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 مقدمة

 أنفسنا رشرو من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل، الحمد إن  
 له، اديه فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن

 ورسوله، بدهع محمدا   أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد
 .وصحبه آله وعلى عليه وسالمه هللا صلوات

 أما بعد..

 في اتحدث وسوف"  SQ3Rاستراتيجية "  عن هذا بحثي في أتحدث سوف

ة تراتيجيتعريف االستراتيجية ، وأهميتها ، وخطوات االس)  عن هذا بحثي
ذه ولت هتنا ،ونموذج تطبيقى على اإلستراتيجية ، و الدراسات السابقة التى

 .. المتواضع بحثي في هللا يوفقني ان وأتمنى ( اإلستراتيجية 
 

 .. التوفيق ولي واهلل                        
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 الفصل األول

  اإلستراتيجية عن تاريخية نبذة 

   مفاهيم اإلستراتيجية 

  اإلستراتيجية مفاهيم بين مقارنة  

  اإلستراتيجية   أهمية   

  صالحيتها وعدم االستراتيجية هذة صالحية . 
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 نبذة تاريخية عن اإلستراتيجية 
 

 خمسال نظام إستراتيجيةتسمى   المعرفة وراء ما استراتيجيات  من (SQ3R)جية ياسترات

 وتسمى ،1946 عام في روبنسون فرانسيس المنهج أو النظام هذا وضع(. SQ3R) خطوات

 (25، ص 2015)الوائلي،  (Masev، 1998:p79. )روبنسون بإستراتيجية أيضا

 طريقةب العلمية والنصوص الكتب قراءة على الطلبة تساعد منظمة، إستراتيجية( SQ3R)وتعد

 الذي الرمز نأل وإنما فقط، عليها تقوم التي العلمية المبادئ أجل من ال شهرة، اكتسبت فاعلة،

 هذه اسم يتكون إذ المتعلم، على ويسيرة سهلة الخمس خطواتها تذكر عملية سيجعل لها اختير

 منها تتكون التي الخطوات ألسماء األولى الخمسة االحرف مجموعة من اإلستراتيجية

  -:وكاآلتي اإلستراتيجية

1- S (Survey استطلع أو تصفح ) 

2- Q (Question ) .اسأل 

3- R (Readاقرأ ) 

4- R (Recite استذكر أو ) .استمع 

5- R (Review ).راجع    

 وتستعمل يعاب،واالست الفهم زيادة القراءة، فاعلية زيادة في تسهم التي االستراتيجيات من وهي

 ذجانمو تطوير لغرض المدرس من تقدم فهي الطويلة الدروس في أما القصيرة الدروس في

 هانمذج التي الخطوات طريق عن الدرس يستوعبوا أن المتعلمون يستطيع حتى لها متطور

  التدريب بعد اإلستراتيجية المتعلمون يطبق ثم لهم المدرس

 مذجةالن طريق عن الدرس في تطبيقها على التدريب اإلستراتيجية هذه في المدرس دور ان

 التعلم يةعمل لممارسة الالزمة واإلرشادات التوجيهات على يحتوي عمل بدليل الطلبة وتزويد

  (146، ص 2013)النايف،                    اإلستراتيجية هذه بموجب
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 تحديد المصطلحات :

 : اإلستراتيجية

داف االه االستراتيجية هى فن استخدام اإلمكانيات والوسائل المتاحة بطريقة مثلي لتحقيق -

 مة أوالمرجوة على أفضل وجه ممكن بمعنى أنها طرق معينه لمعالجة مشكلة أو مباشرة مه

 (22، ص 2011-2010)شاهين، أساليب عملية لتحقيق هدف معين . 

ات مكانطبيق يتم من خاللها استخدام كافة اإلاإلستراتيجية خطة محكمة البناء ومرنة الت -

 (22، ص 2011-2010)شاهين،  والوسائل المتاحة بطريقة مثلي لتحقيق األهداف المرجوة  

يها كل خطط لها المدرس لغرض تحقيق أهداف المنهج ، فيدخل ف التيالخطوات األساسية هي  -

 30صــ 2008 عطيةنقال عن  (140، ص 2014)هادي،  ( فعل أو إجراء له غاية أو غرض

 التعريف اإلجرائى لها :

ألول اطالب الصف  تدريس في الباحث تتبعها التي والممارسات واإلجراءات الفعاليات من مجموعة

 االعداي فى مادة التربية الدينية االسالمية (

 (  SQ3R) يةإستراتيج 

ى من يمكن ان تساعد على المشاركة الجدية للطلبة وهي اختصار للحروف األولالتى طريقة ال -

 الكلمات األتيه ) المسح ، السؤال ، القراءة ، التسميع ،المراجعة ( 

 (54 ص 2002روثز  نقال عن   (141، ص 2014)هادي،                                                  

 تقود حيث ة،القراء تعليم فى المعرفة ماوراء استراتيجيات أهم منبأنها ( SQ3R)  جيةياسترات تعد -

 النص تمعلوما مع يتفاعلون خاللها من التى المحددة الدقيقة الخطوات من مجموعة الى القراء

 لهم بالنسبة الفهم من عاليه مستويات تحقيقه عن ينتج بما المقروء

 (147، ص 2003بهلول، . ابراهيم أحمد، )                                                                             

 لية تقنية فىون عمالمراجعة وتك –التذكير  –القراءة  –االسئله  –هى عملية القراة بخطوات المسح  -

 (5، ص 2011)عبدالغني،    القراءة الفهمية

 الكتب قراءة في والتّلميذ الطّالب لمساعدة ُوضع منظم أسلوب أّول  SQ3Rإستراتيجية تُعتبر -

 Francis  Robinson  روبنسون فرانسيس وضعها وقد. فّعالة بطريقة العلمية والنصوص

 اختبارات   عليهم أجرى ثم لطالبه، طرحها. أوهايو والية جامعة في النّفس علماء أحد( 1941)

  (2013)الجودي،    .لها بعداستعمالهم أدائهم في التحّسن مستوى لقياس

 المسح:وهي تتكّون منها التي الخمسة الخطوات من اسمها اشتُق المقروء استيعاب طريقة هي  -

survey - التساؤل question -  القراءة read - كتابيا أو شفهيا االستعادة recite(write) a- 

 (2011)صالح،  review                        المراجعة
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 التعريف اإلجرائى :

 مع ذاتيا الخمس بخطواتها طلبة الصف األول االعدادي  تدريس في( SQ3R) إستراتيجية توظيف 

ول ية للصف األالفصل الثاني فى كتاب التربية الدينية االسالم  وهي الباحث بتجربة المشمولة المادة

 .الدراسية للمادة أفضل استيعاب إلى التوصل أجل من االعدادي 

 مقارنة بين مفاهيم اإلستراتيجية 
وقدمت كل دراسة الخمس خطوات   SQ3Rبعد عرض الدراسات السابقة مفهوم استراتيجية 

 :وهي كالتالىوجهة نظركالً منهما بينهم من لإلستراتيجية نستطيع ان أجد الفرق 

 وجهة نظر كأل منهما الدراسة م

 تساعد على المشاركة الجدية للطلبة هاان دراسة هادي  1

 من أهم االستراتيجيات التى تساعد على تنمية القراءة  دراسة بهلول 2

 عملية تقنية فى القراءة  الفهمية إنها  دراسة عبدالغنى 3

4 
 دراسة الجودي

 قراءة في  الطّالب لمساعدة ُوضع منظم أسلوب أّول  إنها 

 فّعالة بطريقة العلمية والنصوص الكتب

5 
 دراسة صالح

 أنها طريقة استيعاب المقروء سواء كان المقروء شفهيا أو

 كتابيا 

 ال إنهايتبين ان كل دارس انفرد بتعريف مختلف لالستراتيجية فالبعض قالجدول السابق من خالل 

 اءة الكتبلى قرعملية مشاركة والبعض قال إنها عملية استيعاب المقروء والبعض قال انها عملية تساعد ع

ر جهات النظدد و، تع  والنصوص العلمية بطريقة فعاله والبعض قال انها عملية تقنية فى القراءة الفهمية

 اسية لمادة الدرلدى المعلم والمتعلم واتلعب دوراً كبيراً االستراتيجية  جعلت  فى هذه اإلستراتيجية 

  -: ( SQ3Rإستراتيجية )  أهمية

 بالنسبة للمعلم :

الفنون اغلب مواد التعلم منها العلوم على اختالفها و فياستعمالها من إمكان المعلم  -1

   واإلحصاءالعلوم ذات الطبيعة الرقمية كالرياضيات  ، باستثناء واإلنسانيات
 (173 ، ص2013 )النايف،                                                              

 بالنسبة للمتعلم :

 لقارئ امتعلم ما يساعد على زيادة انتباه ال، م بالنسبة للمتعلم  تجعل القراءة عملية نشيطة -1

 وتحسين تذكره .

