ يعتمد عمى تبادؿ  استراتيجية ُعِرفت
ميف مف خالؿ األدلة ، فيي تيدؼ إلى تنمية ميارات التفكير لدى المتعمالخبرات داخؿ قاعة الدرس

 (.ٕٕالتي يقدميا المتعمـ لدعـ االستجابات في أثناء المناقشة ")األكاديمية المينية لممعمميف ،
، ويؤكد العقؿ البشري أنو ال ينمو إال في كف أف يأتي ضمف التدريس التبادليما يم وىو

)إبراىيـ  .الدماغ  ، لذا كانت المناقشة والحوار مف الطرؽ المتوافقة مع أبحاثاجتماعيمحيط 
 (٘ٙٔ، ٕٔٗٔ مسمـ،

يقة ، وطريقة المناقشة طر وار الشفوي بيف المعمـ والتالميذالمناقشة عمى الح وتقـو
المطروحة يمكف تنمية  اآلراء، فعف طريقة إعماؿ العقؿ في فعالة في تنمية ميارات الفيـ

 . بداعيلوا والتذوقيميارات الفيـ الحرفي واالستنتاجي والناقد 
تنفيذ استزاتيجيت انحٌار ًانًناقشت في  خطٌاث

 : انبحج انحاني

 المعممة أىداؼ المناقشة . تحدد .1
 موضوع المناقشة إلى عناصر . تقسـ .2
 المعممة األسئمة وتناقش التالميذ في كؿ جزء عمى حدة . تطرح .3
  يمخص المتعمموف ما تـ التوصؿ إليو . ثـ .4
 الفيـ القرائي. -ثانًيا
 الربط الصحيح بيف بأنوالقرائي  الفيـومحسف عبد رب النبي  إسماعيؿ مصطفى عرؼ :

خراج المعنى مف السياؽالرموز وا ، المعنى المناسب ، وتنظيـ األفكار، واختيار لمعنى، وا 
في بعض األنشطة المغوية. )مصطفى إسماعيؿ، محسف عبد رب  تخدامياوتذكرىا ، واس

 (ٓٗ،  ٕٕٓٓالنبي،
 عممية عقمية بنائية تفاعمية يمارسيا القارئ مف خالؿ عبد الباري بأنو  ماىر وعرفو

، ويستدؿ عمى ىذه العممية مف ة استخالصو لممعنى العاـ لمموضوعمحتوى قرائي؛ بغي
خالؿ امتالؾ القارئ مجموعة مف المؤشرات السموكية المعبرة عف ىذا الفيـ ، ويتـ ىذا 

فيـ القرائي المعدة ليذا الغرض مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا القارئ في اختبارات ال
 ( ٖٔ-ٖٓ، ٕٓٔٓ، باري. )ماىر عبد ال
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تنمية القدرة عمى القراءة والتقاط المعنى مف المادة المقروءة ىو أحد األىداؼ الرئيسة  ويعد
 أىمية الفيـ القرائي وتنمية مياراتو إلى عدة أسباب أىميا :  وترجع لممرحمة االبتدائية ،

)وحيد حافظ (ٕٛ،ٕٔٓٓ)محمد  فضؿ اهلل،(ٓ٘، ٜٜٜٔ()حسني عصر ٜ٘ٔ، ٜٜٓٔنواؿ عطية،)
 (ٕ( )ريما الجرؼ ، ٙٙ،ٜٕٓٓ رجب،)ثناء (ٕٚٓ،ٜٕٓٓ، سعيد ينة)بس(ٚٙٔ-ٙٙٔ،ٕٛٓٓ

، في ف عمى االختيار بيف الغث والثميفقادري ءلعداد أبنا لتربوييفالقرائي ىو أداة ا الفيـ -
جوانبو ، وما يتبع ذلؾ التغير مف انفجار ظؿ عصر يتسـ بالتغير السريع في كافة مظاىره و 

 معرفي وثقافي. 
، بؿ الكتساب قط لمنجاح في مادة المغة العربيةعمى القراءة والفيـ مطموبة ليست ف القدرة -

 ، وفي جميع مراحؿ العمر.في جميع المواد الدراسية لمعموماتالمعارؼ وا
عمومات واالحتفاظ بيا لمدة مف أىـ العوامؿ التي تساعد المتعمـ عمى تثبيت الم الفيـ -

، أما التعمـ الذي يتـ دوف فيـ فإنو يكوف تعمًما ألًيا نتيجة الحفظ والتكرار والذي طويمة
 يكوف عرضو لمنسياف .

رعة تصحيح ما ، ويسيؿ عمييـ سمؿ مف أخطاء التالميذ في القراءةالفيـ القرائي يق إف -
قة وثيقة بيف القراءة الجيدة والفيـ حيث أثبتت الدراسات وجود عال ،يقعوف فيو مف أخطاء

، كممة ٓٓٔأخطاء شفيية في كؿ  4ٛ٘رتظير في أف القراء الضعفاء يخطئوف بمقدا
 مف%ٔ٘كممة ، كما أثبتت الدراسات أف  ٓٓٔفقط في كؿ 4ٕٔويخطئ القراء المجيدوف

، ذلؾجيديف إلى ، بينما ال ترجع أخطاء القراء المء الضعفاء ترجع إلى تغيير المعنىأخطا
، وىذا يشير رعة في تصحيح أخطائيـ مف الضعفاءكما أف المجيديف في القراءة أكثر س

إلى أف المشكمة األساسية لمقارئ الضعيؼ ىي فقر المعنى الناتج عف قصور في الفيـ 
 القرائي .

 القرائي يرتقي بمغة التمميذ ويزوده بأفكار ثرية ومعمومات مفيدة . الفيـ -
، والتوصؿ إلى عالقات جديدة مميذ عمى التعمؽ في النص المقروءالتالقرائي يساعد  الفيـ -

 ، ومف ثـ يكتسب التمميذ الثقة بالنفس .
صدار التالميذ ميارات النقد الموضوعي، ويعود عمى إبداء الرأي القرائي يكسب الفيـ - ، وا 

 األحكاـ المقرونة بما يؤيدىا .
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بؤ مف خالؿ المعمومات المقدمة في النص القرائي ينمي لدى التمميذ القدرة عمى التن الفيـ -
 المقروء. 

