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ملخص
ھدفت الدراسة الكشف عن أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل المعرفي للغة
العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في األردن .وقد تكونت عينة الدراسة من ) (56طالبا ً
في شعبتين وزعتا عشوائيا إلى مجموعتين :األولى ضابطة والثانية تجريبية ،حيث تلقت
المجموعة التجريبية التدريس للوحدة التعليمية المقررة باستخدام الرحالت المعرفية ،بينما تلقت
المجموعة الضابطة تدريس الوحدة التعليمية المقررة بالطريقة االعتيادية .استخدمت الدراسة
اختبارا للتحصيل المعرفي في كل من مھارات )القراءة الصامتة والجھرية ،الكتابة( ،وسلم تقدير
للقراءة الجھرية ،كما تم تصميم موقعا للرحالت المعرفية على الشبكة العنكبوتية ،وتم استخراج
صدق وثبات األدوات .وأظھرت نتائج تحليل التباين المشترك وجود أثر ذي داللة إحصائية
) (α=0.05ولصالح طلبة المجموعة التجريبية في مجمل التحصيل المعرفي للغة العربية
والمھارات الفرعية .وأوصت الدراسة بضرورة تحفيز المعلمين والطلبة نحو استخدام طريقة
الرحالت المعرفية وتعميمھا في تعلم وتعليم اللغة العربية ,وإجراء مزيد من األبحاث المتعلقة
بھا.
الكلمات المفتاحية :الرحالت المعرفية ،مھارات اللغة العربية ،مھارة القراءة الصامتة،
مھارة القراءة الجھرية ،مھارة الكتابة.
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Abstract
This study aimed at investigating the impact of using (Web Quest) on
the arabic language's cognitive achievement of 9th grade students in
Jordan. The sample of study consisted of (56) students, distributed into
two groups experimental and control group equally. The experimental
group used Web Quest, while the control group used the traditional
= methodology. Results of (ANCOVA) showed significant impact at (α
0.05) of using Web Quest in acquiring Arabic Language cognitive
achievement and it's subskills for the favour of the experimental group.
The study recommended motivating teachers and students towardes using
the Web Quest in learning and teaching the Arabic language in the
classroom and conducting further research on them.
Key words: Web Quest, Silent reading skill, Oral reading skils,
writing skill.
مقدمة
تعد اللغة أداة التفاعل بين أفراد المجتمع ،ومستودع تراث األمة ،وجسرھا للعبور من
الماضي إلى الحاضر فالمستقبل كما ورد في عاشور والحوامدة )Ashor and Al-
 .(hawamdeh, 2007كما أنھا وسيلة الفرد في التفكير والتعلم ،فھي تمكنه من ثقافته
وحضارته وتراثه وإنجازاته ) .(Madkoor, 1991ويمكن القول أن ثم مظاھر ضعف كبيرة
لدى الطلبة في اللغة العربية فقد تطرقت كثير من الدراسات إلى أسباب ھذا الضعف؛ كدراسة أبو
شنب ) ،(Abu-shanab, 2007ونصار ) ،(Nassar, 2010حيث ترى أبوشنب أن أبرز
عوامل الضعف تتمثل في العامل النفسي لدى المتعلمين ،وضعف طرائق التدريس ،وافتقار
المؤسسات التعليمية إلى البنى التحتية والتقانات الالزمة المرتبطة بالتكنولوجيا ،وانخفاض كفاءة
المعلمين .توسع انتشار الحاسوب في العقود الثالثة األخيرة ،حيث دخل ميدان التربية بشكل
واسع ,وزاد االھتمام باستخدامه في الميدان التربوي ،فقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم في
األردن استخدام منظومة التعليم اإللكتروني ) (EduWaveلتكون بوابة يتفاعل فيھا عناصر
المجتمع التربوي ،كما حوسبت المناھج وحملتھا على المنظومة لتوظيف التكنولوجيا في العملية
التعلمية التعليمية.
إن ارتكاز العملية التعلمية التعليمية على التكنولوجيا ھو سمة العصر ،وتشير غانم
) (Ghanem, 2005إلى أن التحدي األكبر الذي نواجھه ھو كيفية استخدام التكنولوجيا من
أجل إحداث نھضة تعليمية ،تساعدنا على ضمان مكانة اللغة العربية على الصعيد العالمي .وقد
أصبح التواصل اللغوي عن بعد أوسع نطاقاً ،فمنذ ظھرت الحواسيب توثقت صلتھا باللغة؛
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ألن اللغة تجسد ما ھو جوھري في اإلنسان ،وفي الوقت نفسه اتجه الحاسوب نحو محاكاة
وظائف اإلنسان وقدراته الذھنية .فمن ھنا تبرز أھمية دمج تعليم اللغة العربية بالتكنولوجيا
الحديثة ،وتتمثل ھذه األھمية في نواح عدة أبرزھا قدرة الحاسوب في تقديم أشكال مختلفة من
الخبرات للمتعلم ورفع كفاءة المتعلم ،وخلق بيئة تعليمية تفاعلية ،كما تسھم في تنمية
مھارات وقدرات مختلفة لدى المتعلم تمكنه من استيعابھا ،كما تبرز أھميتھا في تحسين نوعية
التعليم ،وتزويد المتعلم بتغذية راجعة ،ومنح المتعلم قدرة أكبر للتعلم في جو من الخصوصية
).(Al-ghrab, 2003; Esmaeel, 2009
مھارات اللغة العربية :تعد مھارات اللغة العربية الركيزة األساس التي ينطلق المتعلم منھا
نحو التعلم ،وتشتمل على مھارات ضرورية استماعا ،ونطقا ،وقراءة ،وكتابة ،ويشير البجة
) ،(Al-Bajah, 2001ومدكور ) ،(Madkoor, 1991إلى أن اللغة العربية تتكون من أربع
مھارات رئيسة ھي :االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة.
مھارة القراءة :تعد القراءة واحدة من المھارات اللغوية التي ترتكز عليھا العملية
التعلمية التعليمية ،وھي إحدى وسائل االتصال األساسية النتقال األفكار بين الناس ،وھي وسيلة
الفرد للتقدم في التحصيل الدراسي ،والبحث العلمي ،وھي وسيلة لنمو الفرد في مختلف
المجاالت ) ،(Al-Sayed, 1996وتشتمل القراءة على مھارات فرعية تعمل بشكل متكامل من
أجل تمكين المتعلم من ممارستھا ،وقد أشار البجة ) (Al-Bajah, 2001والبصيص
