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 الّناقدددة ن طلّبددة الّصددّف العاشددر األساسددّي مددن مهددارات القددراءة مك ددسددتوى َتهددد ا الّدراسددة قلدد  ق ددا  ُم: الملخصص 

حصد لّي  دي مداءة    وع )الجدن(،، ومسدتوى األءاء التّ  ، ومعر دة العالقدة ند ن مسدتواهم   هدا نمت  درّ  الّند       زمة لهمالال

ن همدا:  اأءاتد  استعملا. ولتحق ق أهداف الّدراسة ، وطالبًةا، طالًب082تكّونا عّ نة الّدراسة من )وقد . ة ة العرنّ الّل

 -اهسددتنتا  -م  دد هددارة توزعددا علدد  مجدداهت  ال ددة هددي: )التّ ، م02، وتضددمنا )مهددارات القددراءة الّناقدددةنقائمددة 

ن مك د سدتوى تَ ُمراسدة أّن ُهنداض فدعف  دي     اقددة. وقدد أرهدرت نتدائد الدّ    قويم،، واختبار يق ( مهدارات القدراءة النّ  الّت

أرهدرت  %،. كمدا  02,28ط العدا  ) ؛ ح د  نلدا المتوّسد   الّناقددة  طلبة الّصّف العاشدر األساسدّي مدن مهدارات القدراءة     

اقددة و دق مت  در    لبدة  دي اختبدار مهدارات القدراءة النّ     طات ءرجدات الطّ ا ند ن متوّسد  أيًضا وجوء ُ درو  ءالدة قحصدائ ًّ   

طات ءرجدات  ا ن ن متوّسوع، لصالح اإلناث. ناإلفا ة قل  ذلك نّ نا نتائد الّدراسة أّن ُهناض ُ رو  ءالة قحصائ ًّالّن

ة، لصدالح الُمسدتوى    دة العرنّ د  حص لّي  ي ماءة الّلاقدة و ق مت  ر الُمستوى الّتلبة  ي اختبار مهارات القراءة الّنالّط

وصد ات والمقترحدات الصاصدة نتطدوير العملّ دة الّتعل مّ دة، وتنم دة        األعل  )ممتاز،. وتضمنا الّدراسة عدًءا مدن التّ 
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Abstract: The study aimed at measuring the level of critical reading skills among 

tenth grade students, and determining the relationship between their competency 

level, their gender, and level of achievement in Arabic language. The sample of the 

study consisted of (280) male and female students. The instruments used included:  a 

list of critical reading skills with a total of (24) items distributed among three 

dimensions (Discrimination, Conclusion, and Evaluation); and a competency test for  

measuring students critical reading skills. The results of the study revealed that there 

is a clear weakness among tenth graders in their level of critical reading skills with 

an average mean of (48.60%). The results also showed that there is a significant 

difference between the mean scores of students' critical reading skills due to gender, 

in favor of females. In addition, there is a significant difference between the students' 

mean scores in the critical reading skills test due the students' level of achievement in 

Arabic language in favor of the high achievers. In light of these findings, a number of 

recommendations were suggested for improving the instructional process in general, 

and the students' competencies in critical reading, in particular.  
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 المقدمة:
تعد القراءة مهارة أساسّية من مهارات الّلغة األربع، بل هي األهم لطالب العلم؛ بها يبين شخصيته، ويكّون معارفه، 

التكنولوجيا احلديثة أشكااًل معقدة  ُتقدم فيهومن خالهلا يطّور ميوله واجتاهاته؛ لريتقي بنفسه وجمتمعه. خاصة يف هذا العصر الذي 

فيها تكنولوجيا ستكون  مدرسة املستقبل ( أّنPassarellie, 2011إنتاج وتبادل املعرفة. أشار باساريللي )ومتنوعة من وسائل 

ة من أكثر وسائل االتصال . وستكون القراءة يف ظل املعلومات والتقانة املتطورربويحول الّتا يف عجلة الّتا أساسًيحمرًك املعلومات

استعماًلا يف نشر املعرفة املتفجرة، واكتسابها عرب مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية، باعتبارها املدخل الرئيس للحصول على 

 املعلومات واملعارف يف خمتلف اجلوانب.

عروضة فحسب، بّل يدرك مع ذلك أهمّية هذه والقارئ اجلّيد ال يقتصر يف القراءة على إدراك الكلمات ومعرفة احلقائق امل

الكلمات يف املوضوع املطروح، ويقف على العالقات القائمة بينها، وينمي فهمه للِفَكر املعروضة فيها. لذلك تطّور مفهوم القراءة 

طورًا، يستلزم تدخل من كونها عملّية ميكانيكّية بسيطة، تبدأ بالّتعرف إىل احلروف والكلمات والّنطق بها، إىل مفهوم أكثر ت

 (.5002شخصية اإلنسان بكل جوانبها؛ للقيام بنشاٍط عقلّي يتضمن الفهم والّربط واالستنتاج )الديلمي والوائلي، 

ثم تطّور املفهوم إىل الّنقد؛ لَتمِكني القارئ من احلكم على ما يقرأ، واألخذ منه مبا يقبله عقله، وتقتضيه موازينه  

Brame, 2002)).ة للمتعّلمني؛ ألّنها متدهم باملعلومات املهمة حلّل كثري من لقراءة مبفهومها الّشامل ضرورّيفأصبحت ا

املشكالت الّشخصّية، وتصقل ميوهلم وتزيدها اتساًعا، وتنمي شعورهم بالّذات، وتدفع عقوهلم إىل الّتأمل والّتفكري وترفع 

جهات الّنظر املختلفة اعرتاًضا وتأييًدا، كما تكسبهم الّشعور باالنتساب إىل ُمستوى الفهم لديهم يف املسائل االجتماعّية بالّتأمل يف و

 (.5002عامل الّثقافة )اليف،

ومل يقف األمر عند هذا احلد، بّل أصبح ُينظر إىل القراءة الّناقدة على أّنها مسة من ِسمات العصر احلاضر اّليت ال 

راسات اليت تناولتها، إذ هدف بعضها إىل قياس القراءة الّناقدة ما أوصت به الّدة غين عنها الفرد. ولعل مما يدل على أهمّييست

(، ودراسة رين 9191(، ودراسة مصطفى )5002مثل دراسة اليف ) مهارات القراءة الّناقدة، والتفكري الّناقد عند الّطالب

(Ryen, 1978يف حني هدف بعضها اآلخر إىل تنمية هذه املهارات مثل دراسة حمم )( 5009(، ودراسة حافظ )5090د ،)

راسات من نتائج يف شأن القراءة الّناقدة، وما هلا من دور يف تشكيل (. إضافة إىل ما توصلت إليه تلك الّد5002ودراسة األمحدي )

 الّسلوك الّناقد لدى الّطالب، وهو ما يؤدي إىل تنمية قدرته على اإلبداع واالبتكار.

