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 كما هدفت الكشف،هدفت الدراسة الكشف عن درجة تضمين مهارات القراءة التحليلية كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية العليا

 وقام الباحث بإعداد.)ي (تحليل املحتوى
ّ  وباستخدام أسلوب املنهج الوصف. وتكاملها يف كتب اللغة العربيَّة،عن مستوى تتابعها
 وقد اعتمدت الدِّراسة الجملة وحدة لتحليل محتوى،أداة التحليل (مهارات ا لقراءة التحليلية) وتم استخراج دالالت صدق األداة وثباتها
 واستخدم الباحث يف إجراءات تحليل بيانات الدِّراسة التكرارات والنسب.الكتب عينة الدِّراسة؛ نظرًا لطبيعة الدِّراسة وهدفها
 توصلت نتائج الدراسة إلى أن كتب اللغة.( كإحصاءات مناسبة لإلجابة عن أسئلتهاChi-Square]χ2[)املئويّة واختبار مربع كاي
،) تكرارًا ملهارات القراءة التحليلية يف الصف الثامن345(  منها،) تكرارًا ملهارات القراءة التحليلية1195( العربيّة عينة الدِّراسة تضمنت
)432( وجاءت باملرتبة الثالثة مهارات القراءة التحليلية يف الصف العاشر،) تكرارًا مهارات القراءة التحليلية يف الصف التاسع418(و
م الكشف عن تفاوت نسبة تضمين مهارات القراءة التحليلية يف كتب اللغة العربية يف املرحلة األساسية العليا
ّ  كما ت.تكرارًا
 وبيّنت نتائج ا لدراسة أن مستوى تتابع مهارات القراءة التحليلية يف كتب اللغة.فبعض املهارات جاءت مضمنة بدرجة منخفضة جدًا
) يف مستوى0.05=(  وأظهرت نتائج الدِّراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.العربية يف املرحلة األساسية العليا مرتفعة
 أوصى الباحث إلى إجراء مزيد من الدراسات.تكامل مهارات القراءة التحليلية بين كتب اللُّغَة العَرَبيَّة يف املرحلة األساسية العليا
.للكشف عن القراءة التحليلية يف كتب اللغة العربية يف املراحل التعليمية املختلفة

. المرحلة األساسية، كتب اللغة العربية، مهارات القراءة التحليلية:كلمات مفتاحية
The Extent of Inclusion of critical Reading Skills in Arabic Language Textbooks in the
primary Stage.
Abstract:
The study aimd to reveal the inclusion level critical reading skills for the upper basic stage. It also
aimed to reveal its sequence level, and its integration in Arabic language text books. By using descriptive
approach (content analysis). The study tried to access to the list of critical reading skills which are Preferably
contained in the text books of Arabic language for the upper basic stage. To achieve the objectives of the
study, the researcher prepeared analysis tool (critical reading skills) and found clues of the tool's reliability
and validity. The study used descriptive approach to analyze Arabic text books in the upper basic stage. The
study focused on meaningful sentence as a unit to analysis of the content the text books . According to the
nature of the study and its objective. The researcher used repetitions percentages and chi-square test in the
procedures of analyzing the study data as statistics which are able to answer their question. The study
revealed the following results:. The sample of the study of Arabic language text books includes (1195)
repetition for the critical reading skills, which are, (345) repetition of the critical reading skills in the eighth
grade, and (418) repetition of critical reading skills in the ninth grade. Came in the 3 rd place of the critical
reading skills in the 10th grade (432) repetition. The study also revealed that there is a difference in the
percentage of the inclusion of the critical reading skills in the Arabic text books in the upper basic stage. The
results of the study also showed that there are no statistical difference (0.05=α) in the integration level of the
critical reading skills between Arabic text books(8th 9th 10th ) in the upper basic stage.
Keywords: Critical Reading Skills, Arabic Language Text Books, The Upper Basic Stage.
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مقدمة:

تعد القراءة من أبرز المهارات التي تكشف ما هو موجوو يوي رمورات العقوب ال،شورنق ألقوا المشواار ا للوالعر التوي اريهوا

االم الصفحر المط،وارق القراءة أامق بكثعر من أن تكون ضم حرف إلا آخرق من أجب أن يتكون من ذلك مقطع أ كلمورق هوي

ام لعر يي غاير التعقعدق تقوم الا أساس تفلعر الرموز المكتوبرق هي تربط ما بعن اللغر الحقائق (شحاترق.)1992

قد از ا اهتموام ال،واحثعن بوالقراءة يوي الاصوف الثوالي مون القورن العشورونق حوا لوا التركعوء الوا القوراءة الوا ألهوا أسولو
ل
حب المشكالتق إصودار اححكوامق التفكعور الااقودق كثعور مون ال،واحثعن يورر يوي القوراءة امللعور اقللعور
من أسالعب الاشاط
العقلي يي ل
ل
تلووا ن التفكع وورق ولووت،عد احخ ووق بق ووعر ي ووك الرمووء ) (decodingتعروف وال للق وراءةف حن ي ووك الرموووز تحوو ووب الحوور ف المكتوب وور إل ووا

بعملعر آلعرق قراءته يي هقه الحالر آلعر لعس يعها تفكعر(طععمر الشعع،يق .)2006
أصواتق ال يتعدر كون القارئ يقوم
ل
قوود تعوود ت ا راء التعروفووات التووي تاا لووق مفهوووم الق وراءةق ت،اياووق يووي بعووا اححعووان .هووقا االخووتالف يعكووس مووا لهووقه

املعر الحصوو الوا المعاوا مون
العملعر
المهارة من أهمعر يي
التعلعمعرق يقد ارَّف جو مان )" (Goodman, 1995القراءة بألها :ل
ل
ل
المط،وع من خال استخدام القارئ اللغر بأكملها".
تعوود الق وراءة موون أب وورز ماوواالت الاشوواط الفك وورن يووي حعوواة الفوور الاماا وورق موون أهووم مه ووارات اكتلووا

االتصا بإلتاج العقب ال،شرنق من أهم مؤشرات الرقي االجتمااي العلمي (شحاترق.)1992

القراءة ا،ارة ان أهم مااالت الاشاط الفكرن يي حعاة الفر الاماارق من أهم أ ات اكتلا

المعريوور الثقاي وورق

المعرير الثقايرق من روم

االتصا باتاج العقب ال،شرنق هي من أهم سائب الرقي االجتمااي العلمي.
قوود ت،ووعن موون خووال

ارسوور ا،ووده اثمووان ) (1998بووأن القوراءة املعوور معقوودة تعتموود الووا أسوواس تفلووعر الرموووز المكتوبوورق

الربط ما بعن اللغر الحقائقق تتأرر بعواموب حلوعر لفلوعرق ذلوك حلهوا ياامعكعور يشوترف يوي أ ائهوا الفور كلوهق هوي تتطلوب توازلوال

اقلعال لفلعال جلمعال.

تكتل ووب القو وراءة أهمع وور ك،عو ورة ي ووي حع وواة الف وور الماتم ووعق ذل ووك لم ووا له ووا م وون

ر ت ووأرعر ك،عو ورون ي ووي تط ووور رق ووي الف وور

الماتمووعق يهووي أ اة الثقايوور المعريوورق غايوور الفوور للووتعلم المعريوور المتعوور التوور وحق سووعلر موون أجووب اكتلووا

الخ ،ورات المهووارات

العلووومق ممووا تلوواهم يووي باوواء شخصووعر الفوور ق لووقلك يووالقراءة مهموور للماتمووعق هووي سووعلر موون أجووب التواصووب االجتمووااي الثقووايي

المعريي بعن أي ار هق بقلك تتلع رقاياتهم خ،راتهمق مما تتكون اتااهاتهم آراؤهم لحو ما يحوعط بهومق ذلوك يلوهم يوي تقودم از هوار
ماتمعوواتهمق تووؤ ن

ووائف متعوود ة لتل،عوور حاجووات الماتمووع الفوور ق ذلووك لعووب الووا أن الق وراءة مهووارة أساسووعر للحعوواة (ألدرسووونق

واسعنق الشروفق .)1998
تعد القراءة أ اة التحصعب الدراسيق هي متصلر بمراحب التعلعم المتعد ةق يإن التمكن من مهارة القراءة يلااد الوا الفهوم

التحصووعب يووي المووا الد ارسووعر المتعوود ةق ذلووك حلهووا ال،وابوور الرئعلوور لكايوور المعووارفق يووي حووا اوودم قوودرة التلمعووق الووا تعلووم القوراءة
بشكب جعدق يإن ذلك سعؤرر بشكب سل،ي الا تحصعلهم الدراسي (يولسق )2001ق حعث أن التعثور يوي القوراءة ياوته ااوه تعثور يوي

معا ين التعلعم احخرر (اطاق .)2001

و القراءة التحلعلعر من أهم ضر رات الحعاة ياحن يي اصر اللرار التطور القن ياعب امتالف القدرة الا القراءة بالال،ر

للفر أي ب يي الاوالب االجتمااعر احكا يمعر كب هقا يتطلب من الفر ممارسر ملتور التفكعر الااقد ا بدااي.