) (AlBusais, 2011والسيد ) (Al-Sayed, 1996ومدكور ) (Madkoor, 1991وعاشور
والحوامدة ) ،(Ashor, and Al-hawamdeh, 2007إلى أبرز تلك المھارات وھي:
مھارة القراءة الصامتة :تتفرع مھارة القراءة الصامتة إلى مھارات فرعية تعمل بشكل
تنظيم مركب ،ومن أبرز مھارتھا :رؤية الرموز وإدراك معانيھا ،فھم واستيعاب النص المقروء،
نقد وتحليل وتذوق وتقييم النص المقروء ،السرعة القرائية مع اإلدراك للمعنى ،دقة المالحظة
والتركيز ،واكتساب المفردات اللغوية.
مھارة القراءة الجھرية :يتفرع من مھارة القراءة الجھرية :السرعة ،وتنويع الصوت
والتحكم بنبراته وفقا للموقف ،القدرة على توظيف عالمات الترقيم في القراءة ،ضبط الحركات
اإلعرابية ،تشكيل الكلمة ،القدرة على نطق الكلمة نطقا صحيحا ،القدرة على التفريق بين
األصوات اللغوية ،إخراج األصوات من مخارجھا ،نطق الصفات الصوتية للحروف كالترقيق،
والتفخيم ،وتجنب العيوب النطقية.
مھارة الكتابة :يشير مفھوم الكتابة إلى مجموعة من المھارات المعرفية والمھارية
والوجدانية المتفاعلة ككل مركب ،و يعرفھا يونس وفضل ﷲ ) Younes and Fadel-Allah,
 (1999, P. 119اصطالحا بأنھا" :حروف مرسومة تصور ألفاظ دالة على المعاني التي تراد
من النص المكتوب" .أما عصر ) (Asir, 1993, P. 248فيعرفھا" :عملية معقدة ھي في ذاتھا
كفاءة ،أو قدرة على تصور األفكار ،وتصورھا في حروف وكلمات ،وتراكيب صحيحة نحويا،
وفي أساليب متنوعة المدى والعمق والطالقة".
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أھمية توظيف التكنولوجيا في اللغة العربية
أشارت أبو شنب ) (Abu-shanab, 2007إلى أن اللغة ھي أھم العلوم المغذية لتكنولوجيا
المعلومات .حيث يمكن للمتعلم امتالك مھاراتھا األساسية ،فالتكنولوجيا تنسجم مع وظائف اللغة
واتجاھاتھا تعلما وتعليما ،كما أن النھوض باللغة العربية يحتاج إلى التحديث والحوسبة ،وربط
الشبكات المعلوماتية بين المؤسسات التربوية واألكاديمية ،واالندماج في شبكات المعلومات
العالمية ،التي تشكل ضغطا ً متزايداً على الثقافة العلمية واللغة العربية ) ،(Saleh, 2006إذ
تعتبر الرحالت المعرفية واحدة من أنماط توظيف التكنولوجيا عبر الشبكة العنكبوتية كما ورد
في مفھومھا.
الرحالت المعرفية :تعد الرحالت المعرفية ) (Web Questواحدة من أنماط التعلم
اإللكتروني التي يعبر عنھا بنشاط قائم على االستقصاء يتيح للطلبة استخدام المصادر واألدوات
القائمة على الشبكة العنكبوتية لجعل التعلم حقيقيا وذا معنى ) .(Dodge,1995وقد بدأ استخدامھا
وتطبيقھا منذ عام ) (1995في الواليات المتحدة ،كما تم توظيفھا في التعليم واالستفادة من
نتائجھا؛ فھي تتيح الفرصة أمام المتعلمين للحصول على أساس مشترك من المعرفة ،وتطوير
قدراتھم العقلية العليا ،ودمجھم في عالم حقيقي من التعلم والتفكير ،وجعلھم في مواجھة مباشرة
مع مصادر المعرفة ،ومتعة ذاتية أثناء عملية التعلم ).(March, 2003a
تعتبر الرحالت المعرفية من أھم النماذج التي تجمع بين التخطيط التربوي المحكم،
واالستخدام المقنن للحاسوب ،وھي النھج األكثر شعبية لدمج اإلنترنت في التعليم March,
) (2000المشار إليه في دراسة سترايكالند ونازيل ) ،(Strickland & Nazzal, 2005فھي
بنية التعلم ،وتطوير الخبرات الفردية والجماعية ) .(March, 2003aإذ يبني الفرد معرفته
بنفسه باستخدام الرحالت المعرفية ،ومن التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ،ولذا فإن فلسفة
الرحالت المعرفية تقوم على افتراضات نظرية بياجيه والنظرية البنائية ،من خالل مبدأ بنائية
المعرفة ) .(Juma'a and Baram, 2012غير أن البحث في شبكة الويب مھمة ليست سھلة،
نتيجة للتشعب واالمتداد الذي تتميز به الشبكة العنكبوتية ،فھناك مواقع غير مرغوب فيھا.
وبالتالي أدى ذلك إلى تشتت المتعلم وعدم الوصول إلى ما يريد بسھولة إال إذا سار وفق خطة
محكمة تحفظ الوقت والجھد معا ً ) .(March, 1998ومن ھنا برزت الحاجة إلى وجود برامج
تعليمية تضبط سير عملية البحث في ھذا الكم الھائل من الصفحات والمعلومات.
مفھوم الرحالت المعرفية ) :(Web Questيعد مصطلح الرحالت المعرفية حديثا نسبيا،
ولذا فقد أخذ العديد من المسميات؛ منھا رحالت التعلم االستكشافية ،والرحالت االفتراضية .إال
أن كلمة ) (Webيُقصد بھا الشبكة الدولية للمعلومات "اإلنترنت" ،وكلمة ) (Questمعناھا
الحرفي األجنبي ھو "searching for information" :فيأتي المعنى كالتاليSearching :
 ،the Internet for informationولذلك فالمصطلح ) (Web Questيعتمد على موضوع
البحث في الشبكة العنكبونية ،وتوظيفه بشكل فعال .وتعرف الرحالت المعرفية بأنھا نشاط قائم
على االستقصاء ،يتيح للطلبة استخدام المصادر واألدوات القائمة على الشبكة العنكبوتية ،لجعل
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التعلم حقيقيا وذا معنى ) .(Dodge, 1995كما تعرف بأنھا تصميم محسن يستخدم اإلنترنت،
وعمليات التعلم ،من أجل تحويل النظريات القائمة على البحوث في ممارسات التعلم الذاتي
) .(March,2003bأما تعريفھا عند ديفيد وانستاسيا وغاسكل ) & Gaskill , Anastasia
 (David ,2006األنشطة التي يمارسھا الطلبة من خالل استخدام مصادر الويب لمعرفة المزيد
عن مواضيع المدرسة.
أنواع الرحالت المعرفية
تصنف الرحالت المعرفية )الويب كويست(  -بحسب دودج ) - (Dodge, 1995من حيث
طبيعة مھاراتھا وأھدافھا وزمن تنفيذھا إلى نوعين:
 .1الرحالت المعرفية قصيرة المدى ) :(Short-term WebQuestsوھي مناورة
ومحاولة تعمل على تھيئة المتعلم ذھنيا وعمليا وتأخذ بيده للولوج إلى مراحل متقدمة من
أجل التمكن من استخدام الرحالت المعرفية طويلة المدى ،ويشير دودج )(Dodge, 1995
إلى أن الھدف التعليمي منھا ھو اكتساب المعرفة والتكامل ،وھما البعد الثاني من أبعاد