، فيرفع مستوى كفاءتو اًسا عميًقا بالسيطرة عمى تفكيرهالفيـ القرائي التمميذ إحس يعطي -
 التفكيرية ، ويجعمو أكثر مغامرة بأفكاره .

، واستدعائو لممعرفة أسيؿ تمميذ أطوؿ وأكثر دعًما واتقاًناالقرائي استجابة ال الفيـ يجعؿ -
 أيسر .و 
، مما يجعؿ دوره إيجابًيا وأكثر ة الثارة والجذب لمخبرات الصفيةدرج مفالقرائي  الفيـ يرفع -

 فاعمية ، وبالتالي يؤدي إلى رفع تحصيمو المعرفي .
، وفي رؤية عف اآلخريف في الميارات المغوية القرائي التمميذ متميزًا الفيـيجعؿ   -

 االحتماالت التي ال يراىا اآلخروف. 
 إبراز أىمية الفيـ القرائي في المجاالت اآلتية :  ةعمى ما سبؽ يمكف لمباحث ناءً وب

عمـ مف ويمكف المت ،حيث يرتقي الفيـ القرائي بمغة المتعمـ لممتعمـالثقافي والفكري  المجاؿ
. المقدمةوينمي قدرة المتعمـ عمى التنبؤ مف خالؿ المعمومات  .السيطرة عمى ميارات المغة

 المتعمـ سيولة تطبيؽ ما تعممو في مواقؼ جديدة بناء عمى ما تـ فيمو .ويوفر لدى 
؛ في تحقيؽ التفوؽ الدراسي، والنجاح في كافة المواد يسيـ حيث لممتعمـالتعميمي  المجاؿ

.كما يساعد لممعرفة ءً ، واستدعااستجابة أكثرويجعؿ المتعمـ  .وليس في مادة دراسية محددة
عمومة أطوؿ أثرًا في ذىف وبقاء الم ،ـ نتيجة لسرعة فيـ المقروءعمى توفير وقت وجيد المتعم

 وعدـ المجوء إلى التكرار البقائيا في الذاكرة.  ،المتعمـ
الذات، والقدرة عمى لممتعمـ حيث ينمي لدى المتعمـ الثقة بالنفس وتقدير  نفعاليالنفسي واال  المجاؿ

 ،لمتعمـ بالمتعة بسبب فيـ لممقروء، وشعور انقد البناء القائـ عمى الفيـ، وشيوع اليإبداء الرأ
 عف تنمية ميولو القرائية . فضالً ، إتجاىات إيجابية نحو القراءة وتكويف

 :يياراتوانفيى انقزائي ً يستٌياث

 مثؿفمنيـ مف قسميا إلى ثالث مستويات  ،القرائي الفيـ مستوياتتصنيفات  تعددت
ومنيـ مف  ،ٜٜٛٔورشدي طعيمة  ،(.(Karlin Robert,1984تصنيؼ كارليف روبرت

سارة و  (Harris & Smith ,1980) صنفيا إلى أربع مستويات مثؿ تصنيؼ ىاريث وسميث
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 صنؼ إلى خمس مستويات مثؿ األخروالبعض  ،(,Sara Thompsonٕٓٓٓ)طومسوف
 حافظ . ووحيدمحمود الناقة  وتصنيؼ(، ٕٔٓٓإسماعيؿ ،  مصطفى)

 امف استعراضي ةالباحث تخمصبحوث السابقة  وفي ضوء األدبيات والدراسات ، وال 
ي لتالميذ الصؼ الخامس لتمؾ الميارات ومستوياتيا إلى قائمة مقترحة بميارات الفيـ القرائ

 وتـ تضمينيا في خمس مستويات كما يمي : ،االبتدائي
 : اآلتية: المستوى الحرفي ، ويتضمف مستويات الفيـ أوال

 ؽ .الكممة مف خالؿ السيا ىمعن تحديد (ٔ)
 مضاد الكممة في السياؽ . تحديد (ٕ)
 المعمومات المكتسبة مف المقروء . تحديد (ٖ)
 األحداث والمعمومات حسب تسمسميا الزمني في النص . ترتيب (ٗ)

 : اآلتية: المستوى االستنتاجي، ويتضمف مستويات الفيـ ثانيا
 الفكرة الرئيسية مف الموضوع المقروء . استنتاج (٘)
 لموضوع المقروء .األفكار الفرعية مف ا استنتاج (ٙ)
 عنواف مناسب لمموضوع المقروء . استنتاج (ٚ)
 ىدؼ الكاتب مف الموضوع المقروء . استنتاج (ٛ)
 بيف األفكار الفرعية والرئيسة لمموضوع المقروء. يميز (ٜ)

 :اآلتية:المستوى الناقد ، ويتضمف مستويات الفيـ  ثالثا
 بيف ما ييتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ بو . التمييز (ٓٔ)
 ف التعبير الحقيقي والخيالي .بي التمييز (ٔٔ)
 في المقروء . تالحكـ عمى ظاىرة أو شخصية ورد إصدار (ٕٔ)
 بيف األفكار األساسية واألفكار الثانوية . التمييز (ٖٔ)

 :اآلتية: المستوي التذوقي ، ويتضمف مستويات الفيـ  رابعا
 تحديد التعبير األجمؿ أو األقوى مف التعبيرات المقدمة .  (ٗٔ)
 لتعبير في المقروء )سخرية ،  جد ، ىزؿ (بيف أشكاؿ ا التمييز (٘ٔ)
 تحديد األلفاظ والعبارات ذات االيماءات الجميمة في النص .  (ٙٔ)
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 :اآلتية: المستوى  االبداعي ، ويتضمف مستويات الفيـ خامسا
 يذكر أكبر عدد ممكف مف الكممات المرادفة لكممة معينة .  (ٚٔ)
 حموؿ جديدة لمشكمة وردت في الموضوع المقروء . اقتراح (ٛٔ)
 أكبر عدد مف العنوايف لمموضوع المقروء . اقتراح (ٜٔ)
 يتنبأ بنياية الموضوع بناًء عمى مقدماتو .    (ٕٓ)
 انبحج ًإجزاءاتو انتجزيبيت:  أدًاث