قد تم تعروف القراءة التحلعلعر الا ألها القراءة التي يقوم يعها القوارئ بتحلعوب موا يقورأق إبوداء الورأن يعوه مااقشوته االتفوا

مع ما يق أر أ االختالف معه (محمدق  .)1989تعرف أي ا الا ألها القراءة التي يتم يعهوا اسوتخدام التلواؤ

التحلوعالت الماطقعور

االستدال للحكم الا ما تحقق من يهم ما يتم قراءته ذلك يقال لمععار موجو ة ).(Harris & Hodges, 1998
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تعد القراءة التحلعلعر أالا ملتووات يهم المقر ءق كما أشار ر بعن ( )Rubin, 1997إلا ملتووات يهم المقر ء:

الملتور اح  :هو الملتور الحريي هو معرير احيكار الرئعلر الفراعر االقر بع هم ب،عا مع إمكالعر تقكرهاق الملتور
الثالي :هو الملتور التفلعرن .ورت،ط هقا الملتور بإ راف المعالي معرير العالقر بعن احس،ا

الاتائه االستاتاج صوالل إلا

تعمعمات ذات االقرق الملتور الثالث هو الملتور الااقد و م الملتووعن اللابقعن مع تمعءه بالادة احصالر يي حب المشكالت.

قد اريها مفلح ) (2004الا ألها لوع من القراءة يتطلب من القارئ امتالف العديد من المهارات المتعلقر بالفهم كالتمععء

المقارلوورق مهووارات التحلعووب كاالسووتاتاج مهووارات التقووووم كإبووداء ال ورأن إصوودار اححكووامق ذلووك يووق معووايعر الوضووو ق الصووحرق

الدقرق االرت،اطق العمقق االتلاع الماطق.

تع و اورف الق وراءة التحلعلع وور بش ووكب ا ووام ال ووا أله ووا" الق وودرة ال ووا اس ووتخدام المعلوم ووات المكتوب وور س ووابقال ل،ا وواء معا ووا ل ووا
(.)Shankweiler, & Fowler, 2004: 6

م ووا"

ارف اليي ) (2006القوراءة التحلعلعور بألهوا املعور تقوووم للموا ة المقور ءة الحكوم العهوا يوي ضووء معوايعر موضوواعر مموا
ل
يلتداي من القارئ يهم المعالي المت مار يي الا المقر ءق تفلعر الالته تفلع الر ماطقعال مرت،طال بما يت ماه من معارف.
القراءة التحلعلعر ا،ارة ان معلومات تكمب بع ها بع ال مااس،ر من هدف القراءةق من أبرز العوامب التي تؤرر بالقراءة

التحلعلعر الهدف ان القراءة اهتمامات خ،رات القارئ اللابقر لظامه القعمي شدة الت،اه القارئ الا الا

صعوبر المفر ات

التراكعب التي يقوم بقراءتها (.)lakshmi&rao, 2006

من خال ما س،ق يمكن تعروف القراءة التحلعلعر الا ألها لشاط اقلي يتعلق بالقدرات العلعاق هي جءء مون التفكعور الااقود

إن الخ،رة لها تأرعر الا القوارئق ووو فهوا يعموا يصودره مون حكوم الوا الاصووء المقور ءةق ترتكوء الوا التحلعوب التفلوعر التقوووم
يي ب معايعر موضواعر مااس،ر.
كمووا تكموون أهمعوور الق وراءة التحلعلعوور يووي تطوووور قوودرات الطل،وورف لعصوو،حوا ق وراء مفك ورون لاقوودين إاوودا هم لمواجهوور تحووديات
العصر المتمثلر يي االلفاار المعريي التكاولوجي لقلك يقد أص،ح من المهم التركعء الا معالار المعلومات بدالل من استظهارها.

يووالقراء الااقوود ن يقوورؤ ن بشووكب لشووط مووا بووعن اللووطورق و،حثووون بعووا احسووللر اقلع والق ولووتخدمون مهووارة طوور احسووللر

كطروق لفهم غرض الكاتب تقووم أيكاره ).(Johnson ,1991

يقوود أ هوورت لتووائه ارسووات أج ارهووا أحوود م اركووء الووتعلم يووي الواليووات المتحوودة احمروكعوور المتخص و
هااف هديعن أساسعن للقراءة التحلعلعرق اح
أهمعر الا

المقر ء( أبو جا

بووالقراءة التحلعلعوورق أن

يتمثب يي التوء بودلعب لودام أ تحودن جهور لظور مواق الثوالي يتمثوب يوي تقعوعم صوحر

لويبق .)2013

الووا الملووتور العربووي ق

موون خووال

ازرة التربعوور التعلووعمق يقوود كالووق احر ن أ

موون أبوودا اهتمامهووا بمشوور ع التط وووور

التربوون الووقن بدأتووه اووام  2003هووو مشوور ع التطوووور التربووون القتصوا المعريوور االهتمووام بووالتفكعر الااقوودق هووي تعوود خووامس أربعوور
موضووواات ال بوود أن تتركووء يووي الم،احووث كايوور هووي احمالوورق حقووو ا للووانق العمووب الاموواايق اسووتخدام تكاولوجعووا المعلوموواتق

إله أير له لتاجال مافصب من الاتاجات التربوورق ما هوو إال الاتواج ال اربوع اشورق الوقن يشوعر إلوا اسوتخدام التفكعور الااقود التحلعلوي

بطروقر ياالرق ت،عن ذلك مون خوال موا ر يوي ا طوار العوام للماواهه الد ارسوعر هوي القااودة التوي سوتاطلق ماهوا جمعوع الفور

يوي

ضع الخطوط العرو ر تألعف الكتب المدرسعر ( ازرة التربعر التعلعم احر لعرق .)2013
قد أ ضح لصر ( )1999إلا أن بع هم أشار إلا أن اد ها أقب من ذلك ملتدلعن الا ذلك من اح
ذكر ا أن أهم هقه المهارات تحديد غرض الكاتب من خال الا

الربط بعن احس،ا

التربونق

المقر ء تحديد احيكار الرئعلر تمعءها ان التفاصعب الداامر

الاتائه التفروق بعن مااس،ر يق معطعات مععار تقووم احيكار ا راء إبداء الرأن.

حد (طععمرق  )2004مهارات القراءة التحلعلعر يعما يلي:
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▪

فحص

الماصصادر ودراسصصتها مهووارة أساسوعر تكووون مون خووال تعورف اتاوواه الكاتوب كعفعوور تقديموه إلووا الموضووعق أسووالع،ه يووي

الوودياع موون جه وور لظ ورهق ماطقعتووه بع وورض الموضوووع ال وودالئب التووي يلووتخدمها لت ووداعم ق ووعته الاتووائه المتوقع وور موون تط،ع ووق

الحلو التي يطرحها الكاتب.

▪

تحديصد دصصدل الباتصب هاووا الكاتوب لووه رسوالر يروود إيصووالها لامهوور القوراءق وحفوءهم إلوا االقتاوواع بهوا ااتااقهوواق القوارئ الااقوود

▪

التمييز بين الحقيقة والرأي يت من الا

المقر ء جموالل تع،ور اون حقوائق أخورر تع،ور اون أراءق باواءال العهوا يوتم التوصوب

▪

واء الوا الحقوائق ا راء التوي يور هوا الكاتوب هوي
بعمل استنتاجات يوجد لهقه المهارة رالرر أ جوه هوي ضوع اسوتاتاجات با ل
تلوواهم يووي التوصووب إلووا حكووم موضووواي تحديوود اسووتاتاجات الكاتووب اخت،ارهووا تحديوود موودر ماطقعتهووا صوودقهاق القوودرة الووا

المحلب هو القن يمتلك القدرة الا تحديد أهداف الكاتب الظاهرة الخفعر راء كتابته لموضوع ما.

إلا لتائه صحعحر أ غعر صحعحر.

التفكعر االستاتاجي مون خوال تعودن الودالالت الظواهرة يوي الوا

الا

▪

المقر ء.

المقور ء إلوا الودالالت الخفعور ال وماعر غعور الشوائعر راء

إصدار أحكام هي قدرة القارئ الوا تكووون أحكوام حوو الكاتوب أهدايوه الحقوائق ا راء التفلوعرات التوي أ ر هوا لتأيعود جهور
لظرهق الا مدر اتفا الا

المقر ء مع م،وا ئ العقوب الماطوق موع الم،وا ئ احخالقعور كوقلك الوا أسولو الكتابور

رجور

اقععتها.

▪

استنتاج أساليب الدعاية قدرة القوارئ الوا تحلعوب الوا

المقور ء اسوتاتاج موا يت وماه مون أسوالعب اايور يلوتخدمها الكاتوب

للتأرعر يي قراءته من خال استاتاج الكلمات العاطفعر المؤررة أ كلمات الريا أ الق،و .