التفكير في أنموذج مارزانو ) ،(Marzanoبامتالك مھارات أولية لتصفح االنترنت ،غير
أن كثيراً من المتعلمين ال يمتلكون تلك المھارات ،ولذا جاءت الرحالت المعرفية قصيرة
المدى من أجل التدرج في تعليم الطلبة على استخدام الويب.
 .2الرحالت المعرفية طويلة المدى ) :(Longer-term WebQuestتستخدم في تعليم
الطلبة الذين اكتسبوا مھارات تقنية وعقلية تؤھلھم لإلبحار عبر شبكات الويب؛ من أجل
اإلجابة عن األسئلة المحورية لمھمة العمل ،وتنفيذ المعرفة ضمن زمن أطول من زمن
الرحلة المعرفية قصيرة المدى ،وعادة ما تستخدم في تعليم طلبة المراحل العليا .ويرى
دودج ) (Dodge,1995أن مدتھا تتراوح بين أسبوع إلى شھر ،وھي تحقق البعد الثالث في
نموذج مارزانو ) (Marzanoوھو االمتداد والمعرفة والتكرار.
مزايا استخدام الرحالت المعرفية
تمتاز بقدرتھا على منح الطلبة تحفيزا منظما للتعلم ،وھي ال تقدم لھم نمطا تقليديا من التعلم
المتمثل بالقص واللصق ،بل تدفعھم للمشاركة في حل المشكالت بمتعة بالغة ضمن أساس
مشترك من المعرفة ) .(March, 1998فمن مزاياھا كما يشير كل من مارش (March,
) ،2003aودوج ) ،(Dodge,1995وسيفري ودوفي )(Savery & Duffy, 1995
والشميمري ) ،(Alshumaimeri, 2012ورزنيكوفا وسايتنيكوفا ) & Reznikova
 ،(Sytnikova, 2013وتيرمسن ووسنسموسثي ) & (Termsinsawadi
 ،Wasanasomsithi, 2009وبولي واوسبند ) :(Polly & Ausband, 2009إتاحة الفرصة
لجميع الطلبة المتعلمين للحصول على أساس مشترك من المعرفة في الموضوع العام قبل تطوير
الخبرات من منظور واحد ،والسماح لھم بالبحث في القضية من وجھات نظر متعددة ممثلة في
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مجموعة من المواقع على شبكة الويب ،وھي محاولة لفھم المعلومات وتفعيل المعارف
الموجودة ،وتسھم مساھمة حقيقية وفاعلة في العالم الحقيقي للتعلم والتفكير في ما وراء المعرفة،
وتعمل على تطوير عمليات التفكير واألنشطة الخاصة بھم ،وتشجع على التعلم التعاوني ،كما
تحقق الترابط والمسؤولية لدى الطلبة ،وتجعل التعلم خالقا ،يتحمل فيه الطلبة مسؤولية تعلمھم،
وتدفعھم إلى استخدام المعلومات بطرق ذات مغزى ،وتصنيف المعلومات ،وتسمح بتطوير
مھارات التفكير الناقد واإلبداعي ،وتؤدي إلى فھم أعمق للمعلومات المعالجة ،كما تؤدي إلى
سيطرة المتعلمين على تعلمھم.
مكونات الرحالت المعرفية
تتكون من عدة عناصر متسلسلة مترابطة على الوجه اآلتي:
 .1المقدمة )التمھيد( :يھدف إلى تقديم السياق العام والصورة المجملة للمھمة التي سيقوم بھا
المتعلم ،فتقدم السيناريو والسؤال المركزي للمتعلم ) & (Termsinsawadi
 .Wasanasomsithi, 2009ويشير كل من لبنج ) (Lipping, 2013ورزنيكوفا
وسايتنيكوفا ) ،(Reznikova & Sytnikova, 2013وباروت ) ،(Parrott, 2004إلى
أن المقدمة يجب أن تكون مثيرة وممتعة ،ومحفزة للعمل.
 .2المھام :تصف النتيجة النھائية لمھمة المتعلم ،وتشمل النشاط القابل للتنفيذ ،وعادة ما تحدد
األدوار ألعضاء المجموعة التعاونية )(Strickland & Nazaal, Lipping, 2013
; ،2005وتوضيح الخطوات المتسلسلة التي سيقوم بھا الطلبة .وھناك عدة نماذج لترتيب
وتقييم وتصنيف العمليات الذھنية المطلوب من الطلبة اتباعھا كأنموذج بلوم )(Bloom
وتصنيفاته للعمليات الذھنية ،وكذلك أنموذج مارزانو ) (Marzanoلتصنيف العمليات
الذھنية والتي تتمحور حولھا المھام المرتبطة بالرحالت المعرفية ) Alhila and Nofal,
.(2007
 .3اإلجراءات :تتعلق بطبيعة اإلجراءات التي يمارسھا المتعلم أثناء أداء مھمته ،فھي وصف
تفصيلي لخطوات العمل المنظمة ،التي يتوجب على الطالب تنفيذھا وااللتزام بھا ،بحيث
تشمل قواعد العمل ،واستراتيجيات التدريس والتقويم .ويجب توفر اإلرشاد للمساعدة على
تنظيم المعلومات ).(Parrott, 2004
 .4المصادر :ھي مواقع المعلومات على الشبكة العنكبوتية ،ويشير كل من باروت Parrott,
) ،(2004وجودة ) ،(Jouda, 2009وصالح ) ،(Saleh, 2012وستريكالند ونزال
) (Strickland & Nazaal, 2005إلى أنھا خلفية ثقافية للموضوع قيد البحث ،وقد تتكون
من :مواقع إلكترونية ،موسوعات علمية ،روابط وثائق ،دوريات ومجالت ،مقاالت
وأبحاث ،برامج عروض تقديمية .ويقوم مصمم الرحلة بانتقاء تلك المواقع ،بحيث تكون
ذات عالقة وثيقة باألسئلة المحورية للمھمات ،كما يقوم بربط تلك المواقع االلكترونية
المنتقاة باألسئلة المحورية ،وتشير إسماعيل ) (Esmaeel, 2008إلى اعتبارات يجب
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مراعاتھا في ھذا الجانب ,منھا :خبرات ومستوى الطلبة ،ويجھز المصمم المواقع التي يمكن
الوصول إليھا بسھولة ،ويزود بوصف عن المواقع ،وھذا سيسمح للطالب بعمل أحكام
سريعة عن تلك المصادر .ويرى سشويزر وكوسو )(Schweizer & Kossow, 2007
)المشار إليھما في  (Jouda, 2009أن لغة المصادر يجب أن تكون مناسبة للطلبة.
ومتنوعة كالوثائق ،والخبراء ،والمؤتمرات ،وقواعد البيانات ،والكتب ) & Reznikova
.(Sytnikova, 2013
 .5التقييم :يعتبر وصفا لكيفية تقييم المتعلمين ألدائھم ) .(Lipping, 2013ويسعى إلى تشجيع
المتعلمين على التوسع بالمعرفة المكتسبة إلى مجاالت أخرى & (Termsinsawadi
) .Wasanasomsithi, 2009ويتطلب ابتكار طرق جديدة تتعدد بتعدد المھارات ) Saleh,
.(2013; El-Houcine & Coupe, 2001
 .6الخاتمة :تعد تلخيصا أو الفكرة المحورية قيد الدراسة .ويرى رزنيكوفا وسيتنيكوفا
) (Reznikova & Sytnikova, 2013أنه في ھذا الجزء يتم تذكير المتعلمين بالمھارات
التي سيكتسبونھا عند نھاية الرحلة ،وتشجيعھم على إتمام كل مراحلھا ،وتحفيزھم على
االستفادة من النتائج التي تم التوصل إليه ،وتعد الخاتمة بمثابة الخالصة التي توضح