 القدرة على القراءة الفاحصة والناقدة . تنميةتساعد المتعلم على  -2

 .الذهن  فيتسهيل عملية استيعاب المقروء وتساعد على تثبيته تساعد المتعلم على  -3
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 يقرؤها . التيتنمى قدرة المتعلم على تذكر المعلومات  -4

 تجعل المتعلم أكثر فاعلية ونشاطا في عملية التعلم . -5

 المتعلم على االعتماد على نفسه في عملية التعلم .تنمي القدرة لدي  -6

فى  رد بهاتعلم محتوي المواد الدراسية بفاعلية ، وكفاءة ، وتوظيف ماوتسعد المتعلم على  -7

 الحياة اليومية . 

والتفاصيل  مهارات الفهم القرائى للمحتوي ، وتحديد النقاط الرئيسية ، تنمي لدى المتعلم  -8

 (13، ص 2015)الوائلي، حتفاظ بمعلوماتها لحين تذكرها فيما بعد األساسية ، وتدعيمها واال

 (422، ص 2011)عبدالغني، تشجيع الطالب على مراجعة الكتب العربية  -9

 تنمية ميوله إلى قراءة المواد العربية بصفة مستمرة  -10

ن تدريبة على طرح االسئلة المناسبة حول النصوص المقروءة لتساعده على البحث ع -11

 المعلومات الواردة 

تحبيبة الى قراءة المواد العربية من أجل تنمية ثقافته ومعرفته . فالتقنية واالستراتجية الجيدة  -12

 (2011)عبدالغني، ستساعد الطالب على ترقية مهارة القراءة الفهمية .   SQ3Rمثل تقنية 

 بالنسبة للمادة الدراسية 

 ل الوقتلعام من اإلستراتجيات التي أثبتت نجاحها كونها سهله االستعمال وغير مكلفة بالنسبة -1

                               وتصلح لتعليم جميع المواد األكاديمية ، ومنها العلوم التربوية              
 (290 هـ، ص1483 -2016خضير سكران،  اصر) ن

 (147، ص 2014)هادي، بساطة إجراءاتها وسهولة تطبيقها   -2

 .صالحية هذة االستراتيجية وعدم صالحيتها 
   ال تصلح هذه اإلستراتيجية 

 .والروايات القصص قراءة  -أ

 الكريم  القرآن قراءة  -ب 

   لـ تصلح أنها حين في: 

 .الدراسية القراءة -أ 

    .االختبارات قبل الكتب مراجعة -ب 

 (2013)الجودي،                                                                        
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 الفصل الثاني

 إستراتيجية خطوات SQ3R  

 اإلستراتيجية هذه في المدرس دور : 

 بتقنية الفهمية القراءة مهارة تعليم مراحل SQ3R 

 تقنية تطبيق فى المتوقعه النتائج SQ3R 
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  )R3SQ ( إستراتيجية خطوات
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 عامةال الصورة على يحصل أن القارئ يريد عندما يستخدم  القراءة ، المسحي االستعراض-1

 . االسباب من لسبب ما لكتاب

 بالفهرس امبتدئ.  تباعا وفصوله الكتاب اقسام باستعراض أوال االسلوب خالل من القارئ ويقوم

 صولالف باستعراض بعدها ويشرع تنسيقها وطريقة الكتاب محتويات على خالله من يطلع حيث

 يصطاد نا بذلك محاوال فصل كل من الثانية وربما االولي الفقرة فيقرا ، االخري تلو واحدا

 عام صورت رسم على الوقت ذات فى يركز ان على الفصول هذه عنه تتحدث لما الرئيسية االفكار

 عند قارئال يتوقف ان االسلوب هذه فى يمنع وال ببعض بعضها وعالقتها وترتيبها الفصول لهذه

 الصور تلكل يضيف ان هذا شأن فمن انتباهه تثير التى البيانية والرسومات واالشكال الصور تلك

 . يدية بين الذى الكتاب عن مخليته فى يرسمها ان يحاول التى العامة

 قطري وعن الكتاب ومحتويات هيكل عن مقبولة صورة كون وقد نفسه القارئ سيجد ذلك بعد

 (1428)العبدلي،  كتابتها . واسلوب عرضها

  االنتقائية القراءة – العابره القراءة  -2
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 . عندما االسلوب هذا ويستخدم

 القاموس ىف قراءته كمثل ما سؤال عن محددة اجابة أو بعينها معلومة عن يبحث ان القارئ يريد

 أو فحةص بعد صفحة قراءتها التستلزم الكتب فهذه المثال سبيل على الموسوعة أو المعجم أو

 وافية معرفتة منه يستلزم مما مباشرة مايريدة القارئ يقصد ان يكفيها ولكن سطر بعد سطرا

 .  فيها وترتيبها تصنفيها وطريقة المعلومات عرض  بطريقة
 

 .  مع االسلوب هذا يستخدم كما

 القارئ من زميستل الذى االمر.  بعينها معلومة عن البحث فى الرغبة عن العلمية والمراجع الكتب

 نع عبارة او ، رقمية كانت حيث من البحب مثار المعلومة وهيئة شكل مسبقا يستحضر ان

 خط حتهات او مائلة أو عريضه الطباعة تكون كأن خاصة هيئة على منسقة كانت ان وكذلك معادلة

 فيها ريدةماي أن يعتقد التى االقسام أو الفصول تلك صفحات على سريعا بعينية فيمر الخ.... 

 بتأن رأهلتق حينها توقف عنه مايبحث هو كان فان.  مقصده مايشابه على يمر حين سرعته ويبطئ

 (55، ص 1428)العبدلي،  . يجده ان يريد عما باحث استمر واال وتمحيص

  التحليلية الدراسية القراءة - 3

 .. عندما األسلوب هذا ويستخدم

  الى النفاذ وأ يدية بين التي المادة أو الكتاب مكنون كل يستوعب ان ألجل يقرأ أن القارئ يريد

 العلم بةطل هم الناس من معينة فئة إال ذلك مايفعل وغالبا ودالالته ومعانية أبعاده معرفة

 اشبة وما لالختبارات االستعداد أبرزها معينه الهداف والدارسون

 (55، ص 1428)العبدلي،                                                                   

  السريعه القراءة -4

  بسرعة نقرأ أن نحتاج لماذا:  س

  عام كل فى وحدها المتحدة الواليات فى كتاب الف خمسون يصدر -

  وحدها المتحدة الواليات فى مجله 10.000 من أكثر تصدر -

  علمية مقالة300 دقيقة كل فى يكتب -

  العالم فى علمية دراسة 7.000 يصدر -

  الماضية سنه5.000 فى ماصدر تفوق المعلومات من كمية الماضية سنة50ال فى صدرت -

  سنوان 5 كل تتضاعف األرضية الكرة في المتوفرة المعلومات كمية -

األخيره   الثالثة العقود فى بالكامل استحداثه تم قد العلمية المعارف جميع من %90 نحو -
 (56، صفحة 1428)العبدلي، 
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 .واستطالعه النص أو الموضوع تصفح -1

 لغرضا سريعة قراءة يقرأه بمعنى للنص سريعا استطالعيا مسحاً  القارئ يجري الخطوة هذه في 

 ان راضافت على الموضوع حولها يدور التي القضية أو والفكرة النص عن عامة فكرة تكوين منها

 وضوعالم يتصفح وهو يتساءل ان على يدور شيء أي عن علم ما اذا الموضوع لفهم يؤسس القارئ

 .افكاره من فكرة عن عنوان كل يعبر بحيث. فرعية عناوين أعطائه امكانية عن
 

  قراءتك سرعة تطور كيف

 والفهم عاباالستي معدل على يؤثر قد القراءة سرعة زيادة بأن يعتقد قد البعض أن من الرغم على 

 لكل ممكنال من انه بينت حين ذلك عكس اثبتت قد والدراسات التجارب ان اال ، المقروءة للمادة

 كني لم إن ، االستيعاب مستوي بنفس احتفاضة مع ، االقل على قراءته سرعة يضاعف أن شخص

           (58 ص ،1428 العبدلي،)  أفضل

درة للوقت م ( ان المسح والتصفح هما خطأ دفاعك االول ضد القراءة المه2000تقول فيليس مندل )

ت لقراأاوالجهد ، فمع المرور السريع والقاء نظرة سريعه على مايجب عليك قراءته قد يقل كم 

ل حبات صفعند  الموجوده لديك . انهما تقنيتان من تقنيات القراءة فائقة السرعه على النحو المتبع

ة انع إعادلي مصإالقمح عن أهوادها لتذهب بعد ذلك إلى مطحنة القراءة التمهيدية ، أما التبن فيذهب 

 (182، ص2004)الكندري،                              التدوير 

  القراءة سرعة لزيادة الرئيسية العوامل

  نظرك سالمة من تأكد -

  مرتفع بصوت تقرأ ال -

  نظرك مجال وسع -

  وأفكاره المؤلف مع عش -

 معينة بسرعة التتقيد -

 (66:68 ص ،1428 العبدلي،)                     

   موازنة شعاع القراءة لشعاع الفهم ) احد قوانين القراءة (
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ملة من الج ليفهم معنى يقول المؤلف ) أغلب الطلبة عندما تقرأ .. بعدما ينتهي يحتاج ألن يراجع

المتحان ، يقرا ا( فى ورقة   passageوتشع هذه الظاهره فى اللغة االنجليزية عند قراءة ) البداية . 