 البحث الحالي وفؽ االجراءات اآلتية :  يسير
 قائمة بميارات الفيـ القرائي المناسبة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي مف خالؿ:  تحديد .1
 والدراسات السابقة ؛ التي تناولت ميارات القراءة ، والفيـ القرائي .   البحوث 
 العربية واألجنبية في مجاؿ الفيـ القرائي . األدبيات 
 المعيارية الخاصة بتدريس القراءة بالمرحمة االبتدائية. المستويات 
 تدريس القراءة  بالمرحمة االبتدائية . أىداؼ 
 لخامس االبتدائي .معمـ المغة العربية لمصؼ ا دليؿ 
 في، لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي الالزمةاستبانة لتحديد ميارات الفيـ القرائي  إعداد 

مشتممة عمى خمس مستويات رئيسة )الفيـ الحرفي ، الفيـ االستنتاجي،  صورتيا األولية
ميارات ، ويندرج تحت كؿ مستوى عدد مف اللفيـ التذوقي ، الفيـ البداعي(، االفيـ الناقد

( ميارات فرعية، ٗالتي تنتمي لذلؾ المستوى ؛ فقد تضمف مستوى الفيـ الحرفي )
( ميارات فرعية ٗ( ميارات فرعية ، ومستوى الفيـ الناقد )ٗومستوى الفيـ االستنتاجي )

( ميارتاف ٕ( ميارات فرعية ، ومستوى الفيـ البداعي )ٖ) ي، ومستوى الفيـ التذوق
 مجموعة مف المحكميف .عمى  وعرضيا ،فرعيتاف 

 إلى الصورة النيائية لقائمة ميارات  التوصؿالمحكموف أرائيـ حوؿ القائمة ، وتـ  أبدى
مشتممة عمى خمس مستويات ،  ،الفيـ القرائي المناسبة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي

 ( ميارة فرعية لمفيـ القرائي.ٕٔويندرج تحتيا )
 اتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ .دروس القراءة وفؽ بعض استر  إعداد .2
 القراءة. دروساألسس التي يبنى عمييا  تحديد 
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 القراءة وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ  . لتدريساألىداؼ العامة والجرائية  تحديد 
 وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ  . اراءة  وتنظيميقال دروسمحتوى  اختيار 
 دريسية مناسبة لمتعمـ المستند إلى الدماغ .ت استراتيجياتأساليب و  اختيار 
 في التدريس. المستخدمةالتعميمية  والوسائؿاألنشطة التعميمية  تصميـ 
 أساليب التقويـ . تصميـ 
 والوصوؿ إلى الصورة النيائية ة وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغالمصوغ الدروس تحكيـ ،

 لو .
 البحث . مجموعة لتالميذاختبار الفيـ القرائي  إعداد .3
مف  التأكدو  ،ومعامؿ التمييز ،السيولة والصعوبة عامؿم لحساباالختبار استطالعًيا  تجريب .4

 وجاءت،  ‚٘ٚو  ‚ٖٗمعامالت السيولة والصعوبة تتراوح بيف  نتائج وجاءتصدقو وثباتو .
 وىي  ،(ٓ‚ٜٗ(االختبار  ثبات معامؿوجاء  ،( ‚ٓ٘ ،‚ٖٖنتيجة معامؿ  التمييز تتراوح بيف )

ف عرضو عمى مجموعة مف المحكمي تـصدؽ االختبار  ولحساب ،ـ مقبولة إحصائًياقي
 ، وقد تـ تعديؿ االختبار في ضوء أرائيـ. المتخصصيف في مجاؿ تعميـ المغة

تقسيميا و عينة البحث مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بإدارة المنيا التعميمية،  اختيار .5
 ، وأخرى ضابطة (.بيةا إلى مجموعتيف)مجموعة تجريعشوائيً 

وأكدت النتائج تكافؤ  ف،ئي تطبيًقا قبمًيا عمى المجموعتياختبار الفيـ القرا تطبيؽ .6
 .  المجموعتيف

القراءة لممجموعة التجريبية وفؽ الدروس المصوغة في ضوء التعمـ المستند إلى  تدريس .7
 الدماغ ،  وتدريس القراءة  بالمعالجة المعتادة لممجموعة الضابطة.

 البعدي الختبار الفيـ القرائي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة . طبيؽالت .8
جراء المعالجة الحصائية الالزمة بيدؼ استخراج نتائج  اختيار .9 األساليب االحصائية ، وا 

 التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي.
 نتائج الدراسة ، وتفسيرىا . تحميؿ .11
 في ضوء ما تسفر عنو نتائج البحث .التوصيات والبحوث المقترحة ،  تقديـ .11
 



 ٕٔٙ 

 انبحج .. تحهيهيا ًتفسيزىا : نتائج

انخاصت بانفزض األًل ،ًتحهيهيا  تائجعزض انن – أًال  

 ًتفسيزىا :

 بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجدالفرض األوؿ عمى أنو "  ينص
الفيـ القرائي  الختباري البعد لقياسا فيمتوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية 

 المستوى الحرفي لصالح المجموعة التجريبية " . عند
مف صحة ىذا الفرض إحصائًيا تـ حساب المتوسطات الحسابية ،  ولمتحقؽ 

واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي 
كما تـ حساب قيمة )ت( وداللتيا لحساب الفرؽ  ،رفيالمستوى الح عندالختبار الفيـ القرائي 

  يوضح ذلؾ :  اآلتيبيف المجموعتيف التجريبية والضابطة. والجدوؿ 
 (ٔ) جدوؿ

 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللة الفروؽ بيف المجوعتيف المتوسطات
 المستوى الحرفي عندوالضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي  التجريبية

 

 المستوى
 

 المجموعات
 

 ن
 

 م
 

 ع
 

 مستوى الداللة قيمة ت

الفهم 
 الحرفي

 ,73 57,9 40 التجريبية
 

43,20 
 

02, 
 99,2 00,6 40 الضابطة

الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية مف  يتضح
الفيـ القرائي عند  اختباروعة التجريبية في والضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح المجم

ة التجريبية عف المجموعة المتوسط ذات قيمة أعمى في المجموع جاءالمستوى الحرفي حيث 
، والجدوؿ اآلتي يوضح ساب مربع إيتا لقياس حجـ التأثيرقامت الباحثة بح كما، الضابطة