ءة الّناقدة، وأثرها يف تكوين سلوك الّطلَبة، لوحظ ُمعاناة كثري من الّطلبة، وتعثرهم يف ة القراوعلى الّرغم من أهمّي

 مهارات القراءة الّناقدة يف أثناء تدريسهم، من هنا توّلد الّشعور باملشكلة ومما أّكد هذه املشكلة:

اقدة سواء أكانت تسعى إىل قياسها أم إىل تنميتها [ ما أشارت إليه توصيات الّدراسات الّسابقة اّليت ُأجريت يف جمال القراءة الّن9

 (.5009(، ودراسة حافظ )5090بضرورة االهتمام بها مثل دراسة حممد ) ،عند الّطلبة

[ ما أظهرته نتائج الّدراسة االستطالعّية من خالل مقابلة عدد من املعلمني، وتوزيع استبانة على عينة من املعلمني واملشرفني 5 

ة ونظًرا ألهمّيراسة وجود املشكلة؛ يف ُمستوى الّطلبة يف مهارات القراءة الّناقدة، حيث أّكدت نتائج هذه الّدملعرفة رأيهم 

وصيات تشخيصها لوضع الّت كان البد منة؛ ة والقومّية والوطنّياملستويات، الفردّي مهارات القراءة الّناقدة للطلَبة يف كافة

 . هامنني الّطلبة مِكواحللول املناسبة لَت

(، وما أوصى به من ضرورة َتمِكني الّطلبة وتدريبهم 5001ل لتطوير األداء الّلغوي )[ استجابًة ألهداف امللتقى الّتربوّي األّو3

 (.5001على مهارات القراءة الّناقدة؛ حتقيًقا ملبدأ اجلودة يف الّتعليم والتعّلم )وزارة الرتبية والتعليم،
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الّدولية اّليت نادت بضرورة تدريب الّطلبة على أساليب القراءة املتنوعة اّليت تنمي مهارات [ ما أوصت به بعض املؤمترات 4 

ة ( للجمعّي5001االستيعاب القرائّي لديهم، وجتعلهم قادرين على القراءة والّتفكري يف آن واحد. مثل املؤمتر العلمّي الّتاسع )

 ة للقراءة واملعرفة.املصرّي

 

 وأسئلتهامشكلة الّدراسة 

فيها " والسّيما يف مرحلة حساسة  ضعف الّطلبة يتبّين مما سبق أهمّية القراءة الّناقدة، وأثرها يف بناء شخصّية الّطلبة؛ وأّن

 ".. ترتك آثارها الّسلبّية على املستويات كافة، الفردّية والوطنّية والقومّية .تبدأ فيها املواقف واالجتاهات بالّتبلور والّثبات مشكلة

راسة يف احلاجة إىل معرفة راسة. وبناء على ذلك تتلخص مشكلة هذه الّد(، وهذا ما جيعلها مشكلة جديرة بالّد5004)مفلح،

 .ُمستوى َتمكُّن طلَبة الّصف العاشر األساسّي من مهارات القراءة الّناقدة

 وتنبثق عن هذه املشكلة األسئلة اآلتية:

 العاشر األساسّي من مهارات القراءة الّناقدة الّلازمة هلم؟ما ُمستوى َتمكُّن طلَبة الّصف  .9

 هل خيتلف ُمستوى أداء طلَبة الّصف العاشر األساسّي يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة باختالف الّنوع )ذكور/ إناث(؟ .5

 حصيلّيالّتاألداء  ُمستوىالف هل خيتلف ُمستوى أداء طلَبة الّصف العاشر األساسّي يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة باخت .3

 حيتاج إىل مساعدة(؟ -مقبول –جيد -جّيد جدًّا -يف مادة الّلغة العربّية )ممتاز

 

 أهداف الّدراسة

 متثلت أهداف الّدراسة يف النقاط اآلتية:

 حتديد ُمستوى َتمكُّن طلَبة الّصف العاشر األساسّي من مهارات القراءة الّناقدة. .9

 الّطالب مبستوى أدائه الّتحصيلّي يف مهارات القراءة الّناقدة.معرفة عالقة جنس  .5

 معرفة عالقة ُمستوى أداء الّطالب يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة مبستوى أدائه الّتحصيلّي يف مادة الّلغة العربّية. .3

 

 أهمّية الّدراسة 
 تتمثل أهمّية الّدراسة يف:

يف مهارات القراءة  لطنةاألساسّي يف الّس العاشر عليم بواقع ُمستوى طلَبة الّصّفة والّتربّييف وزارة الّت تزويد اجلهات املعنية (9

 .الّناقدة

توجيه اهتمام املشرفني واملعلمني إىل أهمّية تعليم الّطلبة وتدريبهم على مهارات القراءة الّناقدة؛ اّليت تثري تفكريهم وتساعدهم  (5

 لقني. يف البحث والّتقصي بدًلا من احلفظ والّت

 تزويد املسؤولني عن الّتقويم يف الوزارة باختبار يقيس مهارات القراءة الّناقدة يف الّصّف العاشر األساسّي. (3

ات الّتدريس، اّليت ُتثري توجيه اهتمام املختّصني يف برامج إعداد املعلمني وتأهيلهم وتدريبهم، إىل أهمّية توظيف اسرتاتيجّي (4

 حتقيق مهارات القراءة الّناقدة.تفكري املتعّلم، وتساعده على 
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 ُحدود الّدراسة