وو َّ
صاف معدان راسات تحلعب المحتور أ تحلعب الم مونق كالهما يفعدان الشيء لفلهق إن ي َّ ب ال،احثون يي ماا
ِّ
بوور (طععمرق .)2004
ا االم استخدام مصطلح تحلعب الم مونق يي حعن يشعع مصطلح تحلعب المحتور يي ل
الدراسات التر ل
قد َّ
ائعر لتحلعب المحتورق من تلك التعروفات تعروف هوللتي ( Holsti,
قدم اد ك،عر من ال،احثعن الكتَّا تعروفات إجر ل

صفات َّ
َّ )1969: 3
موضواعا
تشخعصا
محد ة للرسائب
بأله "أسلو بحثي يرمي للخر ج باستدالالت ان طروق تشخع
ل
ل
ل
ماظما" .كما يعرف بار ين ( )Bardainالمقكور يي( طععمرق 2004ق  )75لتحلعب المحتور َّ
بأله "جملر من تقاعات تحلعب
ل
كمعر تتعح تفلعر
ماهاعر
االتصاالت ترمي ا،ر أسالعب
كمعر أ غعر ل
موضواعر لوصف محتور الرسائب إلا الحصو الا أ لر ل
ل
ل
المعارف المتعلقر بشر ط إلتاج هقه الرسائب تلقعها".
قد حظي تحلعب الكتا

المدرسي لفلهق ووصف الكتا

المدرسي باهتمام الخ،راء المختصعن يي هقا الماا لما له من احهمعر التي يتمتع بها الكتا

المدرسي بأله اح اة العملعر التعلعمعر التعلمعر حله يحتون الا أوسس ماهاعر ممثلر بفللفر

الماتمع ألظمته القعمر أ ضااه االقتصا ير االجتمااعر ط،ععر المعرير التي يتاا لها الكتا

ط،ععر المتعلمعن خصائ

لموهم (مراي الحعلرق .)2010

من أسالعب تقووم المااهه ما يلما بتحلعب الم مونق حعث يلتخدم يي تحلعب سائب ا االمق تربووال يلتخدم من

أجب تقووم المااهه المدرسعر تحلعب المواقف التعلعمعر حعث أن هقا التحلعب يعتمد الا تك اررات يي رصد الظواهر الم ار راستها (
ا،د الحمعدق .)2010

وعرف تحلعب المحتور بأله أوسلو

يلتخدم من ق،ب ال،احثعن يي مااالت متاوار لوصف المحتور الم مون الم ار

تحلعله شكالل م مولالق تل،عر الحتعاجات ال،حث المصوغر يي تلاؤالت بهدف استخدام هقه ال،عالات يي تحديد مدر ت معن
المحتور للق عر التي تعد موضواال للدراسرق تحلعب المحتور يكون بالكلمات الرموز أسالعب تع،عرور بحعث تارن املعر التحلعب
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بصفر ماتظمر يق أوسس ماهاعرق بقلك يلتاد ال،احث يي املعر جمع ال،عالات إلا احوسلو

.)2006

الكمي بشكب أساسي (الخوالدةق

كما يعد تحلعب المحتور أ اة مهمر يي تحلعن الما ة أ الكتب التي يقوم ال،احث يي تحلعلها االرتقاء بهاق ريع ملتواهاف

لتحقعق احهداف المرجوةق تحديد لمط تفكعرنق مهارة اقلعر يامعها الكتا

المدرسي(الهاشمي اطعرق .)2011

بااء الا ذلك إن أهم أسالعب تحلعب المحتور يي العلوم التربوور ت،رز من خال تحلعب المااهه الدراسعرق بعان رجر
ل
يا العتهاق مواك،تها للتطور التكاولوجي العلميق تحقعق احهداف ياالعر الوسائب احلشطر التعلعمعرق مااس،ر أسللر التقوومف

للتث،عق من تحقعق احهداف مدر مراااة هقا المحتور لمعايعر التاظعم :كالتتابع االستم اررور التكامب التمركء التراكم التوازن.

بعد أله يدام المعلم يي تحلعب الدر س الفهم العمق لءوا ة الموقف التعلعمي.
قام ال،احث بملح للدراسات احبحاث التي أجروق يي موضوع القراءة التحلعلعر .يي حد

اطالع ال،احث -جد لدرة يي

الدراسات العربعر امومال احر لعر خصوصال التي تاا لق مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر .قد رتب ال،احث الدراسات

من احقدم إلا اححدث:

هديق راسر سترانج (  )Starang ,2001ما إذا كالق الكتابر العومعر تؤرر إياابال الا االمات الطل،ر المتحصلر

الا التحلعالت التأملعر ما راء المعرير من الملالعن يي ملا القراءة التحلعلعرق رم تحديد ما إذا كان هؤالء الطل،ر لديهم القدرة

الا استخدام استراتعاعات ممارسات راسعر مفعدة كما التحلعب أرااء الفصب .تألفق اعار الدراسر من ( )150طال،ال من طل،ر
المرحلر احو لا من الدراسر الاامععرق تم توزوعهم الا مامواتعن :احو لا تارو،عر تقوم بممارسر كتابر العومعاتق بحعث يقوم كب

ير من أي ار الماموار لمدة (  )15قعقر بكتابر مشاارهم مواقفهم من محتور الملا  .الماموار الثالعر ضابطر ال تقوم بقلك.
أ هرت لتائه الدراسر الا أن أ اء الطال

يي الماموار التارو،عر كان أي ب من أ اء الماموار ال ابطر قد استخدمق هقه

ا لدراسر كتابر العومعات كوسعلر لءوا ة التحصعب احكا يمي تحديد استراتعاعات الدراسر يي ملاقات القراءة الاايدة.
هديق راسر األسطل (  )2008إلا تحديد قائمر مهارات التفكعر الااقد الواجب توايرها يي كتا
اشرق مدر تواير هقه المهاراتق مدر اكتلا

اح

الاصوء للصف الحا ن

الطل،ر لها .تكولق اعار الدراسر من ( )160طال،ال طال،ر من طل،ر الصف

الحا ن اشر بمحايظر خان يولس .قد استخدمق ال،احثر الماهه الوصفي التحلعلي قد تكولق أ اة الدراسر من إادا قائمر

مهارات التفكعر الااقد أ اة تحلعب المحتور اخت،ار لقعاس مدر اكتلا

الطل،ر لمهارات التفكعر الااقد الموجو ة يي المحتور حعث

ت ماق سق مهارات هي مهارة االستاتاجق مهارة التا،ؤ بااليتراضاتق مهارة المقارلر الت،اينق مهارة تقووم المااقشاتق مهارة

التفلعرق مهارة التمععء .كما بعاق لتائه الدراسر ير
اح

الاصوء تعءر للااس توجد ير

ذات اللر إحصائعر يي ملتور مهارة التفكعر الااقد يي محتور ماهاج

ذات اللر إحصائعر يي ملتور التفكعر الااقدق لعءر للتخص

هديق راسر جارسيا ( )Garcia ,2008الكشف ان أرر ماهاعر لغوور

مهارات القراءة التحلعلعر أهداف ا لكاتب
الا

.

عفعر يي تحلعن القراءة التحلعلعرق كشفق

ايعهق الطروقر التي يلتخدمها يي توجعه الكتابر مما يخدم أغراضها كشف احخطاء يي

المقر ء .تكولق اعار الدراسر من ( 229طالب تت ار

أامارهم من ( )20-19كشفق الاتائه أن استخدام ماهاعر لغوور

عفعر كان أكثر يعالعر يي تحلعن مهارات القراءة الااقدة.
هديق راسر الربابعة ( )2010الكشف ان أرر تصومعم برلوامه يوي القوراءة الااقودة يوي تامعور مهوارات القوراءة الااقودة الكتابور

الااقوودة ا بدااعوور لوودر طل،وور الصووف العاشوور يووي احر ن .لتحقعووق هووقا الهوودف تووم تصوومعم ب ورامه يووي الق وراءة الااقوودة ارضووها الووا
محكمعن مختصعن يي ماا مااهه اللغر العربعر أسالعب تدرولهاق رم تط،عقها الا الفلور الملوتهدير .تكولوق اعاور الد ارسور مون()6

شووعب يووي مدرسووتعن موون موودارس التربعوور التعلووعم الحكومعوور يووي ل وواء الكووورة للعووام الد ارسووي ( . )2010-2009رووالث شووعب ل لوواث
اراتان ماها تارو،عرق رالرر شعب للقكور اراتان ماها تارو،عرق تم اختعار جمعع الشعب بطروقر التععن العشوائي.
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كشووفق لتووائه الد ارسوور اوون جووو يوور

ذات اللوور إحصووائعر ( )α=0.05لصووالح المامواوور التارو،عوورق جووو يوور

اللر إحصائعر ( )α=0.05لصالح ا لاث يي ماا القراءة الااقدة الكتابر الااقودةق يوي حعوث جواءت الفور