 : يياالنتائج التي تـ التوصؿ إل
 ( ٕ)  جدوؿ

 تغير المستقؿ ) المعالجة التجريبية( في المتغير التابع تأثير الم حجـ
 القرائي ( عند المستوى الحرفي الفيـ)

 قيمة ت ن المستوى
 

 حجم الفاعلية مربع إيتا )نسبة داللته(

 كبير ,75 43,20 40 الفهم الحرفي

 ي كاف لصالح المجموعة الحرف الفيـمف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير في مستوى  يتضح



 ٖٔٙ 

( وىو  ,ٗٙ) الحرفيالفيـ القرائي  مستوىعمى  المتغير المستقؿ، حيث بمغ حجـ تأثير التجريبية
في تنمية  أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ، مما يدؿ عمى حجـ تأثير كبير
 . االبتدائيلتالميذ الصؼ الخامس  الحرفيميارات الفيـ 

 نتائج انفزض األًل : تفسيز 

القراءة المصوغة وفؽ بعض استراتيجيات التعمـ  دروسنتائج الفرض األوؿ إلى  زىتُع
 مضادىا وتحديد ،لمكممة المناسب المعنى تعرؼالمتعمميف عمى  ساعدت والتيالمستند إلى الدماغ 

 ،مومات أكثر أىمية ومعنى لمتالميذالمع جعؿ ممامف خالؿ السياؽ ، وربط التعمـ بالخبرات الحياتية 
 ساعدت كماعمى استرجاعيا.  والقدرةطويمة  لفترةالفرصة الحتفاظ التالميذ بالمعمومات  حتأتاو 

القشرة الدماغية  في وتبويبياخالؿ ترتيب األشياء  مفعمى تنظيـ معموماتيـ ضمف أنماط  التالميذ
 األحداث والمعمومات حسب تسمسميا في النص .  تنظيـمكنيـ مف ميارة  مما

 انخانيانخاصت بانفزض  ائجتعزض انن – حاني ا

 ،ًتحهيهيا ًتفسيزىا :

 بيف( ٓ‚٘ٓ)فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجدعمى أنو " الثانيالفرض  ينص
الفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيمتوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية " . نتاجيعند المستوى االست
، واالنحرافات ئًيا تـ حساب المتوسطات الحسابيةمف صحة ىذا الفرض إحصا ولمتحقؽ 

المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار الفيـ 
، كما تـ حساب قيمة )ت( وداللتيا لحساب الفرؽ بيف المستوى االستنتاجي ندالقرائي ع

   يوضح ذلؾ :  اآلتيبطة. والجدوؿ المجموعتيف التجريبية والضا
 (ٖ) جدوؿ

 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللة الفروؽ بيف المجوعتيف المتوسطات
 االستنتاجيالمستوى  عندوالضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي  التجريبية

 

 المستوى
 

 المجموعات
 

 ن
 

 م
 

 ع
 

 مستوى الداللة قيمة ت

لفهم ا
 االستنتاجي

 ,77 77,4 40 التجريبية
 

35,0 
 

02, 
 ,96 34,3 40 الضابطة
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الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية مف  يتضح
الفيـ القرائي عند  اختباروالضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية في 

التجريبية عف  لمتوسط ذات قيمة أعمى في المجموعةا جاءالمستوى االستنتاجي حيث 
، والجدوؿ اآلتي ساب مربع إيتا لقياس حجـ التأثيرقامت الباحثة بح كما، المجموعة الضابطة

 يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا :
 (ٗجدوؿ )

 عند المستوى( القرائي الفيـالمعالجة التجريبية( في المتغير التابع )المستقؿ ) تأثير المتغير حجـ
 االستنتاجي

 قيمة ت ن المستوى
 

 حجم الفاعلية مربع إيتا )نسبة داللته(

 كبير ,50 35,0 40 الفهم االستنتاجي

لصالح  كاف االستنتاجي الفيـمستوى  فيمف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير  يتضح
القرائي  الفيـ مستوىعمى  المتغير المستقؿ، حيث بمغ حجـ تأثير مجموعة التجريبيةال

أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ ، مما يدؿ عمى ( وىو حجـ تأثير كبير,ٚٗ) االستنتاجي
 لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي . االستنتاجيفي تنمية ميارات الفيـ  المستند إلى الدماغ

 نتائج انفزض انخاني : تفسيز 
، تعمـ المستند إلى الدماغة وفؽ الالقراءة المصوغ دروسإلى  الثانينتائج الفرض  ُتعزى
ثارة االنتباه وا لتنشيطفرصة  قدمتوالتي   ،التالميذ بيفالخبرات  وتبادؿالنشط  لتفاعؿالذىف وا 
 رئيسةال الفكرة استنتاجو  ،القدرة عمى قراءة ما بيف السطور وما وراء السطور مف مكنيـ مما

  واألفكار الفرعية مف الموضوع المقروء. 
ئج انخاصت بانفزض انخانج عزض اننتا – حانخ ا

 ،ًتحهيهيا ًتفسيزىا :

 بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجدعمى أنو " الثالثالفرض  ينص
الفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيمتوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية 

 لصالح المجموعة التجريبية " . دعند المستوى الناق
، واالنحرافات ئًيا تـ حساب المتوسطات الحسابيةصحة ىذا الفرض إحصامف  ولمتحقؽ 

المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار الفيـ 



 ٔٙ٘ 

القرائي عند المستوى الناقد، كما تـ حساب قيمة )ت( وداللتيا لحساب الفرؽ بيف 
   يوضح ذلؾ :  اآلتيجدوؿ . والالتجريبية والضابطة المجموعتيف

 (٘) جدوؿ
 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللة الفروؽ بيف المجوعتيف المتوسطات
 المستوى الناقد عندوالضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي  التجريبية

 

 المستوى
 

 المجموعات
 

 ن
 

 م
 

 ع
 

 مستوى الداللة قيمة ت

 
 الفهم الناقد

 ,55 04,6 40 التجريبية
 

20,26 
 

02, 
 23,2 47,3 40 الضابطة

الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة مف  يتضح
حيث  ،لفيـ القرائي عند المستوى الناقدا اختبارالمجموعة التجريبية في  لحفي التطبيؽ البعدي لصا

قامت الباحثة  كما، ة التجريبية عف المجموعة الضابطةأعمى في المجموعالمتوسط ذات قيمة  جاء
 ، والجدوؿ اآلتي يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا :ساب مربع إيتا لقياس حجـ التأثيربح