راسة على تعّرف ُمستوى َتمكُّن طلَبة الّصّف العاشر األساسّي بسلطنة ُعمان من مهارات القراءة الّناقدة، تقتصر هذه الّد 

 .الّنوع واألداء الّتحصيلّي يف مادة الّلغة العربّية ستوى متكنهم من مهارات القراءة الّناقدة مبتغرييالّلازمة هلم، وعالقة ُم

 

 منهج الّدراسة 

اعتمدت الّدراسة احلالّية املنهج الوصفّي، الذي ُيعنى بوصف الّظاهرة كما هي يف الواقع عن طريق مجع املعلومات 

 (.5090سريها )كاظم، والبيانات املتصلة بها، ثم حتليلها مرتبة؛ الستخالص الّنتائج اّليت تعني على فهمها وتف

 

 مجتمع الّدراسة وعّينتها 

 م،5099/5095مشل اجملتمع األصلّي للّدراسة طلَبة الّصّف العاشر األساسّي، مبدارس حمافظة الربميي للعام الّدراسّي 

راسات الّسابقة مثل الّد إىلاستناًدا  ،، وطالبًةا( طالًب590من )املكونة % 59نة بالّطريقة العشوائية البسيطة مبعدل اختيار العّي ومّت

 ..(5002رقي )الّشدراسة 

 

 أداتا الّدراسة
 تطّلب إجناز هذه الّدراسة بناء أداتني هما:

 ، واألدب الّتربوّي.ابقةّسالراسات ّدالضوء  مّت إعدادها يفالعاشر األساسّي،  قائمة مبهارات القراءة الّناقدة الّلازمة لطلَبة الّصّف[ 9

 .العاشر األساسّي قائمة مهارات القراءة الّناقدة الّلازمة لطلَبة الّصّفأساس على  مهارات القراءة الّناقدة، مبين[ اختبار لقياس 5

 

 الّتعريفات اإلجرائّية لمصطلحات الّدراسة
اءة الّناقدة %( فأكثر من درجات االختبار الّتحصيلي يف مهارات القر90امُلستوى اّلذي حيصل فيه الّطالب على نسبة ): الّتمكُّن .9

 ة.راسة احلالّييف الّد

، ونقده واحلكم استخدام الّطالب القدرات العقلّية العليا كالّتمييز واالستنتاج والّتقويم، يف حتليل الّنص املقروءالقراءة الّناقدة:  .5

 . عليه

اقتصاد يف الوقت واجلهد؛ باستخدام أداء الّطالب يف حتليل الّنص املقروء ونقده واحلكم عليه، بيسر مع : مهارة القراءة الّناقدة .3

القدرات العقلّية العليا كالّتمييز واالستنتاج والتقويم، وُتقاس بالّدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار مهارات القراءة 

 الّناقدة.

 

 الدراسةإجراءات 

بعد عرض عدد من القضايا الّنظرية املتعلقة مبفهوم القراءة الّناقدة وأهميتها، ومهاراتها، وعالقتها بالّتفكري الّناقد، اتبعت 

 اخلطوات العملّية اآلتية: 
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ية، والوثائق [ بناء قائمة مبهارات القراءة الّناقدة املناسبة لطلَبة الّصّف العاشر األساسّي، باالعتماد على منهج الّلغة العرب9

 الوزارية اخلاصة لتعلم مادة الّلغة العربّية بالّصّف العاشر األساسّي.

 [ عرض القائمة على جمموعة من احملكمني؛ للّتأكد من صدق القائمة، ثم تعديلها يف ضوء آرائهم. 5

 .[ إعداد اختبار يف مهارات القراءة الّناقدة3

 للّتأكد من صدقه.[ عرض االختبار على جمموعة من احملكمّين؛ 4

[ جتريب االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية للّتأكد من وضوح تعليماته وأسئلته، وُمستوى السهولة والصعوبة فيه، 2

 وحتديد الّزمن اّلذي سيستغرقه. 

 .كرونباخألفا [ الّتأكد من ثبات االختبار حبساب معامل االتساق الداخلي 2

 ،)ممتاز مربي الفصل، ثم تصنيفها إىل ،الّطلَبة يف مادة الّلغة العربية عن طريق الّسجل املصاحب للمعلم[ ّتعّرف ُمستوى أداء 2

 )ب((. 2: 5090) حيتاج إىل مساعدة(؛ وفق وثائق الّتقويم الّتابعة لوزارة الّتربّية والّتعليم ،مقبول ،جّيد ،د جًداجّي

 وتفسرياتها. [ مجع البيانات، ثم حتليلها، واستخراج نتائجها9

 

 األساليب اإلحصائّية

، ة واالحنرافات املعياريةاملتوسطات احلسابّيمتمثلة يف: ة ّياألساليب اإلحصائعلى عدد من راسة هذه الّد اعتمدت

ذلك باستعمال برنامج كّل معاجلة  ومّت (.(ANOVAحادي األ(، وحتليل التباين t-Test)ة، واختبارات "ت"سب املئوّيوالّن

 .(SPSS) ةللعلوم االجتماعّي إلحصائّيةاالرزمة 

 

 عرض نتائج الّدراسة ومناقشتها
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األّول:

 نص الّسؤال األّول على: ما ُمستوى َتمكُّن طلبة الّصّف العاشر األساسّي من مهارات القراءة الّناقدة الّلازمة هلم ؟

استخراج املتوّسطات احلسابّية، واالحنرافات املعيارّية، والّنسب املئوّية جملموع الّدرجات اقتضت اإلجابة عن هذا الّسؤال 

 الكلّية اّليت حصل عليها الّطلبة يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة، واستعمال اختبار "ت" لعّينة واحدة؛ ملعرفة ِداللة الفروق بني

% فأكثر استناًدا على الّدراسات 90وقد ُحّدد ُمستوى الّتمكُّن يف الّدراسة احلالّية بـ متوّسطات درجات عّينة الّدراسة يف االختبار، 

 (.9الّسابقة. واتبع معياًرا للحكم إىل ُمستوى َتمكُّن الّطلبة كما هو موّضح يف اجلدول )

 (9اجلدول )

 ُمستويات َتمكُّن طلبة الّصّف العاشر األساسّي من مهارات القراءة الّناقدة

 الّدرجة توىالمس

  أكثر -80 عاٍل

 65 -80أقل من  متوسط

 65أقل من  فع ف

 