إنجازات المتعلمين.
مشكلة الدراسة
سعت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل الدراسي مقاسة
بالجانب المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في األردن في مادة اللغة العربية ،ولذا فإن ھذه
الدراسة أجابت عن السؤال اآلتي:
ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في
مادة اللغة العربية؟
وبالتحديد ،فإن الدراسة أجابت عن السؤاليين الفرعيين المشتقين من السؤال الرئيس ،وھما:
 .1ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في
مھارتي الكتابة والقراءة؟
 .2ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في
مادة اللغة العربية تبعا ً لمھارات الكتابة والقراءة الجھرية والقراءة الصامتة؟
ھدف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر استخدام الرحالت المعرفية كواحدة من تطبيقات
استخدام التعليم اإللكتروني في التحصيل المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في مھارات
اللغة العربية.
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أھمية الدراسة
تبرز أھمية الدراسة في إسھامھا في رفد األدب التربوي بمزايا توظيف الرحالت المعرفية،
وأثرھا في تحسين التحصيل الدراسي لدى الطلبة ،وفاعليتھا في تطوير العملية التعلمية التعليمية
في المجال المعرفي المتعلق باللغة العربية ،كما أنھا ستعمل على إفادة مختلف العاملين في
القطاع التربوي من راسمي السياسات التربوية والتعليمية والمعلمين والمشرفين التربويين
ومصممي المناھج مما ينعكس على الطلبة.
محددات الدراسة
يعتمد تعميم نتائج ھذه الدراسة وفق أدواتھا وصدقھا وثباتھا ،وعينتھا ،ومحتواھا )مجرتنا(،
من كتاب مھارات االتصال للصف التاسع) ،طMinistry of Education, ) 2006 ،(1
.(2006a
التعريفات اإلجرائية
الرحالت المعرفية ) :(Web Questsنشاطات تعليمية موجھة يتم تنفيذھا بواسطة الشبكة
العنكبوتية ،تعتمد على مجموعة من المكونات :المقدمة ،المھام ،اإلجراءات ،المصادر ،التقييم،
الخاتمة.
التحصيل المعرفي في اللغة العربية :مجموع مھارات القراءة الجھرية ،والقراءة الصامتة،
والكتابة ،مقاسة باختبار التحصيل المعرفي ،وفقا لبرنامج معد لھذا الغرض.
مھارة القراءة الصامتة :قدرة الطالب على رؤية النص اللغوي ،وإدراك معانيه ،وفھمه،
واستيعابه ،ونقده ،وتحليله ،وتذوقه ،مقاسة باختبار التحصيل المعرفي وفقا لبرنامج معد لھذا
الغرض.
مھارة القراءة الجھرية :قدرة الطالب على القراءة الصحيحة المعبرة جھرا ،مراعيا تغيير
نبرة الصوت بما يتوافق مع داللة النص ،وضبط المفردات ،ونطقھا نطقا صحيحا ،وتوظيف
عالمات الترقيم أثناء القراءة ،وقدرته على القراءة بسرعة مناسبة ،مقاسة بسلم تقدير األداء المعد
لھذا الغرض.
مھارة الكتابة :قدرة الطالب على الكتابة وفق قواعدھا الصحيحة وبدون أخطاء ،وقدرته
على تلخيص النص المقروء ،وتوظيف المفردات في جمل من تأليفه ،وقدرته على كتابة نص من
إنشائه ،مراعيا معايير الكتابة الصحيحة شكال ومضمونا ،مقاسة باختبار التحصيل المعرفي وفق
برنامج معد لھذا الغرض.
الدراسات السابقة
تندر الدراسات التي تناولت أثر الرحالت المعرفية في اكتساب الطلبة مھارات
اللغة العربية ،إال أن ھناك دراسات تناولت ذلك في اللغات األخرى ،فقد استقصت دراسة
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شو ) (Chuo, 2007فاعلية الرحالت المعرفية في بعض مھارات الكتابة في اللغة اإلنجليزية
كلغة أجنبية .جاءت عينة الدراسة مكونة من ) (54طالبا ً من إحدى شعب طلبة الجامعة .أما
أدوات الدراسة فتكونت من :برنامج ) (WQWIلتعليم الكتابة ،اختبار أداء الكتابة القبلي
والبعدي ،اختبار التوجس )وات( ،واالستبانة .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن األداء
القرائي للمتعلمين في مقابل الذين تعلموا بالطريقة االعتيادية ،بينما لم تظھر فروق ذات داللة بين
المجموعتين في خفض مستوى قلق االختبار.
بينما ھدفت دراسة تيرمسن و وسنسموسثي Termsinsawadi & Wasanasomsithi
) (,2009الكشف عن فاعلية الرحالت المعرفية في مھارتي القراءة والكتابة في اللغة االنجليزية
كلغة أجنبية لدى طلبة الھندسة في جامعة )راجامانغاال( في تايالند .وتكونت عينة الدراسة من
) (40طالبا ً .وتكونت األدوات من :االستبانة ،والمقابالت الشخصية .وقد توصل الباحثان إلى
وجود نتائج إيجابية لدى الطلبة الذين تلقوا تعليم تلك المھارات اللغوية بواسطة الرحالت
المعرفية.
أما دراسة الشميمري ) (Alshumaimeri, 2012فقد استقصت فاعلية الرحالت المعرفية
في تحصيل مھارات القراءة واالستيعاب في اللغة اإلنجليزية لدى طلبة جامعة الملك سعود في
المملكة العربية السعودية .وقد توصل الباحث إلى وجود نتائج إيجابية في التحصيل للذين تلقوا
المھارات بالرحالت المعرفية.
ھدفت دراسة الخطيب ) (El-Khateeb, 2012استقصاء أثر استخدام الرحالت المعرفية
عبر الويب في تحسين مھارات القراءة لدى طالبات الصف السابع في مبحث اللغة اإلنجليزية في
غزة ،وقد ضمت مھارات التنبؤ ،والقراءة الشاملة ،وتخمين المعاني ،وما بين السطور .تكونت
عينة الدراسة من مجموعتين :تجريبية وضابطة بواقع ) (44طالبة في كل مجموعة ،وقد
توصلت الدراسة إلى أھمية استخدام الرحالت المعرفية في تحصيل الطالبات.
وفي دراسة سماره ) (Samara, 2013التي استقصت أثر الرحالت المعرفية في التحصيل
المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة اللغة اإلنجليزية ،والتي طبقتھا على
عينتين :تجريبية وضابطة لواقع ) (20طالبة في مجموعة .فقد توصلت إلى وجود أثر للرحالت
المعرفية على التحصيل المباشر والمؤجل.
الطريقة واإلجراءات
استخدم في ھذه الدراسة المنھج شبه التجريبي ،وفق التصميم اآلتي:
O3
O3

