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 الشكر والتقدير          
 

بعد أن وفقني الله عز وجل في إتمام هذه الدراسة، أحمده سبحانه وتعالى 
أعانني وهيأ لي من عباده  كما ينبغي لجالل وجهه ولعظيم سلطانه الذي

المخلصين من تزودت منهم بالعلم والمعرفة حتى وفقت في إنجاز هذه 
 الدراسة وإليهم أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير. 

أستاذي املشرف  وتقديري إلى يواعترافًا مني بفضله، أبدأ خالص شكر
علم من الذي رسخ في داخلي حب الاألستاذ الفاضل الدكتور بسام الطويل 

خالل توجيهاته العلمية التي كان لها األثر الكبير في إخراج هذه الرسالة 
بالصورة المرجوة، فله مني كل التقدير والعرفان بالجميل وجزاه الله عني 

 خير الجزاء. 
وال يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى كل من قدم لي يد 

ص بالذكر السادة أعضاء الهيئة العون والمساعدة إلتمام هذه الدراسة، وأخ
التدريسية في كلية التربية والسادة الموجهين في وزارة التربية 
الذين قاموا بتحكيم أدوات البحث والبرنامج لما قدموه لي من رؤى 
ومشورة. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى مديري المدارس ومعلميها 

 وتالمذتها لما قدموه من تعاون إلتمام هذا العمل.
أما أبوّي وأخوتي وأصدقائي األحباء فهم القلوب المفعمة بالعطاء والدفء    

وهم العقل والضمير الذي ال يفارقني. أدام الله عليهم فضله وجزاهم الله 
 عني كل الخير والسعادة .

وختامًا فإني أعتذر لمن فاتني ذكره ولم أتمكن من شكره سائلة الله  
  جرًا. والحمد لله رب العالمينالعلي القدير أن ال يضيع لهم أ

 
 
 
 
 
 
 



  

 اإلهداء          
 الذي ينري أياميإىل السراج املضيء 

 إىل املعلم الشامخ الذي سهر الليايل ليضيء دربنا.
 إىل السيد املعطاء والعني الساهرة
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 ي احلبيبأب

 .... وضمتني إىل أن نام جفني.أرضعتني احلب دفقاإىل من 
 إىل من حببها قلبي يغني..... إىل من حيار يف وصفها قلمي.
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 أمي الغالية
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 يف عروقي. دمهم. إىل من جيري ..وشركائي يف دمعتي وابتسامتي...
 يسري حبهم مع الروح يف جسدي.إىل من                     

 أخوتي وأخواتي 
 فأحببتهم. إىل من مجعني القدر بهم

          من رفدوا حياتي بأمجل اللحظات. إىل
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 مقدمة:     
  نمدررررة و  ررررودر  رررردرا  وأصررررب  بررررره مفاررررور ال فقدررررر وررررت ملدمررررة المو ررررو    ال ربودررررة   

ومارر را  ال فقدررر لرردا األ فرر ل مررت الم  ربرر   ال ررروردة ال ررت  م بررر   عررة مر ررة لمواقبررة المصررر 
و ررنمقع  رررن النعرر ي و  سرردت مسرر وا ال  صرردل الدراسررت   ورر ل فقدر السررردر دسرر  د المرر مرر  رررن 

و ررمع  ررت دور  وررت   لدرر    النعرر ي والوررمور ب لسررم دج واونعرر ه واق  مررة  م رر    دبررة مرر  م د رر 
 ع    و  ودر مم رو .  

لرردا األ فرر ل وررت المرا ررل الممردررة المبقرررج ال فقدررر مارر را  ودرر ر ال يقدررد  رررن  رردرد  و نمدررة 
و هد دج الخبرا  الممرودة لددار؛ األمر الذي دؤقد  رن  الل  دج األس سدة ل مرر ما را  ال فقدر ألنا 

ال ممدرذ ذوي صرموب   لردا وخ صرة  و أهمد ار  ورت  نمدرة هرذ  المار را  دور المؤسس   ال مردمدة 
ال  بدو  ردار أ راض عسمدة و هر   ددوت مت  دث اللدرج الملردة وال دم نوت مت أدرة  ال مرر الذدت

إ   ررر   سرررممدة أو بصرررردة أو عسرررمدة أو صررر دة أو ا ررر راب   انفم لدرررة أو  ررررو  أسرررردة  درررر 
و  لبر  مر    والمو رو    المدرسردة   ددة وم  ذلك وإنار  در   دردت  رن  مرر الما را  األس سدة

 ورردر الدراسرر   إلررن أت صررموب   الرر مرر   راورر   رررن األ ررر  مرر  صررموبة وررت  مرررر مارر را  اللرررا ج 
مرررت معمررروب ال رررم  ذوي صرررموب   الررر مرر  %58 درررث  برررر  نسررربة ذوي صرررموب   اللررررا ج  ررروالت 

اردة ال فرل ورت الرر مرر السر مر  هررت مر قره أس سرت للرا ج ور وقمر  هرو ممررور (.352  8995  ) ردع
لذا دن ر إلن صموب    مرر اللرا ج وت المدارع بوصفا  وال درج وت الصفو  مت الدند  إلن المرد ؛ 

موقرة خ درج  رن ق وة مس ود   السرر ال مردمت ألنا   ؤدي لرفول المدرست وبذلك وات  ؤثر سربع  
  .مفاوم   ت ذا  و   رن  لدر ال فل و  صدر  الدراست

لفار  وت اللرا ج مت مس ود   الرغة المرد   دث د مدا الل رئ آلدة اللرا ج مت ال مر   رن ا    
دراك  القرم   ووك الرموه المق وبة إلن اس خدار المن  وة والنلد وال  ردل وال نبؤ الس دم   النص واق

ة المفردا  ال د عهأ مت معمو  مرور الو    صبح هذ  القرم   عه اع وم   المم نت الم  منة ود  
 (198  8991)ع   اهلل   ووت اس دم ب  لم  دسم  أودلرأ. ال ت دس خدما  الفرد وت  ددث 

ة دال دم رقوت اس را دعد   م  ورا  ممروصموب   ال مرر  ووذو واأل ف ل األ ل  درج  رن ال مرر 
دموه  مت أعل م  ورج وهر ب  عة إلن مس  دج ممرمدار ل غددر االس را دعد   واألس لد  ال ت اس خ

اس خدار أس لد  واس را دعد   أقثر مم مة للدرا ار ولذلك ولد اس ل ب   مرد   م ورا  الممروة 
دمد الفار اللرائت مت أقثر و  .ه م ر األقبر وت السنوا  األخدرجلدا ذوي صموب   ال مرر اال

ممج و أل ف ل الذدت د ر الموقم  والصموب    يثدراع  رن ذوي صموب   ال مرر  وهو أ را    بردة لر
الفار   ددعمل دردبار  رن ما را  ال مر   رن القرم   ال د رهوت  لدم ع مرموس ع أو داالع  رن 
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الهد    ) اللرائت و  ل   ع ار   ئمة إلن  مرر االس را دعد   الفم لة ال ت  س  دهر  رن الفار.
8995  118) 

لر غر    دردبتدعد   م  ورا  الممروة قيسرو   دخل مت هن  نوي  وقرج الدراسة وت اس خدار اس را 
 .األس ست لخ معلدا  دنة مت  ممدذ الص  ا)الفار اللرائت( اللرا ج   مرر رن صموب   

 : الدراسةمشكلة  - 1
 لور  مردة اللرا ج  رن م  ولة وار الم دج ال ت  لور  ررن إ مر ل  ردد مرت المقونر   الممرودرة      

الخرفدرررة الممرودرررة  والمدرررول وااله م مررر    و بدمرررة المررر دج مو ررروب اللررررا ج   درررث أهماررر ل ال فقدرررر  و 
  مثررل م رر هر وارررر اللرررا ج برررإدراك ممرر نت القرمرر    وممررر نت الفلرررج  والقرمررر   الغردبررة  والمم ررر    
والفقرج األس سدة ووار ممنن العمرة وسر ة الفار وسر ة اللرا ج ووار الممنن القرت و مدده القرمر   

ال فررل الررذي دمرر نت صررموبة واررر اللرررا ج لددرر  اللرردرج  رررن وررك وررفرج القرمررة و  ن رردر المرر دج الملرررو ج و 
 (. 831-831  8952ولقن  ال دفار م  دلرأ وب ل  لت ال د مقت مت اق سر   الممروم   ) بد اهلل  

و قد  إت  دردع ال ممدذ قد  د مرموت وقد  دددروت أنم  ار السروقدة وت بدئة ال مرر     
دممموت الممروم   مت مو   إلن آخر هو م ور ال يقدد وااله م ر وت الو   ال  لت لمت لددار 

الممروة  أوائل السبمدن   وأ ر   رد  م  ورا  صموب    مرر و د بدأ هذا المدخل وت
Metacognition(. و د ا ع  هذا ال د ر الممروت ن و صموب   ال مرر 381  3008    )ع بر

لدلدر لرب  ثدت والما مدت ب لمع ل األسع الن ردة واوعرائدة لفار و فسدر و مج صموب   النو دة 
؟ وقد  قد   ق س  الممروم   أسئرة مثللالفار اللرائت مت من ور ممروت دا ر ب وع بة  ت 

وت البدئة وم  هت ال واب  الممرودة  ا وقد  دس خدمون ا ال م  وقد  دمددوت إن  ع ا دن لد
رلة بم  وا مم لعة الممروم   ال ت   قر  مرد   االق س   و االن ل   واالس خمص واق  دج الم م

   .(812  3009  الص وياون  ج )
الدراسرر   إلررن أت األ فرر ل ذوي صررموب   الرر مرر)وار اللرررا ج( دمرر نوت وا رردج أو أقثررر مررت وأورر ر    

دراك أوع  ا لوب  واالخ م  بدنا  مت  دث الروت الصموب  ل قصموبة وت ال مدده بدت األوق ل  واق
والوقل وال عر والنم  والقث وة  و رم   ردر ار  ررن اسر رع ب ال لر ئ  األس سردة لرمر دج الملررو ج  

) بررد الوهرر     و  برر  األ ررداث وررت الررنص  و ررم   رردر ار  رررن   ددررد الفقرررج الرئدسررة وررت الررنص
و إدراك م  او مر   رد  مت  م    (  و مع  ت اللصور وت وار الم دج الملرو ج أ881  3002
(  إ  وة إلن  را ج القرم   ب ر د  خ  ئ و رة  در ار 353  3003م نت واألوق ر )مر ر  بدت الم

 رن اوع بة  ت أسئرة ممدنة   مر  ب ل ل ئ  الواردج وت النص و رم   ردر ار  ررن إ ر دج اللصرة 
ة اسرر رع ب الفقرررج الرئدسررة أو الاررد  الرررئدع ال ررت درر ر  را  ارر  ب ل ر درر  أو ال  رر ب  الصرر دح وصررموب

و ررد  قرروت ال ردلررة األقثررر و ررو   ل صررند  اللرردرج اللرائدررة هررت  .(118  8995لرلصررة )الهدرر    
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ال مددررره بررردت مورررقم  ورررك الرمررروه ومورررقم  االسررر دم    إال أنررر  لررردع مرررت السرررال وصرررل ا ثررر ر 
ه آلدررة  نررد الصررفدت الرابرر  أو الخرر مع المسرر لرة لرلرردرج االسرر دم بدة   ررن  صرربح مارر را  وررك الرمررو 

 ( 88  8995  ق مات وق  ع لردب ع. ) 
دمررر نوت مرررت  رررم  ورررت امررر مك ماررر را   (وارررر اللررررا ج)  مررصرررموب   الررر  أل فررر ل ذوووهقرررذا و   

ال صند  وال ر د  واالسر ن  ج ممرودة الم مثرة وتل ال م ورا ال فقدر ومنا  ما را  ال فقدر الممرودة و 
وقرر ر والمم ررر   واألنمرر   وال خ رررد  و مرا بررة الررذا  وال لرررودر وال ررت   ارررر مررت خرررمل وصررد  ة األ

اللصررور وررت  رردر ار  رررن إدراك ممنررن القرمررة وممنررن العمرررة وممنررن الفلرررج و ن رردر المرر دج الملرررو ج 
ذ  ممدرلردا  درة مار را  ال فقدرر مر ورا  الممرورتوالمم    الرغودة؛ األمر الذي د  رر  االه مر ر ب نم

ارر بريمع ال  عرة لرر  درة والصرموب  .  هرذ الرذدت دمر نوت مرت  ألولن مت ال مرردر األس سرتمر رة اال
وااله مرر ر مررت خررمل الرردمئ مرر  هممئاررر وررت الصرر  الدراسررت الن رر مت وهررو   ررد د  رر ج إلررن  بصررر 

لررن مرر  بمررد ذلررك )إبررراه در  ومسرر  دج مسرر مرج خررمل سررنوا  الدراسررة وررت ال مررردر األس سررت والثرر نوي واق
 .(88   ص8998

رر  وررت المر رررة  . ألنارر   مررد  مررردر ااس سررتلررذلك دعرر  ال مررر  المبقررر  ررردار و وخدصررار وخصوصع
المارر را  والمرر دا  السررروقدة المهمررة  مرا ررل ال مررردر الم لررة و ودارر  دق سرربوت عررر الهاودررة لعمدرر  

عررا  الممردر   لنموهر ود ر ودا   نمدة الما را  الم نو ة مثل ما را  اللرا ج ووار اللر را ج والق  برة واق
 ال ت  مقنار مت   صدل الممروة. الرد  دة

و ؤدي إلرن انخفر ض  ال رمدذ مرر اللرا ج لا  آث ر  ربودة ونفسدة  رن مم  سب  د  ح أت صموب   
لن ومور  ب للر  واو ب   وال و ر و در الثلة ب لنفع  ال  صدل وت م دج أو أقثر أو وت قل المواد واق

دمر رل سردر  رن الغدر وانخف ض داومدة اونع ه ؛ مم  و دنت  لددر الذا  وهد دج اال  م د  والخعل
داخرل الصرفو   ال ممدرذالممردة ال مردمدة ودؤثر سرب ع  ررن قف درة الن ر ر ال مردمرت بسرب  هدر دج  ردد 

سة  اد  إلن الدراسدة ن دعة الرسو  واق  دج السنة الدراسدة؛ ومت هن  ع    ال  عة إلن اللد ر بدرا
  (.3005) م د  ل ممدذمس  دج هؤال  ا

  رن  و  ذلك    دد موقرة الدراسة وت اوع بة  ت ال س ؤل الرئدست ا  تلو 
الف ااى  ت مااا وراا المعرفااة فااق تحسااي  م اااراتتاادريبق ئااائى علااا اسااتراتيجيابرنااام  فاعليااة  مااا

 ؟ تعلى القرااةصعوبات ذوي تالميذ الالقرائق لدى 
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 همية الدراسة:أ - 2
    ار أهمدة الدراسة مت خملل

والقورر   ررت  ل مررردر األس سررتمر رررة اوررت  مرر الررذوي صررموب   وئررة مررت  ال مررر   رررن وا رر   -8
عوان  ال م   ندهر   ن د مقت الممرموت وأص    اللرار مت  لددر المسر  دج والمروت بمض 

 رن  ر   ل موقم ار.لار  بر   ددد أهر ال ر  المن سبة لرقو   نار وال مر   

 د  فدد الم مردت الم خصصردت ورت المعر ل ال ربروي وال مردمرت مرت أعرل  مل ر    لدم  مت م    -3
  .ل د مت   هرج ال سر  المدرستا

قونارر  عرر    اسرر ع بة لم ع هرر   ال ددثررة وررت معرر ل ال ربدررة وال مررردر ال ررت  رقرره  رررن  مقرردت  -2
 الذا ت. الم مرر مت ما را  ال فقدر و ال مرر

 ع للد سررا  دمقررت االسرر ف دج منارر  وررت معرر ل  مررردر ملد سرر لررددما    ئمررة بمارر را  الفاررر اللرائررت و  -1
 الرغة المربدة.

اوسررا ر وررت ورر ح المعرر ل أمرر ر البرر  ثدت وعرررا  المهدررد مررت الدراسرر   و الب رروث المم ثرررة لاررذ   -8
 الدراسة وت مرا ل ال مردر و المواد الدراسدة المخ رفة.

 ال مرر.  ممدذ ذوي صموب  ال مردر  وت  ددثة اس را دعد   اس خدار رأث للد ع م  ولة قونا  -1

 د  فدد مصممت المن هئ و الم مردت  رن   ودره  مت خمل  وعد  االه م ر ن و ما را  الفار  -1
 . سبةاللرائت و   مدنا  وت المن هئ مت خمل أنو ة من

 ت الممنددت ب درد  الممرمدت مت أعل  دردبار  رن اس را دعد   م  د  فدد الموعادت ال ربودد -5
 ورا  الممروة.

 أهداف الدراسة: - 3
 ل     األهدا  ا  دة   سمن هذ  الدراسة إلن

مدررذ ذوي  مال صررمدر برنرر مئ  رردردبت  رر ئر  رررن اسرر را دعد   مرر  ورا  الممروررة ل  بدلارر   رررن  -8
 صموب    مرر اللرا ج.

مارر را  الفاررر اللرائررت )مارر را  واررر رنرر مئ ال رردردبت بمررد   بدلرر  وررت   سرردت و  ردررة الب مررر   -3
مار را  و  ن ردر المر دج الملررو ج   مار را و   الفلرجالقرمة  وما را  وار العمرة  وما را  وار 

 .اللرا ج  مررلدا األ ف ل ذوي صموب    (المم    الرغودة
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)ما را  وار القرمة  وما را  لفار اللرائت ملد ع اال مر   رن ان ل ل أثر ال درد  وت أبم د  -2
وار العمرة  وما را  وار الفلرج  وما را   ن در الم دج الملرو ج  وما را  المم    الرغودرة( 

 لدا األ ف ل ذوي صموب    مرر اللرا ج.
  :الدراسةرضيات ف -4 

 أورررراد رعررر  بررردت م وسررر  د (%0.8 نرررد مسررر وا داللرررة ) وعرررد وررررو  ذا  داللرررة إ صررر ئدة ال  -8
الفارررر اللرائرررت  ملدررر ع ررررن المعمو رررة ال ررر ب ة  أورررراد درعررر   المعمو رررة ال عردبدرررة وم وسررر 

ماررر را   ن ررردر  –ماررر را  وارررر الفلررررج   -ماررر را  وارررر العمررررة  -ماررر را  وارررر القرمرررة)بيبمررر د  
 رررن اللرر ئر  بمررد   بدرر  البرنرر مئ ال رردردبتوب لدرعررة القردررة ( مارر را  المم رر   الرغودررة –المرر دج

 .اس را دعد   م  ورا  الممروة

أورررراد ورررت م وسررر  درعررر    ( %0.8 نرررد مسررر وا داللرررة ) وعرررد وررررو  ذا  داللرررة إ صررر ئدة ال  -3
ماررر را  وارررر  - ماررر را  وارررر القرمرررة)الفارررر اللرائرررت بيبمررر د   ملدررر عالمعمو رررة ال عردبدرررة  ررررن 

وب لدرعررة ( مارر را  المم رر   الرغودررة – مارر را   ن رردر المرر دج –مارر را  واررر الفلرررج  - العمرررة
 .والبمدي بدت اللد سدت اللبرتالقردة 

أورررراد (  ورررت م وسررر  درعررر   %0.8وعرررد وررررو  ذا  داللرررة إ صررر ئدة  نرررد مسررر وا داللرررة ) ال  -2
ماررر را  وارررر  - ماررر را  وارررر القرمرررةالفارررر اللرائرررت بيبمررر د  ) ملدررر عالمعمو رررة ال ررر ب ة  ررررن 

( وب لدرعررة مارر را  المم رر   الرغودررة – مارر را   ن رردر المرر دج –ج مارر را  واررر الفلررر   -العمرررة
 والبمدي. بدت اللد سدت اللبرتالقردة 

وت م وس  درع   أوراد ( 0008ال  وعد ورو  ذا  داللة إ ص ئدة  ند مس وا الداللة ) - 1
  -وار العمرةما را   - رن ملد ع الفار اللرائت بيبم د  )ما را  وار القرمة ال عردبدة  المعمو ة

 بدتما را  المم    الرغودة( وب لدرعة القردة  –ما را   ن در الم دج  –ما را  وار الفلرج 
 ال  بمت.اللد سدت البمدي و 

 :الدراسةدود ح - 5
  ر اعرا  هذ  الدارسة وت  و  ال دود ال  لدةل

 مررررررررررررررر  ررررررررررررررن ال ممدرررررررررررررذ ذوي صرررررررررررررموب    اوررررررررررررر مر  الدراسرررررررررررررة  الحااااااااااااادود البشااااااااااااارية: -1
 .مع األس ست وت مددنة دمو ا ج مت  ممدذ الص  الخ اللر 

ورررررررررت الفصرررررررررل الدراسررررررررررت  لردراسررررررررررة  ررررررررررر   بدررررررررر  الع نررررررررر  المدررررررررردانت الحااااااااادود ال مانياااااااااة: -2
 .3088 -3081الث نت مت الم ر الدراست 
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مررررررررررردارع مرررررررررررت  ثرررررررررررمث ورررررررررررت ال عردبدرررررررررررة رررررررررررر   بدررررررررررر  الدراسرررررررررررة  الحااااااااااادود المكانياااااااااااة: - 2
الوررررررررراددج مدرسرررررررررة ت مددنرررررررررة دموررررررررر  وهرررررررررتل )وررررررررر ة ال مرررررررررردر األس سرررررررررت ال رلرررررررررةمررررررررردارع مر رررررررررر

(  رررررررررر   م مررررررررد  رررررررررت العهائررررررررريمدرسرررررررررة الوررررررررادد المررررررررهج الم دثررررررررة  و مدرسررررررررة نارررررررررة هدرررررررردات  و 
 (.بقري  دورج أعرا  الدراسة االس  م دة وت مدرسة

  العلمية: الحدود – 1

  معالم  منة وت منا ج المربدة لغ ت لرص  الخ ا  صر  الدراسة  رن ما را  الفار اللرائت -
الم قمدت لل ئمة ما را  الفار  بدت % 50ا ف    بنسب   مر رة ال مردر االس ست ال ت   د  وت

 لدا  ممدذ الص  الخ مع األس ست. اللرائت مت  دث من سب ا 

   2ال رمدح بمق ت االع بة  ت األسئرة ر  (الممروة م  ورا ا  صر  الدراسة  رن اس را دعد    -
   ال مرر ال م ونت  النمذعة(. KWLبن   الممنن الممروت

 :اإلجرائيةوالتعريفات  الدراسةمصطلحات  – 6
نسبة قس  ممدل وو   اسرو  ال دردع  رن إ داث" درج  أنا ( 3008دمروا  مفرح ) الفاعلية:
 (.311  3008مك  هدد  رن وا د". )مفرح  ب  نوت 

لمدخم  لبروغ الن  ئئ المرعوج و اللدرج  رن إنع ه األهدا  أو ا( أنا  "3008و روا  هد وت )
 (88  3008. )هد وت  "الوصول إلدا  بي صن  د ممقت

ر االدع بت الذي دمقت أت ُد دَث  البرن مئ ال دردبت الل ئر  رن ال غدالب  ثة بينا  "و مروا  
اللرا ج  مرر ذوي صموب    اس را دعد   م ورا  الممروة لدا  ممدذ الص  الخ مع األس ست

 ."هذا ال غدر بملد ع الفار اللرائت الذي أ د   الب  ثة لاذا الغرض وُدل ع
 البرنام  التدريبق:

ة الم  منة وت البرن مئ  مرو  الب  ثةل بين  معمو ة الممروم   واألنو ة ال دردبدة وال لودمد
   2ة رال رمدح بمق ت اوع بة  ت األسئر) ورا  الممروة ال دردبت الل ئر  رن بمض اس را دعد   م 

الفار اللرائت ما را  ال ت  اد  إلن  نمدة  (  ال مرر ال م ونت  النمذعة KWLبن   الممنن الممروت
ما را   –ما را   ن در الم دج –ما را  وار الفلرج   -ما را  وار العمرة  -ما را  وار القرمة)

موب   س ست ذوي صوهد دج قف   ا  وو  رد ا  لدا  ممدذ الص  الخ مع األ( المم    الرغودة
 اللرا ج.   مرر
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  االستراتيجية:

اوس را دعدة هت الممرد   ال ت دو فا  الم مرر ل مدن   رن اق س   واس خدار الممروم   وهن   
سراب  مردة ال مرر وعمر  أقثر د   )أقسفورد     8991أدا ا  خ صة دلور با  الم مرر ل سادل واق

30-38 .) 

  السروقدة و مرد   ال فقدر ال ن دس خدما  ال م  لمم لعة موقم   مرر االس را دعدة هت األنم 
 (.20  8999ممدنة و ؤثر ودم   ر  مرم  بم  وت ذلك الذاقرج والممرد   المد  ممرودة )ع بر  

 : المعرفة ما وراا استراتيجيات

 خمل تم ذا   ر مرد ولدةمسؤ    مل  رن الم مرر  درج  نمدة إلن  اد   ددثة  ربودة ئ  را  هت
 مثمرج مم ت   ودردة إلن والمف هدر األوق ر   ودل وت ال فقدر  و مرد   ومم لدا   مم رو  اس خدار

  ودا  و  قم  ال مردر بممردة الم مرر و ت  نمدة إلن و اد    و مرت وخصت ممنن لا 
 .(831  3083)اال مدي  

 ب ألنو ة لرممروة الم مرر با  دلور ال ت اوعرا ا  مت معمو ةأنا  "  (2222) ا  وا   قم   رو
 والفار لر ذقر ال مرر وبمد وأثن    بل  س خدر ال ت الذا ت وال  قر وأس لد  ال مرر الذهندة والممرد  
 (.1  ص 3000وا   ) " األخرا الممرودة الممرد   وب  ت الموقم  واودارج و ل وال خ د 

  مردة و ن در ال مرر و خ د  أثن   االن ب   ب وعد  لخ صةا الممرد  " أنا   (٣٠٠٢ ) م مد و روا 
 (.31  3002. )م مد  "ال مرر  مردة  لودر وقذلك ال مرر  مردة ومرا بة ال مرر

اوعرا ا  ال ت د دده  ودس خدما  الم مرر أثن   مم رسة ال فقدر م  ورا  "و مروا  الب  ثة أنا  
 "الممروت

 (K.W.L)فق استراتيجية بناا المعنا المعر 

إ دا اس را دعد   م  ورا  الممروة وهت مت اس را دعد    نود  الممروة الس بلة    روا    دة أنا 
إذ  رمت إلن عمل الممروة الس بلة م ور الس بلة م ور االر ق ه الذي  ر قه  رد  الممروة العدددج) 

 (388 3009  دة 
روم   ال ممدذ الس بلة  ول الما را  ومو و    و مروا  الب  ثة إعرائد ع أنا  ل  نود  ممروة ومم

ل م ذا أ ر   ت الدروع المس خدمة وت البرن مئ مت خمل   بد  نموذج  ت ثمثة أسئرة 
 المو وب ؟ و م ذا أردد أت أ ر   ت المو وب؟ وم لذي  مرم    ت المو وب؟ 
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 (3استراتيجية التلميح بمكا  االجابة )ى
ا دعدة  اد  إلن مس  دج ال ممدذ ذوي صموب   ال مرر وت الفار اللرائت نا  "اس ر أ  روا  الص وي

 رن قدفدة االع بة  ت األسئرة ال ت  رت النص اللرائت وهت اخ ص ر لثمث قرم    مثل ثمث 
 خ وا   بدأ قل منا  ب ر  المدر وهتل

دج موعودجل  ودر هذ  الخ وج إلن أت إع بة السؤال موعودج بو وي وت النص؛ موعو  -8
وت عمرة وا دج وت النص وأت العمرة    وي  رن بمض القرم   الموعودج وت بو وي 
 السؤال.

ع بة موعودج أد  ع وت النصولقت بوقل  منت  ودر هذ  الخ وج إلن أت او مخ فدةل -3
 و    ج إلن االس ن  ج؛ وات  د  قوت وت عمر دت أو أقثرووت ولرا  مخ رفة مت النص.