 ( ٙجدوؿ )  
 تأثير المتغير المستقؿ ) المعالجة التجريبية( في المتغير التابع  حجـ

 ى الناقدالقرائي ( عند المستو  الفيـ)
 قيمة ت ن المستوى

 

 حجم الفاعلية مربع إيتا )نسبة داللته(

 كبير ,04 20,26 40 الفهم الناقد

لصالح المجموعة  كاف الناقد الفيـمستوى  فيمف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير  يتضح
وىو حجـ  (,ٖٚ) الناقدالفيـ القرائي  مستوى عند المتغير المستقؿ، حيث بمغ حجـ تأثير التجريبية
في تنمية ميارات  أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ، مما يدؿ عمى تأثير كبير

 نتائج الفرض الثالث : تفسيرلتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  الناقدالفيـ 
القراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ  تدريس اعتمادإلى  الثالثنتائج الفرض  تُعزى

صدار األحكاـ عمى الظواىر  العميا العقمية عممياتتنمي ال والتي، الدماغند إلى المست مثؿ النقد وا 
 فضاًل عف  ، المقروء بالنصيتصؿ وما ال يتصؿ  وما، والخياؿ الحقيقة، والتمييز بيف لشخصياتوا

 حرية .توافر البيئة اآلمنة التي تتيح لممتعمـ المشاركة بشكؿ نشط والتعبير عف آرائو وفكره ب



 ٔٙٙ 

ــا ــ – رابع  ــ ع ــانفزض انزاب ــت ب ــائج انخاص  ،زض اننت

 ًتحهيهيا ًتفسيزىا :

متوسطي  بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجدعمى أنو " الرابعالفرض  ينص
الفيـ القرائي عند المستوى  الختبارالبعدي  لقياسا فيدرجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية 

 التجريبية " .لصالح المجموعة  التذوقي
، واالنحرافات ئًيا تـ حساب المتوسطات الحسابيةإحصا ضمف صحة ىذا الفر  ولمتحقؽ 

المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار الفيـ 
كما تـ حساب قيمة )ت( وداللتيا لحساب الفرؽ بيف  التذوقي،القرائي عند المستوى 

 يوضح ذلؾ :  اآلتيتيف التجريبية والضابطة. والجدوؿ المجموع
 (٘) جدوؿ

 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللة الفروؽ بيف المجوعتيف المتوسطات
 التذوقيالمستوى  عندالبعدي الختبار الفيـ القرائي  طبيؽوالضابطة في الت التجريبية

 

 المستوى
 

 المجموعات
 

 ن
 

 م
 

 ع
 

 توى الداللةمس قيمة ت

الفهم 
 التذوقي 

  ,36 94,2 40 التجريبية

03,9 
 

02, 
 ,77 ,90 40 الضابطة

مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية  يتضح
الفيـ القرائي عند  اختباروالضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية في 

التجريبية عف  المتوسط ذات قيمة أعمى في المجموعة جاءحيث ، التذوقيالمستوى 
، والجدوؿ اآلتي ساب مربع إيتا لقياس حجـ التأثيرقامت الباحثة بح كما. المجموعة الضابطة 

 يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا :
 ( ٙجدوؿ )  

 المعالجة التجريبية( في المتغير التابع لمستقؿ )تأثير المتغير ا حجـ
 التذوقي( عند المستوى مفيـ القرائي)ل

 قيمة ت ن المستوى
 

 حجم الفاعلية مربع إيتا )نسبة داللته(

 كبير ,67 03,9 40 الفهم التذوقي 
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كاف لصالح  التذوقي الفيـمستوى  فيمف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير  يتضح
الفيـ القرائي  ىمستو عمى  المتغير المستقؿالمجموعة التجريبية ، حيث بمغ حجـ تأثير 

 ـ ػأثر استخداـ بعض استراتيجيات التعم، مما يدؿ عمى ( وىو حجـ تأثير كبير ,ٙ٘) التذوقي
 لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي . التذوقيفي تنمية ميارات الفيـ  المستند إلى الدماغ

 انزاب نتائج انفزض  تفسيز : 

ة وفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ القراءة المصوغ دروسإلى  الرابعنتائج الفرض  ُتعزى
مف التعامؿ مع النص  ومكنتيـ ؛المقروء تذوؽفي تنمية قدرات التالميذ عمى  أسيمتوالتي 

 تحفيزفضاًل عف  ،والتحرر مف قيود الزمف ،التعايش معو والتحاور مع األخرييف في محتوياتوو 
 التالميذ وتعزيزىـ.

يس ، عزض اننتائج انخاصت بانفزض انخا – خايس ا

 ًتفسيزىا : ًتحهيهيا

 بيف( ٓ‚٘ٓ) فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى يوجدعمى أنو "  الخامسالفرض  ينص
الفيـ القرائي  الختبارالبعدي  لقياسا فيمتوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية 

 عند المستوى البداعي لصالح المجموعة التجريبية " .
، واالنحرافات ئًيا تـ حساب المتوسطات الحسابيةامف صحة ىذا الفرض إحص ولمتحقؽ 

يـ المعيارية لدرجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار الف
ف كما تـ حساب قيمة )ت( وداللتيا لحساب الفرؽ بي ،القرائي عند المستوى البداعي
   ذلؾ :  يوضح اآلتي والجدوؿ. المجموعتيف التجريبية والضابطة

 (ٚ) جدوؿ
 الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللة الفروؽ بيف المجوعتيف المتوسطات
 المستوى البداعي عندوالضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي  التجريبية

 

 المستوى
 

 المجموعات
 

 ن
 

 م
 

 ع
 

مستوى  قيمة ت
 الداللة

الفهم 
 اإلبداعي

 ,74 04,0 40 التجريبية
 

90,27 
 

02, 
 03,2 3 ,07 40 الضابطة

الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية مف  يتضح
الفيـ القرائي عند  اختبارالبعدي لصالح المجموعة التجريبية في  بيؽوالضابطة في التط
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لمجموعة التجريبية عف المتوسط ذات قيمة أعمى في ا جاء، حيث المستوى البداعي
، والجدوؿ اآلتي ساب مربع إيتا لقياس حجـ التأثيرقامت الباحثة بح كما، الضابطة مجموعةال

 يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا :
 (ٛجدوؿ )  

 المعالجة التجريبية( في المتغير التابع تأثير المتغير المستقؿ ) حجـ
 البداعي( عند المستوى القرائي الفيـ)

 قيمة ت ن لمستوىا
 

 حجم الفاعلية مربع إيتا )نسبة داللته(

 كبير ,94 90,27 40 الفهم اإلبداعي

البداعي كاف لصالح  الفيـمستوى  فيمف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير  يتضح
الفيـ القرائي  مستوىعمى  المتغير المستقؿالمجموعة التجريبية ، حيث بمغ حجـ تأثير 

أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ ، مما يدؿ عمى ىو حجـ تأثير كبير( و  ,ٖٛ) البداعي
 لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي . البداعيفي تنمية ميارات الفيـ  المستند إلى الدماغ

 نتائج انفزض انخايس : تفسيز 

 دستنبعض استراتيجيات التعمـ الم باستخداـالقراءة  تدريس أفإلى  الخامسنتائج الفرض  تُعزى
 مرتبطةواقعية  مشكالت طرحخالؿ  مفعمى استثارة ميارات البداع لدى التالميذ  ساعدإلى الدماغ 

إلى حموؿ  والوصوؿ لمتفكيرالمزيد مف الوقت أماـ التالميذ  وأتاح ،بخبرات المتعمـ وحياتو اليومية
 دي .تشجع عمى التح آمنةوذلؾ في بيئة  ،متعددة  وبدائؿجديدة، وأفكار إبداعية، 

 عمى نتائج الفروض تعقيب
 البيئة توفيرالقراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ ساعد عمى  تدريس 

قـو بيا الدماغ أثناء المناسبة المتناغمة مع الدماغ التي تراعي العمميات العقمية العميا التي ي
بداء وجية نظر التعبير، و   في بيئة أمنة خالية مف التيديد  هتشجع التمميذ عمى التعبير وا 

 التعمـ المستند إلى الدماغ عمى تعرؼ  تراتيجياتالقراءة باستخداـ بعض اس تدريس ساعد
 حاجات التالميذ و تصميـ مواقؼ التحدث في ضوء خبرات التالميذ وحاجاتيـ وبيئتيـ .

 يذ اغ التالمتدريس القراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدم ساعد
 ، واستثمار ما لدييـ مف معارؼ ومعمومات مختزنة.عمى التفاعؿ اليجابي مع النص



 ٜٔٙ 

 أماـ  الفرصةالمستند إلى الدماغ  تعمـالقراءة باستخداـ بعض استراتيجيات ال تدريس أتاح
، والتعبير عف أرائيـ ض أفكارىـ أماـ زمالئيـ في الفصؿالتالميذ لمتحاور والمناقشة وعر 

 مع وضع قواعد ليذا التعبير.بحرية 
 توظؼ  عمىالقراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ  تدريس ساعد

خالؿ تنفيذ نشاطات مستقمة مف  فسمنحيـ الثقة بالناقات التالميذ بصورة إيجابية، و ط
برازىا .منفردة  ، واستثمار ىوايات التالميذ وأنشطتيـ في التحدث عنيا وا 

 عمى التعمـ  شجعالقراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ  ستدري
التعاوني وتعميـ التالميذ الميارات االجتماعية التي يتطمبيا وىذا بدوره يعد تنمية لميارات 

 التعبير الشفيي التي تتميز بأنيا عممية اجتماعية.
 التي  الوسائؿلتعمـ المستند إلى الدماغ القراءة باستخداـ بعض استراتيجيات ا تدريس يقدـ

تحصيؿ المغة بأعمى قدر ممكف في تدريس التحدث  عمى–لقدراتيـ  وفًقا–تعيف التالميذ 
 وتنمية مياراتو.

 تقديـ  فيالقراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ  تدريس يساعد
 تغذية راجعة فورية مناسبة لموقؼ التحدث .

 إجراء  عمىالقراءة باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ  تدريس ديساع
عطاء مكافأت  تقدـعممية التقييـ بصورة أكثر مصداقية ومغزى ، وتقدير حتى ال الطفيؼ وا 

 . ـلتحفيز التالميذ وتشجيعي ومعنويةمادية 
 3007، و)(ٕٙٓٓلرحيـ)بد اهلل و إماـ عبد اىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف تاج ع وتتفؽ

Huang,) و ،( بوكياسؾPociask,2007( )Suad Nazer.2010 و ،)( الصبحيAl-

Subahi.2011 )، ىاغيغ  (Haghighi,2013)   
 ًانبحٌث انًقتزحت : انتٌصياث

  انتٌصياث (1)

 يأتي : اضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية توصي الباحثة بم في
 فػػي تػػدريس القػػراءة لتالميػػذ الصػػؼ  الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ اسػػتراتيجياتمػػف  الفػػادة

 الخامس االبتدائي .
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 عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية ؛ لتػدريبيـ عمػى اسػتخداـ الػتعمـ الموجػو  ضرورة
 لمدماغ في تدريس المغة العربية.

 اـ الػتعمـ الموجػو المشرفيف لمادة المغة العربية في دورات تدريبية عمى كيفية اسػتخد إدخاؿ
 ليـ متابعة معممييـ . تسنىلمدماغ لي

 التركيػػػز عنػػػد إعػػػداد منػػػاىج تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة عمػػػى إعػػػداد أدلػػػة تتضػػػمف   ضػػػرورة
 استراتيجيات التعمـ الموجو لمدماغ .

 الوسػػائؿ التعميميػػة والمعػػدات الالزمػػة فػػي مدارسػػنا مػػف أجػػؿ إنجػػاح اسػػتخداـ الػػتعمـ  تػػوفير
 تنمية الميارات المغوية . الموجو لمدماغ في 

 بممارسة األنشطة التعميمة المختمفة التي تعمؿ عمى تثبيت المعمومػات ، وتحقيػؽ  االىتماـ
 األىداؼ المرجوة .

 بتنميػػة ميػػارات الفيػػػـ القرائػػي فػػي المسػػتويات المختمفػػػة وعػػدـ االقتصػػار عمػػػى  االىتمػػاـ
 مستويات الفيـ الدنيا .