O2
O2

O3 X O1

O2

G1: O1

O3 - O1

O2

G2: O1

حيث G1 :المجموعة التجريبية :O1 ،االختبار التحصيلي المعرفي لمھارة الكتابة في اللغة
العربية :O2 ،سلم التقدير لمھارة القراءة الجھرية في اللغة العربية :O3 ،االختبار التحصيلي
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المعرفي لمھارة القراءة الصامتة في اللغة العربية :X ،المعالجة التجريبية ،خضوع أفراد
الدراسة إلى الرحالت المعرفية :G2 ،المجموعة الضابطة - ،خضوع أفراد الدراسة إلى
التدريس بالطريقة االعتيادية.
أفراد الدراسة
تكون أفراد الدراسة من ) (56طالبا ً من مدرسة فلسطين األساسية للذكورفي معان ،باختيار
قصدي ،لتوافر الظروف المناسبة للتطبيق ،وتمﱠ توزيع أفراد الدراسة وفق شعبتيھا عشوائيا إلى
مجموعتين ،تجريبية وضابطة ،وتكونت كل مجموعة من ) (28طالبا ً.
أدوات الدراسة
تم إعداد اختبار لقياس التحصيل المعرفي لمھارات اللغة العربية ،وتضمن ثالثة أجزاء:
ﱠ
 −الجزء األول اختبار التحصيل المعرفي لمھارة الكتابة :تكون االختبار من ثالثة أسئلة:
السؤال األول اختيار من متعدد وتكون من ) (10أسئلة ،والسؤال الثاني مقالي بأسئلة قصيرة
عن قطعة تتضمن مقالة ،والسؤال الثالث مقالي لكتابة فقرة يتم فيھا مراعاة قواعد الكتابة
الصحيحة ،كما تم استخراج صدق االختبار من محكمين من أساتذة الجامعات والمشرفين
التربويين ،وتراوحت معامالت الصعوبة بين ) (0.89 -0.16والتمييز )(0.85-0.40
واستخرج الثبات ) (0.98باستخدام معامل ارتباط )بيرسون( باإلعادة على عينة
استطالعية.
تم إعداد اختبار
 −الجزء الثاني اختبار قياس التحصيل المعرفي لمھارة القراءة الصامتة :ﱠ
قبلي لقياس مھارة القراءة الصامتة واشتمل على ) (20فقرة من نوع اختيار من متعدد ،كما
تم استخراج صدق االختبار بعرضه على مجموعة من المحكمين ،وبلغت معامالت صعوبة
االختبار بين ) (0.82 -0.25أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين ),(1.00 -0.28
تم تطبيقه على عينة استطالعية ،وتم استخدام معامل ارتباط
وللتحقق من ثبات االختبارفقد ﱠ
)بيرسون( وبطريقة اإلعادة  ،حيث بلغ معامل الثبات ).(0.96
 −الجزء الثالث :سلم تقدير لقياس التحصيل المعرفي لمھارة القراءة الجھرية :تم إعداد سلم
تقدير اشتمل على ) (7مؤشرات مھارية ،وزعت عليھا العالمات بسلم تقدير )(10-1
واستخرج الصدق من خالل المحكمين وإعداد جدول المواصفات واستخراج معامالت
الصعوبة التي تراوحت بين ) (0.76 -0.57ومعامالت التمييز ) (0.62 -0.46كما بلغ
معامل الثبات ) (0.98باستخدام معامل ارتباط )بيرسون( باإلعادة.
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التصميم التعليمي للرحالت المعرفية
تم تصميم الرحالت المعرفية وفق المنھجية اآلتية:
 .1تصميم مكونات الرحالت المعرفية :تم تصميم المادة التعليمية لوحدة )مجرتنا( ،وصياغة
محتواھا لتتناسب مع الرحالت المعرفية ،فتكون التصميم من :الصفحة الرئيسة التي من
خاللھا يمكن للطالب البدء باإلبحار الشبكي ،والتنقل بين عناصر الرحلة المعرفية ،كما تم
اتباع منھجية تصميم الرحالت المعرفية باحتوائھا على المقدمة والمھام واإلجراءات
والمصادر والتقييم والخاتمة ،وتخصيص صفحة للمعلم.
 .2النشر على الشبكة العنكبوتية :تم االستعانة بموقع جوجل ) (Googleلتصميم صفحات
الويب ،وقد تم تصميم روابط فرعية في ذات التصميم ،توصل إلى مدونات فرعية لتغذية
بعض األنشطة التي ال تتوافر لھا مواقع مباشرة ،واستعين بنماذج
) (www.webquest.orgفي اختيار اإلطار العام للتصميم ،حيث يوفر الموقع أمثلة على
الرحالت المعرفية كما في الشكل ):(1

شكل ) :(1مثال لموقع رحلة معرفية www.webquest.com
 .3وقد تم تصميم الموقع
) (https://sites.google.com/site/maanjordan2014/homeألغراض تطبيق الدراسة،
والشكل اآلتي يعرض بعض لقطات من صفحات الموقع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2015 ،(11) 29

 2224ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر استخدام الرحالت المعرفية ) (WebQuestفي "......

شكل ) :(2لقطات من الموقع الذي تم بناؤه ألغراض الدراسة.
 .4تحكيم موقع الرحلة المعرفية :تم التحكيم من قبل مجموعة من المختصين في تكنولوجيا
التعليم ،والحاسوب ،واللغة العربية ،من حيث تصميم موقع الرحلة المعرفية ،وشموله
لمكوناتھا ،ومناسبته للطلبة ،وسھولته ،وجاذبيته.
إجراءات الدراسة
تمت إجراءات الدراسة بدءاً بالحصول على الموافقات الرسمية ،وتصميم موقع الرحلة
المعرفية اعتماداً على األدب التربوي ،ثم بناء األدوات وتطبيقھا ،وإعداد دليل المعلم وتدريبه.
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن سؤالي الدراسة ،تم استخراج معامالت التمييز والصعوبة لفقرات أدوات
الدراسة ،واستخدام معامل ارتباط )بيرسون( الستخراج ثباتھا .كما تم حساب مقاييس التشتت
والنزعة المركزية على االختبارين القبلي والبعدي وإلجمالي مھارات اللغة العربية والمھارات
الفرعية :القراءة الصامتة ،والقراءة الجھرية ،والكتابة .كما تم استخدام تحليل التباين المشترك
) (ANCOVAلفحص الفروق الظاھرية بين المتوسطات الحسابية ألفراد مجموعتي الدراسة
على االختبارات القبلية والبعدية ،بعد التأكد من شروط تطبيقه ،ولحساب األثر المصاحب
لالختبار القبلي وحالة عدم تكافؤ مجموعتي الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتھا
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول :ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل
المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في مھارتي الكتابة والقراءة؟ ولإلجابة عن ھذاالسؤال تمﱠ
استخراج المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي إلجمالي
مھارات اللغة العربية والمھارات الفرعية.
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جدول ) :(1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي الدراسة على اختبار
التحصيل المعرفي.
المجموعة