وج إلن أت النص ال دوعد ود  إع بة  ت السؤال سوا  بوقل وت مختل  ودر هذ  الخ  -2
وا ح أو  منت؛ ولقت االع بة  م مد  رن الممروم   الموعودج وت الل  دج الممرودة 
لر رمدذ. و رن ال رمدذ أت دو   خبر   وممروم    الس بلة  ت النص ودلدر رأد  مم مداع 

 (332 3009ودما .) الص وي   رن  مرد   عم  الممروم   و ن دما  و  ردرا  و ل
 الب  ثة إعرائد ع باذا ال مرد  ألن  د ن س  وأنو ة البرن مئ ال دردبت وت هذ  الدراسة. يخذ  و

 استراتيجية التعلى التعاونق:

أسرو   دردسّت دلور  رن  وهد  ال ربة  مت معمو    صغدرج   ّر قّل منا  " :دمروا  مفرح بينا 
ت   صدرار الدراسّت   دعرسوت بوقل دسمح لار ب ل وار والمن  وة  ربة مت الم ف و دت و 1-1

وال و ور   ودلوموت ب لممل مم ع وت إنع ه الما ّر ال ت دقّرفوت إّد ه    م   ب دلار األدوار  ود يّثر 
 لودر قّل ورد وت المعمو ة بنع ي ا خردت ودا   أو إخف  ار   ودل صر دور المدّرع  رن  ن در 

ّفّدة   و وودر مص در ال مّرر   و وهد  الما ر   و وعد  ال ربة ونع هه    ثّر  لودر البدئة الص
 (51  3080. )مفرح  "عمو    ق ّوة أهدا  الدرع ق ّوةإنع ها  المعمو    ب دث   ّل  الم

 رن  نفدذ االنو ة  مدذ  رن معمو    صغدرج لرممل مم ع  وهد  ال م" و مروا  الب  ثة إعرائد عل
 "بإوراوا و  وت البرن مئ ال دردبتما ر الم ددج وال

 استراتيجية النمذجة

بينا   منتل" لددر الممرر نم ذج لم  ورا  الممروة وت ال د ج الدومدة   Copperدمروا  قوبر
والمدرسدة و   دد هذ  االس را دعدة وت إ     دور لرممرر وت إد  ي سروق    لرم مرمدت  ت 

ق ت ذلك وت  د م  ب ل موقرة أو  لمص دور ممدت أو  مثدل دور أو  رد  نمذعة السروك سوا  
 مامة  مردمدة ممدنة".
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و مروا  الب  ثة إعرائد ع بينا  ل " د ر الب  ثة ب و دح خ وا   مرر الما ر وأنو ة البرن مئ ال مردمدة 
 و مرد   ال فقدر الم  منة ودا  بصو  مر ف  أم ر ال ممدذ" 

  :رااةالق تعلىصعوبات 
أنا  "  عه عهئت وت اللرا ج أو وار ال رمدذ م  دلور ال رمدذ بلرا     را ج  (8995) رو ا  دسو ت 

" اللدرج الملردة والص  الدراست لر رمدذعاردة أو ص م ة وهذا المعه دقوت مس مراع وال د ن س  م  
  (9  8995)دسو ت  

 ملدر ع ال رمدرذ  ررن الدرعرة ال رت د صررا " بينار  صرموب    مررر اللررا ج قم   مر  الب  ثة إعرائد ع   
 ". الخفدفة والم وس ة درعة  و  راوي بدت الصموبة 10إلن  38صموب    مرر اللرا ج بدت الدرعة 

 الف ى القرائق: 

خراج الممنن مت السد    " بين ( 8991)دمرو   بداهلل  وم مد     الرب  بدت الرمه والممنن  واق
ال   رج واس خداما  وت بمض األنو ة  ج و ذقره ؤ  در األوق ر الملر واخ د ر الممنن المن س  و ن

 .(151  ص 3001سردم ت  نلمع  ت ) "والمس لبردة

 ال رمدذ لنفس  مرا بة  رن  م مد   ممرودة م ورا   لردة " مردة أن ( 3009) الص وي ودمرو    
  لور  مردة ممرودة  قونا  إلن وةب و   لا   و لددم  اللرا ج  أثن   دس خدما  ال ت واس را عد   

دراك  واالس ن  ج وال ن در ال مدده  رن  القرم   وك رموه  رن ال رمدذ  درج و   ر   المم   واق
 سوا  لا  ال روت وال منت الممنن  صور و ست بصرد ع  ال  ل  لا  دس عد  ال ت الم بو ة 

  (.81  3009)الص وي  " جم دد همندة و رج خمل وذلك   ولرج أو عمرة أو قرمة ق ن 

الدرعة ال ت د صل  ردا  ال رمدذ  رن ملد ع الفار اللرائت الذي بين  " لإعرائد ع   مرو  الب  ثةو 
ما را  و ما را  وار الفلرج  و ما را  وار العمرة  و ما را  وار القرمة   أ د   الب  ثة و د  مت

 .المم    الرغودة"وما را   ن در الم دج  
 لصعوبات الف ى القرائق ووتالميذ ذال
ال فل ذا صموبة وار اللرا ج بين ل " ال فل الذي دس مر وت اللررا ج وهرو ال  (8995)دمر  ع بر   

  8995دفارررر مررر  دلررررؤ  سررروا  ورررت مرررنائ دراسرررت ممررردت أو ورررت عمدررر  المنررر هئ الدراسررردة ". )عررر بر  
815  ) 

ورررت الصررر   -ال فرررل لررررا ج( بينررر لال فرررل ذا صرررموبة  مررررر اللررررا ج )وارررر ال (3005) ودمرررر   مررر د
الذي ُد ار انخف  ع  وت ال  صدل الدراست  ت أ ران   ود م   برذق   م وسر  أو  -الدراست الم دي 

وررو  الم وسرر   إال أنرر  د اررر انخف  رر ع داالع وررت األدا  الفمرررت وررت اللرررا ج) واررر اللرررا ج(  ررت أدائرر  
السررممدة   لررةل صررموبة وررك الوررفرج  واو   ررة  الم و رر  وررت  ررو   در رر  الملردررة الم مررة ودسرر بمد منرر 
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والبصررررردة والبدندرررررة  وال خرررررر  الملررررررت  واال ررررر را  االنفمررررر لت والمورررررقم  البدئدرررررة أو الثل ودرررررة أو 
 (.5   3005) م د اال  ص ددة. 

قل  رمدذ ": أن  مرو  الب  ثة الذي  (الف ى القرائقالتعلى )ي صعوبات لتلميذ ذلالتعريف اإلجرائق  -
د المس وا الم وس  وت الذق   وول ع لمم ددر )ُدم 38ذق ئ  ال دلل  ت المئدت  رمدذج دقوت ممدلأو  

درع  (  1 - 1د راوي بدت ) م وس   صدل مس وا لدد   و (لراوت ةالمصفوو   الم   بم ملد ع
أو أقثر   %10بنسبة إ ل ت  ترا  المسبلة لما رج الفار اللرائالما  وأت دع  هالمربدة لغ ت  وت م دج

  وأت صموب    مرر اللرا ج ملد ع درعة  رن  (10إلن  38درعة  راواي بدت )وأت د صل  رن 
 در  ال دم نت مت أي إ   ة  سدة أو  خر   لرت أو إ را  انفم لت أو سو   رو  بدئدة

  .من سبة



 اإلطار النظري الفصل الثاني 

 

 

 نيالفصل الثا
 اخللفية النظرية للدراسة

 

  : ما وراء المعرفة المحور األول. 

  : فهم القرائيالاللغة و المحور الثاني . 

 القراءة تعلمتالميذ ذوي صعوبات الم المحور الثالث: تعلي . 
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 : ما وراء املعرفةاحملور األول
 ما وراء المعرفة طبيعة

واالنفجار المعرفي في شتى مجاالت الحياة إعداد ورات العلمية المتسارعة التط استدعت    
م يم والتعلوهذا لن يحدث إال بتطوير عملية التعل .التغيراتهذه يستطيعون التكيف مع  مواطنين

 م المتمركز حول المتعلم.يالتعلإلى م المتمركز حول المعلم يالتعلمن االنتقال و 

الخروج من ثقافة تلقى بهدف التعليم والتعلم  طرائقمضامين المنهج و وعليه البدَّ من االهتمام ب
تتمثل في   Cognitionالمعلومات إلى ثقافة بناء المعلومات ومعالجتها وتحويلها إلى معرفة 

اكتشاف عالقات وظواهر بما يمكن االنتقال من المعرفة إلى مرحلة ما وراء المعرفة 
Metacognition  أبعادها  ل في المعرفة والتعمق في فهمها وتفسيرها واستكشافوالمتمثلة في التأم

 (.0، 0222، شهاب)

وليم عبيد على أهمية انتقال المتعلم من مرحلة المعرفة إلى مرحلة ما وراء المعرفة والتي  يؤكدو  
تتطلب التأمل في المعرفة والتعمق في فهمها وتفسيرها واستكشاف أبعادها الظاهرة واالستدالل على 

 (. 723، 8991عادها المستترة من خالل منظومة حية من البحث والتقصي . )عبيد، أب

لذا أصبح من أهداف عملية التعليم والتعلم تدريب الطلبة كيف يفكرون من خالل تنمية قدراتهم  
وكيفية معالجة المعلومات والبحث عنها      Metacognition  على كيفية التفكير في التفكير

فادة منها في مواقف الحياة المختلفة حيث يالحظ أن بعض الطالب ال يعون عمليات وكيفية االست
تفكيرهم أثناء التفكير وال يستطيعون وصف الخطوات أو التسلسل الذي يستخدمونه قبل أو أثناء 
وبعد حل المشكلة ونادًرا ما يخططون لتفكيرهم أو يتأملوه وهذا بسبب عدم الوعي بما وراء المعرفة.  

ات على يد العالم فالفل يظهر مفهوم التفكير في التفكير أو ما وراء المعرفة في بداية السبعين وقد
ليضيف ُبعدًا جديدًا في مجال علم النفس ويفتح آفاقًا واسعة للدراسات التجريبية والمناقشات النظرية 

    (.20، 8999)جروان،  في موضوعات الذكاء والتفكير واالستيعاب ومهارات التعلم.

كانت دراسة جيمس في هذا المجال قد حققت شهرة واسعة بعد نشرها في العدد األول من مجلة و 
Principles of psychology    8939في نيويورك ثم توالت األبحاث لفالفل وآخرين في عام 

 لتوضيح لماذا يتفاعل األطفال باختالف مراحلهم العمرية مع المهام التعليمية بطرق مختلفة ومدى
  Metamemoryمعرفة مدى التغير الذي حدث في إدراك األطفال في ذاكرتهم  ما وراء الذاكرة 

وتبادل المعلومات واألفكار  ما وراء اإلتصال  Metacomprehensionوفهمهم ما وراء الفهم 
Metacommunication   ،(. 65، 0227)حمودة 
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 من المعرفة وما وراء المعرفة إلى أن كالً  ( (,Vadhan  & standerويشير فادان وستاندر 
دراكه  عمليتان عقليتان إال أن المعرفة مكتسبة أما ما وراء المعرفة فهي تعبر عن وعى الفرد وا 

 (. Vadhan &Stander , 1994 , 307وفهمه لهذه المعرفة التى تم اكتسابها   )

فهمون تفكيرهم ويشرحونه فالفرق األساسي بين الخبير في حل المشكالت واألقل قدرة أن الخبراء ي 
 (.  851، 8991بينما ال يستطيع ذلك اآلخرون )جابر، 

نرى أن المعرفة هي عملية عقلية مكتسبة تسبق عملية ما وراء المعرفة التى تتضمن التفكير  وهكذا
ن تأتى في مرتبة أعلى م عملية عقلية أو التفكير في التفكير في المعرفة أي أن ما وراء المعرفة

 ة .المعرف
     مكونات وعناصر ما وراء المعرفة:

 :رفة تتضمن ثالث مكونات رئيسية هيأن ما وراء المع (8995) أكسفورد أوضحت 

هو معروف تركيز عملية التعلم وتشمل إستراتيجية النظرة الشاملة وربط ما هو موجود بما  -1
 الجيد. من قبل وتركيز االنتباه واالستماع

وتشمل التنظيم والتخطيط للتعلم والتي تنطوي على  فهم موضوع إستراتيجية تركيز االنتباه  -1
ة والبحث عن فرص التعلم وتنظيم الجدول والبيئة المحيطة وتحديد األهداف العامة والخاص

 لممارسة المهمة.

 8995)اكسفورد ، تعلم والمراقبة والتقويم الذاتي.تقويم ال إستراتيجية المراقبة وتشمل - 7
،823) 

وعناصر شكاًل تنظيميا لمكونات  Scraw,G. and Dennison,Rرو ودينسون سيش يقترح و 
ن أن ما وراء المعرفة تشير إلى وعى الفرد ومقدرته الشخصية على ما وراء المعرفة حيث يذكرا

المعرفة أو المعرفة  : هو المعرفة حولالبعد األول الفهم والضبط وأنها عبارة عن بعدين: 
 شمل:وتاإلدراكية 

 التصريحية: وهى معرفة الفرد حول مهاراته ووسائل تفكيره وقدرته كمعلم.  المعرفة -8

راتيجيات المختلفة من اجل المعرفة اإلجرائية: وهى معرفة الفرد حول كيفية استخدام اإلست -0
 جراءات التعلم.إانجاز 

 المعرفة الشرطية: وهى معرفة الفرد حول متى ولماذا تكون اإلستراتيجية فعالة؟ -7
 المعرفة التنظيمية وتشمل: اني: البعد الث
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 التخطيط:  يعنى وضع الخطط واألهداف وتحديد المصادر الرئيسية مثل التعلم.  -8

إدارة المعلومات: وهى القدرة على استخدام المهارات واإلستراتيجيات في اتجاه محدد  -0
 التلخيص(.  –التفصيل  –للمعالجة األكثر فّعالية للمعلومات وتتضمن )التنظيم 

 مراقبة الذاتية: تعنى وعى الفرد بما يستخدمه من استراتيجيات مختلفة.ال  -7

تعديل الغموض:  هو القدرة على استخدام اإلستراتيجيات البديلة لتصحيح الفهم وأخطاء  -2
 اآلداء.

 .تيجيات الفعالة عقب حدوث التعلمالتقويم: هو القدرة على تحديد اآلداء واإلسترا -6

 (Scraw,G. and Dennison,R.1994) 

أن مكونات وعناصر ما وراء   ( (Osman & Hannifin,2004اقترح عثمان وهانيفين وقد 
 المعرفة تتضمن اآلتي:

ما وراء الذاكرة: وهى عبارة عن المعرفة والوعي بتنظيم الذاكرة والسلوك اإلستراتيجي  -8
 المرتبط والميسر لها.

 صة بالفهم واإلدراك.ما وراء الفهم:  وهى تتضمن الوعي بعمليات المعرفة الخا -0

التنظيم الذاتي: وهى تعبر عن التناغم والضبط الجيد من قبل المتعلمين وذلك للقيام   -7
 بعمليات االستجابة ومع غياب معرفة النتائج يتم التركيز على األخطاء المعرفية.

وهى تتضمن تطبيق أحد اإلجراءات أو المهارات بمختلف المواقف وقد يكون  اإلنتقال: -2
أو نحو مواد     lateralأثر التعلم إما في محتوى أخر من نفس المادة أي جانبي  انتقال

  .Verticalأخرى أي افقى 

تنقسم إلى  أن أبعاد ما وراء المعرفة (Marzano,et.al.1998)وآخرون  أوضح مارزانو وقد
  :بعدين

 .هااللتزام واالتجاه واالنتباالمعرفة والسيطرة الذاتية وتضم:: األولالبعد 

 البعد الثاني: المعرفة وسيطرة العملية وتشمل: 

 الشرطية.-االجرائية –أنواع المعرفة: التقريرية  -8

 ويمكن تمثيلها بالشكل اآلتي: التقويم. –التنظيم  -التخطيط سلوك التحكم: -0
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 (8991) مارزانو وآخرون(: أبعاد ما وراء المعرفة كما اقترحها 8شكل )          
 مهارات ما وراء المعرفة :

يذكر أحمد جابر أن مهارات ما وراء المعرفة هي مجموعة من القدرات التي يحتاجها الفرد لتتيح له 
 :الفهم والسيطرة على معرفته الخاصة كما يحدد سبع مهارات تمثل مهارات ما وراء المعرفة هي

 –تحديد المصادر  –ستراتيجية صياغة إ –تمثيل المهمة  –تحديد المهمة  –التعريف بالمهمة 
  (.81 - 87، 0220)السيد.  .تقويم إكمال المهمة –مراقبة تنفيذ المهمة 

 أبعاد ما وراء المعرفة
 Metacognition 

  المعرفة والسيطرة الذاتية

Knowledge & control of self 

 رة العملية المعرفة وسيط

Knowledge & Control of Process 

االلتزام 

Commitmen

t 

االتجاة 

Attitudes 

نتباة اإل

Attention 

 أنواع المعرفة 

Types of Knowledge 

 

 تقريرية

Declarative 
 إجرائية

Procedural 

 شرطية

Condition 

 التخطيط

Planning 
 التنظيم

Regulation 

 التقويم

Evaluation 

 سلوك التحكم

Executive control of 
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مهارات عقلية معقدة وتعد من أهم مكونات السلوك الذكي في معالجة " :بأنهاوعرفها جروان 
التفكير المعلومات وتنمو مع التقدم في العمر والخبرة وتقوم بمهمة السيطرة على جميع نشاطات 

العاملة الموجهة لحل المشكلة واستخدام القدرات أو الموارد المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة 
      (22، 8999متطلبات مهمة التفكير و تضم مهارات التخطيط والمراقبة والتقويم. ) جروان، 

ات أساسية مهارات ما وراء المعرفة وتجميعها تحت ثالث مهار (   (Marzano.2000حدد مارزانو
 وهي:

  .مهارات التنظيم الذاتي -8

 المهارات المناسبة ألداء المهام األكاديمية.  -0

 مهارات الضبط اإلجرائي.  -7
 : مهارات التنظيم الذاتي: أولا 

عندما يكون على علم بأنه يستطيع التحكم في أفعالة واتجاهاته  التلميذوهى التي يستخدمها 
 ية وتنقسم هذه المهارة إلى ثالث مهارات فرعية هي:واهتماماته تجاه الموضوعات األكاديم

باختيار هذه المهمة حتى  التلميذوهى تأتى نتيجة قرار : الوعي بالقرار الالزم إلنجاز المهمة -8
ن كانت غير ممتعه بالنسبة له ألن قراره جاء نتيجة لوعيه بالموقف التعليمي.   وا 

بأنه قادر على أداء المهمة بنجاح  ذالتلميوهى عبارة عن إيمان : االتجاهات اإليجابية -0
فالتلميذ عاقد العزم على أداء المهمة بنجاح معتمًدا على مجهوده وعلى موهبته الطبيعية أو 
حتى على مساعدة اآلخرين فهو في هذه الحالة مصمم على نجاح المهمة التي يقوم بها 

 إليمانه بقدرته على أدائها بنجاح. 

بأنه يجب أن يسيطر على  تلميذتأتى نتيجة إدراك ال :المهمة الوعي الدقيق بمتطلبات انجاز -7
 مستوى مركز انتباهه لجميع متطلبات المهمة العلمية والربط بين المتطلبات ألدائها بدقة.

  المهارات المناسبة ألداء المهام األكاديمية ثانياا :

مية بحيث تكون في متناول يد استخدامها ألداء المهمة العل التلميذوهى المعرفة المناسبة التي على 
 وتنقسم هذه المهارة إلى ثالث مهارات فرعية وهى كاآلتى : التلميذ

ما االحتياجات المطلوب عملها ويعرف  التلميذالمعرفة التقريرية: وتتضح عندما يعرف  -8
 ينبغي تعلمها باإلضافة إلى إدراكه إلى ما يجب القيام به.   المعلومات الحقيقية التي 
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قادرًا على أداء المهمة العلمية أو عندما  التلميذاإلجرائية: وتتضح عندما يكون  المعرفة -0
 يكون قادرًا على تطبيق إستراتيجيه معينة الستكمال أداء المهمة. 

السبب وراء استخدام إجراءات معينة أو  التلميذوتتضح عندما يدرك  المعرفة الشرطية:  -7
السبب  التلميذلعلمية وأيضا تتضح عندما يدرك تطبيق استراتيجيات معينة ألداء المهمة ا

وراء تحديد ظروف معينة ألداء المهمة العلمية أو السبب وراء تفضيل إجراءات معينة عن 
 إجراءات أخرى أو إستراتيجية معينة عن إستراتيجية أخرى. 

 مهارات الضبط اإلجرائي. الثاا: ث

ويم أو بالتخطيط أو باختيار مدى تقدمهم وهذه المهارة يستخدمها الطالب عندما يقومون بالتق
الستكمال المهمة العلمية التي يقومون بها .وتنقسم هذه المهارة إلى ثالث مهارات فرعية هي 

 كالتالي:

تقويم طبيعة المعرفة التي حصل  التلميذمهارات التقويم: وتستخدم هذه المهارة عندما يريد  -8
ى يستكمل أداء المهمة بنجاح وتحديد المصادر عليها قبل المهمة وأثناءها وبعدها وذلك حت

تحديد األهداف و المناسبة أو المصادر التي ما زال يحتاج إليها الستكمال أداء المهمة 
 الرئيسية واألهداف الفرعية للمهمة العلمية واألكاديمية.

 التلميذوتستخدم هذه المهارات قبل وأثناء أداء المهمة العلمية عندما يريد  مهارات التخطيط: -0
 اختيار اإلجراءات واالستراتيجيات الالزمة ألداء المهمة بهدوء و تروي. 

مهارات عمليات التنظيم: ويستخدمها الطالب أثناء قيامهم بأداء المهام وذلك عندما يريد  -7
 كاًل منهم توضيح مدى تقدمه تجاه استكمال المهمة العلمية بنجاح. 

المهارات ال يقوم بها الطالب بنفس الترتيب بالضبط ولكن إن التصنيفات السابق ذكرها المتعلقة ب
عندما يقوم كٌل منهم بتنفيذ مهمة علمية فإنه عادة ما يستخدمها متحدة معًا ألداء المهمة العلمية 
المكلفين بها أي أن الطالب ال يتعاملون مع هذه المهارات بصورة منفصلة فهي محصلة ما يقوم به 

ة في تنفيذه للمهمة العلمية هذه العمليات الفكرية هي محصلة المهارات كٌل منهم من عمليات فكري
 السابق ذكرها.

  إستراتيجيات ما وراء المعرفة:

وتعليمهم كيف يفكرون؟  بةلدى الطل رالتربوية على أهمية تنمية مهارات التفكيدبيات تؤكد األ 
ا لتنمية قدرات ما وراء المعرفة لتحقيق ذلك ال بّد من استخدام استراتيجيات تعليمية تصمم خصيصو 

على الدور المهم الستراتيجيات ماوراء  Glasarدراسة جليسر  توما تتضمنه من مهارات فقد ركز 
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المعرفة في تنمية مهارات التنظيم والتوجيه الذاتي لعملية التعلم وتسهيل عمليات التخطيط والمعرفة 
في تكوين المعاني التي تستخدم في حل  اإلجرائية واستخدامها واستخدام المعرفة التوضيحية

                                 المشكالت اليومية.

أكسفورد اإلستراتيجية بأنها العمليات التي يوظفها المتعلم لتعينه على اكتساب واستخدام  عرفتو 
سراع عملية التعلم وجعله أكثر  دقه المعلومات وهى أداءات خاصة يقوم بها المتعلم لتسهيل وا 

 (. 08-02، 8995)أكسفورد، 

أن المقصود بإستراتيجيات التعلم األنماط السلوكية وعمليات التفكير التى ( 8999جابر )وضح كما 
يستخدمها الطالب لمعالجة مشكالت تعلم معينة وتؤثر فيما تم تعلمه بما في ذلك الذاكرة والعمليات 

   (.72 - 5، 8999الميتامعرفية )جابر، 

مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها  بأنها إستراتيجيات ما وراء المعرفة (0222ب)وعرفت شها 
المتعلم للمعرفة  باألنشطة والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم الذاتي التي تستخدم قبل وأثناء 

      ى. وبعد التعلم للتذكر والفهم والتخطيط واإلدارة وحل المشكالت وباقي العمليات المعرفية األخر 
 (. 3، 0222، شهاب)

استخدام  ، كما أن ى مرتبة أعلى من المهاراتهي أشمل وف ونستخلص مما سبق أن اإلستراتيجية 
أثناء عملية التعلم من االستقبال السلبي للمعرفة  بةمن دور الطل رما وراء المعرفة غياستراتيجيات 

ر عتماد الزائد على الكتاب المدرسي ومصاددور المعلم من اال تغير ذلكك .جابية والنشاط إلى اإلي
من واستقبال أفكارهم ومناقشتها وتعديلها  بةفي بناء المعارف مع الطل فاعلية المعرفة إلى دور أكثر

بمساعدة المعلم وتوجيهه لتحديد مدى معرفته  التلميذ ااألداءات والسلوكيات التي يقوم به خالل
دراكه باألنشطة والعمليات الذهنية و  أساليب التعلم والتحكم الذاتي التي تستخدم قبل وفى أثناء وبعد وا 

التعلم لتذكر المعلومات وفهمها والتخطيط لذلك وحل المشكالت والتحكم في عمليات التفكير التي 
  يقوم بها والتعبير عنها.

 أن أهمية التدريس باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة تتلخص فى: (0221) محمود و ترى

 تخزين واستدعاء المعلومات. –التركيز  –تنمية الجوانب المعرفية المختلفة مثل: اإلنتباه  -

تنمية الجوانب المهارية المتعلقة بالتفكير بأنواعة المختلفة كالتفكير التباعدى والتفكير الناقد  -
 . والتفكير العلمي باإلضافة إلى تنمية التنظيم الذاتي والتخطيط والتقويم وحل المشكالت

تنمية الجوانب الوجدانية المتعلقة بالوعي واإلتجاه وبناء معتقدات إيجابية                                               -
 (.020، 0221)محمود، 
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خرائط : منهاستخدم في عملية التعليم والتعلم إستراتيجيات ما وراء المعرفة التي تتتعدد هذا و 
العصف  –إستراتيجيه لعب األدوار  –إستراتيجيه التساؤل الذاتي  –التعلم التعاوني  –المفاهيم 

الذهني فعلى سبيل المثال )إن استخدام األسئلة الميتامعرفية تساعد التالميذ على التحكم في 
مجموعة كوليس  بعضها البعضعمليات التفكير بحيث يدركوا التعلم كوحدة ذات مفاهيم مرتبطة ب

دراك المفاهيم باعتبار ما بينها من من المعلومات المتناثرة بل ت كوين بناء واضح محدد للتعلم وا 
 .ارتباط يساعد التالميذ على التعلم بكفاءة أكبر واستخدام ما تعلموه من حياتهم بشكل عام

  (.837، 8991)األعسر،  

ئلة توليد األس -التخطيط:إلى العديد من استراتيجيات ماوراء المعرفة منها (8991)وقد أشار كوستا
اعادة  -عدم قبول كلمة ال أستطيع-اعطاء النقد والتقدير –استخدام محكات متعددة للتقييم  –

لعب  –تحديد المصطلحات وتوضيحها -تسمية سلوكيات الطلبة -صياغة أفكار و أقوال الطلبة
ل التساؤ  -العرض الذهني -العصف الذهني –كتابة التقارير والمذكرات اليومية  –الدور والمحاكاة 
 (72، 8991الذاتي. )كوستا، 

 اء المعرفة ومنهاتساعد الطالب على تنمية قدرات ما ور التي ستراتيجيات وهناك الكثير من اإل
وات التي تساعد قامت بوضع مجموعة من الخطو   (0222) شهاباإلستراتيجية التي اقترحتها 

 حل التالية:مهارات ما وراء المعرفة والتي يمكن تطبيقها وتضم المراعلى تنمية 

 مرحلة ما قبل التدريس:

يبدأ المعلم بعرض موضوع الدرس على طالبه ثم يتم تمرينهم على استخدام أساليب  التساؤل       
 الذاتي لتبسيط عمليات ما وراء المعرفة ومن هذه األسئلة.

 ماذا أفعل ؟ بغرض خلق نقطة للتركيز وتساعد الذاكرة قصيرة المدى.  -أ

 غرض خلق هدف. لماذا أفعل هذا؟ ب -ب
 . لماذا يعتبر هذا مهمًا ؟ بغرض خلق سبب القيام به -ت

كيف يرتبط بما أعرفه ؟ بغرض التعرف على المجال المناسب أو العالقة بين المعرفة الجديدة  -ث
والمعرفة السابقة أو معرفة المواقف المشابهة وربط المعرفة الجديدة بالذاكرة بعيدة المدى والغرض 

 و التعرف على ما لدى الطالب من معرفة سابقة من هذه األسئلة وه

 مرحلة التدريس:

يدرب المعلم طالبه على أساليب التساؤل الذاتي لتبسيط عمليات ما وراء المعرفة ومن هذه  
 األسئلة:
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 ما األسئلة التي أوجهها في هذا الموقف بغرض اكتشاف الجوانب غير المعلومة.  -أ

 مه؟ بغرض تصميم طريقة التعلم. هل أحتاج خطة معينة لفهم هذا أو تعل -ب

 ما األفكار الرئيسية في هذا الموقف ؟ بغرض إثارة االهتمام.  -ت

جابة هذه األسئلة تساعد على نقل الخبرات والتعرف على األفكار الرئيسية وتنظيم المعلومات  وا 
لتنفيذ  وتذكرها وتوليد أفكار جديدة والتخطيط لألنشطة وتحديد الزمن المطلوب والمصادر الالزمة

 النشاط والتقويم. 
 مرحلة ما بعد التدريس:

 وفى هذه المرحلة يقوم المعلم بتمرين طالبه على أساليب التساؤل الذاتي لتبسيط عمليات ما     
 وراء المعرفة ومن هذه األسئلة:

كيف استخدم هذه المعلومات في جوانب حياتي األخرى بغرض االهتمام بالتطبيق في مواقف  -أ
 المعلومة الجديدة بالخبرات بعيدة المدى أخرى لربط 

 ما مدى كفاءتي في هذه العملية ؟ بغرض تقييم التقدم  -ب

 هل أحتاج إلى بذل جهد جديد ؟ بغرض متابعة ما إذا كان هناك حاجة إلجراء آخر  -ت

جابة هذه األسئلة تساعد على تناول وتحليل المعلومات التي تم التوصل إليها وتكاملها وتقييمها  وا 
فية االستفادة منها ويتم ذلك عن طريق مقارنة المعلومات الجديدة بالقديمة ودمجها أو مقارنة وكي

عادة تنظيم خرائط المفاهيم أواألشكال التخطيطية أو  بمعلومات زميله التلميذمعلومات  الملخصات وا 
أو األحداث التي سبق وأن كتبها في بداية الدرس فطالب يقوم ببناء المعنى من المعلومات الجديدة 

نتيجة التفاعل بين المعرفة السابقة والخبرات التي مر بها والمالحظة المستمرة وكيفية استخدام 
  (9، 0222، شهاب)المعلومات المتعلمة في مواقف مختلفة ثم التقويم الختامي.

أن نجاح استراتيجيه توجيه األسئلة الميتامعرفية يجب أن  )8991) األعسروقد عرضت     
ب مع المرحلة العمرية التي تقدم لها ففي السنوات األولى من المرحلة االبتدائية يتعلم األطفال تتناس

أسئلة مثل ماذا أفعل ؟ لماذا أفعل هذا ؟ وفى السنوات التالية يتقدم األطفال في األسئلة فتكون أكثر 
قادرين على استخدام  عمقا مثل ما أهمية القيام بهذا ؟ وفى بداية المرحلة اإلعدادية يكون الطالب

األسئلة الميتامعرفية فحين تقدم األسئلة بطريقة منطقية وبما يناسب سن المتعلم فإنها تقوى قدرة 
الطالب على أن يتابعوا تعلمهم ويتأملوا ويالحظوا ويراقبوا عمليات تفكيرهم وهذا في ذاته يحقق 

 (.838، 8991أهداف التعلم وييسر تحقيقها  )األعسر، 
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إستراتيجيات تعلم تستخدم في تنمية وتحسين الفهم القرائي لدى التالميذ ت الباحثة أربع واستخدم
 ذوي صعوبات تعلم فهم القراءة وذلك من خالل أنشطة واستراتيجيات تقوم على ما وراء المعرفة.