 خالؿ األنشطة المرتبطة بالحياة الواقعية  مف الشفوي بتنمية ميارات التعبير االىتماـ 
 المعمميف عمى التنوع في صياغة األسئمة في المنيج . تدريب 

 انًقتزحت : انبحٌث (2)

 اآلتية : البحوثإجراء  اقتراحضوء نتائج البحث وتوصياتو يمكف  في 
 ميةاغ في تنبرنامج في تدريس المغة العربية قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدم فاعمية .1

 بعض الميارات المغوية واالتجاه نحو المادة لتالميذ الصؼ الثالث العدادي.
استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس النصوص الشعرية في  أثر .2

 تنمية بعض ميارات التعبير الشفوي والميوؿ الشعرية لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي .
قائـ عمى التعمـ الموجو لمدماغ لتدريس القراءة في تنمية ميارات الفيـ  برنامج استخداـ .3

 السمعي وبعض الذكاءات المتعددة لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي .
القواعد النحوية في اكتساب  دريساستخداـ استراتيجيات التعمـ الموجو لمدماغ لت فاعمية .4

 الميذ الصؼ الثالث العدادي .بعض المفاىيـ النحوية وتنمية ميارات الكتابة لت



 ٔٚٔ 

بعض أنشطة الذكاءات المتعددة لتدريس المغة العربية في تنمية بعض  ستخداـا أثر .5
 الشفيية لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي .  طالقةميارات الوعي الصوتي وال

 
 انًـزاجـــ 

 انقزأٌ انكزيى  أًال  

 انًزاج  انعزبيت : حانيُا

والتعمـ والذاكرة في ضوء أبحاث الدماغ  التفكير( : ٕٔٗٔارثي )بف أحمد مسمـ الح إبراىيـ (1
 ، الرياض ، مكتبة الشوكي لمنشر والتوزيع .

 الوكالةالتعميـ والتعمـ ، دليؿ المشارؾ ،  استراتيجياتالمينية لممعمميف :  األكاديمية (2
 الكندية لمتنمية الدولية ، الموديوؿ الثاني .

النصوص المقروءة ، القاىرة، دار السحاب  فيـ(: 2013جودة أحمد طمبة ) إيياب (3
 لمنشر والتوزيع. 

: فعالية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية (ٜٕٓٓعبد اهلل سعيد الغامدي ) بسينة (4
سات درا مجمة، لثانوي بمدينة مكة المكرمةالميارات الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ األوؿ ا

 . ٕٕ٘-ٕٚٓص ص  ،الثالث، العدد الرابع، أكتوبر د،المجمعربية في التربية وعمـ النفس
( : نموذج مقترح  قائـ عمى ٕٙٓٓالسر عبد اهلل ، إماـ محمد عبد الرحمف ) تاج (5

، ٖٓٔ، العدد ٔزىر، ج، جامعة األ كمية التربية مجمة، نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ
 .ٖٔٔ-ٕٔٚص ص 

ح لتعميـ التفكير التحميمي ، ( : برنامج مقتر ٜٕٓٓعبد المنعـ رجب حسف ) ثناء (6
عدادية ، لوفاعميتو في تنمية الفيـ القرائي والعي بعمميات التفكير لدى تالميذ المرحمة ا

 ،ٗٗٔ، العدد وطرؽ التدريس دراسات في المناىج مجمة الجمعية المصرية لممناىج
 . ٖٜ-٘ٗص ص،  مارس

دار  ىرة،، القاتنمية وتعميؽ المتعددة والفيـ الذكاءات: (ٖٕٓٓعبد الحميد جابر ) جابر (7
 الفكر العربي.

، ، القاىرةالمصطمحات التربوية والنفسية معجـ: (2003، زينب النجار )شحاتة حسف (8
 الدار المصرية المبنانية.
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 ، المكتب العربي الحديث.وتعمميا، السكندرية القراءة(: ٜٜٜٔعبد الباري عصر ) حسني (9
يف الكروييف لممخ بإتقاف حروؼ اليجاء ( : عالقة النصفٜٜٜٔشاكر محمود ) حمدي (11

وط ، كمية كمية التربية بأسي مجمة، ي لدى رياض األطفاؿ بمدينة أسيوطوالفيـ القرائ
 . ٜٚٗ -ٓٛٗ ص ص ،، يونيوي، العدد السابع ، المجمد الثانالتربية ، جامعة أسيوط

: خمسوف (ٜٕٓٓفيشر، وليـ جي بروزو، نانسي فراي، جاي إيفي ) دوجالس (11
 ،، ترجمة عبد اهلل بف محمد السريعـ وتعميـ المحتوى الدراسي لمطالباتيجية لتعمُّ استر 

 جامعة الممؾ سعود .
وليد ، عيسىيتعمـ المخ الموىوب ، ترجمة مراد عمي  كيؼ( : ٕٙٓٓساوسا ) ديفيد (12

 ، زىراء الشروؽ.السيد أحمد خميفة، القاىرة
اساتيا عمى الكتاب المدرسي ، : أبحاث الدماغ الحديثة وانعك(ٖٕٓٓعبيدات ) ذوقاف (13

 .٘٘-ٕ٘، ص ، العدد الثاني ٙٚ، رقـ لسعوديةالمناىج ا مجمة
بيف المناىج  الًياالمغة اتص تعميـ( : ٕٙٓٓ، محمود كامؿ الناقة )أحمد طعيمة رشدي (14

 ايسيسكو . ،سالمية لمتربية والعمـو والثقافةمنشورات المنظمة ال ،واالستراتيجيات 
، ترجمة يعقوب نشواف في التعميـ التفكيري ساسيةاأل الميارات: (ٕٙٓٓمارزانو ) روبرت (15

 ، دار النشر .
تدريس ميارات فيـ المقروء في كتب القراءة لصفوؼ  واقعالجرؼ )د.ت (:  ريما (16

 ، جامعة الممؾ سعود . بتدائية ، كمية المغات والترجمةالمرحمة اال
بشري" آلة التعمـ والتفكير والحؿ ال المخ( : 2011عبد الواحد يوسؼ إبراىيـ ) سميماف (17

 القاىرة ، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع. ،البداعي لممشكالت "
تطبيؽ التوقعات دليؿ المعمـ ل تجاوز: (2004كارليف د. أولسف ) ،ج. كوفاليؾ سوزاف (18