لكن  (لها  الطالب الجملة تلو االخري ثم عندما يجيب على األسئلة يصعد ألعلي ليبحث عن اجابات

 اهداف القراءة الفعالة . اذا وزي شعاع القراءة مع شعاع الفهم فى ا ن واحد تحققت

رات الفق يقة توفر على القارئ قراءةقراءة وانت تقرا ......!! هذه طرافهم معنى النص الذى ت

 (123، ص 2010)صبري،                                               وتلخيصها 

 SQ3Rدمج استراتيجية القراءة االبتكارية مع استراتيجية 

 االبتكارية القراءة تعريف

 جديدة أفكار عن ليبحث عنها بعيدا وينطلق المكتوبة، المادة القارئ فيها يترك التي القراءة هي -

 .إضافية معرفة على ويحصل

 ، عنها إجابات عن والبحث أسئلة طرح خالل من المقروءة المادة مع القارئ تفاعل هي -

 .معنى ذو متكامل محتوى في المعلومات ووضع

 هو ما إلى والذهاب ، وتنظيمه المقروء أنتاج وإعادة ، المقروءة المادة في ما شئ إحداث هي -

 .جديد شئ البتكار المقروء من ابعد

 R3SQ ومقارنتها باستراتيجية  االبتكارية القراءة استراتيجيات

 .صغيرة فقرات إلى المقرؤة المادة تجزئة  .1

 .أقواس بين حصرها أو المهمة المعلومات تحت خطوط وضع .2

 .الرئيسة والمفاهيم المصطلحات تحديد  .3

 . عنها واإلجابة المقرؤة المادة على أسئلة وضع .4

 .وتدوينها المهمة والمفاهيم األفكار تلخيص .5

 . جديد من وترتيبها المقرؤة المادة تنظيم أعادة .6

 . الكتاب لغة عن تختلف جديدة بلغة األفكار صياغة .7

 .المهمة التعاريف حصر .8

 . المقرؤة للمادة أضافية أمثلة وضع  .9

 .سابقا تعلمها تم مشابهة بخبرات األفكار ربط .10

 .المهمة للفقرات جديدة عناوين وضع .11

 .المقرؤة للمادة استنتاجات وضع .12

 .حفظها من بدال األفكار فهم .13
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 .المقروءة المادة بموضوعات المتعلقة واألسباب العوامل تحديد .14

 .المقروءة المادة في الواردة المصطلحات أو المفاهيم بين مقارنات إجراء .15

 .النص محتوى إلى جديدة أفكار إضافة .16

 االبتكارية القراءة يستخدم الذي القارئ عليها يحصل التي الفوائد

 .لها ناقدا أو قرأ  لما مستوعبا تجعله .1

 .جديدة عالقات إلى والتوصل المقروء النص في التعمق تعلمه .2

 .قرأ لما مختلفة عناوين كتابة على تدربه .3

 .ومتنوعة جديدة أفكار توليد على تساعده .4

 .القراءة أثناء تظهر قد التي للمشكالت حساسا تجعله .5

 (3.4)الفلفلي، جامعة االسراء، ص                                     

 أن  نجد  SQ3Rاذا قمنا بالمقارنه بين استراتيجية القراءة االبتكارية وبين استراتيجية 

 حور النصفى م جية القراءة االبتكارية تتضع القارئ بالتفكير العميق فى النص وتجعله يفكرياسترات

حور فانها تضع الطالب فى م  SQ3Rعكس الذى امامة ويبتكر معلومات جديده تدور حول النص 

 لنص الذى امامه فقط ويحول الطالب الى اسئلة  تساعدة على عملية التذكر.ا

 

 الذات مساءلة -2
  -:عن ذاته القارئ يسأل الخطوة هذه في

 الموضوع يتضمنها التي لالفكار فرعية عناوين إعطاء إمكانية -

 .الموضوع عنها يجيب ان يمكن التي األسئلة -

 يدون ان على اليه، الوصول يريد وما واستطالعه، مسحه بعد الموضوع عن تعلمه ما -

 (181 ، ص2010)صبري،               يطرحها التي التساؤالت

حدد حدد تتوفي هذه الخطوه من االستراتيجية ستقدم للقارئ دافعا أكبر للقراءة وفى نفس الوقت 

 هدف القراءة .

 األسئلة قد تكون من ؟ لماذا ؟ متى ؟ كيف ؟ لماذا ؟ -

 االسئلة تنظم وتسرع عملية فهم المعلومات . -

 االسئلة تكشف للقارئ النقاط الجوهرية فى المادة العلمية . -

 من المهم ان نضع اسئله واعية ودقيقة   -



 سم مناهج وطرق تدريس اللغة العربيةق                           الدبلومة الخاصة فى التربية                                     

 16 ر ق مختالرازعمل الطالب / سالمة حمدي أحمد                 تحت إشراف / أ.د عبدا

 

كثر فاعلية اويجعلها  SQ3Rلكى يخدم استراتيجية  أخري ومن هنا يستطيع المعلم ان يستخدم استراتيجية 

 االسئلة واشتقاقها ) استراتيجية التساؤل الذاتي ( مثل استخدام توليدلدى الطالب 

 عنوان كةتر الذى االنطباع يتبادلوا أن يدرسونه الذى الموضوع عن النظر بغض للتالميذ المفيد من 

 وبعد وأثناء لقب يدرسونها التى الدراسية المادة أسئلة بوضع أنفسهم هم يقوموا وأن ، نفوسهم فى الدرس

 . عملية

 سئلةاأل استخدام فى ذالتالمي يبدأ وحين ومعرفيا ودافعيا انفعاليا بناء تحقيق إلى االسئلة هذه فاعلية وترجع

 لمعلوماتا معالجة أن ويبدوا إيجابية أكثر بدور ويقومون تعلمهم عن بالمسئولية شعورا أكثر يصبحون

 امم ، اليومية اتهمحي ومواقف ، السابقة خبرتهم إطار فى للتعلم للنظر التالميذ دوافع تثير األسئلة بطريقة

 متنوعة واقفم وفى المستقبل فى استخدامها ويجعل المدي بعيدة الذاكرة فى المعومات تخزين احتمال يزيد

 .  يسيرا أمر

 نوكا ، للموضوع يسيةالرئ األفكار التالميذ عرف إذا الدراسية المادة استيعاب تم قم بأنه نحكم أن لنا ويمكن

 بما الموضوع اهذ يربطوا أن استطاعوا إذا وكذلك ، لهم بالنسبة المعنى ذات وكانت ، نفوسهم فى وقع لها

 حاالت أو ، علية أمثلة يستحضروا أن أمكنهم واذ به عالقة وماله ، المجال نفس فى عرفوه أن لهم سبق

 العقبات ازاله أو.  له استعابهم دون حالت التى الصعوبات على التغلب بإمكانهم ماكان وإذا ، له مشابهه

 بزمام اإلمساكو التلميذ عند الذاتي الوعي تعزيز على ساعد مما كله هذا فى إن.  ذلك سبيل فى وقفت التى

 فإنه ذهانهمأ فى مايدور يصفوا أن التالميذ من المعلم يطلب حين أن الباحث ويري  بدراسته مايتعلق كل

 ئهمزمال لوصف يستمعون وحين ، بها يقومون التى المعرفيه بالعمليات الوعي تنمية على يساعدهم

 لمواجهة ألساليبا فى التنوع وتقبل ، التفكير فى المرونة لديهم تنمو بها يقومون التى المعرفية للعمليات

               ( 25: 2003 ، الخطيب)  عن نقال (30، ص 1429 -2008)قشطه،        المشكلة نفس

  فاحصة قراءة النص قراءة -3

 لتيا األسئلة إجابات عن فيها يبحث فاحصة قراءة الموضوع الطالب يقرأ الخطوة هذه في

 يًسمع فقرة كل قراءة وبعد وجداول بيانات من النص يتضمنه ما كل قراءة محاوال طرحها

 .منها استوعبه ما نفسه

 (182)صبري، ص  وفى هذه المرحلة يجب مرأعاه مايلى أثناء القراءة .