ذات

لصوالح الوقكور بداللور

إحصائعر ( )α=0.05يي ماا الكتابر ا بدااعر.
هديق راسر الوائلي وأبو الرز) (2012إلا محا لر قعاس رجر ممارسر معلمي اللغر العربعر لتدروس مهارات القراءة الااقدة

يي الصف العاشور احساسويق اتااهواتهم مون القوراءة .تكولوق اعاور الد ارسور مون ) (40معلموال معلمورق قود توم إاودا أ اتوعن للد ارسور

استمارة المالحظرق اخت،وار تحصوعلي يوي القوراءةق قود توم ااتموا أ اة جواهءة لقعواس االتاواه لحوو القوراءة .أ هورت لتوائه الد ارسور بوأن
تحصعب الطل،ر القين يمارس معلموهم المهارات بدرجر متوسطر أي وب مون تحصوعب الطل،ور الوقين يموارس معلمووهم المهوارات بدرجور

متدلعرق قد ت،عن أن تحص عب الطل،ر القين يمارس معلموهم المهارات بدرجر ك،عرة أي ب من تحصوعب الطل،ور الوقين يموارس معلمووهم
المهووارات بدرجوور متدلعوورق قوود ت،ووعن ألووه ال يوجوود يوور

ذات اللوور إحصووائعر مووا بووعن تحصووعب الطل،وور الووقين يمارسووه معلموووهم بدرجوور

ك،ع ورة اوون تحصووعب الطل،وور الووقين يمووارس معلموووهم المهووا ارت بدرجوور متوسووطرق قوود أ هوورت الاتووائه ألووه ال يوجوود يوور بووعن اتااهووات
الطل،ر لحو القراءة ت،عال لاوع الممارسر.

أ هرت الدراسات اللابقر أن هااف مهارات قراءة لاقدة ياب ت معاها يي كتب اللغر العربعرق يي حد

اطالع ال،احث

لم ياد راسر تاا لق رجر ت معن مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعاق يي ضوء ما س،قق
يظهر جلعال أهمعر الكشف ان رجر ت معن مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر للمرحلر احساسعر .يقد أيا ت الدراسر
الحالعر من الدراسات اللابقر يي إادا اح اةق طروقر استخدامهاق يي اختعار الععارق مقارلر لتائه الدراسر الحالعر باتائاها .قد

أضايق الدراسر الحالعر للدراسات اللابقر من:
▪

تأكعد ما أكدته الدراسات اللابقر من أهمعر رجر ت معن مهارات القراءة التحلعلعر كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر

▪

تفر ت بدراسر رجر ت معن مهارات القراءة التحلعلعر كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا.

▪

الحصرت اعار الدراسر الا كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا.

العلعا (الثامن التاسع العاشر).

مشكلة الدراسة:

أ ه وورت بع ووا الد ارس ووات كد ارس وور ( الربابع وورق 2010ف الاها وويق 2006ف خ وورق 2002ف الاو و ار ق  )1997ض ووعفال ي ووي

مهارات القراءة امومال مهارات القراءة التحلعلعر خصوصال .كما لحظ ال،احث ذلك من خال امله يي معدان تعلعم اللغر العربعر يي
المرحلور احساسووعرق وؤكوود اح التربووونق أن االهتمووام بووالقراءة التحلعلعوور لووم يوور ا بعوود إلووا الملووتور المطلووو  .يووي المقابووبق مووا از
الكتووا المدرسووي يحتووب مكالوور مهموور يووي الوواظم التعلعملعور العربلعورق وعوود اح اة الرئعلوور لتافعووق الماهوواجق العووه يعتموود المعلووم يووي أ ائووه
التدرولوويق المووتعلم يووي تحصووعله معريتووهف لووقا يووإن جووو ة الكتووا

المدرسووي تلووهم إسووهامال م،اشو الر يووي االرتقوواء بملووتور الووواي لحووو

القووراءة التحلعلعوورق موون هاووا يووإن املع وور تحلعووب كتووب اللغوور العربعوور ضوور رة تربوو وورق حتووا تصوو،ح سووعل لر ياال و لر أ اةل لاجح و لر تل ووااد
التعلعمعر الا الخر ج بالماهه العلمي الااجح الصحعح لطالبها.
بوور
ل
المؤسلات التر ل
يوي حوود اطووالع ال،احوثق يووي ضوووء مووا سو،قق يت ووح أن هاوواف ضور رة مل لحور للكشووف اوون رجور ت وومعن كتووب اللغوور
العربعر يي المرحلر احساسعر مهارات القراءة التحلعلعرق تتحد مشكلر الدراسر خال احسللر ا تعر:
احساسعر العلعا؟
 .1ما مهارات القراءة التحلعلعر التي ياب ت معاها يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر
ل
 .2ما رجر ت معن كتب اللغر العر لبعر يي المرحلر احساسعر العلعا مهارات القراءة التحلعلعر؟

احساسعر العلعا؟
 .3ما ملتور التتابع االستم اررور بعن مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر
ل
 .4ما ملتور التكامب بعن مهارات القراءة التحلعلعر الم لمار يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا؟
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أدمية الدراسة:

إن أهمعر هقه الدراسر تظهر من خال أهمعر اللغر العربعر سواء كان يي المدراس أ الاامعاتق حكومعر كالوق أم خاصورق

حعث إلها من الااحعر العملعر يمكن أن تقدم كثعر من اح لر للمشريعن التربوووعنق الموديرون يوي المودراسق المعلموعنق ذلوك لمعريور

أهم ما تت ماه مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعرق حلب ما يلي:

األدميصصة النيريصصة إن هووقه الد ارسوور تلووااد كثعو الر موون ال،وواحثعن المهتمووعن يووي موضوووع ت وومعن كتووب اللغوور العربعوور للقوراءة التحلعلعوورق
حعث إن هقا الموضوع يعد من المواضعع المواك،ر للعصر الحاليق ذا اهتمام من ق،ب ال،احثعن سواء أكان محلعال أ االمعال.

األدميصصة العمليصصة  :تتمثووب يووي أن هووقه الد ارسوور تقوووم الووا تقووديم لتووائه حديثوور اوون موودر ت وومعن كتووب اللغوور العربعوور لتلووك المهوواراتق
اقت ار الحلو المااس،ر التي تلوااد كثعو الر مون المشوريعن التربوووعنق الموديرونق المعلموعن إلوا التعورف الوا المحتوور الوقن تت وماه

كتووب اللغوور العربعوور للمرحلوور احساسووعر العلعوواق ستلووااد اضووعي الماوواهه مووؤلفي الكتووب يووي هووقا الموضوووع ل خووق بالاتووائه الخاصوور
بالدراسر.
التعريفات اإلجرائية:

كتصصب اللغصصة العربيصصة :هووي الكتووب التووي يووتم تدرولووها يووي الموودارس الحكومعوور احر لعوور الخاصوور يووي المرحلوور احساسووعر العلعووا (الثووامنق
ابتداء من الفصب الدراسي  2018-2017م.
التاسعق العاشر) احساسعرق ذلك
ل
مهصصارات القصراءة التحليليصصة هووي المهووارات التووي تلووتطعع التعوورف إلووا اتااهووات المووا ة التووي تووتم ارسووتهاق الوقوووف الووا خصائصووها

المعر ماظمرق ال تلوتاد إلوا أن الط،ااوات ذاتلعور أ معالاور اشووائعر (اموارق 1999ق  .)79وقصود بهوا يوي هوقه الد ارسورق
بطروقر ل
مه ووارة التمعع ووء ب ووعن الحق ووائق ا راءق مه ووارة التفرو ووق ب ووعن احس وو،ا الات ووائهق مه ووارة تحدي وود أ ج ووه الش وو،ه أ ج ووه االخ ووتالفق مه ووارة
االستاتاجق مهارة التحلعبق مهارة تقووم المقر ء إبداء الرأن.

مستوى التتابع واالستمرارية) (Continuity and sequentially Levelاالقر تربط بعن القراءة التحلعلعر محتور كتوب اللغور
العربعر يي المرحلر احساسعر الا التوالي بصورة أامق أكثر اتلااالق مما يؤكد الملوتووات العلعوا مون المعالاور يوي ت ومعن القوراءة
التحلعلعر بعن كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر.