، الدماـ ،ؿ، ترجمة مدارس الظيراف األىميةالكتاب األو ،أبحاث الدماغ في غرفة الصؼ
 لتربوي لمنشر والتوزيع . دار الكتاب ا

( : فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نظرية السيطرة ٕٔٔٓمختار محمد أبو زيد ) شريؼ (19
 رسالةت المغوية لدى تالميذ المرحمة االبتدائي، االدماغية في تنمية بعض الميار 

 كمية التربي، جامعة بني سويؼ .  ،ماجستير
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: أثر تدريس القراءة في ضوء (ٕٛٓٓؼ عبد القادر عمي أبو بكر )المطي عبد (21
ادة االتجاىات الحديثة ألبحاث الدماغ في تنمية عمميات الفيـ القرائي واالتجاه نحو الم

س الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدري مجمة، لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي
 . ٛٚٔ-ٖٖٔ، سبتمبر ،الجزء األوؿ ، صٖٛٔدراسات في المناىج ، العدد 

الصفي بالذكاءات  التدريس: (ٕٚٓٓانة، نائمة نجيب الخزندار )عفإسماعيؿ  عزو (21
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.المتعددة، عماف

تعمـ بالدماغ ذي الجانبيف ، وال التدريس( :  ٜٕٓٓعفانة، يوسؼ الجيش ) عزو (22
 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع .عماف

 .العربية، القاىرة، دار الفكر العربي فنوف المغة تدريس( : ٕٛٓٓأحمد مدكور) عمي (23
 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع.عماف ،والتفكير الناقد المغة:(ٕٚٓٓسامي عمي الحالؽ ) عمي (24
( : برنامج قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ٕٔٔٓمحمد محمد سعيد ) فاطمة (25

لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ، لتنمية ميارات الفيـ القرائي البداعي وعادات العقؿ المنتج 
 كمية التربية ، جامعة أسيوط . ،ماجستير  رسالة، مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية قسـ

مخ (: تحميؿ ناقد لنظرية التعمـ القائـ عمى الٕٔٓٓعبد الحميد زيتوف ) كماؿ (26
ة العممي الخامس لمجمعية المصرية لمتربي المؤتمر، وانعكاساتيا عمى تدريس العمـو

 يف، جامعة عأغسطس، كمية التربية ٔ –يوليو  ٜٕ"، ممية " التربية العممية لممواطنةالع
  . ٔٗ-ٔص صشمس ، 

( : فاعمية استراتيجية التصور الذىني في تنمية ٜٕٓٓشعباف عبد الباري ) ماىر (27
ية المصرية لممناىج وطرؽ الجمع مجمة، لقرائي لتالميذ المرحمة لعداديةميارات الفيـ ا

 . ٗٔٔ -ٖٚ، ص ص ٘ٗٔدريس، كمية التربية، عيف شمس ، العدد الت
، عمميةفيـ المقروء أسسيا النظرية وتطبيقاتيا ال استراتيجيات( : ٕٓٔٓ)  ػػػػػػػػ  (28

 عماف،  دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
 ، القاىرة ، عالـ الكتب ر تربوي( : التفكير مف منظو ٕ٘ٓٓعزيز إبراىيـ ) مجدي  (29
ما وراء المعرفة في فيـ المقروء ، دار  استراتيجيات( : ٜٕٓٓ) يةعمي عط محسف  (31

 المناىج لمنشر والتوزيع ، عماف .
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( : مستويات الفيـ القرائي وميارات الالزمة ألسئمة كتب ٕٔٓٓرجب فضؿ اهلل ) محمد (31
 مجمةالمغة العربية بمراحؿ التعميـ العاـ بدولة المارات العربية المتحدة )دراسة تحميمية ( ، 

 . ٖٖٔ-ٚٚص صالمصرية لمقراءة والمعرفة ، العدد السابع ،  الجمعيةالقراءة والمعرفة ،
 ،المغة العربية مداخمو وفنياتو تعميـ(: ٕٕٓٓ، وحيد السيد حافظ )كامؿ الناقة محمود (32

 ، جامعة عيف شمس .الجزء الثاني، القاىرة، كمية التربية
ـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية ( : أثر استخدآٜٕٓىاروف سميماف األغا ) مراد (33

بعض ميارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصؼ الحادي عشر، قسـ 
 ماجستير  ، كمية التربية ،الجامعة السالمية ، غزة . رسالةالمناىج وتكنولوجيا التعميـ ، 

ت أساليب(: ٕٕٓٓ، محسف محمود عبد رب النبي )إسماعيؿ موسى مصطفى (34 ات جاىوا 
 دار أبو ىالؿ لمطباعة والنشر ، المنيا .  ،حديثة في تدريس المغة العربية

لى إ(: تصميـ تعميمي وفقًا لنظرية التعمـ المستند ٕٓٔٓالكريـ العباسي ) مبدر عبد منذر (35
كمية  ،الفتح مجمةالدماغ وأثره في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الكيمياء، 

 . 340- 259، ص ، العدد الرابع واألربعوف، نيسافديالى، جامعة التربية األساسية
، دار المسيرة لمنشر عماف ،المستند إلى الدماغ التعمـ: (ٕٗٓٓسميح السمطي ) ناديا (36

 والتوزيع 
 .، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرةٖط، النفس التربوي عمـ: (ٜٜٓٔعطية ) نواؿ (37
الثاني عشر، مشروع إعداد  –عيارية الصؼ األوؿ ، المستويات المالتربية والتعميـ وزارة (38

 ، القاىرة .دار الصفا ،ومية لجنة المناىج ونواتج التعمـالمعايير الق
التعمـ التعاوني الجمعي  استراتيجية( : فاعمية استخداـ ٕٛٓٓالسيد حافظ ) وحيد (39

( في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى تالميذ الصؼ الخامس K-W-Lواسترتيجية )
 . ٗٚالقراءة والمعرفة ، العدد مجمةاالبتدائي بالمممكة العربية السعودية ، القاىرة ، 

، دار الفالح والمنياج المدرسي"، الكويت التفكير: (ٖٕٓٓعبيد، عزو عفانة ) وليـ (41
 .علمنشر والتوزي
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