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 عنوان الرسالة أو األطروحة :

                      ير الناقد لدى طمبة الصف الرابع العممي في مادة المطالعة واتجاىاتيم نحوىااثر انموذجي بايبي وكارين في الفيم القرائي والتفك

 الملخص 

، المنيج التجريبي لتحقيق أىداف بحثو الباحث تبعاوقد  "اثر انموذجي بايبي وكارين في الفيم القرائي والتفكير الناقد لدى طمبة الصف الرابع العممي في مادة المطالعة واتجاىاتيم نحوىا" ىدفت الدراسة إلى معرفة     
( اما عينة 4372عددىم ) غوالبال م(4102 -م4102لمعام الدراسي ) قادسية، في مركز محافظة الالرسمية الصّف الرابع اإلعدادي / الفرع العممي في المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية مبةطوكان مجتمع البحث ىو 

لمبنين( وتحتوي عمى اربع شعب لمصف الرابع العممي، و)اعدادية الكوثر  إعدادية قتيبةبالطريقة العشوائية البسيطة مدرستين احداىما لمبنين فكانت) المدارس من ىذه اختار الباحث ( طالبا وطالبة فقد412البحث البالغة )
موعات البحث الثالث إحصائيا في بعض المتغيرات التي قد تؤّثر في نتائج البحث، وىذه المتغيرات ىي : العمر الزمني لمطمبة حرص الباحث قبل البدء بالتجربة عمى تكافؤ مجلمبنات( وتحتوي عمى ثالث شعب. 

م(، 4102م ـ 4102ماّدة المغة العربية لمعام الدراسي )لدراسي السابق في محسوبا بالشيور، والتحصيل الدراسي آلباء الطمبة/ و التحصيل الدراسي لألّميات، ومينة اآلباء، ومينة األميات، ودرجات اختبار الفصل ا
. اما ادوات البحث الحالي، فقد استخدم القدرة القرائية فيدرجات اختبار الضبط القبمي في التفكير الناقد، ودرجات مقياس االتجاه نحو المطالعة لمضبط القبمي، و  درجات الطمبة في اختبار الضبط القبمي في الفيم القرائي،

، ة فقراتو، ومدى صعوب ( درجة، اوجد لو الصدق الظاىري وصدق المحتوى والثبات21اذ بناه الباحث بنفسو، وتكون من سبعة اسئمة خمسة منيا موضوعية واثنان مقاليان ، ودرجتو الكمية ) اختبار الفيم القرائي باحث،ال
.ان انموذج كارين افضل 0اما اىم النتائج التي توصل الييا الباحث: صمم في ضوء اختبار واطسن جالسروالم( 4112،عمي )لتفكير الناقد الذي اعده االباحث مقياس  كما تبنىالخاطئة،  وقّوة تمييزىا، وفعالية بدائميا

باين اثر )أنموذج بايبي وانموذج كارين( في تحصيل الفيم الطمبة نحو مادة المطالعة. واكبر اثرا من )انموذج بايبي( و)الطريقة التقميدية( في تحصيل الفيم القرائي، وتنمية التفكير الناقد، وتكوين االتجاه االيجابي لدى
ثان فييم االثر ذاتو في يدرسون مادة المطالعة بموجب ىذين االنموذجين، فيا يحد القرائي، وتنمية التفكير الناقد، وتكوين االتجاه االيجابي لدى الطمبة نحو مادة المطالعة تبعا لمتغير جنس الطمبة )ذكور/اناث( الذين

 المتغيرات الثالثة.

قيام مدرسي ا كما أثبتتو نتائج البحث الحالي ،و مدرسي المغة العربية ومدرساتيا بضرورة استعمال أنموذجي بايبي وكارين في تدريس مادة المطالعة، ألنيما اثبتا نجاحتوجي قدم الباحث عددا من التوصيات، ابرزىا:
 مطمبة وتعمق فيميم لمموضوع وقدراتيم في التفكيرالمطالعة بإثراء الموضوعات بالحوارات الفكرية، وطرح األسئمة ذات العالقة بموضوع الدرس والتي تنمي بدورىا مستويات التفكير العميا لومدرسات مادة 

 اخرى في الفيم القرائي مقارنة بأنموذجي بايبي وكارين.دراسة تجريبية لمعرفة اثر نماذج بنائية  اجراءابرزىا : تالمقترحا كما قدم الباحث عددا من
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Title of Thesis 

The Impact of Bybee and Karen models in Reading Comprehension and Critical Thinking by Students of High School 4th Scientific Branch in the Subject of 
Reading and their Attitudes to it. 

The current study aims at: The Impact of Bybee and Karen models in Reading Comprehension and Critical Thinking by Students of High School 4th Scientific 

Branch in the Subject of Reading and their Attitudes to it. 

The research community is High School 4th Grade Students of Scientific Branch in formal day and evening secondary and preparatory schools in Al-Diwaniyya 
Downtown for the school term (2014-2015). With the simple arbitrary method, the researcher chooses from those schools two schools: one for boys, Qutaybah 
Preparatory School for Boys, containing 4 classes of 4th scientific branch, and Al-Kawther Preparatory School for Girls, containing 3 classes of the correspondent 
grade. Before beginning experiment, the researcher is aware that the three research groups should be statistically equivalent in some variables that may affect 
the results of research. The variables are: the virtual time-age reckoned by months, education levels of students' fathers and mothers, marks in Arabic of the 
previous course of (2014-2015) term, marks of students in the pre-test precision in reading comprehension, marks of pre-test precision in criticizing thinking, 
marks of inclination measurement toward the pre-precision reading, and reading ability, As to tools of the present research, the researcher used reading 
comprehension reading. The researcher himself constructed it. It consists of 7 questions and has 90 marks in all. The researcher established validity and 
consistency for it, counseling a group of experts and arbiters, who are specialists in this field, in order to know the period the test requires. He applied it on a 
research sample which he chose out of research community to know the clarity, difficulty and distinction of its items, and efficacy of their alternatives. The 
researcher also adopts measurement of criticizing thinking adapted by Dr. Ismail Ibrahim (2004), Karen model is better than more effective than Baibie model to 
obtain the reading comprehension, to develop the criticizing thinking, and to form the positive thought of pupils. The effect of Baibie model does not differ in 
obtaining reading comprehension, developing criticizing thinking, forming positive attitude of student to reading lesson due to gender factor (male/female) of 
students who study this lesson in conformity with this model; it creates in them the same effect in the case of the three variables. The researcher proposes a 
number of recommendations, the most important of which:  
Teachers of Arabic should be instructed to employ Baibie and Karen models in teaching the reading lesson, because they are proved to be successful according to 
the results of this dissertation.  
The teachers of reading should enrich lesson topics with thought conversation, and proposing questions related to the subject, developing, in turn, pupils' higher 
levels of thinking and deepening their comprehension of subject and their abilities in criticizing thinking.  
The researcher also gives a number of suggestions, most important of which are: An experimental study should be done in order to know the effect of other 
constructional models in reading comprehension as compared to Baibie and Karen models 



 

 

  