مستوى التبامل) : (Integration Levelاالقر تربط بعن القراءة التحلعلعر يي محتوووات كتوب اللغور العربعور يوي المرحلور احساسوعرق
بصورة ت،رز الترابط بعن مكولات القراءة التحلعلعر يي كب تلك المحتوواتف مما يؤكد ملوتووات التماسوك يوي املعور معالاور ت ومعن

القراءة التحلعلعر يعهاق ومكن الوصو للملتور المثالي للتكامبق من خال تواير القراءة التحلعلعر بعن كتب اللغر العربعر يي المرحلر
احساسعر العلعا.
المرحلة األساسية العليا هي المرحلر الثالعر من التعلعم العام التي ت م الصفوف (الثامن التاسع العاشر).
حدود الدراسة ومحدداتها:

تتحدد نتائج دذه الدراسة بالمحددات والحدود اآلتية

تعمم لتائه الدراسر يي ضوء اعار الدراسر كتب اللغر العربعور للصوفوف (الثوامنق التاسوعق العاشور) احساسوعرق حعوث قوررت
 .1ل
ازرة التربعر التعلعم تدرولها بدءال من العام الدراسي2015-2014م
 .2تع لم وم لتووائه الد ارسوور يووي ضوووء قائموور مهووارات الق وراءة التحلعلعوورق التووي تووم إاوودا ها لتحقعووق أهووداف الد ارسوورق بعوود التأكوود موون
صدقهاق ر،ات تحلعلها.
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عينة الدراسة:

ِّ
احساسعر العلعا يي احر ن من الصف الثامن إلا الصف العاشر
الدراسر من كتب اللغر العر لبعر يي المرحلر
َّ
تكولق اعار ل
ل
قررت ازرة التربعر
قررت ازرة التربعر التعلعم تدرولها للطل،رق هي كتب اللغر العر لبعر مهارات االتصا حعث ل
احساسعرق التي ل
التعلعم تدروله للصف الثامن التاسع العاشر احساسي بدءال من العام الدراسي 2018 -2017م.
ل

أداة الدراسة:

لتحدي وود أ اة الد ارس وور الت ووي يف َّ و وب توايره ووا ي ووي كت ووب اللغ وور العربلع ور ي ووي المرحل وور احساس ووعر العلع ووا ي ووي احر نق الت ووي تش وومب
ِّ
الد ارسورق قوام ال،احوث بواالطالع الوا ا طوار العوام للماواهه التقوووم لتطووور التعلوعم
الصفوف من الثامن إلا العاشر احساسوي اعاور ل

لح ووو اقتص ووا المعري وور ()ERFKEف ا ط ووار الع ووام الاتاج ووات العام وور الخاص وور لماه وواج اللغ وور العربلعو ور لمرحلت ووي التعل ووعم احساس ووي
ل
ِّ
الد ارسووات اللووابقر التووي تاا لووق أسووس ماوواهه اللغوور العربلع ور كت،هوواق كد ارسوور احسووطب ()2008ق
وون ل
وون اللغو ل
والونق اح التربو ل
الثو ل
ِّ
الد ارسورق تكولوق
راسر الاهاي ()2006ق يي ضوء ذلك قام ال،احث بإادا قائمر مهوارات القوراءة التحلعلعور التوي هوي موضووع ل
اح اة يي صورتها الم،دئعر من ( )5مهارات تت من ( )29مؤش الر سلوكعال االل العها.

صدق األداة

للتحقق من صد اح اةق قام ال،احث بعرضها الا ماموار مون المحكموعن مون أا واء هعلور التودروس يوي أقلوام الماواهه

المدرسعر للغر العر لبعرق (ملحق(ج)) أسماء المحكمعن .بعد االسترشا
التدروس يي الاامعات احر للعرق من مؤلفي المااهه الكتب
ل
بوواراء المحكمووعن ملحو وواتهمق تكولووق اح اة يووي صووورتها الاهائعوور موون( )6مهووارات تت وومن ( )27مؤشو الر سوولوكعال االل العهوواق موزاوور

الا المهارات ا تعر:
-

مهارة التمععء بعن الحقائق ا راءق لها مؤشران.

-

الاتائهق لها مؤشران.

مهارة التفروق بعن احس،ا

-

مهارة تحديد أ جه الش،ه أ جه االختالفق لها مؤشران.

-

مهارة االستاتاجق لها ( )6مؤشرات.

-

مهارة التحلعبق لها ( )8مؤشرات.

-

مهارة تقووم المقر ء إبداء الرأنق لها ( )7مؤشرات.

ثبات تحليل األداة

من أجب الكشف ان ر،ات اح اة للحصو الا ر،ات يي التحلعبق قام ال،احث بإجراء ر،ات التحلعب من خال :
ِّ
الد ارسوور تحلعلهوواق بعوود م ووي أسوو،واعن اووا ال،احووث حَّلوب
ائعر موون كتووب اللغوور العربلعور اعاوور ل
أوال :قووام ال،احووث باختعووار اعاوور اشوو ل
الععار لف الوهاق مون أجوب معريور ر،وات تحلعوب ال،احوث موع لف ِّلوهق بحلوا للو،ر الث،وات حلوب معا لور هوللوتي ( )Holstiالتوي تلوما
لل،ر االتفا بعن المقدرون "  "Realability Interraterحلب معا لر هوللتي (:)Holsti, 1969, 140
اد ا جابات المتفق العها

لل،ر االتفا = %100 × ------------------------------------
اد ا جابات المتفق العها  +اد ا جابات المختلف العها
قد بلغق لل،ر اتفا ال،احث مع لفله = .%90
تم اختعارها إلا محللوعن ممون لهموا الخ،ورة يوي ماوا تحلعوب كتوب اللغور العربلعورق قود طلوب ال،احوث
رم تقديم اح اة الععار التي َّ
ثانياَّ :
إلعهما تحلعب الععار المختارة بعود توضوعح الطروقور المت،عور يوي التحلعوب .ر َّوم قوام ال،احوث بحلوا للو،ر الث،وات حلوب معا لور هوللوتي
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( )Holstiاللوابقر .قوود بلغوق للوو،ر االتفوا مووع المحلووب اح %85.3 :ق بلغوق للوو،ر االتفوا مووع المحلوب الثووالي%85.6 :ق أ لموا
ِّ
معد لل،ر االتفا بعن ال،احث المحللعن بلغق %85ق ورر ال،احث َّ
الدراسر.
أن هقه الال،ر مااس،ر جراء ل
تطوير نموذج التحليل
طور النموذج وفق الخطوات اآلتية
▪
▪
▪
▪
▪

تحديد هدف املعر التحلعبق هو يي هقه الدراسر التعرف إلا رجر ت معن مهارات القراءة التحلعلعر كتب اللغر العر لبعر يي
الملوور.
كمعتهاق حلا تك ارراتها لل،ها
ل
المرحلر احساسعر العلعا يي احر ن ل
ِّ
ِّ
الدراسر هديها يوي ر س القوراءة.
الدراسر الحالعر الاملر المفعدة حدة التحلعبق لا
لظر لط،ععر ل
تحديد حدة التحلعب :ااتمدت ل
اات،ار م مون مهارات القراءة التحلعلعر يلات التحلعب.
ِّ
كب مععار يعها.
الدراسر قراءة َّ
قراءة المحتور يي كتب اللغر العر لبعر اعار ل
معمقرق بهدف التعرف إلا ل
احدا.
كب مهارة تكرلا
ار ل
إاطاء ل
ِّ
لكب صف يي جدا خاصر َّ
الملوور.
الدراسرق حلا الالب
أادها ال،احث بما يخدم هدف ل
ل
لكب مهارةق ل
جمع التك اررات ل

اإلحاائية:
المعالجة
ّ

ِّ
وائعر ا تعوور (التك و ارراتق الالووب الملولو ورق المتوس ووطات
اسووتخدم ال،احووث يووي إج وراءات تحلعووب بعالووات ل
الد ارسوور احسووالعب ا حصو ل
الحلابعرق اخت،ار مربع كان تربعع )[.)(Chi-Square]χ2
ل

نتائصج الدراسصة

أوالا -النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ين
المرحلة االساسية العليا؟ "

ل جابوور اوون هووقا اللوؤا قووام ال،احووث بمراجعوور اح

" ما مهارات القراءة التحليلية التي يجب تضمينها كتب اللغة العربية في
الاظوورن التربووون الد ارسووات اللووابقر ذات الصوولر بالد ارسوور الحالعوورق استقصوواء

الراء اد من الخ،راء المختصعن بداء الرأن بقائمر المهارات التحلعلعر المقتور ت ومعاها يوي أ اة الد ارسورق يتكولوق أ اة الد ارسور يوي
صووورتها الاهائعوور موون سووق مهووارات تت وومن ( )27مؤشو الر االل الووا هووقه المهووارات التووي يا،غووي ت وومعاها يووي كتووب اللغوور العربعوور يووي
طورها ال،احث بال،ر
ض ْق العهم القائمر التي َّ
المرحلر احساسعر العلعا .هي المهارات التي َّ
تم االتفا العها بعن المحكمعن القين وا ِّر ا

 .%90الاد

( )1ي،عن ذلك.

الجدول ( : )1مهارات القراءة التحليلية والمؤشرات الدالة عليها
م
1
2
3

4

المؤشر السلوكي

المهارة
التمععء بعن الحقائق

 -تحديد الامب الدالر الا الحقائق.