 :Modelingالنمذجة أولا: 

ى تنمية الوعي بتفكيرهم ( أن المعلم الذي لديه وعي بالتفكير يساعد طالبه عل8991يرى كوستا)
والمؤشرات التي تفيد أن المعلم يستفيد من الوعي بالتفكير هي: أنه يشرك الطالب في خططه 
ووصف أهدافه وتقييم وتفسير سلوكه وحين يقوم بأخطاء يستطيع أن يصححها بتعديل المسار 

للتعرف على  ويعترف بأن هناك أشياء ال يعرفها ولكنه يستطيع أن يضع خطة لمعرفتها ويسعى
آراء اآلخرين وتقييمهم ولديه نظام قيمي واضح ومعلن يتخذ قراراته في ضوئه ويستطيع أن يقترب 
من الطالب بأن يذكر شيئا عن إيجابياته وسلبياته ويعبر عن تفهمه وتقبله باالستماع الجيد 

يقوم  (. ويجب أن 37:  8991والوصف الدقيق ألفكار اآلخرين ومشاعرهم ) آرثر كوستا ، 
المعلمون بنمذجة مهارات ماوراء المعرفة لطلبتهم. ومن خالل قيام بعض الطلبة بدور النموذج أمام 
زمالئهم. كما يقوم المعلمون بالتعبير عن تفكيرهم لفظيا ويشجعون الطلبة على التعبير اللفظي  

 (.  011، 0223والتساؤل عن تفكير المتعلم نفسه )عدنان العتوم   وآخرون ، 

النموذج الذي يمكن أن يقلده المتعلم يعد إحدى أهم الوسائل المهمة التي يمكن أن ندرب  إن
التالميذ عليها بهدف تنمية مهارات ما وراء المعرفة . ومن الطبيعي فإن المعلم هو النموذج القادر 

كير على تدريب تالميذه على ممارسة هذه المهارات فمن خالله يمكن أن يدرب التالميذ على التف
بصوت عال عما يدور في أذهانهم من عمليات حيث تمثل هذه الطريقة أمام التالميذ الكيفية التي 
يمارس بها اإلنسان عملية التفكير بوعي وبإدراك لكل عمل أو أداء عقلي يقوم به . كما أن المعلم 

ستفادة من يمكن أن يقع في بعض األخطاء المقصودة حتى يتعلم طالبه كيف يحتاج المفكر إلى اال
أخطائه وأن يكون واعيا بها وألن يبتكر أساليب واستراتيجيات للتغلب على هذه األخطاء بصورة 
ذاتية. وقد قامت الباحثة من خالل التعليم المباشر لمهارات و أنشطة البرنامج بتطبيق نموذج للعمل 

المهارات واألنشطة كما  أمام التالميذ في كل جلسة تدريبية جديدة وضمن الخطوات التفصيلية لتعلم
وردت في البرنامج التدريبي وكان التالميذ بعدها ينفذون نفس الخطوات على نشاط جديد بتوجيه 

 مباشر ومتابعة مستمرة عبر العمل الفردي أو ضمن مجموعات تعاونية.
 :  Cooperative Learningالتعلم التعاوني ثانياا: 

الميذ في مجموعات صغيرة لضمان أنهم  يعملون معا لتحقيق يتم تنفيذ هذه االستراتيجية بتقسيم الت
 أهداف التعلم وُيَراعى في اختيار المجموعات التعاونية ما يلي:

 االختالف في خواص أفراد المجموعة. -
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 .تدريبهم على العمل متعاونين-

 المزج بين العمل الفردي والجماعي بأن يخصص لكل فرد نشاط مختلف يعتمد على قدراته .-

 . زمشاركة أفراد الجماعة في التعزي-

وترجع أهمية هذه االستراتيجية ليس لتحقيق األهداف المعرفية فحسب، بل ألنها تحقق أهدافًا 
شخصية واجتماعية بزيادة وعي أفراد الجماعة ببعضهم البعض وهذه االستراتيجية تشجع الطالب 

رفة، والقدرة على حل المشكالت  على مساعدة بعضهم البعض في تنمية مهارات ما وراء المع
 (.025، 0223وعلى أن يكونوا أعضاء نشطين في مجموعات عمل صغيرة )ابراهيم، 

ه ن اعرفأريد مالذي أ مالذي أعرفه عن الموضوع؟( K.W.Lاستراتيجية بناء المعنى المعرفي () 
 (عن الموضوع؟ مالذي تعلمته عن الموضوع؟

(   تستخدم هذه اإلستراتيجية في تطوير الفهم من Donna Ogle, 1986وقد صممتها دونا أوجل)
خالل معرفة التالميذ السابقة وتساعدهم  في البحث عن األفكار الخاصة. وتجعلهم مسؤولين عن 
تعلمهم ويحددون ما تعلموه ، وما يريدون أن يتعلموه، وما تعلموه بالفعل. فهي تجعل التلميذ في 

ه من عمليات معرفية قبل وفي أثناء وبعد شرح الدرس.         حالة من الوعي والترقب لما يقوم ب
 (068، 0229)عطية، 

 خطوات اإلستراتيجية

 (:Knowللداللة على كلمة ) K؟ وُيستخدم حرف سماذا أعرف بالفعل عن موضوع الدر -8

 وهي خطوة استطالعية تهدف إلى تنشيط المعرفة السابقة لدى التالميذ لمساعدتهم على استدعاء ما
يعرفونه عن موضوع التعلم وتجهيزهم لعملية التعلم عن طريق ربط هذه المعلومات السابقة بما 

 سيستقبله من معلومات جديدة .

 (Wantللداللة على كلمة )  Wماذا أريد أن أعرف عن موضوع الدرس؟ ويستخدم حرف-0

ير وتحديد ما يرغبون في وفي هذه الخطوة يزيد المعلم من دافعية التالميذ للتعلم ويساعدهم في تقر 
تعلمه عن موضوع الدرس باإلضافة إلى تحديد ما يبحثون عنه ويرغبون في اكتشافه وتساعدهم 

 كذلك في وضع أهداف التعلم بأنفسهم لمحاولة تحقيق هذه األهداف.

 (Learnedللداللة على كلمة ) Lمالذي تعلمته من الدرس؟ ويستخدم حرف  -7

ى اإلفادة من موضوع الدرس ويستهدف مساعدة التالميذ على تحديد ما وهو سؤال تقويمي لبيان مد
 تعلموه بالفعل عن هذا الموضوع .



 

11 

 اإلطار النظري الثانيالفصل 

 وتتطلب هذه اإلستراتيجية من التلميذ ملء الجدول التالي :

 مالذي تعلمته؟ ماذا أريد أن أعرف؟ ماذا أعرف؟

 (K.W.Lفوائد التعلم بإستراتيجية  )

 رات بديلة.تصحح ما لدى التالميذ من تصو   -

يجابية التالميذ وجعلهم محور العملية التعليمية.  -  تعزز فكرة التعلم الذاتي وا 

رجاع نجاحهم في تعلمهم الذاتي إلى ما  -  تمكن التالميذ من تقرير وقيادة تعلمهم الخاص وا 

 قاموا به من جهد .   

 تحفز التالميذ على البحث والتفكير فيما يتعلموه .  -

 ( 7تلميح بمكان االجابة ) ماستراتيجية ال

تهدف إلى مساعدة التالميذ ذوي صعوبات التعلم في الفهم القرائي على كيفية اإلجابة عن األسئلة 
التي تلي النص القرائي في ضوء التلميح بمكان وجود إجابة تلك األسئلة. وهذه االستراتيجية في 

(. الذين أطلقوا عليها Raphael,et,al.1980.1982.1983األصل من أعمال رفائيل و آخرين )
 Q-ARsاستراتيجية العالقات بين السؤال واإلجابة 

( بعد تجربتها على التالميذ ذوي صعوبات الفهم القرائي وأطلق عليها 0227ثم عدلها الصاوي) 
 ( اختصارًا لثالث كلمات تبدأ بحرف الميم وهي 7استراتيجية ) م

ة السؤال موجودة بوضوح في النص، أي أنها موجودة موجودة: تشير هذه الخطوة إلى أن إجاب-8
 في جملة في النص، وهذه الجملة تحتوي على بعض الكلمات الموجودة في السؤال.

مختفية: تشير هذه الخطوة إلى أن إجابة السؤال موجودة في النص أيضًا ولكن بشكل ضمني -0
كون في فقرات مختلفة في النص وتحتاج إلى االستنتاج، وهي قد تكون في جملتين أو أكثر وقد ت

 القرائي.

في مخي: تشير هذه الخطوة إلى أن النص القرائي اليوجد فيه إجابة عن السؤال سواء بشكل -7
ضمني أو صريح. لكن اإلجابة تعتمد على المعلومات التي في القاعدة المعرفية للتلميذ. وهنا على 

ويقدم رأيه اعتمادًا على عمليات جمع  التلميذ أن يستخدم ما يعرفه بالفعل عن موضوع النص
(وقد عمدت الباحثة إلى تدريب 0229،002المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وتقييمها.)الصاوي،

التالميذ على هذه المهارات والعمليات المعرفية باستخدام استراتيجيات ماوراء المعرفة والتطبيق على 
 ي لعينة الدراسة.نصوص قراءة مختارة وتتناسب مع المستوى التعليم
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 (7فوائد التعلم بإستراتيجية )م

 ييسر تذكرها مما يناسب التالميذ ذوي صعوبات التعلم. 7وجود تجانس بين المصطلحات م-

ُتجنِّب التلميذ االرتباك والحيرة في إنتاج اإلجابة عن أسئلة النص التي تتطلب معرفة حول كون -
 تحتاج لالستنتاج.االجابة موجودة بشكل صريح أم بشكل ضمني و 

التدريب عليها يؤكد على مهارات ماوراء المعرفة كالوعي بمصادر المعلومات المتاحة لإلجابة عن -
 األسئلة والوعي بأهمية االختيار بين هذه المصادر.

استخدام البطاقات الملونة ) الحمراء والخضراء والبيضاء ( أثناء تطبيق أنشطة البرنامج يجعلها -
للتالميذ مما يحفزهم لإلجابة ويحافظ على تركيزهم ويشد انتباههم للمهام التي يقومون  جذابة وممتعة

 (006-000، 0229) الصاوي،بأدائها.

ومع تنوع الطرق التدريسية واإلستراتيجيات التي تعمل على تنمية مهارات ما وراء المعرفة إال أنه    
األخرى لتنمية مهارات ما وراء المعرفة ال يوجد افتراض أو دليل على أن هناك طريقة أفضل من 

 الختيارولكن كلما كان هناك تنوع في هذه الطرق واإلستراتيجيات فان ذلك يعطى للطالب فرصة 
  .اإلستراتيجيات التي تتناسب مع الموقف التعليمي أو المهمة التعليمية التي يقومون بها

(Kirwood , 2000 , 527.) 

( أن ما وراء المعرفة يمكن استخدامها كإستراتيجية للتعلم Jan Wahl 2007وول ) ويضيف     
 الذاتي حيث يشمل التخطيط ووضع األهداف وأنها تتضمن:

استراتيجية ما وراء المعرفة وهى القدرة على استخدام اإلستراتيجية المعرفية في تحسين ما  -8
رار أو التدريب وتقوية يتعلمه من خالل صياغة أو وضع األهداف والتخطي وكتابة المذكرات والتك

 الذاكرة والمقارنة للفهم واستدالل التنبؤ. 

مهارات ما وراء المعرفة: وتشير إلى الوعي بما يمتلكه من قدرات واستراتيجيات ومصادر  -0
 ووسائل تحتاجها ألداء المهام بفعالية أكثر.

 مبادئ التعلم ماوراء المعرفي:

حيث ُيعد ذلك  تخدام المعرفة والمهارات،عي دائم باسأنه ينبغي أن يكون الطلبة على و جابر يرى  -
يشير إلى معرفة الفرد ووعيه  ن مفهوم ما وراء المعرفةمعرفى كما أاوراء الممبادئ التعلم  من

وفق  وينظمها أن يراقب استخدامه لعمليات التفكير التلميذبتفكيره وبعملياته المعرفية ونواتجها وعلى 
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تعلم ما وراء المعرفة ويؤكد على ضرورة أن تلتزم البرامج التعليمية بأكبر عدة مبادئ متعلقة بتعليم و 
 عدد منها حتى تكون أكثر فّعالية في تحقيقها ألهدافها ومن هذه المبادئ:

حيث يتم التأكيد على أنشطة التعلم وعملياته بشكل أكبر من التأكيد على   مبدأ العملية: -8
 نواتجه 

غي أن يكون للتعلم قيمة وأن يساعد المتعلم على الوعي باستراتيجيات حيث ينبمبدأ التأملية:  -0
 تعلمه ومهارات تنظيم ذاته والعالقة بين هذه اإلستراتيجيات والمهارات وأهداف التعلم.

حيث ينبغي أن يكون المتعلم على وعى دائم باستخدام المعرفة والمهارات مبدأ الوظيفية:  -3
 ووظيفتها.

 حيث ينبغي أن يدرس المتعلم كيفية تنظيم تعلمه وتشخيصه ومراجعته لذاتي: مبدأ التشخيص ا -2

 بمعنى أن تتحول مسؤولية التعلم تدريجيا إلى المتعلم.  :مبدأ مساندة الدعائم )السقالت( -5

 ويهتم بأهمية التعاون بين المتعلمين وأهمية المناقشة والحوار بينهم.مبدأ التعاون:  -6

 يهتم بالتأكيد على المستويات العليا لألهداف المعرفية التى تتطلب تعمقًا معرفياً و   مبدأ الهدف: -3

ويعنى أن تعلم المفاهيم الجديدة والتي تبنى على المعرفة المتوافرة لدى  :مبدأ المفهوم القبلي -1
 المتعلم وعلى مفاهيمه السابقة. 

 تصورات المتعلم ومفاهيمه الحالية  وتعنى ضرورة تكييف التعلم حتى يالئممبدأ تصور التعلم:  -9
 (.770 – 778، 8999)جابر، 

وراء المعرفة يلخص هدف النشاط التعليمي التعلمى ويشير إلى التقدم أن الوعي بما شهابتذكر و  -
الفردي من خالل النشاط ويقوم وعى الفرد بطبيعة المعرفة لديه على أبعاد ثالثة يتعلق األول 

بمتغيرات  الثالثالبعد الموقف بينما يتعلق الثاني بمتغيرات المهمة أو  يتعلقبمتغيرات المتعلم و 
 .(80، 0222، شهاب)  اإلستراتيجية

وراء المعرفي يشمل أنشطة عقلية متنوعة مثل التخطيط ومراقبة ماإلى أن التفكير  يدعب يشيرو  -
 (.5، 0222التقدم وتقويم طريقة األداء واتخاذ القرارات )عبيد، 

على ذلك من خالل تعريف ما وراء المعرفة بأنها التفكير في التفكير وأنها تشمل  ارينوتؤكد ك -
 (. Carin , 1997 , 78) عمليات ومهارات عقلية مستخدمة في حل مشكلة محددة .
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وراء المعرفة يعبر عن الوعي التام بالخطوات التي نقوم بها ن مفهوم ماو يوضح عبد الرحيم أ -
وعلى األخص عندما نفكر في إيجاد حل لمشكلة معينة أو قضية ما فهي قدرة  أثناء عملية التفكير

 (. 90، 8995 ،بشرية تحدث في الدماغ .)عبد الرحيم

الوعي بالتفكير يعنى القدرة على أن نعرف ما نعرفه وما ال نعرفه وهذه وتذكر األعسر أن  -
 (. 56، 8991عسر، العملية مركزها القشرة المخية وهى خاصة باإلنسان فقط . )األ

على أن ما وراء المعرفة يقصد بها تلك النشاطات والعمليات الذهنية وأساليب  أكد الزياتكما  -
التعلم والتحكم الذاتي التي يستخدمها الطالب قبل وأثناء وبعد القراءة للحصول على المعاني التي 

 .(222، 8995)الزيات،  تتوافر في النص المقروء

أن ما وراء المعرفة يعنى التفكير في التفكير أو    (Sebas Tians.2007) زنتيا ويرى سيباس -
وعى الفرد بعمليات التفكير التي تحدث في أثناء التفكير التي يمكن أن تساعد الطالب ليتعلموا 

  (SebasTians. 2007كيف يتعلمون. )

   Holistic EducationNetwork of Tasmaninaوتوضح شبكة التعلم الشاملة في تزمانيا  -
إلى أن ما وراء المعرفة من مظاهر التعلم المنظم ذاتيًا ويتمثل هذا التعلم فى إدارة الذات والتحكم 
في الجهد المبذول عندما يقوم الفرد بأداء مهمة ما كما يتمثل فى اإلستراتيجيات المعرفية التي 

 (Holistic Education Network of Tasmania 2004يستخدمها المتعلم في التعلم  )

ارسين على القيام الوعي بالتفكير أو التفكير في التفكير يساعد الدكما أشارت األعسر إلى أن  -
   يجابي في جمع المعلومات وتنظيمها وتكاملها ومتابعتها وتقييمها أثناء قيامهم بعملية التعلمبدور إ

علم وتنظيمها بالرغم أنهم ال يعوا لماذا وال وهكذا فالتالميذ الناجحون يقومون تلقائيًا بتأمل عملية الت
كيف يساعدهم ذلك على التعلم. أما التالميذ األقل كفاءة فهم ال ينتبهوا لهذه العمليات وال يدركوا 
قيمتها ولذا بدأ الباحثون في وضع إستراتيجيات تساعد كل التالميذ على تنمية الوعي بعمليات 

  (.853، 8991التفكير والتحكم فيها. )األعسر، 
ستخلص الباحثة أن التعلم ما وراء المعرفي يتميز بالجوانب اآلتية التي تساعد في ما تقدم توم 

 تطوير عملية التعلم والتعليم :

باستخدام المعرفة والمهارات  مبادئ أساسية تشير إلى وعى الطلبةمعرفى له التعلم ماوراء ال -8
معرفية ونواتجها يساعدهم في مراقبة استخدامهم بالعمليات ال استخدامها فوعى الطلبة التي يتم

لعملياتهم الفكرية وتنظيمها وفقًا ألهدافهم المعرفية كما أن وعى الفرد بطبيعة المعرفة يقوم على 
 متغيرات اإلستراتيجية(. –متغيرات المهمة  –أبعاد ثالثة أساسية هي )متغيرات المتعلم 
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بات تعلم في تنظيم عملية تعلمهم و مراقبتها وزيادة يساعد التالميذ األقل كفاءة أو لديهم صعو  -0
 وعيهم بعملية التفكير والتحكم فيها.

يتضمن أنشطة عقلية متنوعة منها التخطيط ومراقبة التقدم وتقويم طريقة األداء واتخاذ   -7
القرارات. فهي قدرة عقلية تحدث في الدماغ ومركزها القشرة المخية ويختص بها اإلنسان دون سائر 

 مخلوقات والتي يستخدمها في حل ما يقابله من مشكالت في حياته اليومية.ال

من مظهر  من خالل معرفة الطريقة التي يتم من خاللها عملية التعلم فهو يساعد على التعلم  -2
ر أيضًا على اإلستراتيجيات التي يستخدمها المتعلم في التعلم فكل عبِّ مظاهر التعلم المنظم ذاتيًا وي

 عن الدور اإليجابي الذي يقوم به المتعلم في تعلمه.ذلك يعّبر 

وحل المشكالت والذكاء  عرفة التي تشمل الذاكرة واالنتباه والفهمعن العديد من أوجه المر عبِّ يُ  -6
 وتطبيق ما يتم تعلمه في مجاالت الحياة المختلفة.

قبل وأثناء وبعد  عبر عن الوعي بعمليات التفكير وعمليات التحكم الذاتي التي يتم استخدامهاي -5
المعلومات والمهارات التي  لكل مجهود فكرى ليتم فهمالمهمة العلمية وكذلك تشمل التقويم المستمر 

 تتضمنها المهمة العلمية.

دارة على حل المشكلة واتخاذ القرار من خالل التخطيط  يرتبط ارتباطا وثيقًا بقدرة المتعلم  -3 وا 
إلى الحل للمهمة أو المشكلة التي ذ الخطة ثم التقييم للتوصل ومراقبة تنفياألنشطة واتخاذ القرارات 

  بدراستها أو حلها. يقوم
 والتي ماوراء المعرفة في التعليم لستخدام إستراتيجيات التربوية األهميةكما تلخص الباحثة 

 : يةتاآل النقاط في السابقة والدراسات األدبيات من استنتجتها

 التعلم مستوى من االنتقال في كبيرة أهمية له المعرفة ءوراام إستراتيجيات استخدام إن -8
 محور باعتباره التلميذ وتأهيل إعداد إلى يهدف الذي النوعي التعلم مستوى إلى الكمي
 وضرورة التفكير وتطوير الذهنية التهيئة أهمية على أيًضا يؤكد والذي التعليمية العملية
 من المعلومات مع بفعالية التعامل على أقدر هتجعل التي والوسائل باألدوات التلميذ تزويد

 .وتمثلها المعلومات لهذه االستيعاب من أفضل مستوى تحقيق إلى سعًيا المختلفة مصادرها

 ألبعاد فهمهم سوء على يتعرفوا أن على التالميذ المعرفة وراء ما إستراتيجيات تساعد -0
 ضبط يكفل ،بما تفاديها يحاولواف فيها نيقعو  قد التي الخطأ المفاهيم أو ،ةالدراس موضوع
  (Koch,2001,760) التعلم. عملية
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 القيام عند والجهد الوقت إدارة حيث من تدبيري دور لها المعرفة وراء ما إستراتيجيات إن -7
 الزمن لتقدير السير ومسالك العمل نوع وتقدير الرقابةو  والمتابعةالتخطيط  ، ومعقدة بمهام
 (5، 0222)عبيد، . العمل يستغرقه نأ يمكن الذي

 وقدراتهم يدرسونه بما وعيهم من يزيد المعرفة وراء ما إلستراتيجيات التالميذ استخدام نإ -2
 التعلم عملية في األهمية من كبير جانب على وهذا تفكيرهم. عملية في بوعي التحكم على

 مواقف في رالتفكي هذا تطبيق يستطيع فإنه لديه التفكير لعملية واعًيا التلميذ يكون فعندما
 (7، 0222،شهاب) .ةمشابه

 في واستخدامها إدارتها علي والقدرة بها والوعي المعرفة وراء ما بإستراتيجيات التعلم -6
 في ويسهم التعلم صعوبات من التقليل إلى بآخر أو بشكل يؤدي ةالمختلف التعليمية المواقف
 للمعرفة والتوظيف الجةوالمع التفكير من متقدمة مستويات إلى االرتقاء في ذاته الوقت

 (029،  0221)عطية،  صلةحَ الم

 حتى لديهم علمتال عمليات مهارات تنمية على التالميذ المعرفة وراء ما إستراتيجيات تساعد -5
 وتقليل رالعص متغيرات مع التعامل من ويمكنهم المستقبلية التحديات مواجهة من يمكنهم

 ومعالجة التفكير من متقدمة مستويات إلى االرتقاء على ومساعدتهم لديهم التعلم صعوبات
 إحدى استخدام على المترتبة باآلثار التنبؤ على قدرتهم وزيادة وتوظيفها المعلومات

 إن. يدرسوها التي المادة دراسة نحو لديهم االتجاه وتنمية غيرها دون اإلستراتيجيات
 ونشاًطا حيوية وأكثر ستقالالا وأكثر فاعلية أكثر التلميذ تجعل المعرفة وراء ما إستراتيجيات

 وفي بها التعلم يريد التي الطريقة وفي تعلمه فيما يتخذها التي القرارات طريق عن وذلك
 (832، 0223 ، قطامي. ( للهدف تحقيقه مستوي على المستمر الحكم

 ة والفهم القرائيـــلغاحملور الثاني : ال
كانت  ها لما قامت الحضارات والمدنيات وقدلوال في حياة اإلنسان. األعظم نجازة هي اإلاللغ   
الكون نافذة يطل اإلنسان عبرها على الفكري وهي بمثابة الت أهم وسائل االرتباط الروحي و وال ز 

  .نطوى عليه عالمه الداخلي من عوالميما  الفسيح و ينقل من خاللها

تقاليد الأنها تحتفظ بالتراث و إلضافة إلى اللغة هي الجسر الذي تعبر عليه الثقافة عبر األجيال با"
دمين لما ، إذ أن كل كلمة تحمل في طياتها خبرات بشرية ولوال لغات األقاالجتماعية جياًل بعد جيل

، فاللغة تحفظ التراث و تنقل الحضارة ، ولذلك كانت لغات األمم الحية حية عرفنا شيئًا من خبراتهم
 (02، 8912)السيد، ".حون و يجيئونو ان أهلها ير و لغات األمم الميتة ميتة مثلها، و لو ك مثلها
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على فعالم اللغة ُيتوقع منه التركيز  ،دد اهتمامات الباحثين والدارسينتتعدد تعريفات اللغة بتع  
كوظيفة تفاعلية و علماء النفس  قواعد اللغة وعالم االجتماع يركز على الجانب االجتماعي للغة

 (058، 0222العتوم، ) .ورها بشكل خاصعلى اكتسابها و تط التربية يركزونو 

لكلمات من أجل تحقيق االتصال بين (على أنها " استخدام منظم ل 0227) عرفها سترنبرغ  قدف
   (Sternberg,2003,25) الناس" 

المتعارف  اللغة نظام من الرموزبأن تعريف الرابطة األمريكية للحديث و اللغة و السمع في و جاء 
كز اآلراء تر و  االتصالتنوعة بهدف التفكير و ب م، و تستخدم اللغة بأسالييكيعليها معقد و دينام

 نسانية على اآلتي :المعاصرة حول اللغة اإل

 . تتطور اللغة عبر سياقات تاريخية و اجتماعية و ثقافية محددة 
  اللغة سلوك محكوم بقواعد و أنظمة خمسة : صوتية و بنائية و تراكيبية و داللية و وظيفية 
 ية والذهنية و النفسية حدد تعلم اللغة و استخدامها بالتفاعل بين مجموعة العوامل البيولوجيت

 .و البيئية
  (0، 8991، وكاتس ) كامهي.بهدف االتصال يتطلب فهمًا واسعاً االستعمال النقال للغة  
 

 

 مكونات اللغة:

ن اللغة التتكون اللغة المنطوقة أو المكتوبة من عدة عناصر و هذه العناصر مجت   تي معة ُتكوِّ
. وهذه العناصر بمثابة األنظمة يمكن أن نعبر بها عن أفكارنا  نتواصل عبرها مع اآلخرين

 المترابطة وهي:
هي أصغر وحدة من  الصوتية( و phonemes: يتألف من أصوات اللغة )النظام الصوتي -1

للغة الواحدة تتكون من االصوتية، و  طِلق عليه اللغويون الفونيمة أوهو ما يُ وحدات الكالم و 
األربعين ا في معظم اللغات بين الثالثين و عدد محدود من الوحدات الصوتية يتراوح عدده

والفونولوجيا هي الجانب من اللغة  .وبهذا العدد المحدود يمكن أن تتألف ماليين الكلمات
عضها، وتأثير الذي يهتم بالقواعد التي تُنِظم توزيع هذه األصوات و تسلسلها وترابطها مع ب

 كل منها في البيئة اللفظية في كل صوت من أصوات اللغة.
أصغر وحدة  فالمورفيم هو يضم المفردات اللغويةو  Morphemesالنظام الصرفي: - -2

وهذه الوحدات الصرفية تنتظم وفق مجموعة من الضوابط الصرفية في اللغة تحمل معنى. 
 الداللي. كاإلفراد والجمع والتأنيث والتذكير. فتكون لكل مجموعة سماتها البنيوية و محتواها
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يشير إلى تيب المفردات واحدة بعد األخرى و ويضم كيفية تر  Syntaxالنظام النحوي:  -3
 تنظيم الجملة.تي تحكم الترابطات بين الكلمات و القواعد ال

ويشمل كيفية إسباغ المعنى على الكلمات والعبارات والجمل  Semanticالنظام الدللي:  -4
 ينلمة الواحدة تحمل معنيالكعاني الكلمات إلى معاني معجمية ومعاني سياقية و تقسم مو 

 ضمني.مباشر و 
 .(7، 8991، وكاتس ) كامهيو ( 72،  0282)الحالق، و ( 82،  0223)الحمداني،  

 مراحل تطور اللغة عند األطفال:

 يمكن تقسيم مراحل تطور لغة الطفل إلى مرحلتين: 

  Prespeachمرحلة ما قبل الكالم و اللغة  األولى:المرحلة  

اة وهي والمناغ ال وهي الصراخ أو البكاءوتشمل السنة األولى من العمر وتقسم إلى ثالثة أشك
، عادة ما يفهمها الناس بطرق مختلفة فيعملون على تعزيزها واالهتمام سلوكات عالمية غير متعلمة

ظهار عالمات السرور واالستحسان لها مما يساعد على تحريفها لتتحول إلى كلمات ذات  بها وا 
 .الثانيةالسنة معنى مع نهاية السنة األولى وبداية 

 المرحلة اللغوية وتشمل تعلم المهارات اللغوية اآلتية: الثانية:المرحلة 

يتعلم الطفل كلماته األولى مع نهاية السنة األولى وبداية السنة الثانية وعادة مرحلة الكلمة:  -8
هذه الكلمات مع حاجاته األساسية كالطعام ومناداة األم واألب . ويتباين األطفال ما ترتبط 

( كلمة مع نهاية السنة الثانية و 062في عدد الكلمات التي ينطقونها ويقدرها العلماء ب )
 ( كلمة مع نهاية السنة الثالثة.262)

. يستخدم األطفال شهراً  02إلى  81: في هذه المرحلة الممتدة من مرحلة الكلمة الجملة -0
كلمة واحدة لتدل على عدد من األشياء واألحداث أو الظواهر المحيطة بهم. ومن 
خصائص هذه المرحلة أن تكون األفعال مقترنة بالحركة وتكون للكلمة عدة وظائف 

 كاإلخبار عن شيء ما أو طلب شيء ما أو السؤال.
تطوير جمل قصيرة بسيطة التركيب : يبدأ األطفال مع نهاية السنة الثانية بمرحلة الجملة -7

بحيث يربطون كلمتين أو ثالث كلمات أساسية لتكون جملة ذات معنى، لكن دون مراعاة 
قواعد اللغة، وهي كما يشبهها البعض تشبه لغة البرقيات. ويتميز نمو الجمل في هذه 

ع منتصف المرحلة بالبطء الشديد في بداية المرحلة ثم ما يلبث أن يزداد بسرعة عالية وم
السنة الثالثة تبدأ جمل الطفل بزيادة عدد كلماتها وتشمل األسماء واألفعال والضمائر مع 
مراعاة قواعد اللغة كالتذكير و التأنيث وحروف الجر بدرجات متفاوتة من طفل آلخر ومع 
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دخول السنة الرابعة يصبح الطفل كثير الكالم والثرثرة وكثير األسئلة من أجل التعلم 
طالع لما يجري حوله وعندما يصل إلى ست سنوات تصبح لغته قريبة من لغة واالست

 سن المدرسة. الراشدين وتزداد حصيلته اللغوية بشكل ملحوظ مع بداية
 (.055، 0222)العتوم ، 

دراك المعاني  لما تقدمو  يجب االهتمام باإلعداد اللغوي للطفل فنساعده على التفكير الصحيح وا 
كون إعدادًا جيدًا يؤهله يالسيما في مرحلة رياض األطفال ف حصوله اللغوي.والمفاهيم وزيادة م

للنجاح في تعلم القراءة والكتابة التي تعد من المهارات األساسية التي ينبغي تعلمها في الصفوف 
 الثالثة األولى من التعليم األساسي وعليها يرتكز نجاح الطفل في مراحل تعلمه الالحقة. 