( اآلتي: املتوّسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارّية، واختبار "ت " لعّينة واحدة لدرجات عّينة 5ويبّين اجلدول )

 الّدراسة يف مهارات القراءة الّناقدة، وُمستوى َتمكُّنهم منها.
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 (5جدول )

الّدراسة يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة،  املتوّسطات احلسابّية* واالحنرافات املعيارّية واختبار "ت " لعّينة واحدة لدرجات عّينة

 590وُمستوى َتمكُّنهم مّنها / ن= 

 المتوّسط الحسابّي المجاالت
االنحراف 

 المعيارّي
 مكُّنُمستوى الّت الّداللة ُمستوى قيمة "ت"

 فع ف 000. 25.447 21.76 46.90 التم    مهارات

 فع ف 000. 19.898 23.79 51.71 مهارات اهستنتا 

 فع ف 000. 22.941 24.75 46.07 مهارات التقويم 

 فع ف 000. 28.003 18.61 48.60 المستوى العا  
 احملدد يف هذه الّدراسة ُحولت املتوسطات احلسابّية إىل نسب مئوّية حتى ُيمكن مقارنتها مُبستوى الّتمكُّن *

 

( أن قيمة "ت" دالة، وهذا يدل على أن امُلستوى العام لطلبة الّصّف العاشر األساسّي يف 5ُتبّين الّنتائج الواردة يف اجلدول )

%(، أم 48.60مهارات القراءة الّناقدة ضعيف، سواء أكان على امُلستوى العام للمهارات كافة، اّلذي بلغ املتوّسط احلسابّي فيه )

%(، وبلغ املتوّسط احلسابّي ملهارات 46.90على ُمستوى كل مهارة رئيسة على حدة؛ حيث بلغ املتوّسط احلسابّي ملهارات الّتمييز )

%(. وبالّنظر إىل املتوّسطات احلسابّية جند أّن مهارات 46.07%(، وبلغ املتوسط احلسابّي ملهارات الّتقويم )51.71االستنتاج )

(، وأقلها كانت يف مهارات الّتقويم 46.90%%(، ثم مهارات الّتمييز )51.71لت على أعلى متوّسط حسابّي )االستنتاج حص

(46.07.)% 

وميكن عزو ضعف ُمستوى طلبة الّصّف العاشر األساسّي يف امتالك مهارات القراءة الّناقدة إىل أسباٍب عدة منها: ما 

وأسباب تتعلق باملنهج، وأسباب تتعلق باملشرف الّتربوّي؛ ألّنها العناصر املهمة يف حتقيق يتعلق بالّطالب، وأسباب تتعلق باملعّلم، 

توضيح هلذه  األهداف املنشودة من العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية، بعد تهيئة البيئة املدرسّية والبيئة الّصّفّية لعملية الّتعّلم. وفيما يلي

 األسباب:

 واليت قد تتمثل يف:الب، [ األسباب املتعلقة بالّط9

  ضعف الّطلبة يف القراءة األمر الذي رّبما أّثر يف ُقدرتهم على القراءة الّناقدة، اّليت تعتمد على الّتحليل، وقراءة ما وراء

يف نهاية الّسطور من معاٍن وِفكر يف الّنص املقروء. وختتلف هذه الّنتيجة مع ما أّكدته بعض الّدراسات الّسابقة َتمكُّن الّطالب 

من مجيع مهارات القراءة، ومن بينها مهارات القراءة الّناقدة،  -احللقة الّثانّية من الّتعليم األساسّي -املرحلة املتوّسطة 

 (.5002(، ودراسة الّسيويف )5090مثل دراسة زايد وآخرين )

 إذ أثبتت نتائج بعض الّدراسات الّسابقة  ؛ستقبلّيةقّلة دافعّية الّطلبة للّتعلم، اّلذي قد يعود إىل قّلة اهتمامهم بالّتطلعات امل

نهاية احللقة الّثانّية من الّتعليم األساسّي،  –( أّن ضعف حتصيل الّطلبة يف املرحلة الّثانوّية 5002مثل دراسة سليمان )

اقدة ترجع إىل: طبيعة البناء ملهارات الّتفكري الّناقد اّليت من بينها مهارات القراءة الّن -ومرحلة الّتعليم ما بعد األساسّي

 الّنفسّي، والّتطّلعات املستقبلّية، والّدافعّية لإلجناز.

  تقارب الّظروف االجتماعّية، واالقتصادّية واملواقف الّتعليمّية اّليت مير بها معظم الّطلبة. حيث أّكدت دراسة آل سعيد

(Al-Said, 1996) .أن للحالة االجتماعّية، واالقتصادّية تأثرًيا يف َتمكُّن أو ضعف الّطلبة ملهارات القراءة مجيعها 

 واّليت قد تتمثل يف:[ األسباب املتعلقة باملعّلم، 5

 ( 5005صّي )قّلة وعي املعلمني مبهارات القراءة الّناقدة، ومن َثمَّ قّلة تنميتها لدى الّطلبة. هذا ما أّكدته نتائج دراسة اخلرو

 -اّليت كشفْت عن تدّني أداء معلمي الّلغة العربّية ومعلماتها يف تنمية مهارات القراءة الّناقدة لدى طلبة املرحلة الّثانوّية 

%( 19,9حيث كانت نسبة متوسط أدائهم ) ،-نهاية احللقة الّثانّية من الّتعليم األساسّي، ومرحلة الّتعليم ما بعد األساسّي
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( تدني تركيز معلمي الّلغة العربّية يف حمافظة جرش على 5002%( كما أّكدت دراسة الكخن وعتوم )2 -20,3من )

 مهارات الّتفكري الّناقد يف أثناء تدريسهم.