التفروق بعن احس،ا

 -تحديد الامب الدالر الا احس،ا .

ا راء

الاتائه

تحديد أ جه الش،ه أ جه
االختالف

االستاتاج

-تحديد الامب الدالر الا ا راء.

 تحديد الامب الدالر الا الاتائه المرت،طر باحس،ا . -تحديد أ جه الش،ه بعن ركعءتعن ر تا يي المقر ء.

 تحديد أ جه االختالف بعن ركعءتعن ر تا يي المقر ء.المصر بها أهدايه.
 استاتاج أغراض الكاتب غعرا
 -تحديد مواقف الكاتب اتااهاته.

 الوصو إلا المعالي الحقعقعر من خال المعالي الماازور. -استخالء الدر س الع،ر من الا

المقر ء.
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 استاتاج صفات الشخوء يي ضوء معطعات الا -التا،ؤ بأحداث

قائع يي ضوء معطعات الا

المقر ء.

المقر ء.

 تحديد احيكار الرئعلر. -تحديد احيكار الثالوور.

 تحديد الاملر الدالر الا التفاصعب.التحلعب

5

 -تحديد لوع الا

المقر ء.

اح بي للا

 بعووان المشوواار التووي سووعطرت الووا الكاتووب أراوواء كتابوور الووااللعا .

 -توضعح الصور الفاعر الوار ة يي الا

المقوور ء موون خووال ط ارئووق

المقر ء.

 تحديد الامب أ الع،ارات الدالر الا الخعا . تحديد ا،ارات ا قااع أسالعب التأرعر. إصدار حكم يتعلق بم مون الا إصدار حكم يتعلق بلغر الا6

تقووم المقر ء إبداء
الرأن

المقر ء.

المقر ء.

المقر ء.

 -إصدار حكم يتعلق بأسلو الا

 -إبداء ا راء حو يكرة ر ت يي الا

 تحديد صلر المعلومات الوار ة يي الا -اختعار العاوان احللب للا

 -بعان قعمر الموضوع المطر

ثاني ا -النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ين
القراءة التحليلية؟ "

المقر ء.

المقر ء.

المقر ء بموضوع الا

.

أهمعته.

" ما درجة تضمين كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا مهارات

ِّ
رم رصد تكورارات
ل جابر ان هقا اللؤا قام ال،احث بتحلعب محتور كتب اللغر العر لبعر يي المرحلر
الدراسر)ق َّ
احساسعر العلعا (اعار ل
ل
طورهوا ال،احوثق الاود ( )2يظهور كعوف توزاوق المهوارات يوي
مهارات القوراءة التحلعلعور يقوال لقائمور مهوارات القوراءة التحلعلعور التوي َّ
ِّ
الدراسر.
كتب اللغر العر لبعر اعار ل
جدول (: )2توزيع مهارات القراءة التحليلية في كتب اللغة العربية عينة ِّّ
صف على حدة
لبل ّ
ّ
الدراسة ّ
الاف الثامن

المهارة

التبرارات

النسبة

المئوية
ّ

الاف التاسع

التبرارات

النسبة

المئوية
ّ

الاف العاشر

التبرارات

النسبة المجموع

المئوية
ّ

مهارة التمععء بعن الحقائق ا راء

34

%10

الاتائه

24

%7

28

مهارة تحديد أ جه الش،ه أ جه االختالف

32

%9

31

%7

مهارة االستاتاج

65

%19

89

%21

82

مهارة التحلعب

69

%20

99

%24

94

%22

مهارة تقووم المقر ء إبداء الرأن

121

%35

139

%33

166

%38

المجموع

345

%100

418

%100

432

1195 %100

مهارة التفروق بعن احس،ا

25

%6

32

%8

%7

84

%7

32

96

33

%8
%19

236
262
426
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وف الووا حوودة .حعووث جوواءت بالمرت،وور
ويظهوور الاوود ( )2توزوووع مهووارات الق وراءة التحلعلعوور يووي كتووب اللغوور العربلع ور لكو لوب صو ل
ِّ
الد ارس وور مهو ووارة تقو ووووم المقو وور ء إب ووداء الو ورأن( )426تكو و ار الرق تلتهو ووا مهو ووارة
اح ل ووا مو وون حعو ووث مامو وووع التكو و اررات يو ووي الصو ووفوف اعاو وور ل

التحلعب( )262تك ار الرق تلتها مهارة االستاتاج ( )236تك ار الرق جاءت بالمرت،ر الرابعور مهوارة تحديود أ جوه الشو،ه أ جوه االخوتالف()96
الاتوائه ()84

تك ار الرق تلتها يي المرت،ر الخاملور مهوارة التمعوء بوعن الحقوائق ا راء ( )91تكو ار الرق أخعو الر مهوارة التفرووق بوعن احسو،ا

صف الا حدة.
تك ار الر .الشكب ( )1ويظهر التوزوع ال،ع
لكب ل
الي مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العر لبعر ل
ل

180
160
140
120
100
الصف الثامن

80

الصف التاسع
60

الصف العاشر

40
20
0
مهارة تقويم مهارة التحليل مهارة االستنتاج مهارة تحديد مهارة التفريق مهارة التمييز
بين األسباب بين الحقائق
أوجه الشبه
المقروء وإبداء
واآلراء
والنتائج
وأوجه
الرأي
االختالف

صف على حدة.
الشكل (:)1التوزيع البياني لمهارات القراءة التحليلية في كتب اللغة
لبل ّ
ّ
العربية ّ
ّ
يعمووا يتعلووق بكعفعوور توزو ووع مهووارات الق وراءة التحلعلع وور المؤش ورات الدالوور العه ووا يووي كتووب اللغ وور العربلع ور للصووفوف الث ووامن
التاسع العاشر احساسعرق يي الاد رقم ( )3يظهر ذلك.
العربية عينة الدراسة
جدول رقم (: )3توزيع مهارات القراءة التحليلية في كتاب اللغة
ّ
الاف الثامن
المهارات

التبرارات

النسب

المئوية

الاف التاسع
التبرارات

النسب

المئوية

الاف العاشر
النسب

التبرارات

المئوية

أوال  -التمييز بين الحقائق واآلراء
.1

 -تحديد الامب الدالر الا الحقائق.

25

%7

23

%6

23

%5

.2

تحديد الامب الدالر الا ا راء.

9

%3

9

%2

2

%1

ثانيا -التفريق بين األسباب والنتائج
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األردن

.3
.4

تحديد الامب الدالر الا احس،ا .
تحديد الامب الدالر الا الاتائه

4
20

المرت،طر باحس،ا .

%1
%6

15

%4

24

%7

13

%3

8

%2

ثالثا -تحديد أوجه الشبه وأوجه االختالل
.5
.6

تحدي وود أ ج ووه الش وو،ه ب ووعن ركع وءتعن ر ت ووا
يي المقر ء.
تحديد أ جه االختالف بعن ركعءتعن ر ا
يي المقر ء.

9

%3

13

%3

9

%2

23

%7

18

%4

24

%6

رابعا -االستنتاج
.7

المصر
استاتاج أغراض الكاتب غعر
ا
بها أهدايه.

8

%2

13

%3

11

%3

.8

تحديد مواقف الكاتب اتااهاته.

3

%1

12

%3

7

%2

17

%5

36

%9

34

%8

4

%1

8

%2

5

%1

21

%6

10

%2

20

%5

12

%4

10

%2

5

%1

.9
.10
.11
.12

الوصو إلا المعالي الحقعقعر من خال
المعالي الماازور.
استخالء الدر س الع،ر من الا
المقر ء.
استاتاج صفات الشخوء يي ضوء
معطعات الا

المقر ء.

التا،ؤ بأحداث

قائع يي ضوء معطعات

الا

المقر ء.

خامس ا -التحليل
.13

تحديد احيكار الرئعلر.

5

%1

15

%4

12

%3

.14

تحديد احيكار الثالوور.

8

%2

2

%1

0

%0

.15

تحديد الاملر الدالر الا التفاصعب.

14

%4

16

%4

19

%4

2

%1

1

%0

7

%2

.16
.17

تحديد لوع الا

اح بي للا

المقر ء.

بعان المشاار التي سعطرت الا
الكاتب أرااء كتابر الا

المقر ء من

خال طرائق اللعا .
.18
.19
.20

توضعح الصور الفاعر الوار ة يي الا
المقر ء.
تحديد الامب أ الع،ارات الدالر الا
الخعا .
تحديد ا،ارات ا قااع أسالعب التأرعر.

10

%3

19

%5

23

%5

19

%6

32

%8

24

%6

2

%1

13

%3

3

%1

9

%3

1

%0

6

%1
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سادسا -تقويم المقروء وإبداء الرأي
.21

إصدار حكم يتعلق بم مون الا

22

%6

32

%8

42

%10

5

%1

7

%2

10

%2

22

%6

24

%6

23

%5

48

%14

62

%15

78

%18

6

%2

0

%0

2

%1

.26

اختعار العاوان احللب للا

المقر ء.