  (.65، 0288ون، )جاب اهلل وآخر 
 :اللغة بالتفكير عالقة

قد شغلت عالقة اللغة بالتفكير وثيقًا ال يمكن الفصل بينهما و  يرتبط التفكير باللغة ارتباطًا عضوياً 
 ؟اآلخر لتحديد أيهما أكثر تأثيرًا في نةاألزمعبر من الباحثين في مختلف المجاالت و بال الكثير 

 :المواقف األربعة اآلتيةبة في اإلجا قد اتضحت؟ و اللغة أم التفكير

يرى أصحاب هذا الموقف أن اللغة أكثر تأثيرًا في التفكير ويرون أن اللغة هي نتاج  -1
 الحضارة ، فالشعوب الزراعية تسود لغتهم المفردات الخاصة بالزراعة.

يرى أصحابه تغليب جانب التفكير في التأثير باللغة وأن التفكير سابق على اللغة التي  -2
 دورها في التعبير عنه. ينحصر

يعتقد أصحابه بعدم الفصل بين اللغة والتفكير والتأكيد على الصلة بينهما وأشار هؤالء إلى  -3
أن اللغة خارجية وداخلية ، واللغة الخارجية هي األصوات المنطوقة و اللغة الداخلية هي 

 التفكير.

ل ، فكرتبادلة من حيث التأثييرى أصحاب هذا الرأي أن العالقة بين التفكير واللغة عالقة م -4
 به. منهما يؤثر في اآلخر ويتأثر

ب تأثير أحدهما على اآلخر ويؤكد على ، فهو ال ُيغلِّ قف الرابع هو األكثر دقة من غيرهوعليه فالمو 
 (111،  1221أن التأثير بينهما متبادل وأن التفاعل بينهما أمر واقع. )عبد الهادي وآخرون ، 

ر حين نشر يفكتأفضل استنارة للتفاعل بين اللغة وال  Vygutskyفيجوتسكي  قدم عالم النفسقد و 
 :هما ى أن للغة وظيفتين مستقلتينأر و  8972كتابه الفكر واللغة عام 

 من بني البشر. االتصال الخارجي مع األتراب -8
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 االستخدام الداخلي ألفكار المرء. -0

يستخدمان نفس الشيفرة اللغوية، ومن  معجزة اإلدراك البشري تكمن في أن هذين النظامين ووجد أن
ى فيجوتسكي أن اختزان الكالم أثما يمكن ترجمة الواحد منهما إلى اآلخر بدرجة ما من النجاح. ور 

لما يحدث، ويفوق في هذا فكرة بياجه األساسية القائلة المتمركز حول الذات هو وصف أكثر دقة 
ومن الدالئل التي  لكالم االجتماعي.اءة ابأن الكالم المتمركز حول الذات إنما يختفي في عب

الكبار أحيانًا يرتدون إلى حل المسائل الصعبة فإن األطفال و يسردها فيجوتسكي أنه عند محاولة 
التحدث بصوت مسموع، كذلك األفراد الذين يعيشون بمفردهم ويكونون محرومين من الوظائف 

، 8990)جرين، أنشطتهم أو نياتهم. ن بتعليق علىاالجتماعية للحديث يجدون أنفسهم يتلفظو 
886- 802) 

راء فيجوتسكي أن الكالم الشخصي )المتمركز حول الذات( يختفي أو وتفيد األعمال التي تلت آ
المظهر في مرحلة الطفولة المتوسطة، بحيث يصبح جزءًا من بدل بالكالم داخلي الوجهة أو ُيستَ 

ت ومخططات التعامل مع المواقف والمهام والخبرات والمعتقداالنفس خاصة الكالم المتعلق باألفكار 
أن الكالم الشخصي . ومع ذلك هناك الكثير من الشواهد الحديثة األنشطة التفاعلية المختلفةو 

يستمر بعد مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة على األقل. لكن غالبًا يتم قمعه من خالل الضغوط 
. صفعامل الفظ مع ما ُيْعَرف بالتفكير بصوت مرتفع في الاالجتماعية و على سبيل المثال يتم الت

 . (6، 0282)جاي، 
  :راءةـــــقــال

فإن القراءة  اإلنسانيةإذا كانت اللغة من أهم اإلنجازات البشرية ألنها الحامل للحضارة والثقافة 
عظيم و رث المهارة قائمة على اللغة هي التي مكنت اإلنسان من تسجيل و حفظ هذا اإل بوصفها

اإلنسانية مضاعفة الخبرة لتواصل والترابط بين أفراد المجتمع و افالقراءة أداة  ضافة المستمرة عليه.اإل
تاع و نقل التراث من جيل االستمو وسيلة من وسائل التعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم والتذوق و 

، ولذلك ُتَعد مهاراتها من أهم االنفعالي للفردمن أهم عوامل النمو العقلي و  كما أنها ُتَعد إلى آخر
 .(0220)عبد الوهاب و آخرون،  يمتلكها الفرد في المجتمع الحديثالمهارات التي 

يمكن تقسيم تعريفات و  ،لكلمات ) فك الرموز ( و الفهمللقراءة هما: تعرف ا مكونان أساسيانهناك 
 فك الرموز أم الفهم. طبقًا ألي الجانبين ُيرِكز عليه القراءة

 نها فك الرموز الذين نادوا بتعريف القراءة على أ( أحد علماء النفس القالئل 8910َعد كرودر )و يُ 
فذكر أن سيكولوجية  تشابه بين سيكولوجية القراءة وسيكولوجية طريقة بريل للمكفوفينأشار إلى الو 

ر ب أن تقتصتطبيق األنساق. وعليه فعملية القراءة يجل ال تتضمن معلومات كاالستنتاج و قراءة بري
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حدث بداًل من ذلك، هو أن سيكولوجية القراءة  هي األخرى على عملية فك الرموز، لكن الذي
 .(2، 8991، كاتسكامهي و نقاًل عن: ) لتفكير المرتبط بالكلمة المطبوعة أصبحت دراسة ا

 تطور مفهوم القراءة:

أوجزها و القرن العشرين  ان القراءة فيالتطورات الهامة التي حصلت في ميد (7991حمدان )أورد 
 باآلتي:

. وفي إلى الحروف الهجائية و النطق بها: وقف مفهوم القراءة عند حدود التعرف المرحلة األولى
ضوء ذلك كان تعليم األطفال يقتصر على تعليم الحروف الهجائية و تمكينهم من التعرف على 

 .و كتابتها عن طريق محاكاة المعلمالحروف 

: تطور المفهوم ليشمل فهم المادة المقروءة في ضوء نمو الطفل وتطوره . والفهم هنا المرحلة الثانية
يعني التعبير الذي فهمه الطفل من التعرف على الرموز المكتوبة و يكون على شكل كلمات مرادفة 

 .و التي ُتعبر عن المعنى المقصود للكلمات المكتوبة

معاني المادة المقروءة و مناقشتها و نقدها، حيث لم اتسع المفهوم ليشمل تحليل  :المرحلة الثالثة
 يعد المتعلم ُمستقِباًل لما يقرأ ، لكنه أصبح يتدخل فيه تدخاًل واعيًا.

: أصبح المفهوم أشمل حيث أمكن اإلفادة من المادة المقروءة في حل المشكالت المرحلة الرابعة
التصرف في المواقف هم و ينًا على الفمعوأصبحت القراءة مصدرًا للخبرة و ، مالتي تواجه المتعل

 .الحياتية

 تمتاع بالمادة المقروءة و تذوقهاتطور مفهوم القراءة ليشمل القراءة ألجل االس المرحلة الخامسة :
السكينة إلعمال العقل فيها وتتم دون إجبار المعلم وال تخضع ي قراءة صامتة ُيغلفها الهدوء و هو 

 .(562، 8993، حمدانة االستقالل القرائي. )لمتطلبات دراسية، وهي ُتمثِّل قم
 (النماذج المفسرة لفهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة)مراحل تطور القراءة لدى األطفال 

 أولا: النموذج التركيبي )من أسفل إلى أعلى(

مثير  النماذج التركيبية تنظر إلى فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة على أنها عملية تدريجية تبدأ بتتبع
سمعي أو بصري. و تجري الُمدخالت األولية عبر سلسلة من المراحل التي الكلمة ثم االنتقال إلى 
العبارات و الجمل و ينتهي بالحصول على المعنى اإلجمالي للنص. والقارئ هنا ُمستقِبل سلبي 

ت المستويات وهذا النموذج يساير النظرة التقليدية للقراءة على انها تقوم على بعض المهارات ذا
 الدنيا مثل التعرف و فك الرموز.

 ثانياا : النموذج التحليلي )من أعلى إلى أسفل( 
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النماذج التحليلية تؤكد على أهمية الرموز الخطية باإلضافة إلى األنساق المعرفية و االستنتاجات 
 مات.القيام بالتنبؤات حول ما يعالجه من معلو يح للمتعلم إمكانية وضع الفروض و التي تت

الفهم وفق هذا النموذج يساير النظرة الحديثة للقراءة على أنها تقوم على المهارات ذات المستويات ف
 معالجة المعلومات. ليا مثل وضع الفروض والتنبؤات و الع

  :ثالثاا: النموذج التفاعلي

لمستويات إلحاطة باهذا النموذج يقتضي أن يكون القارئ ماهرًا في تعرف الكلمات باإلضافة إلى ا
. أي أن عملية الفهم وفق هذا النموذج تتفاعل فيها ة المفاهيمية ليكون قارئًا جيداً المعرفالعليا للغة و 

متتابعة من أسفل إلى أعلى. بينما تكون المعالجة أعلى إلى أسفل و المعلومات في االتجاهين من 
على الرغم من أن جة متزامنة. نموذج التفاعلي معالالتحليلي، تكون في الفي النموذجين التركيبي و 

هذا النموذج أكثر تعقيدًا إال أنه األفضل بحسب نوعية العمليات العقلية المستخدمة في المهام 
)الحالق،  ؛( 3، 8991، كاتس. )كامهي و ويتم تطوير برامج حاسوبية مماثلةالمعقدة كالقراءة. 

0282 ،025). 



 

11 

 اإلطار النظري الثانيالفصل 

  :مبادئ وأسس تعلم القراءة

 يجب أن تتصف بالطالقة. أولا: القراءة 

يجب أن تقوم القراءة على الطالقة ولذلك فالقراء المهرة هم الذين يستطيعون التعرف على الكلمات 
ليست شعورية تعتمد على بذل بسهولة وهذا األمر يتطلب أن تكون عملية تحديد الكلمة لديهم آلية و 

إنه سوف يفقد التركيز على ية الكلمات ف، لذلك نرى أن القارئ إذا ركز على شكل الكلمة أو بنالجهد
 .المعنى

 : القراءة عملية بنائية تراكمية. ثانياا 

تعد القراءة عملية بنائية تراكمية ألنها تقوم على استحضار المعنى من النص المكتوب أو المطبوع 
قرؤه ولذلك يجب على القارئ أن ينشئ أو ينتج أو يولد أو يبين أو يقيم المعنى في النص الذي ي

 اعتمادًا على المعرفة والخبرة السابقة لديه.

 . : القراءة عملية استراتيجيةثالثاا 

ين يغيرون من أسلوبهم القرائي اعتمادًا على طبيعة النص والغرض منه ذإن القراء المهرة هم ال
مثل هذه ودرجة تعقيد المادة ومدى إلفتهم بها، وأما بالنسبة لذوي صعوبات التعلم فإنهم يفتقرون إلى 

قدونه كثيرًا خالل االستراتيجيات كما أنهم أقل إعمااًل لعامل المعنى وفهم السياق ومحدداته ولذلك يف
، كما أنهم أقل قدرة على ربط معارفهم وخبراتهم السابقة بموضوع مادة القراءة ويرى عملية القراءة

 . جراء هذا الترابطال يمكنهم من إ العلماء أن ذلك يرجع إلى ضعف بنائهم المعرفي الذي

  :رابعاا: القراءة تقوم على الدافعية

تتطلب عملية القراءة استمرار تركيز االنتباه خالل القراءة وهذا التركيز لن يتحقق ما لم يكن النص 
أفكار جديدة. ونظرًا ألن التالميذ ذوي هتمام القارئ أو يحمل له معان و موضوع القراءة مثيرًا ال

رون إلى الدافع نحو القراءة الذي يرجع إلى ضعف حصيلتهم المعرفية التي صعوبات التعلم يفتق
يستوعبونها ويرجع من جهة أخرى إلى شعورهم بالقلق والتوتر الناتج عن ضعف فهمهم لموضوع 

المعلم أن يختار للتالميذ  ى، لذلك يجب علكونون اتجاهات سلبية نحو القراءةالقراءة مما يجعلهم ي
جيدة للقراءة  اً نماذج يقدم لهمقليًا ومعرفيًا ووجدانيًا، و م نصوصًا قرائية ممتعة عذوي صعوبات التعل

 على محاكاتها وتقليدها. همحثيالفعالة داخل الصف و 
 خامساا: القراءة عملية مستمرة. 

لى استمرار تتحسن مهارات القراءة تدريجيًا اعتمادًا على النمو العقلي المعرفي من جهة وع
، وهذان العامالن تتمثل مكوناتهما األساسية في اإلدراك البصري واإلدراك هة أخرىممارستها من ج
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. ؤدي إلى رفع كفاءة عملية القراءةالسمعي والفهم اللغوي والحصيلة المعرفية وجميع هذه األمور ت
 (.220، 8991)الزيات، 

 مستويات القراءة. 

تنقسم إلى ثالثة مستويات متدرجة ( أن القراءة 72، 0282في )أحمد،  0227أوضح أبو رخا   
 هي كاآلتي:

  Free Reading Levelمستوى القراءة الحرة  -8
يستطيع الطفل في هذا المستوى أن يقرأ بصورة مالئمة بدون مساعدة من المعلم أو توجيه منه 

تقريبًا، كما يصل معدل التعرف على الكلمات  % 92ويصل مستوى التعلم في هذا المستوى إلى 
 تقريبًا.  % 99إلى 
  Instructional Reading Level .مستوى القراءة التعليمي -0

يستطيع الطفل في هذا المستوى أن يقرأ بصورة مالئمة مع مساعدة وتوجيه المعلم ويجب في هذا 
كما يجب أن يصل فيه معدل التعرف  % 36المستوى أن يصل معدل الفهم القرائي إلى حوالي 

  % 96على الكلمة إلى حوالي 
  Frustration Reading Level  .مستوى القراءة المحبط -7

ال يستطيع الطفل في هذا المستوى أن يقرأ بصورة مالئمة ولذلك تظهر عليه عالمات التوتر وعدم  
وأيضًا يقل معدل تعرفه على  % 62االرتياح ، كما يقل معدل فهمه القرائي وفقًا لهذا المستوى عن 

ذكر أن األطفال ذوي صعوبات التعلم في القراءة يقعون في هذا والجدير بال % 92الكلمات عن 
  .المستوى

  :الفهم القرائي

عملية تدور داخل عقل القارئ وهذه العملية تشمل " :الفهم القرائي أن (هــ8207أوضحت الجرف )
الربط بين رموز الكلمات ومعانيها، كما تشمل التقاط معنى الوحدات الصغيرة لألفكار من النص 

لمقروء والتي تشكل في مجموعها فكرة كبيرة موحدة ، وكذلك تتضمن اختيار المعنى الصحيح ا
 أو وتنظيم األفكار أثناء القراءة وتذكر واسترجاع هذه األفكار واستخدامها في نشاط حاضر

 أن هناك نظريتان تفسران فهم المادة المقروءة هما: و  .مستقبلي"
عملية كلية واحدة ال يمكن تجزئتها وتعتمد على  لقرائيالفهم ا : تعتبر أنالنظرية الكلية -

المعرفة والمعلومات الموجودة في ذهن القارئ والتي يستخدمها أثناء القراءة، بمعنى أنه 
 هناك تفاعل مستمر بين القارئ والمادة المقروءة أثناء عملية القراءة.
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الرغم من ذلك يمكن تجزئتها الفهم القرائي عملية معقدة وعلى  : ترى أنالمهارات المنفصلة -
إلى عدة مهارات فرعية مثل القدرة على تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار التفصيلية األخرى 

 (.52، 0282في النص. )أحمد، 

  :مجموعة من التعريفات للفهم القرائي منها( 0225)سعدأورد 

مح لألفراد مجموعة من المهارات العامة التي تسبأنه " ( (Bormouthتعريف بورموث  -
ظهارها   للغة المكتوبة"  ةكنتيجباكتساب المعلومات والمعارف وا 

من حيث المعنى تفسير الجملة تفسيرًا عميقًا بأنه " (Word Huff)تعريف ورد هوف  -
  ."والتراكيب اللغوية

بأنه "عملية التقاط معنى اللغة المكتوبة أو المنطوقة فهو عملية   (Corol)تعريف كارول -
ن العمليات العقلية للتعرف على المعاني وتقويم المعاني المعروضة واختيار مركبة تتضم

 المعاني الصحيحة "
،  بأنه "نتاج التفاعل بين إدراك الفرد للرموز التي تمثل اللغة ( (Harrisتعريف هاريس  -

 (96-92، 0225)سعد، .  والمهارات اللغوية والمعرفية"

هم القرائي هو نشاط عقلي يتم فيه الربط بين : أن الفAnderson (8997)أندرسون  يذكر
حداث مواءمة و المعلومات المرئية المكتوبة والمعلومات المخزنة  مماثلة بينهما عنها في الذاكرة وا 

لكي يتمكن القارئ من التفاعل مع النص المقروء وتحليله و استنتاج المعاني الضمنية فيه واالنتهاء 
ات معرفة اتجاهات الكاتب منه، وتوضيح العالقوضوع المقروء و الفكرة العامة للممن ذلك بمعرفة 

 (61، 0282احمد، نقاًل عن: ) .المنطقية بين عناصره

يجاد المعنى يشمل الربط بين الرمز والمعنى و  أن الفهم القرائي (8993)يذكر يونس، وآخرونكما  ا 
م هذه األفكار بعد تذكرها في من السياق واختيار المعنى المناسب وتنظيم األفكار المقروءة واستخدا

األنشطة الحاضرة والمستقبلية، ويعتمد النجاح في عملية الفهم على مهارة إدراك الكلمات ودافعية 
سهولة أو صعوبة  القارئ، كما يعتمد أيضًا على النضج العقلي للقارئ وحصيلته اللغوية ومدى

 .(69، 0282أحمد، نقاًل عن: ) .المادة المقروءة

 لمؤثرة في الفهم القرائي.العوامل ا

  .القدرة العقلية -
  .الخبرة السابقة -
  .النضج العام للقارئ المتمثل في النمو الجسمي و العقلي و االنفعالي و االجتماعي -
  .العوامل العاطفية وتشمل مفهوم الذات وتأثير المعلم و المادة الدراسية -
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  .العوامل االقتصادية واالجتماعية -
كاإلعداد المناسب للمعلمين واستراتيجيات التدريس ومدى التركيز على  العوامل التربوية -

  .مهارات القراءة
  .الدافعية لدى الطلبة والمعلمين -
النص )محتواه ولغته و بنيته( وتشمل كمية المعلومات وكثافتها وتقاس بطول القطعة  -

 وطريقة العرض والتفاعل بين الكاتب والقارئ.
  .المعرفية ذالتلميمناسبة النص لخلفية  -
 .في إجراء التقويم ويشمل الغرض من القراءة وأهدافها المطلوبة المهمة -

   .(023، 0282)الحالق، 

أنه يمكن استثارة وتنشيط الفهم القرائي من خالل التركيز على المبادئ  (8991الزيات ) يرىو 
 اآلتية: 
ره القارئ معرفيًا خالل : يعتمد الفهم القرائي على ما يستحضالفهم القرائي عملية معرفية -1

موقف القراءة ؛ ويتضمن هذا المبدأ خبرات القارئ وخلفيته المعرفية والمعرفة المناسبة 
 .التي يحتويها النص موضوع القراءةللتراكيب اللغوية 

: الفهم القرائي هو عملية الوصول إلى المعنى من خالل اللغة الفهم القرائي عملية لغوية -2
من اليمين إلى اليسار في قراءة النص العربي فإن العقل يتحرك  وبينما تتحرك العينان

بالتفكير دائريًا ومستعرضًا وهناك أفكار معينة وكلمات معينة تحمل وتعالج حتى يتم 
 استكمال عملية التفكير.

: هناك عالقة وثيقة بين القراءة والتفكير، والقراءة نوع من حل رالفهم القرائي عملية تفكي -3
في حل المشكالت يستخدم الفرد المفاهيم ويطور ويختبر الفروض ويعدل المشكالت، ف

 المفاهيم ويستنتج المعاني. ومن هنا يمكن القول أن القراءة نشاط ذهني موجه.
: يجب أن يكون القارئ إيجابيًا ونشطًا خالل الفهم القرائي يتطلب تفاعالا نشطاا مع النص -4

ة، ويتم ذلك من خالل تأليف وتوظيف خلفيته القراءة ومتفاعاًل مع النص موضوع القراء
 المعرفية في المعلومات الواردة في النص موضوع القراءة. 

وتعني الطالقة في القراءة قدرة القارئ على التعرف  الفهم القرائي يعتمد على الطالقة الذهنية: -5
لمعنى على الكلمات بسرعة وقراءة الجمل والفقرات الطويلة بطريقة متصلة حتى يستكمل ا

الكامن في الفقرات أو النصوص موضوع القراءة اعتمادًا على الحضور الذهني للقارئ. ويعاني 
األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة من ضعف الطالقة في القراءة بسبب ضعف قدراتهم في 

 (252، 8991مات وانخفاض مستوى الفهم لديهم. )الزيات، التعرف على الكل
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 عمليات الفهم القرائي.

 العمليات الخمس اآلتية للفهم اِلقرائي:( 0225سلطان )أوردت 

العمليات الجزئية: وهي عبارة عن اختيار وحدات صغيرة من الجملة للتذكير بها وهي تهتم -8
بفهم الفكرة و اختيارها من الجملة وتذكرها. وتتضمن عمليتين فرعيتين هما: التركيب أي 

  .االختيار الجزئيو  .يدةتركيب الكلمات مع بعضها لتكوين جملة مف
العمليات التكاملية: تعنى باستنتاج العالقات بين أجزاء الجملة وتتضمن ثالث عمليات -0

 فرعية هي:
 العائد: مثل الضمائر و أسماء االشارة و األسماء الموصولة  -أ

 الروابط: وهي العالقات التي تربط أجزاء الجملة مثل السببية والتمييز والتأكيد  -ب
  .استنتاج معلومات من عالقات الجمل لتكوين روابط غير مصرح بهااالستنتاج:  -ت

  .العمليات الكلية: تحديد طريقة تنظيم النص القرائي وتلخيصه-7
العمليات التفصيلية المكملة: وتختص بتقديم استنتاجات غير مقيدة بهدف الكاتب وتتضمن -2

 خمس عمليات فرعية هي: 
  .افتراض ما سيحدث -أ

  .ابقة معتمدة من خلفية القارئ المعرفيةاإلكمال بمعلومات س -ب
  .التصور الذهني الذي يختص بالتعبيرات المجازية والتعبيرات الحقيقية -ت
  .االستجابة االنفعالية للمقروء -ث
  .مستوى استجابات التفكير مثل: التطبيق والتحليل والتركيب و التقويم -ج

اتيجية المناسبة وتقويمها وتعديلها العمليات الذهنية المصاحبة للتعرف: اختيار القارئ لإلستر -6
 (0225،06)سلطان،ليمارس القراءة بطريقة يستطيع من خاللها السيطرة على درجة فهمه.

 .(9، 0226، تي: كما ذكر )الدليمي والوائليوقد صنف بلوم عمليات الفهم القرائي على النحو اآل

  .النصالتعليل: محاولة إقناع القارئ نفسه باألفكار التي قرأها في -8
 .حل المشكلة: محاولة القارئ إيجاد حلول للتساؤالت التي تظهر له أثناء قراءته النص-0
تشكيل المفهوم: العمليات الذهنية التي يقوم بها القارئ ليكون قادرًا على تطبيق المعرفة في -7

عادة تشكيل مخزونه المعرفي   .النص وا 
  .التعرف على عالقة السبب بالنتيجة في النص المقروء-2

أكثر التصنيفات شهرة ويتضمن من  (Charles and Weiner)ويعد تصنيف وينر وتشارلز
 المهارات القرائية اآلتية: 
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جابة عن أسئلة الجمل يقوم بها القارئ من أجل اإلالتصفح: وهو قراءة سريعة للفقرات و  -8
 محددة في ذهنه قبل القراءة.

  .ةيد الفكرة الرئيسوين بعناية لتحدالمراجعة: وتكون بالنظر إلى العنا -0
  .ةالفكرة الرئيسالقراءة لتحديد  -7
القراءة للحصول على التفاصيل والمعلومات: وتتمثل بقراءة كل فقرة بالتفصيل لتحديد  -2

  .الحقائق التي تمد القارئ بصورة واضحة وفهم تفصيلي للموضوع
الفقرات ترتيبًا : ألنه يساعد على فهم المادة المقروءة كإعطاء التعرف إلى نماذج الفقرات -6

 زمنيًا أو مكانيًا حسب األهمية أو خليطًا من هذه النماذج. 
اق وتلميحاته المختلفة من االستنتاج: وهو عملية يقوم بها القارئ للربط بين إشارات السي -5

وبين عالقات الجمل من ناحية أخرى وذلك للحصول على المعنى المطلوب من  ناحية
إنما يحاول أن يقرأ ما بين السطور ويفهم هر التفاصيل ستنتاج ال يكفيه ظاالنص. واال

 الغرض الحقيقي للكاتب.
فهم اللغة المجازية: وهي لغة ال تستخدم المصطلحات المباشرة وال تعني المعنى الحرفي  -3

إنما إلضفاء الطابع جعل المعنى أكثر وضوحًا وجاذبية ستخدم غالبًا لالصريح وهي ال تُ 
 يه واالستعارة والكناية. الجمالي على النص كالتشب

التنبؤ بالنتائج: ويعني القدرة على التنبؤ بالنهايات واستخالص النتائج من خالل ما يقوله  -1
 الكاتب.

القيام بالتعميمات: وهي طريقة للتعمق في فهم المعنى ويكون ذلك عن طريق إعطاء  -9
درة على جعلها تفاصيل أكثر من مجرد ما يذكره الكاتب. والتعميم يعطي المعلومات الق

 أكثر اتساعًا وعمقًا.

رأي الكاتب وينقده نقدًا دقيقًا هدفه في ذلك  القارئ ينبغي أن يناقش تقويم األفكار:-82
 (.025، 0282)الحالق،  الفهم واالستيعاب.

  .(807، 0225كما أوردها ) العيسوي و الظنحاني،  مستويات الفهم القرائي

 تضمن: أولا : مستويات الفهم األفقي وت

كلمة لكل من فهم معنى الكلمة: ويتمثل في مراعاة مقتضى الحال الذي جاءت فيه ال -8
 .الكاتب والقارئ معاً 

ها و ترتيب هذه فهم معنى الجملة: ويعتمد فهم الجملة على فهم الكلمات التي تتكون من -0
 .الكلمات وتتابعها
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ل وفهم تنظيم الكاتب فهم معنى الفقرة: وهذا يتطلب فهم الترتيب الذي جاءت به الجم -7
 .د الفكرة الرئيسة التي تعبر عنهاألفكاره ومعرفة ما تحاول الفقرة الحديث عنه ومن ثم تحدي

فهم الوحدات األكبر )الموضوع أو النص( وهذا يتطلب فهم مكونات الموضوع جميعها  -2
 الكلمات بوصفها أجزاء من الجمل، والجمل بوصفها أجزاء من الفقرات، التلميذفيفهم 

والفقرات بوصفها أجزاء الموضوع ؛ ثم يربط بينها في تكامل وتداخل ونظام متناسق لتكوين 
 صورة واضحة عما يقرأ.

 ثانياا : مستويات الفهم الرأسي وتتضمن:

يعني فهم الكلمات والجمل والمعلومات و األحداث كما وردت مستوى الفهم الحرفي:  -8
 صراحة في النص . 

على الربط بين المعاني واستنتاج العالقات  التلميذيقصد به قدرة  مستوى الفهم االستنتاجي: -0
 بين األفكار لفهم النص.

مستوى الفهم النقدي: يقصد به إصدار حكم على المادة المقروءة لغويًا ووظيفيًا وتقويمها  -7
 من حيث جودتها ودقتها ومدى تأثيرها على القارئ وفقًا لمعايير مضبوطة ومناسبة. 