التجريبية

الضابطة

االختبار القبلي
المھارات
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
1.66934
5.7679
القراءة الصامتة
4.56151
16.2398
القراءة الجھرية
8.67971
18.6786
الكتابة
14.91056
40.6862
اإلجمالي
1.73920
5.3036
القراءة الصامتة
2.83233
14.0357
القراءة الجھرية
5.00410
18.1786
الكتابة
8.01969
37.5179
اإلجمالي

االختبار البعدي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
1.04083 8.7500
4.20710 24.3980
7.44575 30.5714
12.69368 63.7194
1.54218 6.2857
2.37225 16.6071
4.56740 24.7500
7.38952 47.6429

يظھر من الجدول ) (1وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية على اختبار
التحصيل المعرفي للغة العربية ومھاراتھا الفرعية بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.
ولفحص داللة ھذه الفروق أجري تحليل التباين المشترك بعد التأكد من شروط تطبيقه.
جدول ) :(2نتائج تحليل التباين المشترك إلجمالي المھارات الفرعية للغة العربية )الكتابة
والقراءة(.
مصدر التباين
االختبار القبلي
المجموعة
الخطأ
المجموع

مجموع
المربعات
4087.349
2533.225
707.109
7327.683

درجة
الحرية
1
1
53
55

متوسط
المربعات
4087.349
2533.225
13.342

مستوى
قيمة
الداللة
"ف"
.000 306.359
.000 189.873

يتضح من الجدول ) (2أن قيمة ف=) ،(189.873وھذه قيمة دالة إحصائيا ً عند مستوى
الداللة ) ،(α=0.05وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية ،وقبول الفرضية البديلة :يوجد فرق
ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطي درجات أفراد الدراسة التجريبية
والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي للغة العربية يعزى إلى
استخدام الرحالت المعرفية.
تتفق نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات التي تناولت توظيف الرحالت المعرفية في تدريس
اللغة اإلنجليزية ) ;Termsinsawadi & Wasanasomsithi, 2009; Chuo,2007
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 .(Alshumaimeri, 2012وقد يعزى ذلك إلى أن تطبيق الرحلة المعرفية؛ أحدث ربطا تقنيا
نفسيا ما بين اللغة العربية والمتعلم ،فأصبحت اللغة أقرب إلى نفسه وذھنه ،كما وفرت المتعة
والتشويق لغزارة الوسائط المتعددة ،وتنوع المصادر ،ومنحت المتعلم الحرية في بناء معارفه،
وتشكيلھا وفق قدراته ،كما زاد التعلم التعاوني من فعاليتھا ،فقد قدمت مھارات االتصال،
والتعاون ،والتقييم ،والنقد ،واالكتشاف ،بصورة أوسع .وأنھا متوفرة تحت الطلب في أي وقت.
كما يمكن أن تعزى ھذه النتيجة أيضا إلى دافعية الطلبة تجاه التعلم بھذه الطريقة باعتبارھا غير
مألوفة ،والجو التفاعلي اإليجابي الذي سادھا ،بخالف الجو الصفي االعتيادي.
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :ما أثر استخدام الرحالت المعرفية في التحصيل
المعرفي لطلبة الصف التاسع األساسي في مادة اللغة العربية تبعا ً لمھارات الكتابة والقراءة
الجھرية والقراءة الصامتة؟
لوحظ من الجدول ) (1وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية ألفراد المجموعة
الضابطة والمجموعة التجريبية على اختبار المھارات الفرعية :القراءة الصامتة ،والقراءة
الجھرية ،والكتابة .ولفحص داللة ھذه الفروق ،فقد تم استخدام تحليل التباين المشترك
) ،(ANCOVAوالجدول اآلتي يعرض نتائج تحليل التباين:
جدول ) :(3ملخص نتائج تحليل التباين المشترك للمھارات الفرعية.
المھلرة
القراءة
الصامتة
القراءة
الجھرية
الكتابة

مصدر التباين
االختبار القبلي
المجموعة
الخطأ
االختبار القبلي
المجموعة
الخطأ
االختبار القبلي
المجموعة
الخطأ

درجة
مجموع
الحرية
المربعات
1
66.561
1
64.198
53
26.903
1 493.100
1 496.166
53 136.736
1 1742.901
1 410.810
53 317.206