  اتباع بعض املعّلمني أساليب الّتدريس الّتقليدّية املعتمدة على الّتلقني واحلفظ، اّليت ال يكون فيها احلوار والّنقاش إال بصورة

دودة جًدا بني املعّلم والّطالب، وهذا بدوره قد جيعل الّطالب ضعيًفا يف مهارات الّتفكري والّتحليل، وقراءة املعاني حم

الّضمنّية الواردة يف الّنص القرائّي املقّدم له. إذ أّكدت بعض الّدراسات وجود عالقة سببّية قائمة بني عملية القراءة 

 (.9112ا مثل دراسة نصر)والّنشاطات املقّدمة للّطلبة فيه

  عموًما-غياب منهجّية علميَّة لدى املعّلم يف كيفّية تضمني مهارات القراءة الّناقدة، يف تدريس الّلغة العربّية- ،

 (.5090والّنصوص القرائّية خصوًصا )اجلهوري، 

 دريبه وإعداده قّبل اخلدمة، وعدم اقتصار املعّلم يف تقديم الّدرس على املعلومات والكفايات اّليت حصل عليها يف أثناء ت

 سعيه إىل تطوير ذاته مبا يتناسب مع متطلبات العصر والعملّية الّتعليمّية الّتعلمّية يف ظّل الّتفجر املعريّف الّسريع.

 :[ األسباب املتعلقة باملنهج3

على مهارات القراءة الّناقدة، وهذا ما واّليت قد تتمثل يف قّلة اشتمال أسئلة األنشطة اخلاّصة مبحتوى منهج الّلغة العربّية 

 ( يف سبب تدّني ُمستوى أداء الّطلبة يف اكتساب مهارات الّتفكري الّناقد.5002أّكدته نتائج دراسة الفارسّي )

اّليت ُتشري إىل ضعف الّطلبة يف مهارات القراءة الّناقدة جند أّنها تتفق مع نتيجة دراسة  ويف ضوء نتيجة الّسؤال األّول

( 5004(، اّليت توصلت إىل عدم إتقان طلبة املرحلة الّثانوّية ملهارات القراءة الّناقدة، ومع نتيجة دراسة مفلح )9191طفى )مص

%. كما تتفق مع 20اّليت أشارت إىل عدم امتالك الّطلبة ملهارات القراءة الّناقدة يف ضوء املعيار اّلذي وضعه الباحث للتمكُّن وهو

(، اّليت أشارت نتائجها إىل ضعف اكتساب طلبة احللقة الثانية من التعليم األساسي ملهارات الّتفكري الّناقد. 5002دراسة الفارسّي )

، واليت أظهرت نتائجها تدني ملحوظ يف (Al Barwani & Osman, 2011)وتتفق أيضا مع دراسة الربواني وعثمان 

 مستوى مهارات التفكري الناقد لدى طالب احللقة الثانية من التعليم األساس بسلطنة عمان. 

( اّليت أشارت إىل أن ُمستوى الّتفكري الّناقد لدى طلبة الّصّف 5002وختتلف هذه الّنتيجة عن نتيجة دراسة الّشرقّي )

 الّرياض كان متوّسًطا.األّول الّثانوّي يف مدينة 

 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الّثاني:

نّص الّسؤال الثاني على: هل خيتلف ُمستوى أداء طلبة الّصّف العاشر األساسّي يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة باختالف الّنوع 

 )ذكور/ إناث(؟

=  α)ولإلجابة عن هذا الّسؤال مت صياغة الفرضّية الّتالية وَنّصها: ُهناك فروق ذات داللة إحصائّية عند ُمستوى الدِّاللة 

 إىل متغّير الّنوع )ذكور/ إناث(. بني متوّسطات أداء طلبة الّصّف العاشر األساسّي يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة ُتعزى (0002

بهدف الكشف عن داللة الفروق بني  نتني مستقلتنيلعّي هذا الّسؤال وفرضيته استعمال اختبار "ت" اقتضت اإلجابة عن

 نتيجة ذلك. ( يوّضح3الّدراسة يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة تبًعا ملتغّير الّنوع، واجلدول )متوّسطات درجات عّينة 
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 (3اجلدول )

بة الّصّف العاشر األساسّي يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة تبًعا ملتغّير الّنوع )ذكور/ نتائج اختبار "ت" بني متوّسطات درجات طل

 إناث(

 الّنوع المجاالت
المتوّسط 

 الحسابّي

االنحراف 

 المعيارّي
 مستوى الّداللة قيمة ت

 20.25 53.17 قناث مهارات الّتم    
5.026 0.001 

 21.48 40.63 ذكور

 21.00 58.41 قناث مهارات اهستنتا  
4.908 0.001 

 24.59 45.00 ذكور

 23.15 51.43 قناث مهارات الّتقويم 
3.704 0.001 

 25.20 40.71 ذكور

 16.69 54.84 قناث مهارات القراءة الّناقدة نأكملها 
8.31514 0.001 

 18.69 42.36 ذكور
.04، وعدد اإلناث= .04* عدد الذكور= (0.0.)*قيمة ت دالة عند مستوى   

 

بني (α =0002)( وجود فروق ذات ِداللة إحصائّية عند ُمستوى الدِّاللة 3يتبّين من البيانات املعروضة يف اجلدول )

فقد بلغ املتوّسط متوّسطات درجات الّطلبة )ذكوًرا/إناًثا( يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة ُتعزى إىل متغّير الّنوع؛ لصاحل اإلناث. 

%(، وبلغ متوّسط درجات الّطالبات يف مهارات الّتمييز 42.36(، وبلغ املتوّسط العام لدى الّذكور )54.84%العام لدى اإلناث )

%(، ويف مهارات االستنتاج بلغ متوّسط درجات الّطالبات 40.63%(، بينما بلغ متوّسط درجات الّطالب فيها )53.17)

%(، أما يف مهارات الّتقويم فقد بلغ متوّسط درجات الّطالبات 45.00متوّسط درجات الّطالب فيها ) %(، بينما بلغ58.41)

 %(، وهي نتيجة متدنّية جاءت يف امُلستوى الّضعيف يف ُعمومها.42.36%(، بينما بلغ متوّسط درجات الّطالب فيها )54.84)

قراءة الّناقدة، سواء أكان على امُلستوى العام للمهارات كافة، أم وتبّين هذه الّنتيجة أّن متوّسطات الّدرجات يف مهارات ال

على ُمستوى كّل مهارة رئيسة، كانت لصاحل اإلناث، وبذلك ُتقبل الفرضية اخلاّصة بهذا الّسؤال. وميكن عزو ارتفاع متوّسطات 