ف بأنه الفهم القائم على خبرة تأملية جمالية تبدو في إحساس َعرَّ التذوقي: ويُ مستوى الفهم  -2
القارئ بما أحس به الشاعر أو الكاتب وهو سلوك لغوي يعبر به المتعلم عن إحساسه 

 بالفكرة التي يرمي إليها النص والخطة التي رسمها للتعبير عن فكرته. 
لحقائق والمعلومات والمفاهيم للوصول إلى مستوى الفهم اإلبداعي: ويشير إلى استخدام ا -6

التنبؤ بأفكار جديدة يمكن الحكم عليها  ل جديدة لمشكالت وردت في النص أوحلو 
 بالصواب أو الخطأ. 

 ( مهارات الفهم القرائي على النحو اآلتي: 320، 8995ويحدد: )جاب اهلل، 
  .أولا: مهارات على مستوى الكلمة

  .تحديد معاني بعض الكلمات -8
  .بيان العالقة بين كلمتين ونوع هذه العالقة -0
  .تحديد مضاد بعض الكلمات -7
  .القدرة على تصنيف الكلمات في مجموعات متشابهة في المعنى -2

  .ثانياا: مهارات على مستوى الجملة

  .تحديد هدف الجملة وفهم داللتها -8
  .نقد ما تتضمنه الجملة من معاني -0
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  .صوصربط الجملة بما يناسبها من معان ون -7
  .دراك العالقة الصحيحة بين جملتين ونوع هذه العالقةإ -2
القدرة على تصنيف الجملة وفق ما تنتمي إليه من مبادئ، مثال ذلك: إن قول جمال الدين  -6

 األفغاني "ال جامعة لقوم ال لسان لهم" يتفق مع أحد اآلراء اآلتية:
  .صعوبة إنشاء الجامعة -أ

  .همية تفعيل الجامعةأ -ب
  .حاد القوميضرورة االت -ت
  .عناية األمة بلغتها -ث

  .ثالثاا: مهارات على مستوى الفقرة

  .وضع عنوان مناسب للفقرة -8
  .تحديد ما تهدف إليه الفقرة -0
  .تحديد األهداف األساسية في الفقرة -7
  .تقويم الفقرة في ضوء ما تتضمنه من أفكار و آراء -2

  .إدراك ما بين السطور من أفكار ضمنية غير معلنة -6

في مدى تمكنهم من هذه المهارات سواء الخاصة بحجم المقروء أو تلك المتعلقة  وت القراءيتفاو 
الغاية من تحديد مستويات الفهم القرائي ومهاراته هو تبسيط ، و بمستويات العمق والتفكير لدى القارئ

تخدام فهمها ومناقشتها وتسهيل مهمة المعلم في إعداد أهداف تعليم القراءة وفي التدريب على اس
)العذيقي،  طرائق التدريس في الفهم القرائي وصياغة أسئلة تعليم القراءة في ضوء تلك المهارات.

0229  ،27) 

وتجد الباحثة أن القارئ ال يشعر أنه ينتقل من مستوى إلى آخر في مهارات الفهم القرائي، لكن 
 تحديد هذه المستويات يهدف إلى:

عية التي يحتاجها التلميذ لتحسين مهارات الفهم القرائي تحديد نوع الخبرات و المهارات الفر  -8
 لديه.

 اختيار النصوص المالئمة.لمناهج في إعداد أهداف القراءة و تسهيل مهام واضعي ا -0

 استخدام الطرائق و االستراتيجيات المناسبة في عملية التعلم والتعليم في مادة القراءة. -7

 هداف تعليم القراءة بحسب المرحلة العمرية. أويمية وأدوات قياس تتناسب و تطوير أسئلة تق -2
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القصور في الفهم القرائي  وتزداد أهمية هذا التحديد بالنسبة لتعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم ألن
من أكثر المشكالت التي تواجه التالميذ ذوي صعوبات القراءة. حيث يعانون ضعفًا في فهم 

ًا غير متعمق للتراكيب اللغوية، كما تنخفض لديهم النصوص القرائية، ولذلك يكون فهمهم سطحي
القدرة على فهم معاني الكلمات من السياق، باإلضافة إلى ضعف قدرتهم على تكوين جمل ذات 

 (69، 0282معاٍن مفهومة. )أحمد، 

 . لصف الخامس األساسيل مجال القراءة والفهم والمحفوظاتمعايير منهج اللغة العربية في 

تحديد احثة على المعايير الوطنية لمنهج العربية لغتي لصف الخامس االساسي في واعتمدت الب   
المعايير المستويات المعيارية هذه حددت وقد  .الدراسةهذه المستخدمة في  يم القرائمهارات الفه

ولماذا عليه أن  ؟مالذي ينبغي أن يتعلمه المتعلم تساؤلين: عنتعليم باإلجابة دة الالتي تضمن جو 
جاءت قد قابلة للمالحظة والقياس. و مه؟ في كل مرحلة من مراحل التعليم وتحديد نواتج يتعل

 المعايير الخاصة بالقراءة والفهم القرائي في مرحلة التعليم األساسي على النحو اآلتي:
 : يقرأ نصًا مكتوبًا في مستندات مختلفة ، أو يتلوه محفوظًا. المعيار األول

ع من المتعلم أن يكون قادرًا ة صامتة و جهرية بسرعة مناسبة ، يتوق: يقرأ قراء(3معيار خاص)
 :على

  يقلع عن تحريك الشفتين في أثناء القراءة الصامتة 
  يقلل الزمن الذي يحتاجه للبحث عن إجابة السؤال في نص معين 
  يقرأ الجمل من دون تعثر أو تلعثم 
 يطبق قواعد الوقف وأساليب الكالم 
 ريف بما بعدها بيسر يصل ما قبل أل التع 
  يقرأ نصًا من خمسة عشر سطرًا في وحدة فكرية متكاملة 
  علمي –إبالغي  –يقرأ جميع أنواع النصوص قراءة صامتة وجهرية سليمة ) نص أدبي- 

 مسائل حسابية ( بسرعة مناسبة 
 مستفيدًا من عالمات الترقيم   يمثل دورًا صغيرًا تدرب عليه في مسرحية 
 ت من الشعر دفعة واحدة يحفظ خمسة أبيا 
  يحفظ قصيدة من عشرة أبيات على مراحل 

ع من المتعلم : يستخدم مصادر المعلومات المختلفة والمستندات المكتوبة ، يتوق(4معيار خاص) 
 :أن يكون قادرًا على
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 كتيبات التشغيل -يعرف أنواع المستند المكتوب وأسباب استخدامها ) التعليمات- 
 بطاقات الدعوة االحتفاالت واألعراس  –الشخصية الرسائل  -الكراسات

 مهندس الضوء(-مهندس الصوت-المخرج-يتعرف مفهوم الحلقة التلفزيونية ) المصور 
 المزيدة واألسماء أيًا يكن عدد حروفها ) معاجم اللغة م المعجم لفهم األفعال المجردة و يستخد

 اللغات ( ةتعددمالواحدة و 
 وألـ  يستخدم آلة التسجيل والفيديوDVD والحاسوب 

 .مستخدمًا التفكير النقدييحلل مستندًا مكتوبًا : المعيار الثاني

يتوقع من المتعلم أن  .: يحلل السؤال المطروح مستندًا إلى األفعال المستخدمة فيه(7معيار خاص)
 يكون قادرًا على : 

  يميز األفعال الطلبية المستخدمة في السؤال عن غيرها 
 لسؤال والسؤال نفسه يفرق بين مقدمة ا 
  يمهد لإلجابة عن السؤال 
  يصوغ طلب المساعدة بأفعال طلبية 

يتوقع من  .صصاًل، في أنواع مختلفة من النصو فم: يفهم المقروء فهمًا مجماًل و (2معيار خاص )
 :قادرًا على المتعلم أن يكون

  يتعرف األلوان وتناسقها في اللوحة 
  يحدد موضوع النص بدقة 
 تعبر عن موضوع النص ) بعض المعاني التضمينية (  يختار جملة 
  يعطي معلومات محددة بعد القراءة الصامتة من النص 
  يقسم النص من حيث نوعه 
  يعرف بعض عبارات السبب والنتيجة 
  يحكم على منطقية األحداث ونتائجها 
  يفهم معاني الكلمات في السياق واالشتقاق 
 كلماتيفهم المعاني القريبة والبعيدة لل 
  يحفظ معلومة وردت في النص ويكتبها 
  يقرأ قراءة جهرية في وحدات فكرية كاملة 
  يقترح نهايات أخرى لقصة 
 والسيرة  يتعرف الحكاية والقصة 
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  البطاقات على أنواعها (-التجارية-الرسمية –يتعرف أنواع الرسائل ) اإلخوانية 

 2002)الفريق الوطني،  ان.البره-اإليعاز-الوصف-التفسير-يتعرف األنماط : السرد ،
22-102) 

 القراءة تعلمتعليم التالميذ ذوي صعوبات  احملور الثالث:
  ( على النحو اآلتي:8932) هولت وايدر تطور مجال صعوبات التعلم عبر ثالث مراحل أوردها

اهتم الباحثون  8972وحتى  8122: امتدت من Foundation Phaseمرحلة التأسيس 
ن من اضطرابات المرضية الضطرابات التعلم وتقديم العالج للكبار الذين يعانو خاللها باألسباب 

البصرية . وحاول األطباء إيجاد عالقة بين  -أو المنطوقة أو العمليات الحركية /واللغة المكتوبة 
 نماذج سلوكية ومواضع محددة في المخ وتعميم هذه النتائج .

حاول علماء  8952وحتى  8972امتدت من  :The Transition Phaseالمرحلة النتقالية 
النفس والتربية خالل هذه الفترة تحويل التراث النظري إلى ممارسات تشخيصية و عالجية وتركز 
اهتمامهم على مهارات محددة مثل التمييز الفونيمي واللغة المنطوقة واللغة المكتوبة والتآزر 

الختبارات التشخيصية مثل اختبارات إلينوي الحركي و اإلدراك وتم إعداد الكثير من ا -البصري
 8958ت قنوات اللغة لويبمان جونز .واختبارا 8952للقدرات النفس لغوية لكيرك و مكارثي  عام 

وهي المرحلة الحالية والتي بدأت بمؤتمر شيكاغو  Integration Phse :لمرحلة المتكاملة  ا
تي شهدت ميالد مجال صعوبات التعلم في جامعة إلينوي ال 8957نيسان  5الذي عقد بتاريخ 

حينما قدم  صمويل كيرك هذا المصطلح للمؤتمر فاستقبله اآلباء والمربون بحماس بالغ ألنهم لم 
يكونوا راضين عن المصطلحات الكثيرة المستخدمة حينها مثل : خلل بسيط في وظيفة المخ أو 

 (92، 0227)السيد، نفس عصبية أو المعاقون تعليميا. صعوبات تعلم
وبشكل عام يمكننا القول بأن التحول الرئيسي في ميدان صعوبات التعلم كان في بداية الستينات 

حينما طرح صمويل كيرك مصطلح صعوبات التعلم وذلك على أثر تزايد النشاط  8957وبالتحديد 
ت مثل التنظيماقاييس وتشكيل عدد من التجمعات و البحثي وخاصة المتعلق بتصميم االختبارات والم

حداث قسم األطفال ذوي صعوبات التعلم في مكتب التربية  رابطة األطفال ذوي صعوبات التعلم وا 
ألساسي متمركز حول الفيدرالي وهو اآلن مجلس صعوبات التعلم الذي تكون من التربويين وتوجهه ا

 (25،  8991)الزيات ، . األطفال ذوي صعوبات التعلمالمدرسين للعمل مع تأهيل وتدريب 
ثم توالت في هذه المرحلة التعريفات حول مفهوم صعوبات التعلم كتعريف لجنة صعوبات التعلم 

ثم التعريف اإلجرائي لمكتب التربية األمريكي  8938ومجلس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
ست  8918. واجتمعت في العام  8933وتاله تعريف الهيئة االستشارية الوطنية عام  8935
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خصصة وشكلت مجلس الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم ووضعت تعريفًا خاصًا بها هيئات مت
  بها في العام  تعريفًا خاصاً  وكالة مجلس صعوبات التعلم أصدرتو  8915في العام  هلتعديبقامت 
 بعد مناقشات واسعة لتعريف الرابطة. 8913

يف إلى التعر  (0227)ل السيد وبعد استعراض ومناقشة مستفيضة للتعريفات المذكورة وغيرها توص
هو مفهوم يشير إلى مجموعة غير متجانسة من األفراد داخل  اآلتي: "مفهوم صعوبات التعلم

الفصل الدراسي العادي ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط يظهرون اضطرابًا في العمليات النفسية 
م في ع والتحصيل الفعلي لديهاألساسية التي يظهرون خاللها التباعد الواضح بين التحصيل المتوق

ألكاديمية األخرى، وأن هذه االضطرابات في العمليات النفسية األساسية أو المهارات األساسية و/
من المحتمل أنها ترجع إلى وجود خلل أو تأخر في نمو الجهاز العصبي المركزي وال ترجع صعوبة 

يعانون من الحرمان البيئي سواء كان ال إلى وجود إعاقات حسية أو بدنية و تعلم  هؤالء األطفال 
، كما ال ترجع الصعوبة إلى االقتصادي أو نقص الفرصة للتعلم ذلك في الحرمان الثقافي أو
  .( 805-11، 0227)السيد ، .االضطرابات النفسية الشديدة "

على الرغم من هذه الجهود المتوالية لتحديد مفهوم صعوبات التعلم ظلت مشكلة االتفاق على 
. ولعل ة بين الباحثين المهتمين بالمجالريف دقيق لصعوبات التعلم من القضايا المحورية القائمتع

المبهمة أو أن استخدام المفاهيم الغامضة و  :إلى التأكيد (8997)هذا ما دفع كل من مواتز و لهون 
ل وعمومًا المطاطة سوف يدفع إلى مشكالت تتداعى آثارها سلبًا على إحراز أي تقدم في هذا المجا

ي ضوئه القيام يمكن ف اً إطار ذ بالتعريفات القائمة واعتبارها ليس لنا في الوقت الحاضر إال أن نأخ
عداد البرامجلتقويم و ابعمليات التشخيص و   ( 07،  0229) الصاوي ، . ا 

 محكات تشخيص صعوبات التعلم:

ــــــــــال ذوي صــــــــــعوبات الــــــــــتعلم مــــــــــن األمــــــــــور البالغــــــــــة الت عقيــــــــــد، تعــــــــــد عمليــــــــــة تشــــــــــخيص األطف
ـــــــد مفهـــــــوم  ـــــــف أو تحدي ـــــــى تعري ـــــــاق عـــــــام عل ـــــــك يعـــــــود لعـــــــدة أســـــــباب منهـــــــا عـــــــدم وجـــــــود اتف وذل
صــــــــــــعوبات الــــــــــــتعلم بــــــــــــين العــــــــــــاملين فــــــــــــي هــــــــــــذا المجــــــــــــال، وتعــــــــــــدد أنــــــــــــواع وأشــــــــــــكال هــــــــــــذه 

ويؤكـــــــــد العلمـــــــــاء علـــــــــى وجـــــــــود عـــــــــدة محكـــــــــات  .الصـــــــــعوبات واختالفهـــــــــا بـــــــــين الفـــــــــرد واآلخـــــــــر
 صعوبات التعلم يمكن عن طريقها تحديد األفراد الذين يعانون من 

 : Intellect Criterionمحك الذكاء -7

تجمــــــــــــع الدراســــــــــــات علــــــــــــى أن األطفــــــــــــال ذوي صــــــــــــعوبات الــــــــــــتعلم يكونــــــــــــون مــــــــــــن متوســــــــــــطي 
الــــــــــذكاء أو فــــــــــوق المتوســــــــــط، ويؤيــــــــــد محــــــــــك االســــــــــتبعاد مثــــــــــل هــــــــــذا الفهــــــــــم، إذ هــــــــــو يســــــــــتبعد 
ـــــــــــرد مشـــــــــــكالت  ـــــــــــتعلم حيـــــــــــث ت ـــــــــــل صـــــــــــعوبات ال ـــــــــــدني مـــــــــــن حق بالضـــــــــــرورة ذوي الـــــــــــذكاء المت

 (.050، ص0222في مثل هذه الحالة إلى اإلعاقة العقلية )الوقفي، التعلم 
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   Discrepancy Criterionمحك التباعد والتفاوت: -2

ـــــــــــال ذوي  ـــــــــــث يظهـــــــــــر األطف ـــــــــــة والتحصـــــــــــيل، حي ـــــــــــين القابلي ـــــــــــرق ملحـــــــــــوظ ب ويعنـــــــــــي وجـــــــــــود ف
LD  تباينـــــــــــًا واضـــــــــــحًا بـــــــــــين قـــــــــــدراتهم العقليـــــــــــة وتحصـــــــــــيلهم الدراســـــــــــي فـــــــــــي واحـــــــــــدة أو أكثـــــــــــر

(، ويمثـــــــــــــل التباعـــــــــــــد عنصـــــــــــــرًا مــــــــــــــن 822، ص0221ألكاديميـــــــــــــة )محمـــــــــــــد، مـــــــــــــن المـــــــــــــواد ا
العناصــــــــر الهامــــــــة فــــــــي عمليــــــــة التشــــــــخيص، وقــــــــد وضــــــــع البــــــــاحثين فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال عــــــــدد 
ـــــــــــال  ـــــــــــد مـــــــــــدى التباعـــــــــــد )البت مـــــــــــن الصـــــــــــيغ والمعـــــــــــادالت الرياضـــــــــــية الســـــــــــتخدامها فـــــــــــي تحدي

(، إال أن هـــــــــــــــــــذه المعـــــــــــــــــــادالت لـــــــــــــــــــم يثبـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــدقها فـــــــــــــــــــي مختلـــــــــــــــــــف 811، ص0228
ويظــــــــــل الحكــــــــــم علــــــــــى كميــــــــــة التبــــــــــاين مســــــــــألة فرديــــــــــة يقــــــــــدرها الفــــــــــاحص للحكــــــــــم  الحــــــــــاالت،

( )الخطيــــــــــــــب 058، ص0222بوجــــــــــــــود صــــــــــــــعوبة تعليميــــــــــــــة أو عــــــــــــــدم وجودهــــــــــــــا )الــــــــــــــوقفي، 
 (.88، ص0225( )العنيزات، 99، ص0226والحديدي، 

   Exclusion Criterion محك الستبعاد  -3

ــــــــى اســــــــتبعاد الحــــــــاالت  التــــــــي يرجــــــــع الســــــــبب فيهــــــــا ويعتمــــــــد هــــــــذا المحــــــــك فــــــــي التشــــــــخيص عل
إلـــــــــــى إعاقـــــــــــات عقليـــــــــــة أو حســـــــــــية )ســـــــــــمعية أو بصـــــــــــرية( أو اضـــــــــــطرابات انفعاليـــــــــــة شـــــــــــديدة، 

ــــــــــــــــرص الــــــــــــــــتعلم )الــــــــــــــــزراد،  ــــــــــــــــافي، أو نقــــــــــــــــص ف ( 23، ص0220أو حرمــــــــــــــــان بيئــــــــــــــــي أو ثق
 (.828، ص0221( )محمد، 829، ص0223)إبراهيم، 

 :Special Education Criterionمحك التربية الخاصة  -4

لخـــــــــــــدمات التربويـــــــــــــة العاديـــــــــــــة غيـــــــــــــر مالئمـــــــــــــة أو قليلـــــــــــــة الفاعليـــــــــــــة فـــــــــــــي تعلـــــــــــــيم أي أن ا   
هـــــــــــــؤالء التالميـــــــــــــذ، ممـــــــــــــا يســـــــــــــتدعي تـــــــــــــوفير خـــــــــــــدمات خاصـــــــــــــة مـــــــــــــن حيـــــــــــــث األســـــــــــــاليب، 

 (.020، ص8996المناهج، البرامج، معلمين ذوي تدريب خاص )القريوتي، 
 :Neurological Signs Criterionمحك العالمات النيرولوجية  -5

الســــــــتدالل علــــــــى صــــــــعوبات الـــــــــتعلم مــــــــن خــــــــالل التلــــــــف العضــــــــوي البســـــــــيط حيــــــــث يمكــــــــن ا  
فــــــــــــي المــــــــــــخ الــــــــــــذي يمكــــــــــــن فحصــــــــــــه مـــــــــــــن خــــــــــــالل رســــــــــــام المــــــــــــخ الكهربــــــــــــائي، ويـــــــــــــنعكس 
االضـــــــــــــطراب البســـــــــــــيط فـــــــــــــي وظـــــــــــــائف المـــــــــــــخ فـــــــــــــي االضـــــــــــــطرابات اإلدراكيـــــــــــــة )البصـــــــــــــري، 

 (89، ص0221والسمعي، والمكاني( واالضطرابات العقلية )نبهان، 
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 Problems Related to Growthرتبطة بتأخر النضج محك المشكالت الم -6
Criterion: 

ويشــــــــير هــــــــذا المحــــــــك إلــــــــى أن صــــــــعوبات الــــــــتعلم يمكــــــــن أن تحــــــــدث بســــــــبب بــــــــطء النمـــــــــو،   
وتـــــــــأخر النضــــــــــج، فمعــــــــــدالت النمــــــــــو قــــــــــد تختلــــــــــف مــــــــــن تلميــــــــــذ آلخــــــــــر ومــــــــــن جــــــــــنس آلخــــــــــر 

  (.828، ص0221)محمد، 
 تصنيف صعوبات التعلم:

مجموعتين وهما صعوبات التعلم النمائية، وصعوبات التعلم  يمكن تصنيف صعوبات التعلم في
األكاديمية، وهناك عالقة وطيدة بين نوعي صعوبات التعلم حيث أن كل منهما يؤثر في اآلخر، 

فالمتعلم الذي يعاني من صعوبات تعلم نمائية ينعكس ذلك في تحصيله الدراسي فتظهر لديه 
 (.287، ص8991من المواد الدراسية )الزيات، صعوبات تعلم أكاديمية في مادة أو أكثر 

  Developmental Learning Disabilitiesصعوبات التعلم النمائية أولا: 

ــــــــــــتعلم األكــــــــــــاديمي    ــــــــــــل فــــــــــــي العمليــــــــــــات األساســــــــــــية الالزمــــــــــــة لل و تعنــــــــــــي اضــــــــــــطراب أو خل
 ةالحركيــــــــــــ -التــــــــــــذكر، واإلدراك، والتفكيــــــــــــر، واللغــــــــــــة، والعمليــــــــــــات اإلدراكيــــــــــــةو مثــــــــــــل االنتبــــــــــــاه، 

ــــــــــــــم تعــــــــــــــد هــــــــــــــذه المهــــــــــــــارات أو ( 99، ص0226)الخطيــــــــــــــب والحديــــــــــــــدي،  ساســــــــــــــية فــــــــــــــي تعل
جراء العمليات الحسابية والقراءة والتهجئة الكتابة  .وا 

 :Difficulty In Attentionصعوبات النتباه  -7

ــــــــــــى التركيــــــــــــز والقابليــــــــــــة العاليــــــــــــة للتشــــــــــــتت وضــــــــــــعف     وتتمثــــــــــــل فــــــــــــي ضــــــــــــعف القــــــــــــدرة عل
نقـــــــــل االنتبـــــــــاه مـــــــــن مثيـــــــــر إلـــــــــى آخـــــــــر أومـــــــــن مهمـــــــــة  المثـــــــــابرة علـــــــــى أداء النشـــــــــاط وصـــــــــعوبة

إن مشــــــــــــــكالت االنتبــــــــــــــاه لــــــــــــــدى األفــــــــــــــراد ذوي  (062، ص8996ى أخــــــــــــــرى )القريــــــــــــــوتي، إلــــــــــــــ
صــــــــــعوبات الــــــــــتعلم  تقــــــــــع فــــــــــي ثــــــــــالث فئــــــــــات: تكــــــــــوين االنتبــــــــــاه، واتخــــــــــاذ القــــــــــرار، والحفــــــــــاظ 

 (.825، ص8991على االنتباه أي ما يشار إليه استمرارية االنتباه )الوقفي، 
 : Perceptual Difficulty Inات اإلدراك صعوب -2

عمليـــــــــة اإلدراك هــــــــــي عمليــــــــــة عقليــــــــــة ومعرفيــــــــــة تقـــــــــوم علــــــــــى إعطــــــــــاء المعــــــــــاني والــــــــــدالالت   
والتفســـــــــــيرات للمثيـــــــــــرات أو المعلومــــــــــــات الحســـــــــــية، وتنشــــــــــــأ لـــــــــــدى األطفــــــــــــال نتيجـــــــــــة عجــــــــــــزهم 
عـــــــــــن تفســـــــــــير وتأويـــــــــــل المثيـــــــــــرات البيئيـــــــــــة التـــــــــــي يســـــــــــتقبلونها، والوصـــــــــــول إلـــــــــــى مــــــــــــدلوالتها 

 (.72، 0223معاني المالئمة لها )الزيات، وال
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 : Difficulty In Memoryصعوبات الذاكرة -3

ـــــــــــي عـــــــــــدم القـــــــــــدرة علـــــــــــى اســـــــــــتدعاء مـــــــــــا تـــــــــــم مشـــــــــــاهدته أو  وتظهـــــــــــر صـــــــــــعوبات الـــــــــــذاكرة ف
ســــــــــماعه، أو ممارســــــــــته، أو التــــــــــدرب عليــــــــــه ممــــــــــا  يــــــــــؤدي إلــــــــــى مشــــــــــكلة فــــــــــي تعلــــــــــم القــــــــــراءة 

جراء العمليات الحسابية  (89، ص0221)شريت وحسن،  والهجاء والكتابة، وا 
 Academic Learning Disabilitiesصعوبات التعلم األكاديمية ثانياا:

ف بأنهــــــــــا مجموعــــــــــة مــــــــــن االضــــــــــطرابات تظهــــــــــر فــــــــــي العمليــــــــــات النفســــــــــية األساســــــــــية، رَّ َعــــــــــوتُ 
وتـــــــــؤدي إلـــــــــى حـــــــــدوث تبـــــــــاين جلـــــــــي بـــــــــين األداء التحصـــــــــيلي الفعلـــــــــي طبقـــــــــًا لنتـــــــــائج التالميـــــــــذ 

ــــــــــــي اختبــــــــــــارات الــــــــــــذكاء فــــــــــــي ا لمهــــــــــــارات األساســــــــــــية الالزمــــــــــــة لفهــــــــــــم واســــــــــــتخدام الكتابــــــــــــة ف
( 19، ص0221والتعبيـــــــــــــر الكتـــــــــــــابي فـــــــــــــي محـــــــــــــيط الفصـــــــــــــل الدراســـــــــــــي العـــــــــــــادي )محمـــــــــــــد، 

وتشـــــــــــــــمل هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــعوبات صـــــــــــــــعوبات القـــــــــــــــراءة والكتابـــــــــــــــة والحســـــــــــــــاب وهـــــــــــــــي نتيجـــــــــــــــة 
 (31، ص0225تعلم النمائية )خطاب، ومحصلة لصعوبات ال

  Dyslexiaعسر أو صعوبات القراءة   -7

وتعــــــــــــرف صــــــــــــعوبات القــــــــــــراءة بأنهــــــــــــا قصــــــــــــور أو صــــــــــــعوبات تعلــــــــــــم نمائيــــــــــــة أكاديميــــــــــــة ذات 
جـــــــــذور عصـــــــــبية تعبـــــــــر عـــــــــن نفســـــــــها فـــــــــي صـــــــــعوبة قـــــــــراءة الكلمـــــــــات المكتوبـــــــــة، مـــــــــع تـــــــــوافر 

 قدر مالئم من الذكاء وظروف التعليم والتعلم، والسياق الثقافي واالجتماعي. 