 التى سبق طرحها .إجابة االسئلة  -

 استمرار البحث عن االجابات . -

 فهم العناوين والمسائل الرئيسية . -

 ربط عناصر الموضوع وعدم االنشغال بغير القراءة . -

يع ان حتى يستطيع ان يفهم قارئ النص ما يقرأة ويستط القراءة تحتاج الى صبر وسعة أفق 

 يتوعبه بسرعه .

حصل اننا لن نء إال فجهد كبير ويجب ان بنذل جهدا كبيرا ألجل فهم المقروفالقراءة الفهمية والجيده تحتاج الى 

بناء . أما إن القراءة الجيدة هي نوع من الحب وال( 224:2008) شئ مفيد من القراءة كما قال الصوفى  على 

دمة والسئ يه ستوعبهالقراءة السيئة فهى نوع من االنانية والهدم فالقارئ الجيد يبنى النص النه يفهم النص وي

 (9، ص 2011)عبدالغني،            النه يدرب حاسة النظر ، الأكثر وال أقل
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  -:واالسترجاع التسميع -4 

 وبهبأسل وصياغتها بينها والربط الموضوع أفكار تلخيص في الطالب يقوم الخطوة هذه في

 لمهمةا والقضايا األفكار تحت مؤشرا أيضا بأسلوبه الملخص يدون ثم لنفسه ويسمعها الخاص

 .الموضوع في

 (183)صبري، ص وفى هذه المرجلة يجب مراعاة االتى 

 ا رأتهالتوقف عن القراءة واالنتهاء من كل عنوان وراجع فى ذهنك أهم االفكار التى ق -1

 راجع السؤال الذى وضعته فى بداية قراءة العنوان وتذكر االجابه  -2

 تحت الكلمات المهمة .فى هذه المرحلة يمكنك ان تضع عالمات خاصه  -3

 يمكنك كتابة النقاط الرئيسية بأسلوبك الخاص . -4

 يمكنك رسم أشكال وخرائط ذهنية لتلخيص األفكار . -5

س زاد لحواكرر مراجعة االجابة على السؤال ومراجعة النقاط الهامة وذلك انه كلما ذادت ا -6

 .ا مرضان رأهحتمل ان يقحفظ المادة العلمية ، فمثال عندما يشاه التلميذ كلمة رمضان من الم

 –ر السمع والبص –ولكن عندما يقرأها بصوت عال فإنه مع تحريك شفتيه استخدم حاستى 

لى عغلب ففرصته فى القراءة الصحيحة لكلمة رمضان أكبر كما ان الطفل فى هذه الحالة يت

 صعوبة تذكر الكلمات الهامة .

ز تعزي ت المخصص لالستذكار ساعد علىوقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أنه كلما زاد الوق" 

 % من وقتهم 20عملية التعليم لدى الطالب ، فقد كان مستوي أداء الطلبة الذين خصصوا مانسبته 

                    "  رلالستذكار أفضل من أولئك الذين خصصوا وقتاً أقل لالستذكا %80للقراءة 
 (183، ص 2004)الكندري، 

  -: المراجعة -5  
 وكتابة اءةقر من تم لما المراجعة عملية يبدأ افكاره واسترجاع الموضوع قراءة بعد          

 تأشير كوني ان يجب بما وتحصيله أنجازه تم ما ومقارنة األسئلة عن وإجابات  واسترجاع وأسئلة

  -:المراجعة عملية تتضمن واستيعابه الموضوع تعلم في والقصور القوة جوانب

 . مهمة القارئ يراها التي الجوانب عن أسئلة كتابة -

 .وردت التي الفرعية واالفكار المالحظات عن أسئلة كتابة -

 .هوامشه أو الموضوع نهاية في وردت قد التي األسئلة عن االجابة -

 لمراجعتها اإجاباته مع بها يحتفظ بطاقات في أهمية ولها صعبة إنها يعتقد التي األسئلة وضع -

 (146.147 ص ،2014 هادي،)                                   .الحاجة عند

 (184)صبري، صوعند المراجعة يجب مراعاة مايلي : 

 الفراغ من الفصل األول المراجعة األولى يجب أن تكون مباشرة بعد -

 انظر من حين ألخر للمالحظات التى سبق أن دونتها  -

ة فى مراجعة النقاط التى تجد معها صعوباختبر نفسك بالنقاط الهامة وركز على تكرار  -

 تذكرها

 ضع لنفسك االسئلة المحتملة لالختبار   -
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فى  جعلهاخصص وقتا للمراجعة . اجعل فترات المراجعة متعددة الفترات وقليلة الوقت وال ت -

ق إلرهاجلسات قليلة وطويلة . التراجع أكثر من ساعتين قبل دخول اإلختبار ألنه يسبب ا

 للنفس للعقل والسأم 

 : اإلستراتيجية هذه في المدرس دور

 عمل بدليل الطلبة وتزويد النمذجة طريق عن التعلم عملية في تطبيقها على التدريب هو -

 ) عطية،  يةاإلستراتيج هذه بموجب التعلم لممارسة الالزمة واالرشادات التوجيهات على يحتوي

 ( 157ص ،2010
رقة وطالبه لاالستراتيجية عدة مرات يمكن أن يقدم المعلم مجرد نمذجة وتكرار استخدام هذه ب -

ت عمل إرشادية تحتوي على تلميحات أو تعليمات لكى يستخدموها فى كل خطوة من خطوا

 (284، ص 2003)بهلول، . ابراهيم أحمد،  هذه اإلستراتيجية

 SQ3Rمراحل تعليم مهارة القراءة الفهمية بتقنية 
 

 الخطوات المراحل

 األوليالمرحلة 

 ماقبل القراءة

  توجية الطالب طرق تعيين المادة التى سيقرأها 

 ) تحديد هدف القراءة ) عام وخاص 

  تعيين الموضوع 

  شرح المعلم عن مشكلة القراءة ومعوقات القدرات الخاصة

 بالفهم 

  تستخدم قراءة النقاط والتصفح الخذ فكرة عامة على النص

 ال   وتعيين النص هل هو مالئم للقراءة أم

 المرحلة الثانية

 مابعد القراءة

  خمس انشطة تقنيةSQ3R 

  عملية المسح 

  عملية طرح األسئلة 

  عملية القراءة 

  عملية التذكير 

  عملية المراجعة 

 المرحلة الثالثة

 مابعد القراءة

 . إعطاء الطالب فرصة لطرح فكرته عن النص بشكل عام 

  مساعدة الطالب على استذكار األفكار المهمة بلغته 

 تنمية قدرته على مناقشة وانتقاد النص المقروء 
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 SQ3Rيوجد ثالث مراحل فى تعليم مهارة القراءة الفهمية بتطبيق تقنية 

 قراءة المواد المتنوعة

 يعرض الجدول التالى عن المواد القرائية والمهارات الالزمة فيها فيها

 قراءة المقاالت فى المجالت أو الصحائف

  تحديد سرعة مطلوبة اللتقاط معلومات معينة بقراءة
 عنوان المقال والعناوين الفرعية األخري 

 . أخذ فكرة عامة عن موضوعات المقاالت 
  االهتمام بالمصطلحات الواردة عن طريق وضع خط

 تحتها أو تلوينها 

 قراءة المراجع العامة
  عدم قراءة المراجع قراءة تركيزية بما يمكن التعرف

عليها من خالل تصفحها والتقاط محتوياتها للرجوع 
 اليها عند الحاجة 

 قراءة الكتب التاريخية

 قراءة العنوان الرئيسي للنص والعناوين الفرعية  -
ا قراءة النص باهتمام مع النظر الى الطريقة التى نظمت فيه -

 المعلومات داخلة 
 التأكد من فهم معانى المصطلحات  -

 قراءة أى توضيح أو تعليق فى الهوامش  -

 قراءة الكتب العلمية

 قراءة العنوان الرئيسي للنص والعناوين الفرعية  -
 النظر الى المصطلحات  -
 كتاب النظر الى المراجع فى نهاية ال -
 النظر الى الرسوم واألشكال التوضيحية  -

 قراءة القصة والرواية

قراءة القصص والروايات تحتاج الى استكمال  -
الموضوع فى جلسة واحده أو فعة واحدة إن أمكن 
دة ععلى ذلك الن االنقطاع على القراءة والعودة اليها 

مرات يفقد القارئ مع االنسجام مع القصص 
 والرويات 

اسئلة اثناء القراءة مثال ما الهدف يمكن طرح  -
 االساسي من القصة ؟ ما أهم احداثها ؟

