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 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية وطالب الصف الحادي عشر لمهارات القراءة الناقدة 
في حصص اللغة اإلنجليزية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث منهج البحث المختلط من خالل توظيف أدوات البحث 

( طالب لتعبئة استمارة القراءة الناقدة والتي تضمنت 645حقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية تكونت من )الكمي والنوعي. ولت
مهارات القراءة الناقدة التي يمارسها طالب الصف الحادي عشر في حصص اللغة اإلنجليزية. وللتوصل لفهم أعمق 

( طالب إلجراء ١٠( معلمين و )١٠عشر تم اختيار )لممارسات القراءة الناقدة في حصص اللغة اإلنجليزية للصف الحادي 
مقابالت شخصية لرصد آرائهم حول ممارسات القراءة الناقدة، كما قام الباحث ببعض الزيارات الصفية لرصد ممارسات 
القراءة الناقدة في حصص اللغة اإلنجليزية للصف الحادي عشر. وقد أظهرت النتائج أن طلبة الصف الحادي عشر في 

رس الحكومية لدولة اإلمارات نادرا ما يمارسون مهارات القراءة الناقدة حيث أن معظم ممارسات القراءة موجهة المدا
لتطوير المهارات اللغوية للطلبة أكثر من مهارات التفكير الناقد، كما أظهرت نتائج الدراسة أن مناهج اللغة اإلنجليزية في 

وى الذي يفتقر للنصوص األدبية والنقدية، كما أن أساليب التقويم المتبعة في المدارس الحكومية تعاني من كثافة في المحت
قد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك بعض التحديات التي تواجه المدارس الحكومية ال تعزز مهارات القراءة الناقدة. و

 الوقت، قلة المصادر التعليمية التي تطبيق مهارات القراءة الناقدة في حصص اللغة اإلنجليزية، هذه التحديات هي: ضيق
تدعم القراءة الناقدة، ضعف الكفاءة اللغوية لدى طلبة الصف الحادي عشر، ضعف الحافز لدى الطلبة للممارسات القراءة 

 الناقدة، تقيد المعلمين بمحتوى المنهاج الدراسي.
نجليزية لتعزيز مهارات القراءة الناقدة، إضافة ختاما، ظهرت هذه الدراسة ببعض التوصيات إلعادة صياغة مناهج اللغة اإل

إلى تطوير أساليب التقويم والتعليم لتضمين أدوات قياس مهارات التفكير الناقد في اإلختبارات المدرسية واستخدام 
 استراتيجيات التعليم الحديثة والتي من شأنها تطوير مهارات القراءة الناقدة لدى الطلبة. 
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