  Dysgraphiaصعوبات الكتابة  -2

لكتابــــــــــة بأنهــــــــــا صــــــــــعوبات آليــــــــــة فــــــــــي تــــــــــذكر تعاقــــــــــب الحــــــــــروف يمكــــــــــن تعريــــــــــف صــــــــــعوبات ا
ـــــــــــًا أو تتابعيـــــــــــًا لكتابـــــــــــة  وتتابعهـــــــــــا وتنـــــــــــاغم العضـــــــــــالت والحركـــــــــــات الدقيقـــــــــــة المطلوبـــــــــــة تعاقبي

 .الحروف

   Dyscalculiaصعوبات تعلم الرياضيات  -3

هـــــــــي مصـــــــــطلح يعبـــــــــر عـــــــــن عســـــــــر أو صـــــــــعوبات فـــــــــي اســـــــــتخدام وفهـــــــــم المفـــــــــاهيم والحقـــــــــائق 
 ( 11، 1221( )الزيات، 111، ص1111)الوقفي،  .الرياضية
 :صعوبات تعلم القراءة ماهية 

تكن المحور األهم  تشكل القراءة أحد المحاور األساسية الهامة لصعوبات التعلم األكاديمية إن لم
من الطالب ذوي صعوبات  % 12وتمثل أكثر أنماط صعوبات التعلم شيوعًا وأن  .واألساس فيها

نقاًل عن الزيات،  Kirk;Elkins,1975:Lyon,1995ت القراءة )التعلم هم ممن لديهم صعوبا
تفاق على مصطلح صعوبات التعلم انعكست على مجال نجد أن مشكلة االلكننا  (289، 8991
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أن من أسباب الغموض في أدبيات  (Stanovich) 8915ذكر ستانوفيتش قد و  .صعوبات القراءة
ينة في اختيار األفراد ذوي صعوبات القراءة الذين القراءة هو أن الباحثين استخدموا معايير متبا

عزى المشكلة المتعلقة بهذا التعريف إلى ، ويمكن أن تُ م االستفادة من الخدمات العالجيةيمكنه
     .علم معالجة النطقاهتمام الباحثين من مجاالت متعددة ومختلفة كالطب والتربية وعلم النفس و 

 (79، 8991، وكاتس كامهينقاًل عن: ) 

القراءة حول أنواع المشكالت التي تعد بمثابة تعلم كما اختلف الباحثون في مجال صعوبات 
صعوبات القراءة فالبعض منهم يرى أن معظم األخطاء في الكلمات ال تدل على وجود مشكلة في 
القراءة وأن التالميذ الذين يجدون صعوبة بالغة في فهم ما يقرؤون هم فقط الذين يعانون من 

صعوبات القراءة هم الذين  يرى البعض اآلخر أن التالميذ ذوي بات في القراءة ، بينماصعو 
. بينما ات مستوى صفهم الدراسي بشكل صحيح( على األقل من كلم %92يخطئون في قراءة )

يرى آخرون أن صعوبات القراءة هي تلك الصعوبات التي تعوق تقدم التلميذ في القراءة عن أقرانه 
  (.02، 0282. )أحمد، فر له الظروف التعليمية المناسبةعلى األقل بشرط أن تتو بسنة واحدة 

" تشير صعوبات تعلم القراءة إلى تأخر التلميذ في القراءة عن  Bakker (8990)تعريف بيكر 
مستوى أقرانه في الصف لمدة عام على األقل، رغم أنه يتلقى التعليم بشكل مناسب، ويعيش في 

يوجد لديه أية إعاقات حسية  اجتماعي مناسب، وذكاؤه اليقل عن المتوسط، والمستوى اقتصادي _ 
  .(05، 0282أحمد، نقاًل عن: أو نيورلوجية أو انفعالية " )

تنطوي عملية القراءة على درجة عالية من التعقيد فهي نتاج تفاعل عمليات اإلدراك السمعي 
لفهم اللغوي وعلى المعلمين أن يتفهموا األسس و واإلدراك البصري واالنتباه االنتقائي والذاكرة وا

العوامل التي تقف خلف صعوبات تعلم القراءة ومن هذه العوامل ما يندرج تحت العوامل النمائية 
 (. 200، 8991ومنها ما يندرج تحت العوامل األكاديمية. )الزيات، 

 ستثناء و طريقة الدمج.لجعل التعريفات أكثر وضوحًا هما طريقة االطريقتان أساسيتان وهناك 
: تستثني األطفال من فئة الديسلكسيا على أساس بعض العوامل التي قد طريقة الستثناءأولا: 

تسهم في ضعف القراءة وتشمل هذه العوامل الذكاء المتدني والتعليم الضعيف والعجز الحسي 
الثقافية، والتعريف االستثنائي والتلف الدماغي واالضطرابات االنفعالية الحادة والعوامل االجتماعية و 

ال يحدد األعراض التي وجد أنها ترتبط باستمرار مع هذا االضطراب فهي غالبًا ما تحدد العجز في 
القراءة في ضوء التباين بين مقاييس القدرة القرائية والعمر العقلي والعمر الزمني أو مستوى الصف 

 الدراسي.
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محددة والصعوبات التي تميز المصابين بالديسلكسيا وجميع : تبرز القدرات الطريقة الدمجثانياا: 
الدراسات المؤيدة لهذه الطريقة  تبين أن الديسلكسيا أكثر من فشل قرائي وأنها مشكلة لغوية تظهر 

 في وقت مبكر من الحياة غير أن بروز الضعف قد يختلف باختالف العمر.
االضطراب حيث يمكن أن نصف شخصًا بأنه  إن حدة مشكلة القراءة كفرق نوعي ليست معيارًا لهذا

فإن بعض األطفال الذين مصاب بالديسلكسيا دون وجود مشكالت قرائية حادة لديه والعكس صحيح 
 (22-22، 8991)كامهي،  .قد ال يكونون مصابين بالديسلكسيامشكالت حادة في القراءة يعانون 

بالرغم من الغموض الذي ة( كمترادفين سلكسيا )عسر القراءيستخدم مصطلح صعوبات القراءة والدي
يكتنف مصطلح الديسلكسيا فإنه يبقى المصطلح األكثر استخدامًا عند الباحثين والممارسين فالفرق 
بين عسر القراءة )الديسلكسيا( وصعوبات القراءة هو فرق في درجة الحدة أو الشدة أو القصور، 

و القصور و كالهما يمثل صعوبات نمائية فعسر القراءة يشير إلى درجة أعلى من حيث الشدة أ
إدراكية عصبية المنشأ، مع أن القراءة تندرج تحت الصعوبات األكاديمية في معظم الكتابات العربية 

 .(869، 0221واألجنبية . )الزيات، 
صعوبة في التنظيم وهي عادة فطرية لكنها قد تكون الديسلكسيا بأنها  "  )8916) وعرف تشاستي  

حيانًا وتؤثر في تطور المهارة الحركية المرتبطة بجانبي الدماغ ومعالجة المعلومات في مكتسبة أ
الذاكرة قصيرة المدى واإلدراك الحسي، وتسبب بذلك عرقلة مهمة لمسار التطور اللغوي عند الفرد 

ضطراب ونعني باللغة هنا الكالم و القراءة و التهجئة والكتابة واألعداد و كتابة المقاالت ويعد اال
 .(( Chasty,1985,23اللغوي التطوري الخط األساس لهذا المفهوم للديسلكسيا"

 وحتى عشرة صفر دة الديسلكسيا على متصل متدرج من أنه يمكن قياس ح (0221)ويذكر الزيات 
 على النحو اآلتي:

( من الديسلكسيا العجز الكلي عن القراءة أو الكتابة أو التهجي، 82يمثل المستوى ) -1
 وهي حالة من النادر رؤيتها.  Alexiaق على هذه الحالة ويطل

( مما يعني أن التلميذ يواجه 9( و )1الديسلكسيا األولية وتظهر عادة عند المستويين ) -2
 معاناة متعددة تشمل القراءة والكتابة والتهجي والحساب .

فض مستوى ( وكلما انخ3( والمستوى )2الديسلكسيا الثانوية تتراوح عادة بين المستوى ) -3
 الشدة كلما انخفضت درجة المعاناة التي يواجهها التلميذ في القيام بالعمل المدرسي.

( يمثل المستوى البسيط الذي يمكن أن يستجيب بصورة 2،  8،  0، 7المستوى ) -4
 .(851، 0221ملموسة للمداخالت الوقائية و العالجية . )الزيات، 

أسئلة تناول . فإذا كان هدفه عليه األخذ بهافات إن هدف الباحث هو الذي يحدد أي من التعري
تربوية تتعلق -نظرية سوف يختلف النظام الذي يستخدمه عما لو كان هدفه قرارات عالجيةبحثية 
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فإن استخدام معيار االستثناء لتمييز بالتخطيط العالجي أو بالخدمات المقدمة، فعلى سبيل المثال 
بين األداء القرائي و العوامل يتيح للباحث تناول العالقة األنماط الفرعية من صعوبات القراءة  

المرتبطة به. وبالمقابل فإن هذه األنماط الفرعية القائمة على القدرات اللغوية والقرائية تميل لتزويدنا 
 (56، 8991بموجهات حول البرامج العالجية. )كامهي، 

  Assessing Reading:تقويم مهارات القراءة
االختبارات التي يمكن االعتماد عليها في تقويم مهارات القراءة الطرق واألساليب و  اك العديد منهن

ويمكن تقويم مهارات القراءة من خالل أساليب التقويم غير الرسمية مثل استبيان القراءة غير 
أو من خالل االختبارات الرسمية مثل االختبارات المسحية .الرسمي، وتحليل الخطأ والتقويم الوثائقي

 واالختبارات التشخيصية وبطاريات االختبارات الشاملة.
 : الختبارات غير الرسمية أولا 

تمثل االختبارات غير الرسمية أبسط طرق و أساليب تقويم القراءة بصورة غير رسمية و التي تعتمد 
لقراءة على المالحظة المباشرة للطالب خالل قيامه بالقراءة ويمكن للعلم أن يكتشف المستوى العام ل

لدى التالميذ موضوع التقويم، كما يمكنه الكشف عن قدرات أو مهارات التالميذ في التعرف على 
 و أنماط األخطاء و مدى فهمهم للنصوص موضوع القراءة الكلمات 

ويرى الكثير من الممارسين للعمل مع ذوي صعوبات القراءة أن هذه األساليب تنطوي على قدر 
 نها تعكس قدرًا جيدًا من العلمية. جيد من الفاعلية، كما أ

 ثانياا: الختبارات الرسمية 
االختبارات المسحية: هي مجموعة من االختبارات التي تعطي تحديدًا للمستوى العام  -

للتحصيل القرائي. وهذه االختبارات توفر بصورة عامة درجتين: درجة للتعرف على الكلمات 
 والثانية للفهم القرائي.

تشخيصية: هي اختبارات فردية تقدم معلومات أكثر عمقًا عن نواحي القوة االختبارات ال -
 والضعف في القراءة لدى التلميذ.

التي تقيس المجاالت بطاريات االختبارات الشاملة: هي مجموعة من االختبارات المتعددة  -
 ( 225، 8991)الزيات،  األكاديمية بما فيها القراءة.

يم صعوبات تعلم القراءة اضافة إلى ما تقدم والتي يضعها خرى لتقو أ ( أشكاالً 0227) ويذكر الوقفي
 يضيف اآلتي:كمي لمهارات القراءة و التقييم الإطار ضمن 

 ويستخدم هذا التقويميم الكيفي للمهارات القرائية:ثالثاا: التقو 
والتربوي  األسريتتصل بالمشكلة كالتاريخ الطبي و  جمع معلومات ذات صفة شخصية -8

 خالل المقابالت التي يجريها الفاحص مع أولياء األمور. للتلميذ من
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جمع معلومات عن العمليات واالستراتيجيات التي يقوم بها التلميذ المفحوص ومعرفة مدى  -0
 قدرته على إحداث التغيير فيها.

 للمهارات القرائية يم التفاعليرابعاا: التقو 
ا يركز التقييم الكمي على حاصل التقويم يركز على تحديد مدى إمكانات المتعلم على التغير بينم

وفي المقابل يعنى التقويم التفاعلي بالوسائل ونتائجه.أي الكشف عن القدرات التي تم تطويرها 
لوها. فالتقويم والمعالجة  تصبحان المختلفة التي تتعلق بكيفية تحصيل التالميذ للنتائج التي َحصَّ

ويمكن القول بوجود مفهومين  .االختبارأعد  –عالج  –: اختبر عملية واحدة بحسب النموذج
 :فتاحيين في التقويم التفاعلي همام

 إمكان التغير و النشاط من جانب المتعلم. -8
الوسائل التي يمكن بها إحداث التغيير اإليجابي في قدرة المتعلم العرفية. مثل مقاييس  -0

ى من ثالثة مستويات هي: في مستو  التلميذتضع  نتائج كميةالتي تقدم القراءة غير المقننة 
حول إجراء تحليل تفصيلي لألخطاء التي  أخرى كيفيةالمستقل والتعليمي والمحبط و 

يرتكبها التلميذ في تعرف الكلمة أو االستيعاب ويؤدي هذا الكتشاف االستراتيجيات التي 
  (713، 0227)الوقفي،  يستعملها التلميذ مما يمكن من توجيه التعليم توجيهًا مناسبًا.

 ذوي صعوبات تعلم القراءة.التالميذ * استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعليم 
اتجهــت الدراســات والبحــوث المعاصــرة إلــى التركيــز علــى المشــكالت والعمليــات المعرفيــة التــي تقــف 

 واألطفــال األقــل قــدرة علــى الــتعلم ال يمتلكــون اســتراتيجيات مــا وراء معرفــة ،خلــف صــعوبات الــتعلم
متطــورة و هــم بحاجــة إلــى مســاعدة معلمــيهم لتغييــر االســتراتيجيات واألســاليب التــي اســتخدموها مــن 
أجـــل اســـتخدام أســـاليب واســـتراتيجيات أكثـــر مالءمـــة لقـــدراتهم ولـــذلك فقـــد اســـتقطبت عمليـــات مـــاوراء 

 (121 ،1112 ،)قطامي المعرفة لدى ذوي صعوبات التعلم االهتمام األكبر في السنوات األخيرة
صــعوبات فهــم القــراءة لــدى التــي صــممت لعــالج مشــكالت و  وتعــددت البــرامج واألســاليب المعرفيــة 

 التالميذ مثل:
والتــــي تقــــوم علــــى  برنــــامج تعزيــــز القــــراءة مــــن خــــالل نمــــوذج اســــتراتيجية المعالجــــة المعرفيــــة -

 PASSالمعالجــة المتتابعــة والمتزامنــة(  –التخطــيط  –الوحــدات المعرفيــة اآلتيــة )االنتبــاه 

Reading Enhancement Program  ( PREP ) (.11-11، 1221 ،)جاد الحق 
ــزوالنمــوذج الــذي قدمــه  -    ستيعـــاب لمناقشــة أنــواع العمليــات الذهنيــة المصــاحبة لضــبط اال جنكي

المهمـــة المعياريـــة و ســـمات المـــتعلم وطبيعـــة المـــواد المـــراد تعلمهـــا  :تضـــمنو ) فهـــم القـــراءة ( 
 (.111 ،1111 ،)كامهيرة للمتعلم واستراتيجيات التعلم المتوف
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 ويســمى نمــوذج  Englert & Margie 1990 انجليــرت ومــاريجوالنمــوذج الــذي قدمــه  -
(POSSE)   اختصـارًا لألحـرف األولـى للمهـارات التـي يعتمـد عليهـا البرنـامج وهـي التنبـؤ و

 (.Mercer, 1997, p.552التنظيم و البحث و تلخيص األفكار و تقييم الفهم )

 Meta-Reading Comprehension اإلجرائـــي الثالثـــي للميتـــافهم قرائـــيج والنمـــوذ -

Tertiary Operational Model (MRCTOM)  ( 1221قدمـــه الصـــاوي )الـــذي
يهــدف إلــى تفســير عمليــة الفهــم القرائــي وقياســه وكيفيــة معالجتــه مــن منظــور ميتــا معرفــي و 

 ويضم ثالثة أبعاد أساسية: 
معرفيـــة لعمليـــة القـــراءة وهـــي قبـــل القـــراءة وأثنائهـــا وبعـــد مـــاوراء  يتعلـــق بـــثالث مراحـــل األول: دالبعـــ

يتعلــق بــثالث عمليــات ميتــا فهــم قرائيــة هــي التخطــيط لمعــالم المهمــة  البعــد الثــاني:. واالنتهــاء منهــا
الجات الدوريـة : يتعلق بمؤشرات المعالبعد الثالث. وومراقبة الذات و تقييم استراتيجيات الفهم القرائي

 (.111-111، 1221)الصاوي، قرائية الميتافهم 
فـي امـتالك مهـارات التفكيـر  اً ضـعف ذوي صعوبات فهم القـراءة يعـانون أطفال أن  وهكذا اتضح لنا  

ر والعالقـات التصـنيف والترتيـب واالسـتنتاج وصـياغة األفكـامعرفيـة المتمثلـة فـي: ال مـاوراءالمعرفية و 
تــي تظهــر مــن خــالل القصــور فــي قــدرتهم علــى إدراك مراقبــة الــذات والتقــويم والواألنمــاط والتخطــيط و 

معنــى الكلمــة ومعنــى الجملــة ومعنــى الفقــرة وتنظــيم المــادة المقــروءة والعالقــات اللغويــة؛ األمــر الــذي 
ــذين يعــانون مــن التالميــذ يــة مهــارات التفكيــر لــدى يتطلــب مــن الدراســة الحاليــة االهتمــام بتنم  هــذهال

الــدمج مــع زمالئهــم فــي الصــف الدراســي  ضــمنواالهتمــام  هــم بــأمس الحاجــة للرعايــةفالصــعوبات. 
النظـامي وهـو تحـد يحتـاج إلــى تبصـر ومسـاعدة مسـتمرة خـالل ســنوات الدراسـة فـي التعلـيم األساســي 

لى ما بعد ذلك )إبراهيم،   .(11، 1111والثانوي وا 
تعـد حجـر . ألنهـا مرحلة التعلـيم االساسـي األولـىفي  رف المبكر عليهم وتشخيصهم لذلك يجب التع

يــة الشــاملة الزاويــة لجميــع مراحــل التعلــيم الالحقــة وهــي أهــم المراحــل التــي تتوقــف عليهــا عمليــة التنم
إلـى تطـوير البـرامج التعليميـة الهادفـة إلـى تمكـين مهـارات المعرفـة الحاجـة  بـرزتومن هنـا لألطفال. 

مثـــل اســـتراتيجيات مـــاوراء عبـــر تفعيـــل اســـتخدام االســـتراتيجيات التعليميـــة الحديثـــة ومـــا وراء المعرفـــة 
 في مدارسنا. ذوي االحتياجات الخاصة التالميذ مع هذه الفئة منالمعرفة 



 

  
 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
  :وراء المعرفة.استراتيجيات مااستخدام تناولت التي دراسات الالمحور األول 
 :ئي.فهم القراالتناولت تنمية مهارات  التي  دراساتال المحور الثاني 

 :وراء المعرفة استراتيجيات مااستخدام تناولت التي دراسات ال المحور الثالث
 .لدى ذوي صعوبات التعلم ئيالقرا فهمال مهارات تنميةل
 مكانة الدراسة الحالية منهاعلى الدراسات السابقة و  تعليق عام.  
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 اومتغيراته ا تقتضيه طبيعة الدراسةوفق م محاور أساسية ةثالثفي يتم عرض الدراسات السابقة 
 .حورمعًا في كل موتعرض الدراسات العربية واألجنبية 

 وقسمتهام في عرض الدراسات السابقة التسلسل الزمني من األحدث إلى األقد ةاحثالب تاعتمدوقد 
 : اآلتية إلى المحاور

 .استراتيجيات ما وراء المعرفة دراسات تناولت -1
  .فهم القرائيال مهارات تنمية دراسات تناولت -2

القرائي لدى  الفهمتنمية مهارات استراتيجيات ما وراء المعرفة في استخدام دراسات تناولت  - 3
 .ذوي صعوبات التعلم

 .هذه الدراسة المجال في هذا في السابقة والدراسات البحوث هذهل عرض يلي فيماو    

 تناولت اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة.التي دراسات الاحملور األول: 
 ـ الدراسات العربية. أ 

 .غزة (2102أبو بشير ) دراسة -

 في التأملي التفكير رات مها تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات اماستخد أثر" :الدراسة عنوان 

 الوسطى". بمحافظة األساسي التاسع الصف طلبة لدى منهاج التكنولوجيا

  رامهد  خنميد  تد  المعرتد  وراء متا استتراتيجيات اسدخدفا  أثدر معرتد  إلد  الفراسد  هدفت  

 بمح تظدد  األس سدد  الخ سدد  الصدد  ط بدد  لددف  الخكنولوجيدد  منهدد   تدد  الخددلم   الخفكيددر
 .الوسط 

 أ " األساسية فالتر رودلف مدرسة من وطالب طالبة (104) من ةالدارس عينة تكونت عينة الدراسة:
 المجموعة مجموعتين؛ إلى العينة قسمتو  .للبنات " ب " األساسية فالتر رودلف ومدرسة للبنين، "

 درست التي الضابطة المجموعة و المعرفة،وراء  ام تيجياترااست باستخدام درست والتي التجريبية

 . االعتيادية بالطريقة

 لطلبة التأملي التفكير واختبار التأملي، التفكير مهارات قائمةاستخدمت الباحثة  :أدوات الدراسة

  البرنامج التدريبي المعد وفق استراتيجيات ما وراء المعرفة. ،األساسي التاسع الصف

 : التالية النتائج إلى سةراالد توصلت و
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 درسوا الذين التجريبية المجموعة  طلبة درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 درسوا الذين الضابطة المجموعة طلبة درجات ومتوسط المعرفة وراء ما استراتيجيات باستخدام

 . التجريبية مجموعةال لصالح التأملي التفكير الختبار البعدي التطبيق في االعتيادية بالطريقة

 التذين التجريبيتة المجموعتة طلبتة درجتات متوستطي بتين إحصتائية داللتة ذات فتروق وجتود -

 الختبتتار البعتتدي و القبلتتي التطبيقتتين فتتي المعرفتتة وراء متتا استتتراتيجيات باستتتخدام درستتوا

 . البعدي التطبيق لصالح التأملي التفكير

 إن و التأملي التفكير ترامها تنمية في المعرفة ءورا ما استراتيجيات تأثير أنأوضحت النتائج 

 يتوصلون ما ويطبقون بأنفسهم يكتشفون الطلبة يجعل المعرفة وراء ما الستراتيجيات وفقاً  التدريس

 .علمي بأسلوب المعرفة اكتشاف على يساعد مما ، جديدة مواقف في علمية معارف من إليه

 .االمارات (2102دراسة األحمدي) -

 راتمهةا بعة  تنميةة فةي المعرفـة وراء مـا اسـتراتيجيات اسةتددام فاعليةة"  :دراستةعنتوان ال

 . المتوسطة" المرحلة طالبات لدى المعرفي فوق التفكير على وأثره القراءة اإلبداعية

 في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام فاعلية معرفة إلى الدراسة تهدف الدراسة: هدف
 .المعرفي فوق التفكير على ذلك وأثر اإلبداعية ةالقراء تراتنمية مها

( 50( طالبة للمجموعة التجريبية، و)50( طالبة بواقع )05شملت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:
 طالبة للمجموعة الضابطة.

 المرحلة لطالبات المناسبة اإلبداعية رات القراءةمهاب قائمةاستخدمت الباحثة  أدوات الدراسة:
 الطالبات على المقرر الكتاب من القراءة دروس بعض لتدريس المعلمة دليل صميموت المتوسطة،
رات القراءة مها من الطالبات تمكن لقياس اختبار إعداد و المعرفة، وراء ما استراتيجيات باستخدام
 .المعرفي فوق والتفكير اإلبداعية

 :التالية للنتائج الدراسة توصلت وقد نتائج الدراسة: 

 رات القراءةلمها البعدي التطبيق في الطالبات درجات في إحصائية داللة ذات قفرو  توجد -
 ذات فروق توجد كما التجريبية، المجموعة طالبات لدى المعرفي فوق التفكير ومستوى اإلبداعية

 رات القراءةمها في التجريبية المجموعة وطالبات الضابطة المجموعة طالبات بين إحصائية داللة
 .التجريبية المجموعة لصالح المعرفي فوق التفكير مستوىو  اإلبداعية
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 .مصر (2100)الفلمباني دراسة -

فاعلية برنامج تدريبي قائم على مهارات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات حل : "عنوان الدراسة
 ".يالصف األول اإلعداد صيل من تالميذحالمشكالت لدى منخفضي الت

البات الصف حل المشكالت بطريقة غير مباشرة لدى عينة من ط تنمية مهاراتهدف الدراسة: 
التحصيل من خالل برنامج تدريبي قائم على مهارات ما وراء المعرفة  األول اإلعدادي منخفضات

 بطريقة مباشرة.

( طالبة من طالبات الصف األول اإلعدادي منخفضي 43عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )
 إلى مجموعتين: سيدة خديجة اإلعدادي بنات بمحافظة القاهرة. وتقسيمهنالتحصيل بمدرسة ال

المعرفة، واألخرى ن باستخدام استراتيجيات ما وراء درس ( طالبة،71والمكونة من ) إحداهما تجريبية
  .بالطريقة التقليدية ( طالبة، درسن71والمكونة من ) ضابطة

و  ،في مادة العلوم اً تحصيلي راً اختبا، و اء المصورالذك اً اختبار  ةالباحث تأدوات الدراسة: استخدم
 على القائم البرنامجو  لقياس مهارات حل المشكالت، اً اختبار و قائمة بدرجات تحصيل التالميذ العام، 

 .المعرفة وراء مامهارات 

 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي و بين متوسط إحصائية  داللة ذات فروق وجود -
 .القياس البعدي لصالحالقياس البعدي، 

بية والضابطة في القياس بين متوسط درجات المجموعة التجريإحصائية  داللة ذات فروق وجود -
 .التجريبية المجموعة لصالحمهارات حل المشكالت البعدي في 

 .السعودية (2112) الحارثي دراسة -

 في المعرفة وراء ما مهارات تنمية في التبادلي التدريس إستراتيجية استخدام "فاعلية: ن الدراسةعنوا

 .الثانوية" المرحلة طالب لدى القراءة

 المعرفة وراء ما مهارات تنمية في التبادلي التدريس إستراتيجية استخدام فاعلية معرفةهدف الدراسة: 

 مادة في ومجتمعة، منفصلة "القراءة وتقويم ، القراءة في والتحكم للقراءة المراقبة التخطيط" القراءة في

 .الثانوية المرحلة طالب لدى القراءة

 التجريبية موعةلمجا الدراسة مجموعتي يمثلون طالًبا (06)عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من 

الضابطة  موعةلمجوا ا،طالبً  (46 ) ابهطال وعدد التبادلي التدريس إستراتيجية باستخدام درست التي
  .طالًبا ( 46 ) ابهطال وعدد التقليدية الطريقة باستخدام درست التي
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 موعةلمجا لتدريس التبادلي التدريس استراتيجية تحصيلي وأعد اختبارأدوات الدراسة: استخدم الباحث 

 .التجريبية

 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية من أهمها: 

 وذلك للقراءة، التخطيط مهارات في المجموعتين درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 .التجريبية موعةالمجلصالح 

 في والتحكم المراقبة مهارات في موعتينلمجا درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 .التجريبية موعةلمجا لصالح القراءة، وذلك

 .مصر (2112دراسة  يوسف ) -

أثر استخدام إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس النصوص األدبية : "عنوان الدراسة  
  ".على التحصيل المعرفي والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

: دراسة فعالية استخدام إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس النصوص الدراسة هدف
  .على التحصيل المعرفي والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادياألدبية 

العينة: تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية و تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما تجريبية و 
األخرى ضابطة درست األولى النصوص األدبية باستخدام استراتيجيات ماوراء المعرفة والثانية 

 تقليدية .بالطريقة ال

أوراق عمل التلميذ  - دليل المعلم لمقرر النصوص األدبية المقررة -استخدم الباحث األدوات: 
اختبار التعبير اإلبداعي  - اختبار تحصيلي للنصوص األدبية  - لمقرر النصوص األدبية المقررة

  .قائمة مهارات التعبير اإلبداعي -القبلي 

 :الدراسة: أشارت النتائج إلى نتائج

التجريبية والضابطة في التطبيق  وجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تلميذات المجموعة -
 .البعدي لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات تلميذات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق  -
 .لصالح المجموعة التجريبية  البعدي الختبار التعبير اإلبداعي
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 .مصر (2112خطاب ) دراسة -

اثر استخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات على التحصيل " :عنوان الدراسة
 ."وتنمية التفكير لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

راء المعرفتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتدريس التعتتتتتتتتترف علتتتتتتتتتى أثتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتخدام استتتتتتتتتتراتيجية متتتتتتتتتا و : الدراستتتتتتتتتة هتتتتتتتتتدف
الحلقتتتتتة الثانيتتتتتة متتتتتن التعلتتتتتيم تالميتتتتتذ الرياضتتتتتيات علتتتتتى التحصتتتتتيل وتنميتتتتتة التفكيتتتتتر اإلبتتتتتداعي لتتتتتدى 

 األساسي.
مدارس من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في ( تلميذ 731: تكونت عينة البحث من )عينة الدراسة

 (تلميذ.71ميذا وضابطة )( تل17الفيوم. وتم تقسيمها عشوائيًا إلى مجموعتين تجريبية )
أدوات الدراسة استخدم الباحث برنامج قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة، واختبار التفكير 

 اإلبداعي، والتحصيل الدراسي. 
توصلت الدراسة إلى تفوق التالميذ الذين درسوا باستخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة نتائج الدراسة: 

 رسوا باألساليب المعتادة في التحصيل والتفكير اإلبداعي.ميذ الذين دعلى التال

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة على اختبار 2
التحصيل الدراسي في مادة علم النفس في التطبيق البعدي لمصلحة طلبة المجموعة التجريبية، 

مج القائم على استراتيجيات التدريس وأنشطته القائمة على برناالوتعزى هذه الفروق إلى استخدام 
 .استراتيجيات ما وراء المعرفة

 مصر.2005) ) عيسى دراسة -

اإلعــدادي  الثالــث الصــف طــالب لــدى الشــفهي مهــارات التعبيــر تنميــة" :عنتتوان الدراستتة
 ".المعرفة بعد مااستراتيجيات  بعض باستخدام

 باستخدام اإلعدادي الثالث الصف طالب لدى الشفهي تعبيرالرات مها تنميةإلى  :الدراسة هدف

 .المعرفة بعد مااستراتيجيات  بعض

 فتتي الحكوميتتة المتتدارس متتن عينتتة علتتى التجريبتتي المتتنهج الباحتتث اتبتتععينتتة الدراستتة:  

 .القاهرة محافظة

 ، التخطيط " استراتيجيات تشمل والتي الذاتي التنظيماستراتيجيات الباحث  استخدموات الدراسة: أد
 الثالث الصف طالب لدى الكلمات إلقاءرات بمها قائمة بإعداد الباحث قامكما  . " التقويم ، التنفيذ

 " الفكري الجانب ، اإلرشادي الجانب األدائي، الجانب ، الصوتي الجانب " هي راتوالمها اإلعدادي

  الكلمات إلقاءرات مها مالحظة بطاقة وكذلك ،
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 المتمثلة الكلمات إلقاء راتمها تنمية في البرنامج  فاعليةإلى   سةنتائج الدرا نتائج الدراسة: أشارت

 الثالث الصف طالب لدى الصوتي والجانب اإلرشادي والجانب األدائي والجانب الفكري الجانب في
 الثالث الصف طالب لدى الشفهي التعبيررات مها تنمية بضرورة  الدراسة أوصت وقد . اإلعدادي

 . الشفهي التعبير تدريس في الذاتي التنظيم المعرفة بعد مااستراتيجيات  بعض باستخدام اإلعدادي
 :غزة (2112عفانة و نشوان ) دراسة -

 على الرياضيات تدريس في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام أثر: "عنوان الدراسة

 بغزة". األساسي الثامن الصف طلبة لدى المنظومي تنمية التفكير

 الرياضيات تدريس في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام أثر إلى التعرفهدف الدراسة: 

 .التقليدية الطريقة مقابل بغزة األساسي الثامن الصف طلبة لدى المنظومي تنمية التفكير على

 بيت بمدينة األساسي الثامن الصف طلبةطالبا من ( 711عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من)

تدرس باستخدام إستراتيجيتي ما وراء المعرفة،  تمَّ تقسيمها إلى مجموعتين:إحداهما تجريبية،، حانون
 .تدرس بالطريقة التقليدية واألخرى ضابطة،

 .المنظومي التفكير اختبارأدوات الدراسة: استخدم الباحث 

 :اسة إلى النتائج التالية نتائج الدراسة: توصلت الدر 

 الثامن الصف لطلبة المنظومي التفكير تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات اماستخد فعالية -

 في الرياضيات تدريس في المعتادة أو التقليدية الطريقة على االستراتيجيات هذه وتفوق األساسي ذكور،

 .التفكير من هذا النوع تنمية

 هذه في المقترحة الرياضيات وحدة يستدر  في المعرفة وراء استراتيجيات ما الستخدام كبير أثر هناك -

 المنظومي. تفكيرهم تنمية األساسي على الثامن الصف لطلبة الدراسة
 : مصر (2112) دراسة بهلول -

  اتجاهات حديثة في إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تعليم القراءة".": عنوان الدراسة

االتجاهات الحديثة في تنمية الفهم  واقع تدريس القراءة ودورإلى تعّرف هدف الدراسة: إلى ال
 .القرائي

 ، وتصنيفاتها وأنواعها، ،وأهميتها قدم الباحث عرضًا تفصيليًا حول القراءة، ،ولتحقيق الهدف 
ماهية ما وراء  وواقع تعليمها، والعالقة بين ما وراء المعرفة وتعليم القراءة، ومستويات الفهم القرائي،

ومميزات  المعرفة، ية الستخدام استراتيجيات ما وراءواألهمية التربو  ،وعناصرها ومكوناتها المعرفة،
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وخصائص االتجاه اإلجرائي في تدريس هذه االستراتيجيات وصالحيتها لتالميذ وطالب الصفوف 
 والمراحل الدراسية المختلفة.  