 قراءة صفحات الويب

 تسجيل عنوان صفحة الويب  -
 النظر الى قائمة المحتويات على طول الشاشة  -
 يمكن قرائتها عبر الوسائل التالية : -
 على الخط عبر الويب  -أ

 أو بالتحميل على النظام الموحد للحسوب الشخصى  -ب
أو بالتحميل على طريقة نقل المعلومات من  -ت

 االنترنت الى الحاسوب 
 

 (7.8 ، ص2011)عبدالغني،                                             
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 sq3r تقنية تطبيق فى المتوقعه النتائج
  العربية الكتب مراجعة على الطالب تشجيع -1

  مستمرة بصفة العربية المواد قراءة الى ميوله تنمية -2

  الكتب أو النصوص قراءة فى ءدالب قبل والتصفح النقاط قراءة على تعويده -3

  الواردة الممعلومات عن البحث على لتساعده المقروءة النصوص حول  المناسبة االسئلة طرح على تدريبة -4

  sq3r تقنية مثل الجيده واالستراتيجية فالتقنية ومعرفته ثقافته تنمية أجل من العربية المواد قراءة الى تحبيبة -5

 (9، ص2011)عبدالغني،                       الفهمية  القراءة مهارة ترقية على الطالب ستساعد
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 الفصل الثالث
 : االستراتيجية تطبيق

 األولى الخطوة ( :Survey )تصفح أو استطلع  

 اسأل:  الثانية الخطوة Question 

 اقرأ:  الثالثة الخطوة Read 

 أجب:  الرابعة الخطوة Recite 

 القراءة أعد:  الخامسة الخطوة Reared 
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  االستراتيجيةتطبيق 

  تصفح أو استطلع( Survey)الخطوة األولى : 

دة مموضوع مظاهر القدرة اإللهية بصوت صامت فى  يطلب المعلم من طالبه فى الفصل قرأءة 

 . حتى يتمكن الطالب تيقن الدرس بصورة جيدة  دقائق (  10: 5التتجاوز ) 

 (20.21)الحجاجي، القاهرة، صفحة  . التوضيحية والرسوم والجداول والفرعية الرئيسية العناوين اقرأ كامال الكتاب تصفح

 

 

 

 

 Question اسأل:  الثانية الخطوة

 . أسئلة إلى الفصل وعناوين اسم يطلب المعلم من طالبه بعد تصفح الكتاب ان يحولوا

 (  ) مظاهر قدرة هللا سبحانه وتعالى   فرعي عنوان:  1مثال

 مظاهر قدرة هللا سبحانه وتعالى ؟  ماهي:  كالتالي لسؤال بتحويله نقوم

 (. قدرة هللا وتدبيره ) بعنوان فصل:  2مثال

 . تحدث عن قدرة هللا سبحانه وتعالى وتدبيره فى خلقة ؟: كالتالي لسؤال بتحويله نقوم

 .... جديد بقىي ان يريده عليه كتب اذا الكتاب على يخاف من الناس من هناك.  الكتاب هامش على األسئلة اكتب)

ليه حه خاامثلة على ذلك يضع الطالب بنفسة هذه االسئله فى الدرس بعد قراءة الدرس قراءة صحي

 من االخطاء 
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 : اذكـر مظـاهــر قدرة اللــه فـى إخــراج الحــى مــن المـيت. 1س

 : اذكــر بعــض مظاهـــر قدرة اللـــه فــى الكـــون .2س

 ا نحـــوه؟ : اللـــه سخـر لنا الكـــون فما واجبن3س

 : لماذا تعتبر دراســة الكـــون شكـــر للــــه؟4س

 : لماذا يغــــوص العلمــاء فـــى باطن األرض؟ ومـــا عــالقـــة ذلك باإليمــان ؟5س

 : بحـــث العلمــاء فـــى الكــون فمـا وجــدوا؟ 6س

 ؟ لعاصــــىامـــام دراســـة الكـــون باب التــوبة أعلـــى طلـــب العلـــم ؟ كيف تفـتح  : كيف شجـــع الرســول7س

 Read اقرأ:  الثالثة الخطوة

 . الثانية الخطوة في بنفسك وضعتها التي األسئلة عن لإلجابة اقرأ تقرأ عندما

 ليها عمثال عندما وضعت االسئله على كل فقرة من فقرات الدرس وجب عليك قراءتها واالجابة 

 بتركيز وتأمل 

  ؟اذكـر مظـاهــر قدرة اللــه فـى إخــراج الحــى مــن المـيت: 1س

   أن الحبة الجامدة عندما تغرس فى األرض فإنها تنشق ويخرج منها نبات يبدأ حياة جديدة    

 وينتج العديد من الثمار والحبوب   

 ؟: اذكــر بعــض مظاهـــر قدرة اللـــه فــى الكـــون 2س

   ن وتساعد على الحركة والعمل والقمر الذى يمحو ظلمات الليل   الشمس التى تضئ الكو  

 والنجوم التى تتزين بها السماء وتهدى الناس فى ظلمات البر والبحر     

 :  اللـــه سخـر لنا الكـــون فما واجبنا نحـــوه؟ 3س

 واجبنا أن نعمره بالعلم والعمل وال نفسده   

 شكـــر للــــه؟ لماذا تعتبر دراســة الكـــون: 4س

 ألنها تزيد معرفتنا بقدرة هللا فيتوب العاصى ويزداد المؤمنون إيمانا   

 ؟ : لماذا يغــــوص العلمــاء فـــى باطن األرض؟ومـــا عــالقـــة ذلك باإليمــان5س

  ما يثور فيها من   اما بها من كنوز كالبترول والغاز الطبيعى والمعادن وعرفو اليستخرجو  

 فيزداد الشكر هلل  االبراكين وعالقة ذلك باإليمان أنهم يفيدون الناس بما درسو   

 :  بحـــث العلمــاء فـــى الكــون فمـا وجــدوا؟ 6س
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      إلى القمر وجدو أن فى الكون مجموعات شمسية أخرى وكلها تسبح فى اعندما صعدو  

 جهزة رصد الفضاء الفضاء وأصبح جو األرض مملوءا باألقمار الصناعية وأ  

 علـــى طلـــب العلـــم ؟:  كيف شجـــع الرســول 7س

ماء العل   همون منبقوله )من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إلى الجنة( فواجب المسلمين أن يك  

 المجتمع  اواألطباء والمهندسون والمفكرون ليخدمو

 Recite أجب:  الرابعة الخطوة

 بنفسك وضعتها التي األسئلة على مرورك خالل ومن جديد من وتصفحه أخرى مرة للكتاب ارجع

 تقرأ أن دون ولكن الثانية الخطوة في وضعتها التي األسئلة على باإلجابة قم(  الثانية الخطوة في) سابقا

 (2010)خليل،  هناك العديد من طرق التسميع العديد  ومن هذه الطرق:و( لنفسك سمع) الكتاب من

 كل ميع في شالتسالتسميع الشفوي : وله أشكال متعددة منها التسميع الذاتي ، والتسميع آلخرين ، و

 مناقشه .

 وذلك بكتابة  المعلومات. التسميع التحريري  : 

 لخامسةا للخطوة انتقل عندها كامل بشكل أو جيد بشكل األسئلة على اإلجابة تستطع لم حال في

 . واألخيرة

 Reared القراءة أعد:  الخامسة الخطوة

 . جيد بشكل أجوبتها تذكر تستطع لم التي األسئلة أجوبة فقط أخرى مرة اقرأ

 والتركيز الفهم من مزيدا لك تتيح كما الوقت الطريقة هذه توفر

( Sq3r بطريقة )قرأتاالطالع على الدراسات السابقة واختيار مجموعتين احداهما تجريبية  خالل فمن 

 من بكثير أفضل الكتاب فهم في األولى المجموعة نتيجة واالخري ضابطه ) قرأت بطريقة عادية ( كانت

 .... الطرق من غيرها

 

 

 

 

 

 

 



 سم مناهج وطرق تدريس اللغة العربيةق                           الدبلومة الخاصة فى التربية                                     

 25 ر ق مختالرازعمل الطالب / سالمة حمدي أحمد                 تحت إشراف / أ.د عبدا

 

 الفصل الرابع
 

 2013)  هادي دراسة  

 2004 سكينة ابو دراسة 

 (2011) الجبوري دراسة 

 (  2000)  القطعبي دراسة 

 ( 2005 ) قطرياني دراسة 

 ( 2011)  أحمد الحاج سوهيال دراسة 

 ( 2013)   هادي مهدي مريم دراسة 
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ا النموذج ( سأقوم بعرض بعض الدراسات التى اجريت على هذ SQ3Rكثيرا من الدراسات التى تناولت نموذج ) 

 -وهي كالتالى :

  2013دراسة هادي )   
 فى تحصيل طالبات الصف SQ3Rرمت هذه الدراسة الى التعرف على ) أثر استعمال استراتيجية 

 الخامس االدبي فى مادة الجغرافيا الطبيعية 

 عدد كل مجموعة اقسام المجموعات العام الدراسي عدد العينات

 م2013-2012 طالبة50

 طالبة25 ) أ ( التجريبية

 طالبة25 )ب( الضابطة التقليدية

ستراتجية اعمال قام الباحث بالتكأفؤ بين المجموعتين فى بعض التغيرات وبعد ذلك درس الباحث شعبة ) أ ( باست

SQ3R  : وبعد انتهاء التجربة اختبر الباحث المجموعتين وتوصل الى النتائج األتيه 

ف الخامس ( فاعليتها فى تدريس مادة الجغرافيا الطبيعية لطالبات الص   ( SQ3Rاثبتت استراتيجية  -

 األدبي .

