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 ملخص الرسالة
الصِف الخامِس االبتدائّي   لتالميذفي االستيعاب القرائي  النّخيل استراتيجيةرمى ىذا البحث إلى تعرف أثر ي   
 . 
ولتحقيق مرمى البحث اعتمد الباحث تصميمًا تجريبيًا ذا ضبٍط جزئّي، ىو تصميم  المجموعة الضابطة مع   

 اختبار قبمّي وبعدّي .
ذ الصف الخامس االبتدائّي في مدرسة الثوار االبتدائية في ي( من تالم ٙٙبحث عمى) اشتممت عّينة ال  

( تمميذًا  ٖٖبغداد، التابعة الى مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة، وزعوا عشوائيًا عمى مجموعتين، بواقع) 
اختبر الباحث ( تمميذًا في المجموعة الضابطة ولتحقيق ىدف البحث ٖٖفي المجموعة التجريبية، و)

 الفرضيات الصفرية مقابل الفرضيات البديمة وكانت النتائج كاالتي :
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في ٘ٓ.ٓعند مستوى ) إحصائية داللو ذو فرق يوجد– ٔ

 وبعدىا.  النّخيلاالستيعاب القرائي قبل تطبيق استراتيجية 
( بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة قبل ٘ٓ.ٓى )عند مستو  إحصائية داللو ذو فرق يوجدال– ٕ

 تطبيق الطريقة التقميدية وبعدىا. 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ٘ٓ.ٓعند مستوى ) ةداللو إحصائي  ذو فرق يوجد– ٖ

 والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لالستيعاب القرائي 
، ودّرس المجموعة الضابطة  بالطريقة التقميدية لمقراءة النّخيل تيجيةاسترادّرَس الباحث المجموعة التجريبية 

 العربية .
كوفئ بين مجموعتي البحث في المتغيرات)العمر الزمنّي محسوبا بالشيور،  والتحصيل الدراسي لآلباء،     

 والتحصيل الدراسّي لؤلميات، واختبار الذكاء ، و اختبار االستيعاب القرائي(. 
الباحث ضبط عدٍد ِمْن المتغيرات الدخيمة التي أشارت األدبيات والدراسات السابقة الى أنَّيا قد تؤثر وحاول     

في ىذا النوع من التصاميم التجريبية مثل )ظروف التجربة، والحوادث المصاحبة، واالندثار التجريبي، 
واالنحدار اإلحصائّي، وأثر اإلجراءات والفروق في اختيار العينة، والعمميات المتعمقة بالنضج، وأداة القياس، 

 التجريبية (.
( موضوعات قرائية من كتاب القراءة العربية المقرر 9وبعد أْن حدد الباحث المادة العممية التي تضمنت )     

م( في العراق أعدَّ الباحث درسًا ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓتدريسو لتالميذ الصف الخامس االبتدائّي لمعام الدراسّي  )
 كّل موضوع من الموضوعات المُعدة لمتجربة نموذجيًا ل
صاغ األىداف السموكية فبمغ عددىا  و حدد الباحث المادة العممية التي سُيدرسيا في التجربةقد و         

( ىدفا سموكيا. وبعد ذلك اعد الباحث الخطط التدريسية وعرض نماذَج منيا عمى ٘ٗبالصورة النيائية )
                                       ئية.الخبراء فاتخذت صورتيا النيا

لبحثِو استبعدىا الباحث من  داةً أاختار الباحث قطعة قرائية من منياج الصف الخامس االبتدائي لتكون        
 الموضوعات التي درست خالل مدة التجربة وعرضيا عمى الخبراء لتمثل أداة البحث، وفي ضوء ذلك أعد 



اختبارا لقياس االستيعاب القرائي وبعد تطبيقو عمى عينة البحث بعد انتياء التجربة التي استمرت فصاًل دراسيًا 
 كاماًل طبق الباحث االداة عمى عينة البحث.

التكافؤ بين  إليجاد: االختبار التائي لعينتين مستقمتين األتيةاستعمل الباحث الوسائل االحصائية      
جريبية والضابطة في متغيرات )العمر، درجات نصف السنة. اختبار الذكاء ،االختبار القبمي المجموعتين الت

يعاب القرائي، ومعامل تلالستيعاب القرائي(، ومعامل الصعوبة الستخراج صعوبة كل فقرة في اختبار االس
رسون، مربع كاي في التمييز الستخراج معامالت تمييز فقرات اختبار االستيعاب القرائي، ومعامل ارتباط بي

معادلو فعالية البدائل غير الصحيحة، واستعمل ايضا االختبار التائي لعينتين مترابطتين  تكافؤ المجموعتين.
 ٓالفرق بين االختبار القبمي والبعدي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة إليجاد

باستراتيجية  ستْ رَ جموعة التجريبية التي دُ توصل الباحث الى عدد من النتائج، منيا تفوق تالمذة الم       
بالطريقة التقميدية وكانت الفروق  ذات داللو احصائية  ستْ رَ عمى تالمذة المجموعة الضابطة التي دُ  النّخيل

      :ذ المجموعتين التجريبية والضابطة. وفي ضوء نتائج البحث اوصى الباحث بتوصيات عدةيبين تالم
 التوصيات 

 باآلتي: يوصي الباحث  
ذلك و في تدريس مادة القراءة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي يمكن ان يكون  النّخيلأعتماد استراتيجية    

 -عن طريق:
 ٓتدريس مادة القراءة العربية في النّخيلحث معممي المغة العربية عمى استخدام استراتيجية   -أ 
تأىيمية أثناء الخدمة لمعممي المغة العربية بصفتيا تضمين ىذه االستراتيجية في برامج الدورات ال  -ب  

 حديثة استراتيجية
اخرى حديثة في منيج طرائق تدريس المغة العربية في أقسام  واستراتيجياتتضمين ىذه االستراتيجية    -ج 

ير في المغة العربية في كميات التربية لتزويد الطمبة وتعريفيم باالستراتيجيات الحديثة وىذا من باب التطو 
 ٓالمناىج الدراسية المقررة

 
 
 

 المقترحات :
 يأتي :ماا نيمعددًا من العنوانات لدراسات مستقبمية  استكمااًل لمدراسة الحالية يقترح الباحث     

 صف السادس االبتدائيالفي                   في مادة القراءة النّخيل. دراسة مماثمة تتناول استراتيجية ٔ
 .)االناث( سمتغير الجنة لمدراسة الحالية في .  دراسة مماثمٕ
 .) المتوسطة او االعدادية.  دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مرحمة دراسية أخرى ٖ
 .(تنمية الميول القرائيةو لتعبير )ا. دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في متغيرات تابعة أخرى ٗ
 

 