 درجات اإلناث يف مهارات القراءة الّناقدة عن الّذكور إىل أسباب عدة منها:

( أّن اإلناث أكثر حساسية، وأقّل 939: 5002ف الّطبيعة الّنفسية لإلناث عن الّذكور، فقد أّكدت دراسة سليمان )[ اختال9

عدة قلًقا من الّذكور؛ األمر الّذي جيعلهن أكثر استقبااًل وتفاعاًل مع امُلثريات البيئة احمليطة، وهذا له دور يف تكوين اخلربات امُلسا

 ف اّليت تتطّلب دقة يف املالحظة واإلدراك.على الّتحليل، والّتصني

(، ودراسة 939: 5002[ الّدافع لإلجناز عند الّطالبات أقوى من الّذكور، إذ أّكدت الّدراسات مثل دراسة سليمان )5

، ( أّن الّطالبات، يسعني إىل إشباع طموحهن، لّتأكيد ذواتهن يف اجملتمع24: 5003(، ودراسة املدحانّي )5002الفارسّي )

 أكثر من الّذكور. 

(، ودراسة الفارسّي 5003[ تفوق الّطالبات على الّطالب يف ُمستوى الّتحصيل األكادميّي العام، إذ أّكدت دراسة املدحانّي )3

 ( أّن تفوق اإلناث على الّذكور يف مهارات الّتفكري الّناقد يعود إىل ارتفاع مستواهن الّتحصيلّي.5002)

 

 Osman, Al Barwani, and)لّثاني هذه مع دراسة عثمان والربواني وأبوشيبةوتتفق نتيجة الّسؤال ا

Abusheiba, 2012) ( من طالب الصف اخلامس، والعاشر والثاني عشر يف سبعة  9000اليت أجريت على عينة كبرية )طالب

مع كما تتفق عربية واإلجنليزية.درجة يف اللغتني ال 93-90حمافظات بسلطنة عمان، وخلصت إىل تفوق اإلناث مبعدل يرتاوح بني 

 لصاحل اإلناث يف اكتساب مهارات الّتفكري الّناقد،( اّليت أشارت إىل وُجود فروق ذات ِداللة إحصائّية 5002نتيجة دراسة الفارسّي )

ري الّناقد. وبصورة لصاحل اإلناث يف القدرة على الّتفك( اّليت أشارت إىل وجود فروق ذات ِداللة إحصائّية 5003) ودراسة املدحانّي

 & ,Calvin, Fernandes, Smith, Visscherتنسجم نتائج هذه الدراسة مع عدد كبري من الدراسات األجنبية )عامة 

Deary, 2010; Gibb, Fergusson, & Horwood, 2008; Madu, & Kasanga, 2012; Oromo, 

2012;Robinson, & Lubienski, 2011;Younger, Warrington, Williams, 2010).  حيث تشري هذه
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الدراسات يف جمملها إىل أن تفوق اإلناث على أقرانهم الذكور يف األداء األكادميي بصورة عامة، والقراءة بصورة خاصة، أصبح 

 ظاهرة عاملية جديرة بالتقصي والتشخيص.

( اّليت 5004( ودراسة مفلح )5002(، ودراسة أبو العينني )5099وختتلف هذه النتيجة عن نتيجة دراسة السلييّت )

 أشارت إىل عدم وجود فروق ذات ِداللة إحصائّية بني متوّسطات درجات الّطلبة يف اختبار القراءة الّناقدة، ُيعزى إىل متغّير الّنوع. 

 

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الّثالث:

 حصيلّيالّتاألداء ستوىُمر مهارات القراءة الّناقدة باختالف هل خيتلف ُمستوى أداء طلبة الّصّف العاشر األساسّي يف اختبا

 ؟جّيد، مقبول، حيتاج إىل مساعدة( -ممتاز، جّيد جدًّايف مادة الّلغة العربّية )

؛ ملعرفة (One Way ANOVA)حادياألباين ختبار الّتاقتضت اإلجابة عن هذا الّسؤال وفرضيته استعمال ا

لبة يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة، وعالقته بامُلستوى الّتحصيلّي للّطالب يف مادة الّلغة العربّية الفروق بني متوّسطات درجات الّط

 (.4حيتاج إىل مساعدة(. كما هو مبّين يف اجلدول ) ،مقبول ،جّيد -جّيد جدًّا ،( مستويات، وهي )ممتاز2اّلذي تّكون من )

 (4اجلدول )

 املتوّسطات احلسابّية واالحنرافات املعيارّية لدرجات الّطلبة يف اختبار القراءة الّناقدة تبًعا ملتغّير ُمستوى بنينتائج حتليل الّتباين األحادي 

 األداء الّتحصيلّي يف مادة الّلغة العربّية 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
درجات 

 الحرية

متوّسط 

 المربعات
 قيمة ف

ُمستوى 

 الدِّاللة

 8066.111 4 32264.445 ن ن المجموعات الّتم   مهارات 

363.156 
*22.211 0.001 

 275 99867.830 ءاخل المجموعات

 12097.089 4 48388.357 ن ن المجموعات مهارات اهستنتا 

398.407 
*30.364 0.001 

 275 109561.819 ءاخل المجموعات

 8041.899 4 32167.596 ن ن المجموعات مهارات الّتقويم 

504.404 
*15.943 0.001 

 275 138710.975 ءاخل المجموعات

مهارات القراءة 

 الّناقدة كّلها 
 9354.557 4 37418.228 ن ن المجموعات

221.045 
*42.320 0.001 

 275 60787.281 ءاخل المجموعات

 (α  =.0.0ستوى )* دالة عند ُم

 ،يف اجملاالت الّثالثة: )الّتمييز (α =0002)( أّن قيمة "ف" احملسوبة دالة إحصائيًّا عند ُمستوى 4ُتبّين الّنتائج يف اجلدول )

( 2للمقارنات البعدية املتعددة. واجلدول ) (Scheffeالّتقويم(. وملعرفة اجتاهات الفروق، استعمل اختبار "شيفية" ) ،االستنتاج

 يوّضح ذلك.