 أوصت الباحثة ضرورة تدريس هذه االستراتيجية فى المرحلة االعدادية  -

 (294هـ، ص 1483 -2016) ناصر خضير سكران،                                           

 2004دراسة ابو سكينة 
ى استيعاب ( لتعليم القراءة والفهم ف SQ3R إلى ) أثر استعمال استراتيجية رمت هذه الدراسة

 طلبة الصف السادس اإلبتدائى واتجهاتهم ونحوها ( .

 عدد كل مجموعة اقسام المجموعات العام الدراسي عدد العينات

طالب وطالبه 59

مدارس 6فى 

 حكومية

 م2003-2004

 طالبة30 ) أ ( التجريبية

 طالبة29 التقليدية)ب( الضابطة 

 

 .ة والفهم لقراءاستعمل الباحث وسائل احصائية مثل المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعياريه للتحصيل نحو ا

 وبعد اجراء االختبار التحصيلى حصلت الباحثة على النتائج األتيه :

ى لقرائوجود فرق ذو دالله احصائية فى تحصيل طلبة الصف السادس االساسى فى الفهم واالستيعاب ا -

 SQ3Rلصالح المجموعة التجريبية التى تم تدريسها وفق استراتجية 

 ر اتجاهاتى تغيفاوصت الباحثة بضرورة اعداد المعلمين لتنوع االستراتيجيات التدريسية لما لذلك من أثر  -

 هـ(1483 -2016) ناصر خضير سكران،     ( 56: 2004يلهم ) أبو سكينة ، الطلبة وتحص
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 (2011) الجبوري دراسة
 أثر فةمعر إلى ورمت الحلي، الدين صفي/  التربية كلية – بابل جامعة في العراق، في الدراسة هذه أجريت

 الرابع صفال طالبات لدى الناقد والتفكير القرائي االستيعاب في SQ3Rو التفكير نمذجة استراتيجيتي

 في الواقعة لبناتل طليطلة إعدادية قصدياً  الباحثة اختارت البحث مرمى ولتحقيق. المطالعة مادة في األدبي

 بابل . محافظة مركز/  الثانية نادر حي

 عدد كل مجموعة اقسام المجموعات العام الدراسي عدد العينات

 م2012-2011 طالبة( 154)

 طالبة35 األولى) أ ( التجريبية 

 طالبة29 ) ب ( التجريبية الثانية

 طالبة 35 ب( الضابطة التقليدية

 القرائي تيعاباالس في اختبارا: األولى فكانت البحث أداتا أما عشوائية بطريقة الشعب الباحثة واختارت

 - واطسن) تباراخ ضوء في ومصمم معد الباحثة تبنته الناقد التفكير في اختبارا واألخرى الباحثة، أعدته

 كاي، ومربع ألحادي،ا التباين تحليل: )اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحثة واستعملت. الناقد للتفكير( جالسر

 مييزت معامل ومعادلة الصعوبة، معامل ومعادلة براون، –سبيرمان ومعادلة بيرسون، ارتباط ومعال

 (.التائي واالختبار شيفيه، وطريقة الصعوبة،

 : اآلتية النتيجة إلى الدراسة توصلت

 على( SQ3R)و التفكير نمذجة بإستراتيجيتي المطالعة مادة درستا اللتين المجموعتين طالبات تفوق

 الناقد، التفكيرو القرائي االستيعاب في التقليدية بالطريقة المطالعة مادة درست التي الضابطة المجموعة

      -:منها التوصيات من بمجموعة الدراسة وأوصت

 مادة تدريس في SQ3Rو التفكير نمذجة استراتيجيتي استعمال إلى ومدرساتها العربية اللغة مدرسي توجيه

 .  المطالعة

 . النقدية القابلية وتنشط واالستيعاب، الفكرية القابلية تخص التي التدريسية المواقف على التركيز

 واالرتقاء االعدادية المرحلة طالبات لدى المطالعة مادة في القرائي االستيعاب مستويات تنمية على العمل -

 . التدريس في حديثة تدريسية استراتيجيات باستعمال متطور مستوى إلى الناقد بتفكيرهن

 (148 ، ص2014)هادي، 

 

 (  2000دراسة القطعبي ) 
 ل الثانوي ( فى استيعاب المقروء لدي طالب الصف األو SQ3Rالتعرف على اثر استراتيجية القراءة للدرس ) 

(  SQ3R لدرس )لاجريت الدراسة فى كلية التربية بجامعه الملك سعود وكانت تهدف الى اثر استراتيجية القراءة 

( طالبا كانت  17فى استيعاب المقروء لدي طالب الصف األول الثانوي بالمعهد العلمي بالرياض والبالغ عددهم )

د تطبيق لى وبعء البحث تتمثل بقائمة مهارات استيعاب المقروء المناسبة لعينة الدراسة واجراء اختبار قبادا

ئية ئل اإلحصاالوسا التجربة لمدة ثمانية اسابيع اعاد الباحث تطبيق االختبار ) البعدي ( وعامل بياناته بعدد من

نقال  (137 ص، 2013)النايف، ب الطالب للمقروء والتى اظهرت األثر االيجابي لهذه االستراتيجية فى استيعا

 (  2000) القطعبي عن 
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 2005دراسة قطرياني 
ومية ميه الحكاألسال فعالية طريقة ) المسح ، السؤال ،القراءة  ، التذكر ،المراجعة (فى تعليم فهم المقروء فى الجامعة

 بماالنج 

 بماالنج وكان هدفها :اجريت هذه الدراسة فى الجامعة االسالمية الحكومية 

o  معرفة خطوات تعليم فهم المقروء بطريقةSQ3R   فى البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

o تبارات ة عن االخة عباركشف  فعالية هذه الطريقة فى تعليم المقروء بالموازنه مع الطريقة التقليدية كانت اداة بحث

شوائية ات العهو المنهج التجريبي بطريقة تصميم المجموع لعينة من طالب فصل ) ج ( حيث كان المنهج المتبع

 وكانت نتائج هذا البحث هي :

 ان الطريقة تؤثر جوهريا على تحسين نتائج الطلبة فى فهم المقروء -

جة ية فالنتيلتقليداهناك فرق اساسى فى االنجاز بين الطلبة الذين يعملون بهذه الطريقة والذين يعملون بالطريقة  -

 . روءن هذه الطريقة اكثر فعالية واحسن من الطريقة التقليدية فى تنمية كفاءة فهم المقالنهائية ا

 2011دراسة سوهيال الحاج أحمد 
 

مستوي ميول الطلبة فى كلية الدراسات اإلسالمية فى استخدام 

 المراجع العربية

بة . هذا االستبيان طالب فى مادتين مهارة القراءة ومهارة الكتا95لقد اجرينا دراسه ميدانية من خالل االستبيان على 

ه ذفالهدف من ه .يدور حول رغبة الطلبة فى اختيار المصادر العربية بحثا عن المعلومات واعداد الواجبات الدراسية 

 . ام المراجع العربية ومعرفة أسباب قلة ميولهم فى ذلكاالسئلة لمعرفة مستوي ميول الطلبة فى استخد

 جدول المراجع والمصادر

عدد الطلبة  المرجع والمصادر رقم

95 

النسبة المئوية 

100% 

 33.7 32 كتب التراث باللغة العربية 1

 89.5 85 (ية كتب التراث المترجمة باللغة الماليوية ) أصلها باللغة العرب 2

 25.3 24 ( ربيةالمترجمة باللغة األندونيسية ) أصلها باللغة العكتب التراث  3

 47.4 45 الكتب المعاصرة باللغة العربية  4

 92.6 88 الكتب المعاصره باللغة الماليوية 5

 30.5 29 الكتب المعاصرة باللغة االندونسية 6

 42.1 40 الكتب المعاصرة باللغة االنجليزية  7

 