في تحسين  اإلستراتيجيات الجديدة تسهم بشكل فعال أن أسفرت نتائج الدراسة على نتائج الدراسة:
ستراتيجية التساؤل  الفهم القرائي وتنمية مهاراته وخصوصا إستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة وا 
ستراتيجية العصف الذهني والتدريس التبادلي والنمذجة  ستراتيجية خطة ما قبل القراءة وا  الذاتي وا 

 وخرائط المفاهيم وغيرها. 
 ـ الدراسات األجنبية.ب 

 (.Ozsey, 2010) ,أوزويدراسة  -
An investigation of the Relationship between Metacognition and 

Mathematics. Achievement 
فــي  التحصــيل الدراســي و المعرفــي وراء مــا التفكيــر بــين العالقــة طبيعــة" عنتتوان الدراستتة:

  ".الرياضيات

  الدراسي. لتحصيلا و المعرفي وراء ما التفكير بين العالقة طبيعة تحديد  :الدراسة هدف

، متتن تركيتتة ابتدائيتتة متتدارس 6 متتن تلميتتذا 242 متتن عينتتة الدراستتة: تكونتتت عينتتة الدراستتة
 .ابتدائي الخامسة تالميذ

 المعرفتتي واختبتتار التفكيتتر متتاوراء لمقيتتاس التركيتتة النستتخة الباحتتث الدراستتة: استتتخدمأدوات 
 الباحث.  إعداد من الرياضيات في دراسي تحصيل

 0.01 عنتد إحصتائية داللتة ذات موجبتة عالقتة جتود : أشتارت النتتائج إلتى ونتتائج الدراستة
الصتتف  تالميتذ لتدى الرياضتيات فتي الدراستي التحصتيل و المعرفتي وراء متا التفكيتر بتين

 الخامس.

 ,Osman) 2004) أوسمان دراسة -
. Linking Reading and Writing, Concept Mapping ason Organizing 
Tactic 

 " المفاهيم ئطاخر  " المعرفة وراء ما إستراتيجيات إحدى استخدام فاعلية" :راسةعنوان الد
 والكتابة" القراءة من كل بين الربط في بصري عقلي تنظيم كإستراتيجية

 " المفاهيم رئطخ " المعرفة وراء ما إستراتيجيات إحدى استخدام فاعلية معرفة الدراسة إلى هدفت
  .والكتابة راءةالق من كل بين الربط في بصري عقلي تنظيم ةإستراتيجيك
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 من يتكون وبرنامج والكتابة، القراءة في تحصيلي اختبار في سةلدراا أدوات وتمثلتأدوات الدراسة: 

 القرائية. النصوص بعض

 "ةستراتيجياإل هذه استخدام مع العينة طالب تجاوب إلى سةالدرا نتائج وأشارت نائج الدراسة: ن

 . للمفاهيم صحيحة وخرائط اً  دج منظمة تلخيصات الطالب قدم حيث " لمفاهيما خرائطة إستراتيجي

  .,Durley and Others) 2004ن )ووآخر  دورلي دراسة -
Improving Reading Comprehension in the Contact Areas 

 تنشيط المعرفة "وهي المعرفة وراء ما إستراتيجيات بعض استخدام فاعلية" عنوان الدراسة: 

 القرائي". الفهم لتحسين" القرائية الطالقة اللغوية، وتحسين المقررات إكساب سابقة،ال

 تنشيط المعرفة " وهي المعرفة وراء ما إستراتيجيات بعض استخدام فاعلية معرفة الدراسة إلى هدفت

 من عينة لدى القرائي الفهم لتحسين" القرائية الطالقة اللغوية، وتحسين المقررات إكساب السابقة،

 .الثانوية بالمرحلة الطالب

 قائم أنشطة وبرنامج المرحلة الثانوية، لطالب القرائي الفهم مهارات اختبار في وتمثلت الدراسة: أدوات

  المعرفة وراء ما إستراتيجيات استخدام على

 لطالبا لدى ائيالقر  الفهم مهارات تحسين في البرنامج هذا الدراسة فاعلية نتائج نتائج الدراسة: كشفت

 للمسئولية تحملهم وزيادة ملل، دون تعلمهم في الطالب استغراقإلى  أدت أنها كما الدراسة، عينة

 وراء ما إستراتيجيات استخدام بضرورةالدراسة  أوصت وقد ، القراءةعملية  ممارسة أثناء في الشخصية

 < يالقرائ الفهم تحسين في فعال دور من لما لها الثانوية المرحلة في المعرفة

 .Marge) 2110) مارجي دراسة - 
The development of student met cognition and self – regulated Learning 
strategies and response 

 تنمية استراتيجيات الطلبة ماوراء المعرفية وتنظيم الذات واالستجابة " : "عنوان الدراسة

كسقالة في تحسين قدرة الطالب لدى  راء المعرفةيجية ما و تاستراهدف الدراسة: إلى دراسة تأثير 
 حل المشكلة الحسابية الكالمية المعقدة.

 فصول التقوية.لطالب الملتحقين بعينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من مجموعة من ا

 برنامج التعليمي المستند إلى إستراتيجية ما وراء المعرفة.ة: استخدم الباحث الأدوات الدراس
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 جريبيتين الذين تلقوا تعليمهم طالب المجموعتين التإلى أن راسة: توصلت الدراسة نتائج الد
طالب ن تحصيلهم بشكل كبير مقارنة مع البرنامج المعد وفق إستراتيجية ما وراء المعرفة تحسب

 المجموعة الضابطة .

 فهم القرائي.المهارات  تنميةتناولت  التي دراساتال احملور الثاني:
 العربية.  ـ الدراساتأ 

 . السعودية (2100دراسة الجعيد ) -

"فعاليــــة اســـتخدام األلعــــاب اللغويــــة فـــي تنميــــة مهـــارات التمييــــز الســــمعي : عنتتتوان الدراستتتة
   والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي".

ز فعالية استخدام األلعاب اللغوية في تنمية مهارات التميي على تعرفهدفت الدراسة إلى ال
 .السمعي والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي

( تلميذة من تلميذات الصف الرابع في الطائف تم 06)شملت عينة الدراسة على  العينة :
( تلميذة استخدمت أنشطة األلعاب اللغوية 46توزيعهن على مجموعتين، تكونت التجريبية من )

 ميذة استخدمت األنشطة المعتادة .( تل46و العينة الضابطة المكونة من )

دليل و اختبارين األول مهارات الفهم القرائي و الثاني للتمييز السمعي : استخدم الباحث األدوات 
  .المعلمة وكراسة أنشطة التلميذة

  الدراسة: أشارت النتائج إلى:  نتائج

بطة لصالح وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضا -7
المجموعة التجريبية في القياس البعدي الختبار التمييز السمعي )المهارات الفرعية والدرجة 

 .الكلية(

  وجتتتتتتود فتتتتتتروق دالتتتتتتة إحصتتتتتتائيًا بتتتتتتين متوستتتتتتط درجتتتتتتات المجمتتتتتتوعتين التجريبيتتتتتتة والضتتتتتتابطة  -2
لصتتتتتتتالح المجموعتتتتتتتة التجريبيتتتتتتتة فتتتتتتتي القيتتتتتتتاس البعتتتتتتتدي الختبتتتتتتتار بعتتتتتتتض مهتتتتتتتارات الفهتتتتتتتم 

 القرائي.

 (.1122اسة الرشيد )در  -

فاعليـــــة تـــــدريس القـــــراءة باســـــتخدام إســـــتراتيجية التـــــدريس التبـــــادلي فـــــي : " عنتتتتتوان الدراستتتتتة 
 ".تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي
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فاعلية تدريس القراءة باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية على تعرف ال  ت الدراسة:هدف
 هارات االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائيم

تم و طالبًا من مدرسة طلحة بن مصرف االبتدائية في مدينة الرياض،  (64)  العينة: شملت العينة
توزيعهم على مجموعتين إحداهما ضابطة درست باستخدام االستراتيجيات التقليدية في التدريس 

  .تيجية التدريس التبادليوالتجريبية درست باستخدام إسترا

اختبار االستيعاب القرائي لقياس الدراسة: استخدم الباحث قائمة مهارات االستيعاب القرائي،  أدوات
دليل المعلم لتدريس القراءة لطالب الصف السادس االبتدائي باستخدام إستراتيجية و  هذه المهارات

 التدريس التبادلي .

 لى: الدراسة: أشارت النتائج إنتائج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي  -1
 في مهارات االستيعاب القرائي الحرفي لصالح طالب المجموعة التجريبية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي - 5
 ستنتاجي لصالح طالب المجموعة التجريبيةعاب القرائي االفي مهارات االستي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي  - 3
 في مهارات االستيعاب القرائي النقدي لصالح طالب المجموعة التجريبية

  السعودية. (2112دراسة المالكي ) -

ــــــو : عنتتتتتتوان الدراستتتتتتة ــــــراءة "تق ــــــب الق ــــــي كت ــــــة المتضــــــمنة ف ــــــة والتقويمي يم النشــــــاطات التعلمي
  بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات الفهم القرائي الالزمة للتالميذ".

مهارات الفهم ومستوياته الالزمة لتالميذ المرحلة المتوسطة على تعرف هدفت الدراسة إلى ال
المتضمنة في كتب القراءة في المرحلة والكشف عن مدى مراعاة النشاطات التعلمية والتقويمية 

 المتوسطة لمهارات الفهم القرائي ومستوياته الالزمة للتالميذ .

قائمة مهارات الفهم القرائي ومستوياته الالزمة لتالميذ المرحلة المتوسطة استخدم الباحث األدوات :
 .مهارة توزعت على خمسة مستويات  43واشتملت على 

  لنتائج إلى: الدراسة: أشارت ا نتائج

( مهارات للفهم المباشر و 76( مهارة للفهم القرائي منها )43تحددت لتالميذ المرحلة المتوسطة ) -
( 8( مهارات للفهم التذوقي و )3( مهارات للفهم الناقد و )0( مهارات للفهم االستداللي و )1)

 مهارات للفهم اإلبداعي.
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( 44منة في كتب القراءة لصفوف المرحلة المتوسطة )راعت النشاطات التعلمية والتقويمية المتض -
( مهارة للفهم القرائي قيس بعضها بنسب مرتفعة وبعضها اآلخر  بنسب متوسطة 43مهارة من )

 وكثير منها بنسب منخفضة.
 .مصر (2112) عبد الباري دراسة -

 تالميذ لدى رائيالق الفهم مهارات لتنمية الذهني التصور "فاعلية استراتيجية: عنوان الدراسة 

 ".ةاإلعدادي المرحلة

 لدى القرائي الفهم مهارات لتنمية الذهني التصور فاعلية استراتيجيةالتعرف على  هدف الدراسة:

 .الثاني اإلعدادي الصف تالميذ

وتم تقسيمهن إلى اإلعدادي  الثاني الصف تالميذ من( 84عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )
 المجموعة في تلميذا وأربعين واحد بواقع و وتلميذة تلميذا وأربعين اثنين من يبيةمجموعتين، التجر 

 .الضابطة

 القرائي، والبرنامج التدريبي. الفهم اختبارأدوات الدراسة: استخدم الباحث 

 : اسة إلى النتائج التاليةنتائج الدراسة: توصلت الدر 

والمجموعة  التجريبية المجموعة البط درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 التجريبية المجموعة لصالح  القرائي الفهم اختبار في الضابطة

 مهارة كل في اإلعدادي الثاني الصف تالميذ درجات إحصائية بين متوسطي داللة ذات فروق دتوج - 

 .التجريبية المجموعة القرائي لصالح الفهم مهارات من حدة علي

 .السعودية (2112)المنتشري دراسة  -

 القرائي الفهم مهارات تنمية بعض في التبادلي التدريس استراتيجية استخدام أثر : "عنوان الدراسة

 ".المتوسط األول الصف طالب لدى

 العربية بالمملكة المتوسط األول تالميذ الصف لدى القرائي الفهم مهارات تنمية هدف الدراسة:

 .التبادلي ريسالتد استراتيجية باستخدام السعودية

 المخوسط. األول الص  من خالميذ خ ميذا( 06عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )

، و المهارات هذه لقياس القرائي واختبارا الفهم مهارات قائمةأدوات الدراسة: استخدم الباحث 
 القراءة. في التبادلي التدريس استراتيجية



 

55 

 الدراسات السابقة فصل الثالثال

 الفهم تنمية مهارات في التبادلي التدريس استراتيجية يةفاعلنتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى 

 .حدة على فرعية  مهارة لكل تنميتها وفي إجمالي، بشكل القرائي

.مصر (2112دراسة قحوف ) -  

ـــي تنميـــة عنتتتوان الدراستتتة: "   ـــو( ف ـــات االنجـــاز )البورتفلي ـــة المرتبطـــة بملف ـــر األنشـــطة اللغوي أث
 ميذ الصف السادس االبتدائي".بعض مهارات القراءة  والكتابة لدى تال

تعرف أثر األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات االنجاز )البورتفليو( في تنمية بعض الدراسة:   هدف
 مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

ي تم اختيار مجموعتي الدراسة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرست: عنوان الدراسة
  .السيدة خديجة و مدرسة أم المؤمنين  بإدارة العجوزة التعليمية في محافظة الجيزة

اختبارين أحدهما لقياس مهارات الفهم القرائي واآلخر لقياس مهارات الكتابة لدى الدراسة: أدوات 
تحليل محتويات ملفات االنجاز للوقوف على مدى تحسن . و تالميذ الصف السادس االبتدائي 

 ت الفهم القرائي ومهارات الكتابة لدى تالميذ المجموعة التجريبية مهارا

 : بينت النتائج أنه: الدراسة نتائج

    بين متوسطات درجات طالب  (6067)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -
لصالح  المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي على اختبار مهارات الفهم القرائي

 .المجموعة التجريبية

بين متوسطات درجات طالب  (6067)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة _ 
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي على اختبار الكتابة لصالح المجموعة 

 التجريبية 

درجات المجموعة التجريبية بين متوسطي  (6067)يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا عند مستوى _ 
 في أنشطة القراءة بملف االنجاز ودرجاتهم في التطبيق البعدي الختبار الفهم القرائي .

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (6067)يوجد ارتباط موجب دال إحصائيًا عند مستوى _ 
  .الكتابةفي أنشطة القراءة بملف االنجاز ودرجاتهم في التطبيق البعدي الختبار 

 .مصر (2112) الفيدراسة  -

أثر استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى عنوان الدراسة: " 
 ."تالميذ المرحلة االبتدائية

على أثر إستراتيجيات ما وراء المعرفة، في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى   تعرفهدف الدراسة: ال
 .ميذ الصف الخامس األساسيعينة من تال
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( ثمانية وستين تلميذًا، تمَّ اختيارهم عشوائيًا، وتقسيمهم إلى 08تكونت من ) عينة الدراسة:
مجموعتين:إحداهما تجريبية، درست باستخدام استراتيجيات ما وراء  المعرفة، واألخرى ضابطة، 

  .درست بالطريقة التقليدية

مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس األساسي،  اسأدوات الدراسة: استخدم الباحث مقي
  .استخدام استراتيجيات ما وراء  المعرفةوبرنامج تعليمي معد وفق 

 أشارت نتائج الدراسة إلى:نتائج الدراسة: 

جراء المعالجة التجريبية، بعد تطبيق اختبار الفهم القرائي قبليًا وبعديًا،  استنادًا إلى استراتيجيات ما وا 
لتسفر النتائج عن كفاءة هذه اإلستراتيجيات في تنمية مهارات  تمَّ تحليل البيانات، وراء  المعرفة،
 الفهم القرائي.

 .سوريا (2115دراسة مفلح ) -

مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الصف التعلم التعاوني في تنمية بعض  فاعلية: "عنوان الدراسة  
 ".    األول الثانوي

التعلم التعاوني في تنمية بعض المهارات الفهم القرائي لدى : تعرف أثر استخدام هدف الدراسة
 طلبة الصف األول الثانوي.

 عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي.

أدوات الدراسة: استخدم الباحث األدوات التالية اختبار التحصيلي، البرنامج التعليمي المستند على 
 التعلم التعاوني. تراتيجيااست

تحسن واضح في مهارات الفهم القرائي لدى طلبة المجموعة نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى 
التعلم التعاوني في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طلبة التجريبية، دل على فاعلية أسلوب 

 . الصف األول الثانوي

 .البحرين (2112السعدون ) دراسة -

أثر استخدام استراتيجية خرائط المعرفة في تنمية الفهم القرائي لدى عينة من ": الدراسةعنوان 
 تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمملكة البحرين".

أثر استخدام استراتيجية خرائط المعرفة في تنمية الفهم القرائي لدى عينة من تحديد  هدف الدراسة:
 لبحرين.تالميذ الصف الثالث االبتدائي بمملكة ا
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 تمَّ تقسيمها إلى مجموعتين:إحداهما تجريبية،( تلميذًا 38) عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من
 .واألخرى ضابطة

اختبار كفايات الفهم القرائي، و االختبار التحصيلي، والبرنامج أدوات الدراسة: استخدم الباحث 
 التدريبي. 

 : التاليةاسة إلى النتائج نتائج الدراسة: توصلت الدر 

للنصوص  استراتيجية خرائط المعرفة في تنمية الفهم القرائيوجود أثر إيجابي الستخدام  -
 .لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي المنطوية على أحداث

للنصوص  استراتيجية خرائط المعرفة في تنمية الفهم القرائيوجود أثر إيجابي الستخدام  -
 .لصف الثالث االبتدائيلدى تالميذ االوصفية المقارنة 

للنصوص  استراتيجية خرائط المعرفة في تنمية الفهم القرائيوجود أثر إيجابي الستخدام  -
 .لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي القصصية

 : مصر (2112جاد)دراسة  -

ف "فعالية إستراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لتالميذ الص: عنوان الدراسة
 الثاني اإلعدادي". 

وتحديد مالمح  ومدى تمكن التالميذ منها، تحديد مهارات الفهم القرائي المناسبة، هدف الدراسة:
لدى عينة من تالميذ الصف الثاني  اإلستراتيجية المقترحة، ومدى فاعليتها في تنمية الفهم القرائي،

 .اإلعدادي

درست  ها إلى مجموعتين:إحداهما تجريبية،تمَّ تقسيم ،( تلميذ88ت من )تكونعينة الدراسة: 
التي تعتمد على درست بالطريقة التقليدية  باستخدام اإلستراتيجية المقترحة، واألخرى ضابطة،

 .اإللقاء والمناقشة

ستبانة لمعرفة مدى مناسبة اختبار مهارات الفهم القرائيالباحث  أدوات الدراسة: استخدم ، وا 
 . استراتيجيات عديدة اإلستراتيجية المقترحة في ضوء

أسفرت النتائج عن فاعلية اإلستراتيجية المقترحة في تنمية مهارات الفهم القرائي نتائج الدراسة: 
بينما  الناقد، اإلستنتاجي، بمستوياته المختلفة:المباشر، لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، ككل،

إلى أن مستوى  ويعزو الباحث هذه النتيجة، لم تظهر اإلستراتيجية فاعلية في تنمية الفهم التذوقي،
 التذوق يحتاج إلى وقت طويل للتدريب عليه. 
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 .مصر (2112) حسام الديندراسة   -

 في والتحصيل القرائي الفهم لتنمية وراء المعرفة ما استراتيجيات استخدام فاعلية: " عنوان الدراسة

 ".اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لدى العلوم مادة

 القرائي الفهم لتنمية وراء المعرفة ما استراتيجيات استخدام فاعلية الدراسة: إلى التعرف علىهدف 

 .اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لدى العلوم مادة في والتحصيل

 (.ضابطة طالباً  38 ، تجريبية طالباً  38( طالبًا )60عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )

 الع و  ت  ل خحصيل آدرا   القرائ ، وادخب را   ل فه  ادخب را  باحثة أدوات الدراسة: استخدم ال

 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 االختبار من كل في مجموعتي البحث طالب درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق وجود -

 التجريبية المجموعة لح طالبلصا ذلك و المنظومي، التفكير واختبار المثلثات حساب في التحصيلي

 الفهم اختبار من كل في الضابطة طالب المجموعة أقرانهم على التجريبية المجموعة طالب تفوق -

 .والفهم والتطبيق التذكر مستويات في التحصيلي واالختبار القرائي
 : مصر (2111) دراسة القليني -

لفهم القرائي والتعبير الكتابي لتالميذ الصف : "فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات اعنوان الدراسة
 الخامس االبتدائي".

واألداء السليم في  تنمية مهارات كل من الفهم في القراءة الصامتة،لبناء برنامج إلى  هدف الدراسة:
 .لدى عينة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي التعبير الكتابي،

 .  الخفريب  البرن مج و ،الكخ ب  الخعبير مه را وادخب ر، القرائ  الفه  مه را ادخب ر أفوا  الفراس : اسخدف  الب حث 

أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التعبير الكتابي كما  نتائج الدراسة:
على اختباري الفهم القرائي والتعبير  تبين وجود عالقة ارتباطية بين النمو في درجات التالميذ،

 .القراءة من خالل موضوعاتسة بضرورة تدريس موضوعات التعبير لذا أوصت الدرا بي،الكتا

 ـ الدراسات األجنبية.ب 

  (clapper, a . et al 2112) ، وآخروندراسة كليبر -
Approaches to Reading Instruction for Secondary Students with 
Disabilities 

  ة لطلبة المدرسة الثانوية ذوي االحتياجات الخاصة"ج تعليم القراءا" منه:عنوان الدراسة
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في تحسين الفهم   معرفة أثر استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني والتدريس التبادلي هدف الدراسة:
 .القرائي

تجريبية تلقت التعليم باستخدام التعلم التعاوني  تمَّ تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين:و  عينة الدراسة: 
 س التبادلي، وضابطة تلقت التعليم باستخدام الطريقة التقليديةوالتدري

 اختبار للفهم القرائي.   استخدم الباحث أدوات الدراسة:

كشفت النتائج فعالية استخدام كل من إستراتيجيتي التعاوني والتدريس التبادلي في  نتائج الدراسة:
الل تفوق أفراد المجموعة التجريبية من خ تحسين مهارات الفهم القرائي لدى أفراد عينة البحث،

 تحصيليًا على أفراد المجموعة الضابطة.   
  (.Yoon  2112)   ،دراسة يون - 

Effectiveness of Sustained Silent reading on Reading Attitude and Reading 
Comprehension of fourth – grade Korean students .   

نامج تدعيم القراءة الصامتة المستمرة بأنشطة قرائية، في تنمية الفهم : "فاعلية بر عنوان الدراسة
 ". واالتجاه نحو القراءة، لدى عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي في كوريا القرائي، 

 

هدف الدراسة: إعادة تقييم فاعلية برنامج تدعيم القراءة الصامتة المستمرة بأنشطة قرائية، في تنمية 
 واالتجاه نحو القراءة لدى عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي. ائي،الفهم القر 

تمَّ اختيارها بطريقة عشوائية و تقسيمها إلى  ( تلميذًا،776عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )
 و ضابطة تلقت التعليم االعتيادي مجموعتين:تجريبية تلقت التعليم باستخدام برنامج القراءة الصامتة

دوات الدراسة: استخدم الباحث مقياس االتجاه نحو القراءة، واختبار الفهم القرائي، وسجل القراءات أ
 اليومية للتالميذ 

 : راسة إلى النتائج اآلتيةنتائج الدراسة: خلصت الد

في الفهم، وفي اتجاهات التالميذ نحو  اً إيجابي تأثيراً كان ألنشطة القراءة المتضمنة في البرنامج،  -
القراءة، مما يشير إلى فاعلية هذه األنشطة في تنمية الفهم واالتجاهات، األمر الذي يعود إلى 

التي شكلت بيئة  الخصائص الفريدة لبرنامج القراءة الصامتة، مثل:االختيار الذاتي، ودور العرض،
 ثرية لتحسين االتجاه نحو القراءة.

ظهر النتائج ارتباطا إيجابيا بين االتجاه نحو القراءة والفهم القرائي، ولذلك قد ال ينتج كما لم ت -
 تغيير مهم و جوهري مباشر في الفهم القرائي، من خالل تحسن االتجاهات نحو القراءة.
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كما أظهر المشاركون في نشاط القراءة اليومية، درجة كبيرة من الرضا والحماس في أوقات   -
 افة.الدراسة ك

 .(Koch 2110)  كوشدراسة  -

Training in Met cognition: Met cognition and comprehension of  physics 
 نصوص في القرائي الفهم تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات أثر استخدام: "عنوان الدراسة

  ".الفيزياء

 القرائي الفهم تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات لتعرف على "أثر استخدامهدف الدراسة: إلى ا

  .الفيزياء نصوص في

 (.ضابطة طالباً  ٤٣ تجريبية، طالباً ( طالبًا )03عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )

 القرائ . ل فه  ادخب را  أدوات الدراسة: استخدم الباحث 

 التجريبية المجموعة طالب أداء تفوقنتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية من أهمها: 

 .الفهم القرائي اختبار في الضابطة المجموعة طالب أقرانهم على

 :(fountain  2111)  دراسة فونتن -

skills of reading comprehension of fifth grade students  technical advances 
in improve 

  في الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس"المهارات التقنية لتطوير التقدم  ": عنوان الدراسة

تحسين مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي باستخدام إلى هدف الدراسة: 
 .بعض أجهزة التكنولوجيا

 .ابتدائيمن تالميذ صف خامس دراسة: عينة ال

الحاسوب ، و هاالفيديو لعرض الصور والكلمات الدالة علي أدوات الدراسة: استخدم الباحث
 .الشخصي كمساعد تعليمي

وبخاصة  ،بمصاحبة الصور باستخدام الفيديو أسفرت النتائج عن أّن عرض الكلماتنتائج الدراسة: 
 قد أدى إلى تحسن في الفهم القرائي لدى التالميذ، ،يتم العرض بسرعة مناسبة للتدريس عندما

ج استخدامه كمساعد تقويمي جاءت وكذلك استخدام الحاسوب الشخصي كمساعد تعليمي ونتائ
 إيجابية وأفادت فاعليته.
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 .(,Johnson, Glenberg, Mina 2000) ميناو  كلينبرجو جونسون  دراسة -
Training Reading Comprehension in Adequate Decoders/Poor 
Comprehenders: Verbal Versus Visual Strategies 

ة لضعاف الفهم ذوي مهارات التشفير المالئمة: االستراتيجيات تدريب فهم القراء"عنوان الدراسة:  
 اللفظية مقابل االستراتيجيات البصرية".

 معرفة تأثير االستراتيجيات اللفظية والبصرية في تحسين فهم المادة المقروءة. دراسة: إلىهدف ال

ذوي  ،البتدائيالصفين الثالث والخامس امن  طفاًل( 36تكونت عينة البحث من ) عينة الدراسة:
ضعاف الفهم عن المستوى المتوقع وذوي مهارات التشفير المالئمة. حيث قسمت عينة البحث إلى 

طفاًل( تم تدريبهم على االستراتيجيات اللفظية أما  22ثالث مجموعات: المجموعة األولى وعددها)
، ومجموعة ثالثة طفاًل( تم تدريبهم على االستراتيجيات البصرية 24المجموعة الثانية وعددها)

  .طفاًل(  73ضابطة عددها)

ر الفهم القرائي "لجاتس اختبار "وكلسر" لذكاء األطفال، واختباأدوات الدراسة: استخدم الباحث 
 واختبار تمييز الكلمات.  ،"ماكجينتي

 :التاليةالنتائج  الدراسة عن تأسفر نتائج الدراسة: 

ريب االستراتيجيات اللفظية والمجموعة بين مجموعة تد ةوجود فروق ذات داللة إحصائي -
الضابطة في تمييز الكلمات واألسئلة االستنتاجية واألسئلة الصريحة واألسئلة المفتوحة المحددة 

 .اإلجابة وذلك اتجاه مجموعة تدريب االستراتيجيات اللفظية

وعة بين مجموعة تدريب االستراتيجيات البصرية والمجم ةوجود فروق ذات داللة إحصائي - 
الضابطة في تمييز الكلمات واألسئلة المفتوحة المطلقة اإلجابة اتجاه مجموعة االستراتيجيات 

 .البصرية

بين مجموعة تدريب االستراتيجيات اللفظية، ومجموعة تدريب  ةوجود فروق ذات داللة إحصائي -
 .للفظيةاالستراتيجيات البصرية في األسئلة االستنتاجية اتجاه مجموعة االستراتيجيات ا

 :(defoe 0222)  دراسة ديفو -
Using directed reading thinking activity strategies to teach students 
reading comprehension skills in middle grades language arts   

استخدام استراتيجيات نشاط القراءة الموجهة للتفكير، لتدريس مهارات " عنوان:ب عنوان الدراسة:
 ."الفهم القرائي
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- . 