 (2) اجلدول

 للفروق الدالة يف مهارات القراءة الّناقدة تبًعا ملستوى األداء التحصيلي يف مادة اللغة العربية" شيفيةنتائج اختبار "

 مقبول جيد جيد ًجدا ممتاز المتوسط المستويات* جاالتالم م

يحتاج 

إلى 

 مساعدة

 التم    3

     _ 67.19 ممتاز

    _ _ 56.94 ج د جًدا

   _ _ _ 53.70 ج د

  _    41.83 مقبول

 _     30.15 يحتا  قل  مساعدة

 تنتا ساه 0

    _ _ 77.77 ممتاز

   _ _ _ 63.33 ج د جدا

  _ _   60.33 ج د

    _  44.78 مقبول

 _     32.19 يحتا  قل  مساعدة
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 مقبول جيد جيد ًجدا ممتاز المتوسط المستويات* جاالتالم م

يحتاج 

إلى 

 مساعدة

 التقويم 2

    _ _ 69.52 ممتاز

   _ _ _ 59.50 جداج د 

  _ _ _  46.94 ج د

   _ _  42.85 مقبول

 _     30.20 يحتا  قل  مساعدة

2 

مهارات 

القراءة الّناقدة 

 عامة

    _ _ 71.84 ممتاز

   _ _ _ 60.00 ج د جدا

  _ _   54.83 ج د

    _  43.21 مقبول

 _     30.96 يحتا  قل  مساعدة

= حيتاج إىل 0 – 49= مقبول ******50 – 64= جيد *****65 – 79جيد جًدا **** 80 – 89== ممتاز ***90 – 100(**٫.0.)* دالة عند مستوى 

 (.0: .0.0مساعدة )وزارة الّتربّية والتعليم،

ويّتضح ارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل ( أّن الّنتيجة جاءت لصاحل امُلستوى األعلى )ممتاز(، 2يتبّين من اجلدول )

، والّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد" %(56.94يف مهارات الّتمييز مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" )%( 67.19"املمتاز" )

وارتفاع %(، 30.15" )والّطلبة ذوي الّتحصيل "حيتاج إىل مساعدة %(،41.83والّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول" )%(، 53.70)

متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد"، و "املقبول"، و"حيتاج إىل مساعدة"، وارتفاع 

الّطلبة ذوي متوّسط الطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول"، و"حيتاج إىل مساعدة"، وارتفاع متوّسط 

 الّتحصيل "املقبول" مقارنة بـ "حيتاج إىل مساعدة. 

%( فيما يتعلق مبهارات االستنتاج مقارنة 77.77كما يّتضح من اجلدول ارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "املمتاز" )

والّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول" %(، 60.33%(، والّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد" )63.33بالّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" )

وارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" مقارنة  %(،32.19والّطلبة ذوي الّتحصيل "حيتاج إىل مساعدة" )%(، 44.78)

 بالّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد"، و"املقبول"، و"حيتاج إىل مساعدة"، وارتفاع متوّسط الّطلبة "اجلّيد" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل

 قبول" مقارنة ـبـ "حيتاج إىل مساعدة". "املقبول"، و"حيتاج إىل مساعدة"، وارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "امل

أما بالنسبة إىل نتائج مهارات التقويم جاءت مشابهة لنتائج مهارات الّتمييز واالستنتاج، فقد كان متوّسط الّطلبة ذوي  

اجلّيد" %(، والّطلبة ذوي الّتحصيل "59.50%( أعلى من الّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" )69.52الّتحصيل "املمتاز" )

وارتفاع  %(،30.20%(، والّطلبة ذوي الّتحصيل "حيتاج إىل مساعدة" )42.85%(، والّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول" )46.94)

وي متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد"، والّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول"، والّطلبة ذ

"حيتاج إىل مساعدة"، وارتفاع متوّسط الّطلبة "اجلّيد" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول"، والّطلبة ذوي الّتحصيل الّتحصيل 

 "حيتاج إىل مساعدة"، وارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول" مقارنة بـ "حيتاج إىل مساعدة".

كان متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل ة لنتائج مهاراتها الّرئيسة، فقد وجاءت نتائج مهارات القراءة الّناقدة عامة مشابه

%(، 54.83%(، والّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد" )60.00%( أعلى من الّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" )71.84"املمتاز" )

%(، وارتفاع متوّسط الّطلبة 30.96عدة" )%(، والّطلبة ذوي الّتحصيل "حيتاج إىل مسا43.21والّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول" )

تاج ذوي الّتحصيل "اجلّيد جدًّا" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "اجلّيد"، والّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول"، والّطلبة ذوي الّتحصيل "حي

لبة ذوي الّتحصيل "حيتاج إىل مساعدة"، إىل مساعدة"، وارتفاع متوّسط الّطلبة "اجلّيد" مقارنة بالّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول"، والّط

؛ وُتشري هذه الّنتيجة إىل قبول الفرضّية اخلاّصة بهذا وارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي الّتحصيل "املقبول" مقارنة بـ "حيتاج إىل مساعدة"

 .الّسؤال
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مهارات القراءة الّناقدة، وامُلستوى  وميكن تفسري نتيجة الّسؤال الّرابع املتعلق باملقارنة بني ُمستوى الّطلبة يف اختبار  

الّتحصيلي يف مادة الّلغة العربّية، اّليت بّينت ضعف ُمستوى الّطلبة يف مهارات القراءة الّناقدة، مع ارتفاع متوّسط الّطلبة ذوي 

مهارات الّتفكري الّناقد املتضمنة الّتحصيل األعلى يف امتالك هذه املهارات إىل العالقة املنطقّية املوجبة بني الّتحصيل الّدراسّي ومنو 

(، ودراسة املدحانّي 5002ملهارات القراءة الّناقدة لدى الّطلبة وفق ما أّكدتها بعض الّدراسات الّسابقة مثل دراسة الفارسي )

 (.9110ودراسة بادي ) ،(5003)

وق ذات ِداللة إحصائّية يف ُمستوى فر( اّليت أشارت إىل وجود 5002دراسة الّشرقي )وبذلك تتفق هذه الّنتيجة مع نتيجة 