ة ب المعاصرو الكتيتبين لنا من الجدول قلة رغبة الطلبة فى المراجعة الى الكتب بالعربية سواء كان من كتب التراث أ

 وبعضهم  .عاصرة ومعظمهم يميل الى استخدام  الكتب باللغة الماليوية سواء كانت كتب التراث المترجمة أو الكتب الم

 ة أكثر مقارنة بالكتب العربية .يميل إلي مراجعة الكتب المعاصرة باالنجليزي
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 ومن أسباب قلة ميول الطلبة فى ذلك :

 قلة ثروات اللغوية   -1

 عدم فهم النص المقروء -2

 صعبتهم فى فهم بعض الجمل فى النص المقروء -3

 عدم التركيز فى عملية القراءة بسبب بيئة مزعجة . -4

 الكسل فى البحث عن معان الكلمات فى المعاجم أو القواميس  -5

 معوقات القدرات الخاصة على الفهم :ومن 

 عدم القدرة على تحديد المصادر والمعلومات  -1

 عدم القدرة على تفسير الصور والجداول  -2

 عدم الكفاءة فى استخدام  كتب التراث  -3

  عدم القدرة على التذوق بجمال األساليب والتراكيب فى المواد المقروءة نحو القصص أو القصائد -4

 وأغراضهاأهداف القراءة 

 ألتي ومن أهداف القراءة لدى طلبة كلية الدراسات اإلسالمية فى قراءة الكتب العربية كما فى الجدول ا

 

.  المعلومات زيادةول المقروءة النصوص لفهم العربية المواد يقرأ الطلبة معظم أن لنا يتبين األعلى الجدول ومن 

 بإحدى لمينم يكونوا أن الطلبة على يجب نظرنا فى.  الفراغ أوقات لقضاء مثل أخري ألغراض يقرأ منهم وقليل

 )  SQ3R تقنية سوايمار أن الطلبة على وتقترح.  الفهمية القراءة فى قدرتهم لرفع واستراتيجيتها القراءة تقنيات

 مثل التقنية هذه تطبيق فى السابقة الدراسات بعض نجاح إلى استناداً  القراءة فى مستواهم لرفع(  1962 روبينسان

 ( 2008)  سوترجو وجي(  2009)  خوزيمة سيتى

 

 

 

 

أهداف قراءة الكتب العربية لدى طلبة كلية  رقم
 الدراسات اإلسالمية 

النسبة المئوية  95عدد الطلبة 
100% 

 13.7 13 قراءة لقضاء أوقات الفراغ  1

 51.6 49 قراءة لتنمية ثروات اللغوية  2

 68.4 65 قراءة لفهم النصوص المقروءة  3

 63.2 60 قراءة لبحث عن إجابات بعض األسئلة  4

 57.9 55 قراءة لبحث عن المعلومات من النصوص المقروءة  5

 52.6 50 ة قراءة لتطبيق القواعد النحوية والصرفية المدروس 6

 72.6 69 الواجبات الدراسيةقراءة إلعداد  7
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 SQ3R تقنية

 تقنية عملية كونوت.  والمراجعة ، والتذكير ، والقراءة  واألسئلة ، المسح:  بخطوات القراءة عملية  SQ3R هى تقنية

SQ3R هي الفهمية القراءة فى : 

راءة هى ق عملية المسح تستخدم للبحث عن معلومات محددة من النص . فالقراءة التى تناسب فى هذه المرحلة

ن ندالبحث عخدم عااللتقاط وقراءة التصفح التصفح  وقراءة التقاط المعلومات هى نوع القراءة السريعة التى تست

ة . بسرع ل على معلومات جديدة . وكثيرةمعلومات محددة من النص . وكذلك بقراءة التصفح تستخدمها لتحصي

صد اتخاذ ب ، قوذلك اختصار للوقت . ويعتبر قراءة االلتقاط قراءة استكشافية ألن الغرض منها استكشاف الكتا

عندما وته . فكرة عامة عن موضوعات النص . كما تسمي أيضا بالقراءة التصفحية ألنها تصفح الكتاب قبل قراء

ان لف والعنوالمؤ ول مرة وهو يريد أن يأخذ فكرة عامة عنه ، فيجب على القارئ النظر الىيأخذ القارئ الكتاب أل

 أو المقدمة وملخص الكتاب أو فهرس المحتويات وقائمة المصطلحات وقائمة المراجع وهكذا ...

ن هذا قارئ عفمثال ماذا يعرف الومن التدريب على القراءة ، وطرح األسئلة المناسبة حول النصوص المقروءة 

ف يولماذا ؟ وك ،قراه يالموضوع ؟ ماذا يريد معرفة حولة؟ ما الذى يريد تعلمة واستنتاج منه ؟ وبذلك بدأ يفكر فيما 

 ؟ وأخذ يكتب األسئلة على يمين الصفحات أو هوامشها ليسهل عليه فهم مضمون الموضوع .

يمين  كتبت على التى ية لقصد الفهم والتركيز . وتوجهت عملية القراءة إلي إجابة األسئلةهذا النشاط هو قراءة عاد

 الصفحات أو هوامشها . وهذه العملية ضرورة لتعمق الفهم وزيادة االستيعاب .

 ي هذهومن نشاط التذكير أن يتذكر القارئ مضمون النصوص المقروءة فكرتها الرئيسية والخالصة . وتجر

 لمدى .اصيرة االنشطة علي شكل فردي . ويمكن أن يناقش ما قرأه مع األخرين فى الفصل بغرض تقييم الذاكرة ق

قوم القارئ يويمكن للقارئ مطالعة الموضوعات والعناوين ليتذكرها . ويكون ذلك   SQ3Rوهذا النشاط االخير 

يرسخ ومن المقروءة . خص في رسم بياني داللي ، وتخمين مايفهم بتلخيص النصوص المقروءة وتعبير المل

 المعلومات فى األذهان ويجعلها دائمة الحضور فيها ، سهلة التذكر واالسترجاع .

 (3.4.5، ص 2011)عبدالغني،                                                                             
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 2013دراسة مريم مهدي هادي 
 أثر  معرفة إلى ورمت الحلي، الدين صفي/  التربية كلية – بابل جامعة في العراق، في الدراسة هذه أجريت

 يتمثلو ةالطبيعي الجغرافية مادة في  األدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في( SQ3R) استراتيجية استعمال

 محافظة مركز /بابل ربيةلت العامة للمديرية التابعة للبنات النهارية والثانوية االعدادية بالمدارس البحث هذا مجتمع

 (.2013-2012) الدراسي للعام بابل

 عينات الدراسة : 

 :المدارس عينة -أ

 .بحثها الجراء عشوائية بطريقة للبنات الحوراء اعدادية الباحثة اختارت

  -:الطالبات عينة-ب

 تحوي كانتو ،(1) ملحق بابل تربية مديرية من الصادر الكتاب بموجب للبنات الحوراء إعدادية الباحثة زارت

 لتمثل( ب) شعبة اختيرت ،)**(العشوائي السحب وبطريقة( ب، أ) وهي االدبي، الخامس للصف شعبتين

 تدرس التي الضابطة المجموعة( أ) وشعبة ،((SQ3Rإستراتيجية باستعمال تدرس التي التجريبية المجموعة

 .التقليدية بالطريقة

 (Equivalent of the Research Groups:)البحث مجموعتي تكافؤ مجموعات البحث : 

 بعض يف الفعلي بالتدريس الشروع قبل إحصائيا البحث مجموعتي بين التكافؤ عملية بإجراء الباحثة قامت

 -:هي المتغيرات وهذه نتائجها ودقة التجربة سالمة في تؤثر قد أنها يعتقد التي المتغيرات

 استعملت الزمني رالعم في متكافئتان البحث مجموعتي أن من للتأكد -:بالشهور محسوبا للطالب الزمني العمر-1

 المجموعتين طالبات أعمار طيمتوس بين الفرق داللة لمعرفة مستقلتين لعينتين( T-Test) اختبار معادلة الباحثة

 بطال أعمار متوسط وان، شهرا( 220،20)التجريبية المجموعة طالبات أعمار متوسط ان النتائج فكانت

 لبالغةا الجدولية القيمة من اقل وهي( 1،58) المحسوبة(T) قيمة وان، شهرا( 214،64) الضابطة المجموعة

 إحصائيا متكافئتان البحث مجموعتي أنّ  على يدل وهذا(.48) حرية وبدرجة( 0،05) داللة مستوى عند( 2،04)

 . الزمني العمر في

 -:السنة نصف في الجغرافية مادة درجات-2

 البطاقةب باالستعانة وذلك( السنة لنصف) الجغرافية مادة في السابق التحصيل درجات على الباحثة حصلت 