متوسط
المربعات
66.561
64.198
0.508
493.100
469.166
2.580
1742.901
410.810
5.985

ف

الداللة

131.125
126.471

.000
.000

191.129
181.852

.000
.000

291.211
68.640

.000
.000

يتضح من الجدول ) (3أن قيمة ف = )126.471؛ 181.852؛  (68.640دالة إحصائيا ً
عند مستوى الداللة ) (α=0.05لمھارات القراءة الصامتة ،القراءة الجھرية ،الكتابة وعلى
التوال ،وبالتالي يوجد فرق بين متوسطات درجات أفراد الدراسة في المجموعتين التجريبية
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،ولذا يتم رفض الفرضية الصفرية ،وقبول الفرضية
البديلة :يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطي درجات
أفراد الدراسة التجريبية والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي للغة
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العربية يعزى إلى استخدام الرحالت المعرفية تبعا ً لكل مھارة من المھارات الفرعية :القراءة
الصامتة ،القراءة الجھرية ،الكتابة.
لقد توافقت نتيجة ھذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة آنفة الذكر والتي تناولت الرحالت
المعرفية ،أما االختالف بينھا فيكمن في العينة والميدان المعرفي ،وتشترك معھا في تناولھا لتعلم
اللغات ومھاراتھا ،إال أن األدب التربوي الذي تناول الرحالت المعرفية وتعليم مھارات اللغة
العربية وفق البحث الميداني الذي أجراه الباحثون ،لم يدلل على وجود دراسات تناولت مھارات
اللغة العربية.
يستخلص من الدراسة ،أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تعلم اللغة العربية ،ومنھا
الرحالت المعرفية ،تساھم بشكل فاعل في زيادة تحصيل الطلبة وإكسابھم مھارات اللغة العربية،
وبنا ًء على ذلك يمكن استخدامھا في المواقف التعلمية التعليمية ،وحيث أنھا ال تحتاج إلى مھارات
كبيرة في الحاسوب ،فإن المعلم والطالب على السواء يمكنھم اإلفادة من التفاعل في المواقف
التعلمية التعليمية باستخدام ھذه التقانة.
توصيات الدراسة
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج؛ فيوصى باآلتي:
 .1استخدام وتوظيف طريقة الرحالت المعرفية في تعليم اللغة العربية للمرحلة األساسية وعلى
وجه الخصوص مھاراتي القراءة الصامتة والقراءة الجھرية.
 .2تدريب المعلمين والمشرفين التربويين من حيث التصميم واإلنتاج ،على استخدام الرحالت
المعرفية للتعرف إلى أھميتھا ،وفعاليتھا في التعليم ،وعقد الورش التدريبية في ھذا اإلطار،
وإصدار أدلة تعليمية الستخدامھا.
 .3إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول أثر الرحالت المعرفية في تحسين تعلم اللغة
العربية في مختلف مھاراتھا ،ولمختلف المراحل الدراسية ،إضافة لمتغير النوع
االجتماعي.
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ملحق )(1
ملخص االختبار التحصيلي لمھارتي الكتابة والقراءة الصامتة وسلم تقدير القراءة الجھرية
اختبار مھارة الكتابة
عزيزي الطالب :أجب عن األسئلة جميعھا وعددھا اثنان:
)10عالمات(
السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
د ) -؛(
 -1عالمة الترقيم المناسبة لنھاية الجملة ):كيف حالك  (....ھي :أ (!) -ب) -؟( ج( :) -
 -2عالمة الترقيم المناسبة لجملة التعجب ) :ما أروع السماء (..... .ھي :أ (!) -ب ( ،)-ج ( :) -د(" ") -
 -3الكلمة التي تناسب الفراغ في الجملة اآلتية) :الكون ميت ولكن في....... .الحياة( ھي:
د -أطوائه
ج -أطوأه
ب -أطواءه
أ -أطواؤه
د -ضوءية
ب -بائع ج -شيء
 -4إحدى الكلمات اآلتية كتبت الھمزة فيھا بشكل خاطئ :أ -الدائرة
د -نھاية الفقرة
ج -الرقم
ب -التعجب
 -5توضع الشرطة الواحدة )– (بعد  :أ -االستفھام
 -6الكلمة المناسبة للفراغ في الجملة اآلتية ) :أجبت عن األسئلة جميعھا إال ...... .واحدا( ھي:
أ -سأال
د -سئاال
ج – سوءاال
ب -سؤاال
 -7عالمة الترقيم التي توضع في نھاية الفقرة ھي  :أ -النقطة ) (.ب -الشرطة ) (-ج -النقطتان ) (:د-
الفاصلة)(،
 -8يستخدم الكاتب النقطتين الرأسيتين ) (:بعد  :أ -نھاية الجملة ب -نھاية الفقرة ج -القول د -التعجب
ب -في نھاية الفقرة ج – بعد االستفھام د -بعد القول
 -9موضع الفاصلة ) (،ھو  :أ -بين الجمل المترابطة
(
ثم إشراق
إشراق وغروب
 -10اختر عالمات الترقيم المناسبة لجملة )الدائرة سمة ھذا الوجود
)(!) (،
د(،) -
أ (.) (،) ( .) -ب) (.) (،) -؟( ج(،) (!) (.) -
السؤال الثاني  :اقرأ المقالة اآلتية بعناية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليھا.

) (18عالمة

الحياة معركة
منذ سنوات ،رأيت على شاشة التلفاز رحلة جماعة من العلماء ،خرجوا إلى براري إفريقيا الوسطى وأدغالھا،
يدرسون ما بھا من صنوف الحيوانات .واتخذوا لھذه الرحلة الطائرة التي تسير في بطء ،على مقربة من األرض،
تلك التي أسموھا )الھيلوكبتر( ،وعجز العرب ،في عجزھم الشائع عن اتفاق ،عن ابتداع اسم لھذه الطائرة ،له
الجرس العربي ،يرضونه جميعا ً.
ومن ھذه الطائرة رأى راكبوھا ما يجري في تلك البراري واألدغال من أحداث صغار وأحداث كبار ورأت
معھم العدسة التلفازية بالكاميرا التي حملوا ،وبھا سجلوا ما رأوا.
وكان ما رأوا ،ورأيت معھم بعد ذلك على الشاشة ،مناظر قطعان ،مئات أحيانا ،من ذوات الحافر ،قابعة على
سطح األرض ،وسائرة أحيانا ،ترود في أرض ﷲ الواسعة المعشبة ما ال بد منه من طعام.
ورأيت من ھذه القطعان ،قطيعا ً كبيراً كأنه البقر ،وقد انتفض من مراقده على حين بغتة ،وأطلق للريح سيقانه،
وما لبث أن رأيت جماعة من الذئاب تجري وراءه تطلب منه صيدا .ولحقت الذئاب بأطراف القطيع ،وأخذت
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تفصل عنه البقر الصغير الرضيع ،وتفترسه افتراسا .وكانت ساعة ذھلت فيھا كل مرضعة من البقر عما أرضعت،
فلم تتريث األمھات لتحميھا ومضت ال تلوي على شيء.
وأخذت العاطفة أحد رجال الطائرة أخذا ،فھم بأن يطلق على ذئب من الذئاب الرصاص وقد ھم أن ينال
فريسته الصغيرة الثائرة الجائعة المرتاعة .فقال له آخر  :با ال تحرم الذئب من غذائه ،فلعله قد مضى عليه أيام
أھلكه فيھا الجوع .نعم  " :ال تحرم الذئب من غدائه !!" .قاتل من الحيوان ومقتول.
أ -بين معاني المفردات التي خط تحتھا ،ثم وظفھا في جملة من إنشائك.
)3عالمات(
ابتداع ...........................................................................................:
)3عالمات(
األدغال ....................................................................................... .:
) 10عالمات(.
ب -لخص المقالة السابقة في فقرة واحدة بما ال يزيد عن عشرة أسطر................... .
)عالمتان(
ج -استبدل عنوان المقالة بعنوان مناسب من عندك................................................
السؤال الثالث :اكتب بما ال يزيد عن خمسة أسطر نصا تصف فيه العاصفة الثلجية التي اجتاحت األردن مؤخرا،
مراعيا قواعد الكتابة الصحيحة 12) .عالمة(
عنوان النص )  ( ...................النص....................... .
*