12

%4

8

%2

9

%2

.27

بعان قعمر الموضوع المطر

أهمعته.

6

%2

6

%2

2

%1

345

%100

418

%100

432

%100

.22
.23
.24
.25

المقر ء.

المقر ء.

إصدار حكم يتعلق بلغر الا
إصدار حكم يتعلق بأسلو الا
المقر ء.

إبداء ا راء حو يكرة ر ت يي الا
المقر ء.
تحديد صلر المعلومات الوار ة يي الا
المقر ء بموضوع الا

.

المجموع
النسبة المئوية لمجموع التبرارات لبل كتاب

%29

%35

مجموع التبرارات في كتب اللغة العربية

%36

1195

يظهر الاد ( )3توزوع مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العر لبعرق قد ارتأر ال،احث تاءئر إجابر هقا اللؤا إلا رالرر
ِّ
الد ارسور .يقود أ هور الاود ()3
صف مون صوفوف اعاور ل
لكب ل
كب جءء بمهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العر لبعر ل
أجءاء يتعلق ل
أن ت معن مهارات القراءة التحلعلعر يي كتا اللغر العربعر للصف الثامن جاء متفا تال من حعث اد التك ارراتق يااءت مهارة تقوووم
المقوور ء لقووده بووأالا التك و اررات ( )121تك و ار الر المؤشورات اللوولوكعر الدالوور الووا مهووارة التفروووق بووعن احسوو،ا

( )24تكو ار الر .ت ووماق مهووارة إبووداء ا راء حووو يك ورة ر ت يووي الووا

المقوور ء أالووا التك و اررات ( )48تكو ار الر موون رووم مهووارة تحديوود

الامب الدالر الا الحقائق ( )25تك ار الر .ت ماق مؤشرن :تحديد لوع الا

يووي الووا

المقوور ء بموضوووع الووا

الاتووائه أقووب التك و اررات

اح بي للا

المقر ء تحديد صلر المعلوموات الووار ة

أقووب التكو اررات لتصووب إلووا تكو اررون لكووب مهووارة .كمووا أ هوور الاوود

اللووابق إن ت ووماق مهووارات

القراءة التحلعلعر يي كتا اللغر العر لبعر للصف التاسع جاء متفا تال أي ال يااءت مهارة تقووم المقر ء لقوده بوأالا التكو اررات ()139
تكو ار الر المؤشورات اللوولوك عر الدالوور الووا مهووارتي التفروووق بووعن احسوو،ا الاتووائه تحديوود أ جووه الشوو،ه أ جووه االخووتالف أقووب التك و اررات
( )28تك و ار الر .كووقلك ت ووماق مهووارة إبووداء ا راء حووو يك ورة ر ت يووي الووا

المقوور ء أالووا التك و اررات ( )62تك و ار الر موون رووم مهووارة

الوصووو إلووا المعووالي الحقعقعوور موون خووال المعووالي الماازووور ( )36تك و ار الر .خلووق مهووارة تحديوود صوولر المعلومووات الووار ة يووي الووا
المقر ء بموضوع الا

من أن تكرار ت من مؤش ار تحديد لوع الا

اح بي للا

المقر ء تحديد ا،ارات ا قااع أسالعب التأرعر

تك ار الر احدا لكب مهارة.

أما مهارات القراءة التحلعلعر يي كتا اللغر العر لبعر للصف العاشر يقد أ هرت الاتائه ألها جاءت م مار بشكب متفا تق قد
حظعق مهارة تقووم المقر ء لقده بأالا التك اررات ( )166تك ار الر المؤشرات الللوكعر الدالر الا مهارة التمععء بعن الحقائق ا راء

أقب التك اررات ( )25تك ار الر .ت ماق مهارة إبداء ا راء حو يكرة ر ت يي الا

المقر ء أالا التك اررات ( )78تك ار الر من رم

مهارة الوصو إلا المعالي الحقعقعر من خال المعالي الماازور ( )34تك ار الر خلق مهارة تحديد احيكار الثالوور من أن تكرار
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ت ماق مهارة تحديد صلر المعلومات الوار ة يي الا

المقر ء بموضع الا

تك اررون لكب مهارة.

ثالثا -النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ين
كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا؟ "

مهارة بعان قعمر الموضوع المطر

أهمعته

" ما مستوى التتابع واالستمرارية بين مهارات القراءة التحليلية في

ي،عن الاد رقم ( )3أن ملتور التتابع االستم اررور يي مهارات القراءة التحلعلعر المت مار يي كتب اللغر العر لبعر يي المرحلر
ل
احساسعر العلعاق من حعث زوا ة الصف كالق تتءايد تتااق حعث لم ِّ
تأت مهارات القراءة التحلعلعر م مار بشكب متتابع يي كتب
ل
اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا .يمثال ضماق المؤشرات الللوكعر الدالر الا التمععء بعن الحقائق ا راء يي محتور كتب

اللغر العربعر للصف الثامن ( )34تك ار الر رم ارتفع إلا( )32تكرلار يي الصف التاسع رم تدلا إلا ( )25تك ار الر يي الصف العاشر .
ضماق المؤشرات الللوكعر الدالر الا التفروق بعن احس،ا الاتائه يي محتور كتب اللغر العربعر للصف الثامن ()24

تك ار الر رم ارتفع إلا(  )28تك ار الر يي الصف التاسع رم ارتفع إلا ( )32تك ار الر يي الصف العاشر ضماق المؤشرات الللوكعر الدالر
الا تحديد أ جه الش،ه أ جه االختالف يي محتور كتب اللغر العربعر للصف الثامن ( )32تك ار الر رم تدلا إلا ( )28تك ار الر يي
الصف التاسع رم ارتفع إلا(  )30تك ار الر يي الصف العاشرق ضماق المؤشرات الللوكعر الدالر الا االستاتاج يي محتور كتب

اللغر العربعر للصف الثامن ( )65تك ار الر رم ارتفع إلا( )89تك ار الر يي الصف التاسع رم تدلا إلا ( )82تك ار الر يي الصف العاشر
ار رم ارتفع إلا()99
ضماق المؤشرات الللوكعر الدالر الا مهارة التحلعب يي محتور كتب اللغر العربعر للصف الثامن ( )69تكر ال

تك ار الر يي الصف التاسع رم تدلا إلا ( )94تك ار الر يي الصف العاشر ضماق المؤشرات الللوكعر الدالر الا مهارة تقووم المقر ء
لقده يي محتور كتب اللغر العربعر للصف الثامن( )121تك ار الر رم ارتفع إلا( )139تك ار الر يي الصف التاسع رم ارتفع إلا ()136

تك ار الر يي الصف العاشر احساسي.

رابعص ا -النتصصائج المتعلقصصة باإلجابصصة عصصن السصؤال الرابصصع والصصذي يصصن

" مصصا مسصصتوى التبامصصل بصصين مهصصارات القصراءة التحليليصصة

األساسية العليا؟ "
العربية في المرحلة
المضمنة في كتب اللغة
ّ
ّ
ّ
ل جابر ان هقا اللؤا قام ال،احث باسوتخدام ا حصواء الكموي المتمثوب باخت،وار "كوا (Chi-square) "²لتحديود االقور التكاموب بوعن

مهارات القراءة التحلعلعر من خال تك اررات الفقرات التي تاتمي لكب مهارة يي كوب كتوا
يلعهق الاد

يوضح ذلك.
(  )4ل

مون كتوب اللغور العربلعورق بوعن الصوف الوقن

جدول رقم ()4

العربية من المرحلة
نتائج اختبار "كاي (Chi-square) "²لمستوى التبامل بين مهارات القراءة التحليلية في كتب اللغة
ّ
األساسية
الثامن– التاسع
مهارات
القراءة

التحليلية

قيمة

(كا)²
3.77
8

الداللة

Df

اإلحاائية
(2-

)sided
5

0.581

التاسع – العاشر
قيمة

(كا)²

3.765

الداللة

Df

اإلحاائية
(2-

)sided
5

0.583

الثامن -العاشر
قيمة

(كا)²
5.71
8

الداللة

df

اإلحاائية
(2-

)sided
5

0.334

الافول الثالثة كلها
قيمة

(كا)²

8.86
5
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يت ح من الاد

( )4ادم جو ير

ذات اللر إحصائعر( )0.05=يي ملتور التكامب بعن مهارات القراءة

التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعاف إذ بلغق قعمر (كا )8.865( )²بداللر إحصائعر ()0.544ق مما يشعر
إلا ادم جو تكامب مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر للمرحلر احساسعر العلعاق ووضح الاد
ير

رقم ( )4ادم جو

الر إحصائعا( )0.05=يي ملتور تكامب مهارات القراءة التحلعلعر بعن كتابي اللغر العربعر للصفعن الثامن التاسع

احساسععنق ادم جو ير

الر إحصائعال يي ملتور تكامب مهارات القراءة التحلعلعر بعن كتابي اللغر العربعر للصفعن التاسع

العاشر احساسععنق كتابي اللغر العربعر للصفعن الثامن العاشر احساسععن.