 بلغ نحي في( 56،20) التجريبية للمجموعة الحسابي المتوسط ان وجدت إذ،، بالطالبات الخاصة المدرسية

 لمعرفة تقلتينمس لعينتين التائي االختبار الباحثة استعملت وقد ،(60،36)الضابطة للمجموعة الحسابي المتوسط

 البالغة لجدوليةا القيمة من اقل وهي( 1،20) المحسوبة التائية القيمة فكانت البحث، مجموعتي بين الفرق داللة

 لتحصيلا في متكافئتان المجموعتين ان على يدل وهذا(،48) حرية وبدرجة( 0،05) داللة مستوى عند(2،01)

 .السنة لنصف الجغرافية مادة في السابق
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 عرض النتائج وتفسيرها

 

  -عرض النتيجة:  -أوال:

حليل بعد تبعد تطبيق االختبار التحصيلي البعدي على طالب مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، و

يعية ة الطبدرسن مادة الجغرافيالنتيجة، اتضح أن متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة التجريبية الالئي 

الالئي  (، وبلغ متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة الضابطة45،48( بلغ )SQ3Rباستعمال إستراتيجية )

ستعمال االختبار (، وعند ا3(، ملحق )38،88درسن مادة الجغرافية الطبيعية بالطريقة االعتيادية )التقليدية( )

داللة  رقا ذاداللة الفرق اإلحصائي بين مجموعتي البحث، اتضح أن هنالك فالتائي لعينتين مستقلتين لمعرفة 

انت القيمة ( لصالح طالبات المجموعة التجريبية، إذ ك48( بدرجة حرية )0،05إحصائية عند مستوى الداللة )

 (.2،01( أكبر من القيمة الجدولية البالغة )2،662التائية المحسوبة )

    -ثانيا / تفسير النتيجة:

ر من و أكثيمكن أن يعزى تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة إلى سبب أ

  -األسباب اآلتية:

ة، مما قليديتتمركز عملية التعلم على وفق هذه اإلستراتيجية حول الطالب، على العكس من الطريقة الت .1

هذا وورة، ون تدخل المدرسة إال عند الضريوفر للطالبات تعلماً أكثر حرية داخل حجرة الدراسة من د

رفع حفظ ويكون أكبر حافز لهن يدفعهن إلى العمل واالجتهاد بجد ونشاط، مما يسهم ذلك في زيادة ال

 تحصيلهن.

ديدة غير ( إلى أن يكون دور الطالبات إيجابيا وفعاال في اكتساب مفاهيم جSQ3Rتدفع إستراتيجية ) .2

 نها. مبالمفاهيم والمعلومات السابقة لديهن وكيفية االستفادة معروفة سابقا لديهن وموازنتها 

 النتائج التى وصلت اليها الباحثة 

 

 تها في زيادة( في ضمن الحدود التي اجري فيها البحث الحالي، اثبتت فاعليSQ3Rان استعمال إستراتيجية ) .1

 الطبيعية.تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة الجغرافية 

ي الحديثة ف ( تجعل الطالبة محور العملية التعليمية وهذا ما تنادي به االتجاهاتSQ3Rإستراتيجية )ان  .2

 التدريس.
 (21.22، ص 2014، )هادي                                                                                 
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 مةخات
صول  فاربع  عبر رحلة بعد االخيره قطراتنا ورحمه نضع وفضل منه ونعمة وبحمدالباري

 جاتبدر لالرتقاء جاهده رحلة كانت ( وقد  SQ3Rفي إستراتيجية )  وتعقل تفكر بين

 فيه بذلنا ناا عذرنا ولكن الكمال فيه والندعي مقل االجهد هذا فما  االفكار ومعراج العقل

 نزيد الووالتعلم  المحاوله شرف فلنا أخطئنا وان مرادنا فذاك اصبنا فان جهدنا قصارى

 : االصفهاني عماد ماقال على

 كذا زيد ولو احسن لكان هذا غير لو غده في قال إال يومه في كتابا انسان اليكتب انه رايت

 وهو عبرال اعظم من وهذا اجمل لكان هذا ترك ولو افضل لكان هذا قدم يستحسن ولو لكان

 ..البشر جملة على النقص استيالء على دليل

 لقىوي القبول ينال أن الواسع آمل المجال هذا في تقدمت باليسير أن بعد وأخيرا  

 ..االستحسان

 

 ..وسلم وصحبه آله وعلى محمد وحبيبنا سيدنا على وسلم اللهم وصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سم مناهج وطرق تدريس اللغة العربيةق                           الدبلومة الخاصة فى التربية                                     

 34 ر ق مختالرازعمل الطالب / سالمة حمدي أحمد                 تحت إشراف / أ.د عبدا

 

 قائمة المراجع : 
 

راجع فى تحصيل طلبة المرحلة  -سمع  -اقرأ  -القى نظره  sq3rأثر استعمال استراتيجية هـ(. 1483 -2016ناصر خضير سكران. ) -1

 .218بغداد: مجلة االستاذ العدد  األولي لكليات التربية فى مادة اسس التربية.

ت الصف فى تنمية التفكير الناقد لدى طالبا sq3rاثر استراتيجية (. 2013شراف /د.عزيز كاظم النايف. )ا -. ساره عبد األمير بدر  -2

 .4العدد  11كربالء: مجلة جامعة كربالء العلمية المجلد  الخامس األدبي فى مادة التاريخ.

 .147عية صـ فى تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي فى مادة الجغرافيا الطبي sq3rأثر استراتيجية (. 2014. مريم مهدي هادي. ) -3

 ية التربية االساسية.العراق: مجلة كل

 ربوية.قسم تربية الطفل ، كلية العلوم الت استراتيجيات القراءة االبتكارية.. هناء حسين الفلفلي. )جامعة االسراء(.  -4

-2016 عليم (.بية والتالتربية الدينية اإلسالمية ) كتاب وزارة الترمحمد الفاتح الحسينى ، أ. احمد يحيى نور الحجاجي. )القاهرة(.   -5

 : صندوق تأمين ضباط الشرطه.2017

: غزة راتيجيات ماوراء المعرفة فى تنمية المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية.أثر توظيف است(. 1429 -2008أحمد عوده قشطه. ) -6

 الجامعة االسالمية بغزه.

تدريس القراءة على تنمية بعض مهارات  الية استخدام استراتجيات ماوراء المعرفة فىفع(. 2011-1432محمد حسين على حمدان. ) -7

 محافظة قنا: كلية التربية بقنا. الفهم القرائئ ومهارات ماوراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانويه .

 القاهره: دار اجيال للنشر والتوزيع. قانون للمذاكرة الفعالة.(. 2010أمين محمود صبري. ) -8

 -ة المنصور تاذيه (.ديثة فى استراتجيات ماوراء المعرفة فى تعليم القراءة ) ترقية لالساتجاهات ح(. 2003بهلول، . ابراهيم أحمد. ) -9

 امعة: جامعة المنصوره.ج -استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس اللغة العربية بكلية التربية 

 رطوم.السودان: جامعة الخ االستذكار والتحصيل العلمي : أسالبيه ومهاراته.(. 2010صبري محمد خليل. )  -10

 :SQ3R، من الطريقة المثلى للمذاكرة 2016، 11 6. تاريخ االسترداد ملتقى اهل التفسير (. 2011، 8 4عبدالرحمن صالح. )  -11

vb.tafsir.net 

ابعة: طريقة ، من اإلستراتيجّية الرّ 2016، 6 11. تاريخ االسترداد إستراتيجيات لتطوير القراءة(. 2013، 10 3رياض الجودي. ) -12

(SQ3Rلق ) :راءة المادة العلميةriadh.3abber.com 

 الكويت: شركة االبداع الفكري للنشر والتوزيع. القراءة الذكية.(. 1428ساجد العبدلي. ) -13

 فى تعليم مهارات القراءة الفهمية. SQ3Rأهمية تقنية (. 2011سوهيال الحاج أحمد و سالمية عبدالغني. ) -14

امعة جالقاهره :  استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وانماط التعلم .. (2011-2010عبدالحميد حسن عبدالحميد شاهين. ) -15

 االسكندرية .

 الكويت: المركز االقليميي للطفولة واالمومة. تشجيع القراءة.(. 2004لطيفة حسين الكندري. ) -16

القراءة في فهم  تيجية ذات الخطوات الخمس لتدريسأثر اإلسترا(. 2015ياسمين يوسف عبدالرحمن اشراف / سعاد عبدالكريم الوائلي. ) -17

راسات العلمي والد ة البحثاالردن: الجامعة االردنية الهاشمية كلية عماد المقروء وتحسين مهارات التفكير العليا لدي طلبة الصف السابع .

 العليا .

 

 