*

*

اختبار مھارة القراءة الصامتة
عزيزي الطالب:
اقرأ النص اآلتي المقتبس من كتاب )في سبيل موسوعة علمية ( بعناية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
"وقد أطلق اإلغريق على مجرتنا درب اللبّانة ظنا منھم أن إحدى آلھتھم كانت ترضع وھي نائمة ،فانساح
اللّبن من ثديھا ليال على رقعة السماء ،فكانت المجرّة .خيال وأ ّ
ي خيال! أما العرب فأسموھا درب التبّانة .والتبّان
بائع التبن ،خالوا كأن التبّانة حملوا تبنھم فوق السماء فتساقط منھم حتى مأل الطريق وبذلك كانت المجرّة".
س -1الفكرة الرئيسة في النص ھي :
ب -الحديث عن أصناف المجرات.
أ -الحديث عن ظاھرة الدوران في الكون
ج -الحديث عن سبب تسمية مجرتنا عند اإلغريق والعرب د -وصف بائع التبن
س -2إحدى الجمل اآلتية تمثل فكرة فرعية موجودة في النص السابق :
ب -ظن اليونان أن آلھتھم نائمة في السماء
أ -الدوران سمة الوجود
د -اكتشف العرب واليونان أصناف المجرات
ج -علم الفلك مفيد لإلنسان
د -انسكب
د -حسن حذفي

ج -اقترب
س -3وردت في النص كلمة )انساح( وھي بمعنى :أ -ھرب ب -ارتفع
ب -أحمد شوقي ج -زكي نجيب
أ -أحمد زكي
س -4كاتب النص السابق ھو :
س -5غرض الكاتب من النص السابق ھو :
ب -توضيح أصناف المجرات
أ -تقديم معلومات تاريخية حول تسمية مجرتنا
د -الحديث عن العلم والمعرفة
ج -وصف المجموعة الشمسية
س -6تأخذ بعض المجرات شكالً :

أ -مربعا ً

ب -حلزونيا ً

ج -مذنبا ً

د -مثلثا ً
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س -7نستنتج من النص السابق معلومة مھمة وھي:
أ -أن العرب كانوا يشتھرون ببيع مادة التبن
ج -توفر أجھزة الرصد والمراقبة لدى القدماء

ب -أن اإلغريق كانوا يعبدون إلھا واحدا
د -التفكير العلمي كان محدودا لدى العرب
واإلغريق

س -8اختر العنوان المناسب للنص مما يأتي :

أ-

تفسير القدماء لشكل المجرة ب -علم الفلك عند العرب

س -9شكل المجرة في الصورة اآلتية
س -10إحدى العبارات اآلتية تمثل رأيا ال حقيقة:
أ -تدور األرض حول نفسھا.
ج -النفس تجوع إلى المعرفة كما يجوع الجسم إلى الطعام.
س -11إحدى العبارات اآلتية تمثل حقيقة ال رأيا:

ج -العلم واإليمان

د -المجرة البيضوية

ھو  :أ -بيضي ب -حلزوني ج -غير منتظم

د -مسطح

ب -الدائرة سمة ھذا الوجود.
د -المجرة تحيط بشمسنا وبأرضنا إحاطة تامة.

ب -يمكن أن يحل الحاسوب محل الكتاب
أ -أ -تسقط األجسام بفعل قانون الجاذبية.
المدرسي.
ج -إلغاء اختبار التوجيھي مھم لتطوير التعليم في األردن.
د -رفع األسعار لن يحل األزمة االقتصادية في
األردن.
س  -12اختر التكملة المناسبة لعبارة )تقارب النجوم في السماء ينتج عنه : (...
ب -دوران األرض حول نفسھا.
أ -إشراق وغروب ،ثم إشراق.
د -موت الكواكب والمجرات.
ج -نشوء المجموعات الشمسية.
س  -13معنى كلمة جرم في العبارة )واإلنسان ال بد من إسقاطه بحسابه ِجرما( ھو :
د -جسما ً
ج -روحا ً
ب -نفسا ً
أ -مجرما ً
س -14حدد الكلمة المنفصلة عن المعنى في الكلمات اآلتية :أ -النجوم ب -الكواكب ج -األجرام

د -الدوران

عزيزي الطالب :اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن السؤال الذي يليه) :فإذا نظرت من سطح األرض إلى السماء في
ليلة ظلماء ،فإنك ال ترى من نجوم المجرة إال بعضھا ،فإن كنت في شمال األرض فإنك ال ترى تلك النجوم التي
يراھا غيرك من سكان جنوب األرض(.
س -15ال يرى اإلنسان المتأمل في السماء ليال كامل نجوم مجرتنا بسبب :
ب -كثرة النيازك في الجو ج -كروية األرض
أ -ضعف نظر اإلنسان
س -16إحدى العبارات اآلتية مغلوطة منطقيا ً :
أ -قطع الحاسوب رخيصة ،إذن يجب أن يكون الحاسوب
رخيصا.
د -القطة حيوان ثدي ،إذن كل القطط ثديات

د -شدة إضاءة المجرة

ب -كل جزء في الجسم البشري مكون من مادة،
إذن الجسم البشري مكون من مادة
ج -كل إنسان كائن حي .محمد إنسان ،إذن محمد
كائن حي.
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س -17في النص اآلتي )األجرام كلھا تدور ،فالدوران صفتھا ،الدوران حول نفسھا ،والدوران حول جرم اكبر
من جرمھا( حقيقة ھي:
أ -األجرام أجسام ثابتة
ب -األجرام كلھا تدور
د -المجرات كلھا بيضية الشكل
ج -دوران األجرام يتم بشكل حلزوني
عزيزي الطالب:
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عما يليه من األسئلة) :إن علم الفلك يعطي اإلنسان المعرفة ،والمعرفة ال شك غذاء
نفسي .والنفس تجوع إلى المعرفة كما يجوع الجسم إلى الطعام ،وآية ذلك التطلع إلى كشف كل مجھول .ولكنه
يعطي شيئا فوق المعرفة .إنه يعطي الفطنة ،ومع الفطنة يعطي ما ھو أعلى منھا ،تلك الحكمة(.
س -18معنى كلمة الفطنة الواردة في النص ھو :أ -الذكاء

ب -النجاح

ج -الصحة

د -الجھل

س -19الفكرة الرئيسة للنص السابق ھي:
ج -الحكمة غاية اإلنسان د -حاجة الجسم للطعام
ب -أنواع المعرفة
أ -فوائد علم الفلك
ْ
ْ
ْ
س :20التشكيل اللغوي الصحيح لكلمة )الفلك ( الواردة في النص ھو :أ -الفَلَ ِك ب -الفُل ِك ج -الفِل ِك د -الفل ٌ
ك
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

)سلم تقدير األداء في القراءة الجھرية(
ممتاز جيد
المھارة
يراعي نبرة الصوت أثناء القراءة بما يتوافق مع
داللة النص
يراعي توظيف عالمات الترقيم أثناء القراءة.
يراعي الضبط التام للمفردات أثناء القراءة.
يراعي ضبط الحركات داخل الكلمة ضبطا
صحيحا.
ينطق الكلمة نطقا جيدا مراعيا مخارج الحروف.
يتمثل أسلوبي التعجب واالستفھام.
يقرأ النص بطالقة قراءة صحيحة.
المجموع

متوسط

ضعيف

ضعيف جدا
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