مناقشة النتائج والتوصيات
أوالا مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
أ هرت لتائه الدراسر ماموار من المهارات التي اقتر الخ،راء المحكمون ت معاها يي مااهه اللغر العربعر كت،ها يي
المرحلر احساسعر العلعاق قد ت ماق ( )6مهاراتق هي :مهارة التمععء بعن الحقائق ا راءق مهارة التفروق بعن احس،ا
مهارة تحديد أ جه الش،ه أ جه االختالفق مهارة االستاتاجق مهارة التحلعبق مهارة تقووم المقر ء إبداء الرأن.

الاتائهق

ورر ال،احث أن هقه الاتعار يمكن أن تعءر ل همعر التي تمثلها تلك المهاراتق حعث إن جو مهارات القراءة التحلعلعر

احساسعر أمر يي غاير احهمعر للطل،رف لترتقي بهم إلا رجر الواي ا راف القدرة الا الفهم
يي كتب اللغر العر لبعر يي المرحلر
ل
اء
حب المشكالتق تطوور ا بداعق التحلقق
ل
الدقعق للا المقر ءق ا يا ة ماه يي ل
التدبر التفااب مع المقر ء تفااالل إياابعًّا لبا ل
اتلاااق تامي شعورهم بال لقاتق تديع اقولهم إلا التلأمب التلفكعر تريع وملتور الفهم
(الللعتيق  .)2006تصقب معولهم تءودها
ل
لديهم(الييق )2006ق هو ما يؤ ن إلا تامعر قدرتهم الا ا بداع االبتكار.
الا

ياللغر سعلر ا للان يي ممارسر ا بداعق ال يقتصر إبداع اللغر الا من يؤلف الا بب ال لبد أن يشمب أي ال كعف يق أر
أن
قراءة إبدااعر ؟ كعف يربط بعن م موله مقامه الواقع القن يمثله أ يتمثله؟ .ورر يااازوو ( )Dignazio, 1998ل

بااء الا خ،رتهم اللابقر .قد أكدت لتائه راسر الوائلي
الطل،ر بحاجر إلا أن يلألوا ودركوا ولتاتاوا وقارلوا وتوقعوا المعاا ل
أبو الرز) (2012أن ممارسر معلمي اللغر العربعر لتدروس مهارات القراءة التحلعلعر أ ر إلا تحلن ملتور تحصعب الطل،ر.
ثانيا مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

أ هرت لتائه الدراسر أن كتب اللغر العربعر (اعار الدراسر) ت ماق ( )1195تك ار الر لمهارات القراءة التحلعلعرق حعث
ِّ
الدراسر مهارة تقووم المقر ء إبداء الرأن ( )426تك ار الرق تلتها
جاءت بالمرت،ر اح لا من حعث ماموع التك اررات يي الصفوف اعار ل
ارق تلتها مهارة االستاتاج ( )236تك ار الرق جاءت بالمرت،ر الرابعر مهارة تحديد أ جه الش،ه أ جه االختالف
مهارة التحلعب ( )262تكر ال
( )96تك ار الرق تلتها يي المرت،ر الخاملر مهارة التمعء بعن الحقائق ( )91تك ار الرق أخع الر مهارة التفروق بعن احس،ا

تك ار الر.

الاتائه ()84

وعء ال،احث هقه الاتعار إلا أهمعر المهارات (تقووم المقر ء إبداء الرأنق التحلعبق االستاتاج)ق للطل،ر من جهرق من

جهر أخرر يقد أكد ا طار العام الاتاجات العامر الخاصر ذلك ()63 :2005ق يقد جاء يي الاتاجات العامر للصف الثامن
التاسع العاشر احساسعر "أن يق أر الطالب لصوصال متاوار قراءة لاقدةق وء ا لمو قدراته العقلعر المتاوار من يهمق تط،عقق

تحلعبق استاتاجق تقوومق تفكعر لاقدق إبداايق بما يتااسب مع لموهم المعريي الامائي" .احمر القن اا مؤلفي الكتب إلا

االهتمام بهقه المهارات يي التدرو،ات احلشطر التي تت ماها الكتب.
IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

696

درجة تضمين مهارات القراءة التحليلية كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية في

ميسون أبو طبنجة

األردن

ال لبد أي ا من إبراز الصلر بعن مهارات التع،عر مهارات التفكعر .يالقراءة بمفهومها الحديث لم تعد مار يك الرموز
المكتوبر لطقها ( ) Decodingبب أص،حق املعر اقلعر مرك،ر ترت،ط بالتفكعر يهي تلتلءم الفهم الربط االستاتاج .ياللغر لظام

ضحها تشوملكي (" )1990مرآة الفكر"ق يامو اللغر يامد الفكرق تفتحها يامعهق التفكعر املعات تارن
بالغ التعقعدق هي كما َّ
بلغرق يال تفكعر سلعم بغعر لغر سلعمر.
ثالثا مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

أ هرت لتائه ا جابر ان هقا اللؤا أن ملتور التتابع االستم اررور يي مهارات القراءة التحلعلعر المت مار يي كتب اللغر
العربعر يي المرحلر احساسعر العلعاق من حعث زوا ة الصف كالق تتءايد تتااق حعث لم ِّ
تأت مهارات القراءة التحلعلعر م مار
ل
ل
بشكب متتابع يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا.
وعء ال،احث تدلي لل،ر التتابع يي مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا إلا

ط،ععر احلشطر التدرو،ات التي تت ماها هقه الكتب التي لم توجه أساسال لتحقعق الاتاجات العامر للصف المتعلقر بمهارات القراءة
بشكب متتابع بحعث يتم تعمعق معالار هقه المهارات مع تقدم الطالب يي الصفوف.

من جهر أخررق هااف اختالف يي مؤلفي كتب اللغر العربعر لكب صف راسيق تعد مالقو محتور كب كتا ق مما

أ ر إلا الخفاض التالعق بعن أا اء لاان التألعف يي صفوف المرحلر احساسعر العلعا مما العكس سل،ا الا ملتور التتابع يي
مهارات القراءة التحلعلعر الوار ة يعها.
رابع ا مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

أ هرت لتائه ا جابر ان هقا اللؤا ادم جو تكامب بعن مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر للمرحلر

احساسعر العلعاق ادم جو تكامب بعن مهارات القراءة التحلعلعر بعن كتابي اللغر العربعر للصفعن الثامن التاسع احساسععنق بعن

كتابي اللغر العربعر للصفعن التاسع العاشر احساسععنق كتابي اللغر العربعر للصفعن الثامن العاشر احساسععن.

وعء ال،احث هقه الاتعار لعدم جو تكامب بعن مهارات القراءة التحلعلعر يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر
العلعا إلا ضعف اهتمام يروق التألعف يي ازرة التربعر التعلعم يي تصمعم مصفوير لمهارات القراءة يتم ت معاها بشكب ماظم
مخطط له يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعاق قد يعء ال،احث ذلك أي ال إلا غعا

لماذج تقععم متابعر تلمح

لفروق ا شراف الا التألعف التحقق من ملتور التكامب بعن كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعاق احمر القن يؤرر سل،ال
يي كم مهارات القراءة التحلعلعر المقدمر للطل،ر لواها يي كتب اللغر العربعر للصفوف المتقدمرف يتقب بقلك استم اررور المعرير
تث،عتها تعمعقها لدر الطل،ر.
التوصيات

بااء الا الاتائه التي توصب إلعها ال،احث يي هقه الدراسر يإله يتقدم بالتوصعات التالعر امالل يي تطوور مااهه اللغر
ل
العربعر كت،ها ملتق،الل:
-

تطوور محتووات مااهه اللغر العربعر كت،ها يي المرحلر احساسعر العلعا يي احر ن بما يلاهم يي الحفاظ الا مهارات القراءة

التحلعلعر يي اقو الااشلر بشكب مخطط ماظم مدر س.
-

التركعء الا مهارات القراءة التحلعلعر التي جاءت م مار بالب متدلعر يي كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعا

كمهارة (استخالء الدر س الع،ر من الا
يتعلق بلغر الا

المقر ءق مهارة تحديد لوع الا

المقر ءق مهارة بعان قعمر الموضوع المطر

اح بي للا

المقر ءق مهارة إصدار حكم

أهمعته).
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األردن

 تأكعد ملتور التتابع يي ت معن مهارات القراءة التحلعلعر يي محتووات كب كتاالتاسع العاشر) احساسعر.

الا حدة من كتب اللغر العربعر (الثامن

 تأكعد ملتور التكامب بعن كتب اللغر العربعر يي المرحلر احساسعر العلعاق أن تلتاد املعر التكامب يي مهارات القراءة التحلعلعرإلا لماذج مدر سر ضمن أ زان محد ة مل،قال.
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