 (.9110دراسة بادي )(، و5003الّتفكري الّناقد لدى الّطلبة ُتعزى إىل ُمستوى األعلى يف الّتحصيل الّدراسّي، ودراسة املدحانّي )

 ( اّليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات ِداللة إحصائّية بني5004ولكن هذه النتيجة ختتلف عن نتيجة دراسة مفلح )

 امُلستوى الّتحصيلي يف مادة الّلغة العربّية.متوّسطات درجات الّطلبة )ذكوًرا/ وإناًثا( يف اختبار مهارات القراءة الّناقدة ُيعزى إىل 

 

 االستنتاج
تفيد نتائج هذه الدراسة أن مستوى التمكن من مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف العاشر األساس ضعيف وال 

مل مع املصادر املعرفية البسيطة على مستوى املرحلة، دعك من احلاجة املاسة للتعامل مع هذا الكم اهلائل من احملتوى يؤهلهم للتعا

اإللكرتوني والرقمي، والذي يتطلب فحصًا ومتحيصًا وتقوميًا. كما تؤكد الدراسة أيضا ظاهرة تفوق اإلناث على الذكور يف القراءة 

 قدة بصورة خاصة. األمر الذي ينعكس سلًبا على أداء الذكور يف اجملاالت األكادميية األخرى.بصورة عامة، ويف القراءة النا

ويشري الباحثان إىل ضرورة استحداث طرائق جديدة للقراءة تتماشى وهذه الثورة الرقمية، وتساعد على تهيئة هذا اجليل 

 الرتبويري يلتغاحملرك األساسي للوحدها لن تكون  فتكنولوجيا املعلوماتيف تسليحه مبهارات التحكم يف اللغة واألهلية املعلوماتية. 

، بل تتطلب تنمو بشكل تلقائيال  القراءة الناقدةوالتعليم ودور املتعلم فيهما. والتعلم عملييت املطلوب ما مل نغري افرتاضاتنا حول 

وتشجيعهم على  ،لدقة الصور املعروضة يف كتبهم األطفالم من خالل تقوي ا وإعداًدا منظًما يبدأ من مراحل الطفولة األوىلتدريًب

ة، ويستمر حتى الصفوف العليا؛ ألن امتالك الطلبة ملثل هذه املهارات أمر ضروري على قيمة املادة املقروءواحلكم  التعليقات إبداء

 ء، وإمنا التفاعل معه بنقده وتقوميه.يف الصفوف العليا؛ ألن مهمتهم ال تقتصر على فك الرموز وفهم املعنى السطحي للنص املقرو

 

 توصيات الّدراسة
 بناء على الّنتائج اّليت توصلت إليها الّدراسة ميكن تقديم الّتوصيات اآلتية:

 توصيات ذات صلة بـوزارة الّتربية والّتعليم

اّليت توصلت إليها الّدراسة،  [ ضرورة تطوير مناهج الّلغة العربّية عامة والقراءة خاّصة بتضمني مهارات القراءة الّناقدة9

 واالستفادة من املختصني يف علم الّنفس لتحديد املعايري الّنفسية والعقلّية املناسبة لطلبة احللقة الّثانّية من الّتعليم األساسّي.

لى األساليب الّتدريسّية [ ضرورة إعداد برامج تدريبّية لتعريف معلمي الّلغة العربّية مباهية مهارات القراءة الّناقدة، وتدريبهم ع5

 .اّليت هلا دور يف تنميتها لدى الّطلبة؛ سواء أكان يف أثناء إعدادهم أو تدريبهم

[ حّث املشرفني الّتربويني على متابعة مساهمة املعلمني يف تنمية مهارات القراءة الّناقدة لدى طلبة احللقة الّثانّية من الّتعليم 3

 األساسّي.
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 عّلمتوصيات ذات صلة بـامل

ضرورة االهتمام بتحسني ُمستوى الّطلبة يف مهارات القراءة الّناقدة؛ ملا هلا من أثر إجيابّي يف تكوين شخصيتهم، ليس يف 

 ق:إطار العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية فحسب، وإّنما يف مواجهة مشكالت احلياة اليومّية، وحّلها بصورة منطقّية يقبلها العقل عن طري

وحتسني املهارات [ توظيف األساليب واالسرتاتيجّيات اليت ُتنمي مهارات القراءة الّناقدة؛ لفاعليتها يف تنمية هذه املهارات، 9

 اإلدراكّية، وتنمية املالحظة والّتفسري، ومراجعة األفكار، كما تنمي لديهم مهارات الّتحليل والّتركيب والّتقويم. 

 إلثرائّية املتضمنة يف املنهج لتحسني ُمستوى الّطلبة يف مهارات القراءة الّناقدة.[ تفعيل الّنصوص، واألنشطة ا5

 [ الّتقويم املستمر مُلستوى الّطلبة؛ ملعرفة مدى تقدمهم واكتسابهم ملهارات القراءة الّناقدة.3

 الّطلبة يف مهارات القراءة الّناقدة. [ تكوين حلقة وصل بني املعلمني وأولياء األمور بالتعاون مع إدارة املدرسة ملتابعة ُمستوى4

 توصيات ذات صلة بـأولياء األمور

[ متابعة ُمستوى األبناء باستمرار؛ الستكمال دور املعّلم واملدرسة لتحسني ُمستوى أبنائهم يف مهارات القراءة الّناقدة املتمثلة 9

 .مييز واالستنتاج والتقويميف مهارات الّت

توي على كتب ذات موضوعات متنّوعة حمببة إىل نفوس أبنائهم ومناقشتهم للموضوعات اليت قرأها [ تكوين مكتبة منزلّية حت5

 األبناء؛ لتعويدهم على القراءة الّتحليلّية الّناقدة.

 

 ُمقترحات الّدراسة 

 بناًء على الّنتائج اّليت توصلت إليها الّدراسة يقرتح الباحثان اآلتي:

 الّلغة العربّية من مهارات القراءة الّناقدة يف اكتساب الّطلبة هلذه املهارات.[ دراسة أثر َتمكُّن معلمي 9

 حتوى كتب الّلغة العربّية للّصّف العاشر، وتدريباتها يف ضوء قائمة مهارات القراءة الّناقدة اليت توصلت إليها الّدراسة.[ حتليل ُم3
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