يقوم على  فاعلية برنامج مقترح في تحّسن مهارات الفهم القرائي، على تعّرفال  هدف الدراسة:
 .استخدام ثالث استراتيجيات مميزة

أخفقوا في إحراز درجات جيدة في اختبارات  ( تلميذًا،78) عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من
 عينة مماثلة من آباء التالميذ.  الفهم القرائي المقننة إضافة إلى

لتدريس التالميذ مهارات التفكير  األولى،أدوات الدراسة: استخدم الباحث ثالث استراتيجيات مميزة 
وأنشطة توجيه  باستخدام أنشطة المشاركين في بحث العلوم، ومهارات ما وراء المعرفة، العليا،
لتدريس التالميذ فك رموز  والثانية، ؤال والجواب،واستراتيجيات العالقة بين الس التفكير، –القراءة 

باستخدام التعلم التعاوني في ممارسة مهمات  والثالثة، )تركيبها(،ثمَّ إعادة صياغتها وحدة لغوية،
 تمَّ اختيار عينة عشوائية من تالميذ المرحلة اإلعدادية ،ولتطبيق البرنامج الفهم القرائي،

ولكن  تحّسن في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ،راسة إلى توصلت نتائج الدنتائج الدراسة:  
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى القصور في تدخل  كما كان متوقعًا، بشكل غير ملحوظ أو جوهري،

كما أّن نقص االهتمام الموجود لدى التالميذ كان يعود  اآلباء وعدم توجيههم ألبنائهم بصورة كافية،
 اسي. إلى ضيق الجدول الدر 

 .(,Bowman, Leigh, et al 1998) وآخرون و لي بومان دراسة -
Using Graphic Organizers Cooperative Learning Groups, and Higher Order 

 ,Thinking Skills to Improving Reading Comprehension 
ا عليالارات التفكير ومه التعاونيالتعلم  تالمنظمات البيانية ومجموعا "استخدام عنوان الدراسة:

 ." ءةحسين فهم القرالت

التعلم  تالمنظمات البيانية ومجموعا استخدامالتعرف على مدى فعالية برنامج : الدراسة هدف
 لزيادة فهم القراءة. اعليالومهارات التفكير  التعاوني

طبقة ال من في مجتمعتكونت عينة الدراسة من أطفال الصف السادس االبتدائي عينة الدراسة: 
 .والية " اليونز" غربب ةمتوسطال

مجموعة من االختبارات هي: اختبار فهم القراءة " جاتس ما  أدوات الدراسة: استخدم الباحث
 اختبارات، و "ن"، وبطارية القراءة"هيوتن ما فلن، واختبار المسح الدوري للقراءة "هيوتن ما فل"يكجنت

 .مجموعة من االستراتيجيات لتحسين فهم القراءة ة المعلم. وقدمت المنهج، ومالحظ داخل قراءةال

 :أشارت النتائج إلى نتائج الدراسة:
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 -و في اختبار المسح الدوري للقراءة،  تحسن في اختبار فهم القراءة وتحسن في بطارية القراءة -
ابي ا لها أثر ايجعليالومهارات التفكير  التعاونيالتعلم  تأن استخدام المنظمات البيانية ومجموعا

من األطفال الذين يقرأون فوق مستوى الصف تحسن الفهم  %04حيث وجد  .على فهم القراءة
من األطفال الذين يقرأون تحت مستوى الصف السادس تحسن فهم  %36لديهم بصورة دالة، بينما 
 القراءة لديهم بصورة دالة،

ي فهم القراءة وبذلك كما استفاد ذوو المستوى المرتفع في القراءة حيث حصل تحسن عندهم ف -
 استفاد جميع األطفال الخاضعين لهذه الدراسة.

لتنمية الفهم اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة استخدام احملور الثالث: دراسات تناولت 
 لدى ذوي صعوبات التعلم.القرائي 

 ـ الدراسات العربية. أ 

  .مصر (2100دراسة حمدان ) -

تراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس القراءة على تنمية فعالية استخدام اس: "عنوان الدراسة 
 ".بعض مهارات الفهم القرائي ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية

الهدف: الكشف عن فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس القراءة على تنمية  
 ء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية .بعض مهارات الفهم القرائي ومهارات ما ورا

 العينة : من طالب الصف األول الثانوي وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة .

إعادة صياغة موضوعات ، األدوات :اختبار مهارات الفهم القرائي مقياس مهارات ما وراء المعرفة
جراءات إستراتيجية القراءة في كتاب القراءة المقرر على طالب الصف األول ال ثانوي وفقًا لفلسفة وا 

 ما وراء المعرفة .

 الدراسة اشارة نتائج الدراسة إلى: نتائج

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية  وجود - 
والضابطة في التطبيق البعدي على اختبار مهارات الفهم القرائي عند المستوى االستنتاجي 

 مهارات المتضمنة فيه ، لصالح المجموعة التجريبية.وال

د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة و وج -
في التطبيق البعدي على اختبار مهارات الفهم القرائي عند المستوى الناقد والمهارات المتضمنة فيه 

 ، لصالح المجموعة التجريبية .
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د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة و وج -
في التطبيق البعدي على اختبار مهارات الفهم القرائي عند المستوى اإلبداعي  والمهارات المتضمنة 

 فيه ، لصالح المجموعة التجريبية .

المجموعتين التجريبية والضابطة د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب و وج -
في التطبيق البعدي على اختبار مهارات ما وراء المعرفة والمهارات الثالث المتضمنة فيه ، لصالح 
المجموعة التجريبية وهذا يدل على فاعلية اإلستراتيجية المقترحة لما وراء المعرفة في تنمية مهارات 

 ة .ما وراء المعرفة لدى طالب المجموعة التجريبي

 ( مصر.2112أنيس ) دراسة -

 تنمية في تعاونية في مواقف المعرفة وراء ما استراتيجيات علي التدريب أثر: "عنوان الدراسة

 ".االبتدائية بالمرحلة، التعلم صعوبات ذوي التالميذ لدى القرائي الفهم مهارات

 االبخفائي  ب لمرح   خع  ال صعوب   الخالميذ ذوي لف  القرائ  الفه  مه را  خنمي هدف الدراسة: 

 الخب فل (. المعرت  )الخفريس وراء م  اسخراخيجي   من اسخراخيجي  ب سخدفا 
 االبخفائ . الص  الد مس خالميذ من ميذاخ ( 38عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )

ال غوي،  غير ءالذك  ادخب رو القرائي، الفهم مهارات لقياس اً اختبار أدوات الدراسة: استخدم الباحث 

 الخب فل . المعرت ، وبرن مج الخفريب ع   اسخراخيجي   الخفريس وق ئم  الخجهيز
الفهم  مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجية فاعليةنتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى 

 .التعلم صعوبات ذوي الخامس الصف تالميذ لدى القرائي

 ( السعودية.2112محمد) دراسة -

فاعلية برنامج للتعليم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات : "عنوان الدراسة
 ".لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم في الفهم القرائي

تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم لبرنامج للتعليم العالجي تقديم هدف الدراسة: 
  . في تنمية مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات و القرائيفي الفهم 

( أطفال من الذكور بالصف السادس االبتدائي يعانون 76عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من )
 من صعوبات تعلم في الفهم القرائي.

ذوي أدوات الدراسة: استخدم الباحث األدوات التالية: اختبار المسح النيورولوجي للتعرف على 
بينيه للذكاء، اختبار الفهم القرائي من إعداد الباحث، برنامج  -صعوبات التعلم، اختبار ستانفورد

 التعليم العالجي، مقياس مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات.
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 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

ين التجريبية والضابطة في وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعت -
 القياس البعدي لمستوى التمثيل المعرفي للمعلومات وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

المجموعة التجريبية في القياسين القبلي و  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات -
 البعدي لصالح القياس البعدي.

المستخدم في تنمية مستوى التمثيل المعرفي للمعلومات، كما أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج  -
 ي لدى أفراد المجموعة التجريبية.وتحسين مستوى الفهم القرائ

 .مصر (1112دراسة إبراهيم ) -

تعلـــــم اســــتراتيجيات مـــــا وراء المعرفــــة لتنميـــــة مهـــــارة  فـــــي تــــدريبيبرنـــــامج " :عنتتتتوان الدراستتتتة
 ".التحصيل منخفضيرحلة اإلعدادية باللغة اإلنجليزية لطالب الم القرائيالفهم 

تعلم استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية مهارة  في تدريبيبرنامج  هدف الدراسة التعرف على فاعلية
 .التحصيل منخفضيباللغة اإلنجليزية لطالب المرحلة اإلعدادية  القرائيالفهم 

طالبتتتتتتة (  34ددها )يبلتتتتتت  عتتتتتت  عينتتتتتتة البحتتتتتتث متتتتتتن مجموعتتتتتتة تجريبيتتتتتتة ت: تكونتتتتتتعينتتتتتتة الدراستتتتتتة: 
 اإلعتتتتتدادي الثتتتتتانيطالبتتتتتة أيضتتتتتا( متتتتتن طالبتتتتتات الصتتتتتف  34  ومجموعتتتتتة ضتتتتتابطة )يبلتتتتت  عتتتتتددها

  .القرائيمهارة الفهم  فيصعوبات لديهن والذين 

  تدريبي البرنامج ال، و اختبار الفهم القرائىاستخدم الباحث أدوات الدراسة: 

 :أنه ائج الدراسة إلىتن توصلت :نتائج البحث

داللتتتتة إحصتتتتائية بتتتتين متوستتتتطى درجتتتتات المجمتتتتوعتين التجريبيتتتتة والضتتتتابطة  فتتتترق ذو يوجتتتتد -7
   .فى االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية فى مهارات الفهم القرائى ككل

توجتتتتتتتتد فتتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتة إحصتتتتتتتتتائية بتتتتتتتتين متوستتتتتتتتتطات درجتتتتتتتتات المجمتتتتتتتتتوعتين التجريبيتتتتتتتتتة  - 2
موعتتتتتتة التجريبيتتتتتتة فتتتتتتى مهتتتتتتارات الفهتتتتتتم المعرفتتتتتتى والضتتتتتتابطة فتتتتتتى االختبتتتتتتار البعتتتتتتدى لصتتتتتتالح المج

 .والفهم االستنتاجى والفهم النقدى ككل

توجتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتروق ذات داللتتتتتتتتتة إحصتتتتتتتتتائية بتتتتتتتتتين متوستتتتتتتتتطات درجتتتتتتتتتات المجمتتتتتتتتتوعتين التجريبيتتتتتتتتتة  -4
والضتتتتتتتابطة فتتتتتتتى االختبتتتتتتتار البعتتتتتتتدى لصتتتتتتتالح المجموعتتتتتتتة التجريبيتتتتتتتة فتتتتتتتى جميتتتتتتتع مهتتتتتتتارات الفهتتتتتتتم 

  .القرائى الفرعية
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عاليتتتتتة البرنتتتتتامج التتتتتتدريبى المقتتتتتترح القتتتتتائم علتتتتتى تعلتتتتتم استتتتتتراتيجيات متتتتتا وراء أثبتتتتتتت الدراستتتتتة ف -3
 .تنمية مهارات الفهم القرائى الالزمة لطالبات المجموعة التجريبية فيالمعرفة 

 مصر. (2112دراسة عيسى ) -

الب التعليم التبادلي على ما وراء الفهم لدى الط تأثر برنامج تدريبي الستراتيجيا" :عنوان الدراسة
  .ذوي صعوبات الفهم القرائي في الصف الخامس االبتدائي

التعليم التبادلي على ما وراء الفهم لدى  تالهدف:التعرف على أثر برنامج تدريبي الستراتيجيا
 .الطالب ذوي صعوبات الفهم القرائي في الصف الخامس االبتدائي

ئي جميعهم من تالميذ الصف طالبًا من الذكور ذوي صعوبات الفهم القرا 06العينة :شملت 
 م .2660-2663الخامس في مدرسة الوليدية الجديدة المشتركة بأسيوط في العام الدراسي 

مقياس ستانفورد ، اختبار التعرف القرائي ، األدوات :اختبار الفهم القرائي من إعداد خيري المغازي
التدريس التبادلي وتم التدريب على  البرنامج التدريبي الستراتيجيات، مقياس ما وراء الفهم، بينيه –

 البرنامج خالل ثالث عشرة جلسة بمعدل ثالث جلسات أسبوعيًا .

وجد فروق ذات داللة إحصائية في تحسن مستوى ما وراء الفهم أشارت النتائج إلى  :البحث نتائج
ولم يظهر وكذلك الفهم القرائي لدى الطالب ذوي صعوبات الفهم القرائي في المجموعة التجريبية، 

 هذا التحسن لدى نظرائهم في المجموعة الضابطة.

 .البحرين (2112) سليمان دراسة -

أثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارة : "عنوان الدراسة  
 ". الفهم القرائي لدى تلميذات صعوبات التعلم القراءة في الصف السادس االبتدائي

الكشف عن فاعلية برنامج التدريس العالجي "القراءة واستراتيجيات التفكير"  راسة: إلىهدف الد
والذي يقوم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم والوعي القرائي لدى 

  عينة من التلميذات ذوات صعوبات الفهم القرائي في الصف السادس االبتدائي. 

( تلميذة ذوات صعوبات الفهم القرائي تراوحت 24) : تكونت عينة الدراسة منعينة الدراسة
 سنة من تلميذات الصف السادس االبتدائي. 7203 – 77أعمارهن 

مهارات الفهم القرائي، و اختبار الذكاء اختبار  :أدوات الدراسة: استخدم الباحث األدوات التالية
س الوعي القرائي باستخدام استراتيجيات ما وراء مقيااختبار التحصيلي،  )المصفوفات لرافن(،

باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي  المعرفة، برنامج تدريس عالجي
  لدى التلميذات ذوات صعوبات القراءة. 



 

55 

 الدراسات السابقة فصل الثالثال

 : لت الدراسة إلى النتائج التاليةنتائج الدراسة: توص

لدى  التطبيقين القبلي و البعدي الختبار الفهم القرائيفروق ذات داللة إحصائية بين وجود  -7
 تلميذات المجموعة التجريبية،  لصالح التطبيق البعدي.  

لدى تلميذات المجموعة  الفهم القرائي نمو مهارات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطوجود  -2
 لتجريبية. لصالح المجموعة ا ،البعدي القبلي و الضابطة على القياسو  التجريبية

لدى  فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي و البعدي في مقياس الوعي القرائيوجود  -4 
 تلميذات المجموعة التجريبية،  لصالح التطبيق البعدي.  

الوعي القرائي لدى تلميذات  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط نمو مهاراتوجود  -3
 بطة بين القياس القبلي و البعدي، لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة التجريبية و الضا

 البحرين. (2112دراسة صياح ) -

"الفروق في مستوى معالجة المعلومات بين التالميذ ذوي صعوبات الفهم القرائي عنوان الدراسة: 
 والتالميذ العاديين بالمرحلة االبتدائية في مملكة البحرين".

، والتالميذ العاديين في تالميذ ذوي صعوبات الفهم القرائيالفروق بين العلى تعرف الهدف الدراسة: 
الصفين الثالث والسادس االبتدائيين في معالجة المعلومات، وتعرف أكثر مستويات المعالجة 

 للصفوف المقروءة تمييزا بين التالميذ بحسب الحالة التعليمية والجنس.

(  740 :)تلميذا وتلميذة بالصف الثالث األساسي(  217) تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:
( 740ذا وتلميذة بالصف السادس األساسي: )تلمي (217)عاديون. كذلك  (743)صعوبات و 
 عاديون. (743)صعوبات و

واختبار الفهم القرائي للصفين الثالث  ،ناختبار المصفوفات لرافاستخدم الباحث أدوات الدراسة: 
، وكذلك درجات التالميذ في اللغة العربية في واستمارة تقدير المعلم للدرجات ،نوالسادس االبتدائيي

اختبارات تقدير مستوى معالجة  منامتحان نهاية الفصل الدراسي األول، إضافة إلى مجموعة 
 المعلومات.

 نتائج الدراسة: أشارت النتائج إلى وجود تفاوت في النتائج بين التالميذ العاديين والتالميذ ذوي
 صعوبات الفهم القرائي حسب مستويات معالجة المعلومات.

 .مصر (2112) الحاروني، و عليدراسة  -
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 في التذكر واستراتيجيات المعرفة وراء ما تدريبي الستراتيجيات برنامج فاعلية: "عنوان الدراسة
 ذوي من ونظائرهم العاديين العام الثانوية طالب لدى ومفهوم الذات األكاديمي التحصيل
 ".التعلم صعوبات

 المعرفة واستراتيجيات وراء ما الستراتيجيات تدريبي برنامج فاعلية على التعرفهدف الدراسة: 

 ذوي من العاديين ونظائرهم العام الثانوية طالب لدى الذات ومفهوم األكاديمي التحصيل في التذكر

 التعلم. صعوبات
 .التعلم صعوبات ذوي العاديين و العام يةالثانو من طلبة  ةعينة الدراسة: تكونت عينة الدراس

 ، و اختبارالذات مفهوم واختبار ،وراء المعرفة ما أدوات الدراسة: استخدم الباحث اختبار
 . المعرفة وراء ما الستراتيجيات تدريبي برنامجو ، األكاديمي التحصيل

 المجموعتين درجات بين متوسطي إحصائيا دالة فروق وجود إلى الدراسة وتوصلتنتائج الدراسة: 

 ومفهوم التذكر، واستراتيجيات وراء المعرفة ما متغيرات في العاديين للطالب والضابطة التجريبية

 .التجريبية المجموعة لصالح األكاديمي الذات والتحصيل
 .مصر (2112) الصاوي دراسة -
لدى عينة من  أثر برنامج تعليمي مقترح على بعض مكونات التفكير الناقد"  عنوان الدراسة: 

 ."تالميذ المدرسة االبتدائية ذوي صعوبات الفهم القرائي
 الميتا الكشف عن مدى فعالية برنامج تعليمي في تحسن الفهم القرائي المعرفي و :الدراسة هدف 

 معرفي، ومهارات التفكير الناقد لدى أطفال المجموعة التجريبية.
( من الصف الخامس االبتدائي لديهم صعوبات طفالً  02وتكونت عينة الدراسة من) عينة الدراسة:

تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين:  .معرفي في الفهم القرائي المعرفي والفهم القرائي الميتا
تراوحت و  ،طفاًل( 47طفاًل(، ومجموعة ضابطة عدد أفرادها) 47مجموعة تجريبية عدد أفرادها)

 .(746إلى  66)ائهمشهرًا(، ونسبة ذك 736-72703أعمارهم ما بين)
معرفي، ومقياس مهارات  الفهم القرائي المعرفي والفهم القرائي الميتاالباحث استخدام  أدوات الدراسة:

التفكير الناقد لألطفال، وقائمة مالحظة النزوع نحو التفكير الناقد، واختبار الذكاء المصور، 
  .وبرنامج تعليمي مقترح

 عن:سة أسفرت نتائج الدرانتائج الدراسة: 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الكسب ألطفال المجموعتين التجريبية  -

والضابطة اتجاه أطفال المجموعة التجريبية في مكونات التفكير الناقد، وكذلك األمر في عادات 
 .التفكير الناقد
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تين التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الكسب ألطفال المجموع -
 والضابطة اتجاه أطفال المجموعة التجريبية بالنسبة للمكونات المعرفية للفهم القرائي.

 .مصر (2112أبو بكر) دراسة -
فعالية برنامج لعالج صعوبات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي "  عنوان الدراسة: 

 ."في ضوء نظرية إلماعات السياق لستيرنبرج
تحديد إلماعات السياق التي تسهم في عالج صعوبات فهم القراءة لدى أطفال  دراسة:دف اله 

الصف الرابع االبتدائي من خالل وضع برنامج مقترح قائم على نظرية إلماعات السياق لعالج 
 .صعوبات فهم القراءة لديه

المجموعة التجريبية ي ف طفاًل( 46)( طفال وتم تقسيمهم إلى 02من )العينة  تكونت عينة الدراسة:
 .المجموعة الضابطةفي  طفاًل( 42و)

اختبار الفهم القرائي، وقائمة مهارات الفهم القرائي، واختبار الذكاء  الباحث استخدام أدوات الدراسة:
 .واختبار القراءة الصامتة لتالميذ المرحلة االبتدائية ،غير اللفظي

 : أظهرت النتائجنتائج الدراسة:  
ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة وجود فرو  -

 تبار التشخيصي لفهم القراءة لصالحفي التطبيق البعدي الختبار القراءة الصامتة)فهم القراءة( واالخ
 .أطفال المجموعة التجريبية

بين مرتفعا الرتباط البرنامج بدرجة مناسبة في تحقيق أهدافه حيث كان معامل ا فكما يتص -
درجات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار القراءة الصامتة، وفي االختبار 

 التشخيصي)فهم القراءة( وهي تؤكد فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه. 
 .مصر (2112)العدل دراسة  -

ظيم الذاتي للتعلم لدى العاديين وراء المعرفة والدافعية واستراتيجيات التن ما: "عنوان الدراسة
 ".وذوي صعوبات التعلم

دراسة تأثير صعوبة التعلم وجنس التلميذ ومستواه الدراسي في ما وراء المعرفة : إلى دراسةهدف ال
واستراتيجيات التعلم، كما هدف البحث إلى التعرف على الفروق بين العاديين وذوي صعوبات 

 والدافعية واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم.التعلم في درجات ما وراء المعرفة 
( تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصفين الخامس 206) عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من

 االبتدائي، والثاني اإلعدادي.
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مقياس ما وراء المعرفة، واستبيان الدافعية واستراتيجيات التنظيم  ة: استخدم الباحثأدوات الدراس
 لتعلم.الذاتي ل

 : اسة إلى النتائج التاليةنتائج الدراسة: توصلت الدر 

لصعوبات التعلم على درجات التالميذ في ما وراء المعرفة  دال إحصائياوجود تأثير  -
 واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم.

على درجات التالميذ في ما وراء المعرفة، لصالح  لجنس التلميذ وجود تأثير دال إحصائيا  -
 التلميذات.

للصف الدراسي لصالح تالميذ الصف الثاني اإلعدادي على درجات  وجود تأثير دال إحصائيا -
 ما وراء المعرفة.

بين العاديين وذوي صعوبات التعلم في ما وراء المعرفة و الدافعية  إحصائيا ةدالوجود فروق  -
 واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لصالح العاديين.

 اسات األجنبية.ـ الدر ب 
 (.,Williams 2111) وليامز دراسة -

فاعلية برنامج للتعليم العالجي في تحسين مستوى الفهم القرائي لدى تالميذ " :عنوان الدراسة
 الصف الخامس االبتدائي من ذوي صعوبات تعلم فهم القراءة".

Strategic processing of text : Improving reading comprehension of students 

with learning disabilities 

فاعلية برنامج للتعليم العالجي في تحسين مستوى الفهم القرائي اختبار  هدف الدراسة: التعرف على
 .لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من ذوي صعوبات تعلم فهم القرائي

تدائي من ذوي الصف الخامس االب( من تالميذ 3عينة الدراسة من ) الدراسة: تكونتعينة 
 .فهم القرائيالصعوبات تعلم 
 .للتعليم العالجيمقياس الفهم القرائي، وبرنامج  : استخدم الباحثأدوات الدراسة
برنامج للتعليم العالجي في تحسين مستوى الفهم القرائي عن فاعلية نتائج ال أسفرت :نتائج الدراسة

 .م فهم القرائيلدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من ذوي صعوبات تعل
 .(,Montague 0222) مونتاجيودراسة  -

أثر تدريس من خالل تناول اإلستراتيجية المعرفية واإلستراتيجية ما وراء : "عنوان الدراسة  
 المعرفية على حل المشكالت الحسابية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية من ذوي صعوبات التعلم"
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"The effects of cognitive and meta cognitive strategy  instruction on 
mathematical Problem solving of middle school students with learning 
disabilityes". 

البحث في تأثير التدريس الصريح لإلستراتيجية المعرفية أو ما وراء المعرفية  إلىبحث هدف ال
  على حل المشكالت الحسابية الكالمية.

 ( طالب المرحلة المتوسطة من ذوي صعوبات التعلم.0) نت عينة الدراسة منعينة الدراسة: تكو 
 : برنامج تعلمي محدد.أدوات الدراسة: استخدم الباحث األدوات التالية

ظهور تحسن ملحوظ في قدرة الطالب الذين تلقوا تدريسا وفق اسة إلى نتائج الدراسة: توصلت الدر 
المعرفية ضمن البرنامج التعليمي محدد، مقارنة مع الطالب دمج اإلستراتيجيتين المعرفية وما وراء 
 الذين درسوا وفق إستراتيجية واحدة.  

  .على الدراسات السابقة و مكانة الدراسة الحالية منها تعليق عام -
من قامت الباحثة بعرض ألهم الدراسات العربية واألجنبية التي تسنى لها االطالع عليها، و     

أن معظمها اهتم بصعوبات فهم  الباحثة تالحظاء وتحليل الدراسات السابقة تقر خالل رصد واس
فضاًل  القراءة؛ نظًرا ألن هذا النوع من الصعوبات منتشر بشكل كبير خالل مرحلة التعليم األساسي،

عن اهتمامها بأطفال المرحلة االبتدائية باعتبارها من أهم المراحل التعليمية التي يتم فيها تشخيص 
ات فهم القراءة، وذلك من خالل تنوع األساليب واألدوات المستخدمة فيها. لقد اتجهت معظم صعوب

كما الحظت أن  مهارات الفهم القرائي ومهارات القراءة . الدراسات السابقة إلى التركيز على تنمية
ة التي أكثرها يتفق على أهمية و تنمية مهارات الفهم القرائي، لذلك نستنتج من الدراسات السابق

هدفت إلى إعداد وتصميم برامج التدريبية من أجل تنمية المهارات الفهم القرائي لدى األطفال ذوي 
 .صعوبات التعلم

رغم من اختالف الدراسات السابقة في أهدافها وتوجهاتها والعينة المستهدفة، إال أنه الو على   
 يمكن أن نستخلص منها ما يلي: 

 : منها الستنتاجاتا من عدد إلى الباحثة توصلت
أثرها  ببيان اهتم ما فمنها عديدة جوانب من ات ما وراء المعرفةإستراتيجي السابقة الدراسات تناولت  -
التعلم،  التفكير، وعمليات مهارات مثل )مهاراتالأخرى من  اً أنواع و الفهم القرائي تنمية في
الفلمباني، (، ودراسة )2672مدي، االح(، ودراسة )2672أبو بشير، حصيل الدراسي( كدراسة )توال

(، ودراسة 2663نشوان، (، ودراسة )2661خطاب، (، ودراسة )2668يوسف، (، ودراسة )2667
(، ودراسة 2663اوسمان، (، ودراسة )2664بهلول، (، ودراسة )(، ودراسة )2664عوض واحمد، )
 (، ودراسة )(.2667مارجي، (، ودراسة )2663دورلي، )
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تحسين  في األثر لها كان التي المعرفةات ما وراء إستراتيجي أنواع من لعديدا دراساتال حددت -
(، ودراسة 2666عبد الباري، دراسة ) :ومنها دراسيالمهارات الفهم القرائي ومستوى  المستوى

 .(2662كليبر،(، ودراسة )2660سليمان، (، ودراسة )2660الفي، (، ودراسة )2661خطاب، )
ما وراء المعرفة سات التي بحثت في فاعلية استخدام أساليب واستراتيجيات وجود العديد من الدرا –

( ودراسة 2661الخاصة بشكل عام مثل دراسة كل من )ابراهيم،  تمع األفراد ذوي االحتياجا
وغيرها من  (2663) الحاروني، و عليدراسة ( 2660( ودراسة )سليمان، 2661)عيسى، 
 الدراسات.

عداد برامج تدريبية بهدف تنمية مهارات الفهم القرائي اهتمت معظم الدراسات ا - لسابقة بتصميم وا 
(، ود اسة 2666(، ودراسة )عبد الباري، 2666(، ودراسة)المالكي، 2677مثل دراسة )الجعيد، 

(، ودراسة )رافي، 2663( و دراسة )السعدون، 2668(، و دراسة )المنتشري، 2668)انيس، 
(، ودراسة 2664(، ودراسة )جاد، 2663، ودراسة )مفلح، (2660ودراسة )سليمان،  (،2660
 (. 2666(،ودراسة )ولياميز، 2662(، ودراسة )كليبر، 2662)يون، 

حظيت استراتيجيات ما وراء المعرفة بنصيب وافر من الدراسات التي تهدف للتعرف على طبيعة  -
ي لدى أفرد عينات الدراسة العالقة بين أساليب التدريس المستمدة منها ومستوى التحصيل الدراس

( ودراسة  )ابراهيم، 2677بصفة عامة وفي مواضيع دراسية مختلفة، مثل دراسة كل من: )حمدان، 
( و ودراسة )الحاروني وعلي، 2660( و دراسة )سليمان، 2661( و ودارسة )عيسى، 2661

( وغيرها من Koch ،2667( و دراسة ) كوش Ozsey ،2676( و دراسة )أوزي 26633
  الدراسات الكثيرة. 

 في فاعليتها على المعرفة ما وراءاستراتيجيات  تناولت التي السابقة الدراسات معظم أكدت -
 . واد الدراسيةالم من العديد فيالدراسي  التحصيل

استراتيجيات ما وراء ن جميع الدراسات التي قامت أساليب تدريسها وأنشطتها التعليمية على إ -
وتنمية الفهم القرائي  نتائجها عن تحسن واضح في مستوى التحصيل الدراسي قد أسفرت المعرفة 

 القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي. نالقياسيياتضح في الفروق الدالة بين  كمالدى أفراد عيناتها 
استراتيجيات استخدام اتفقت نتائج جميع الدراسات السابقة على أن أساليب التدريس المنبثقة عن  -

ومهارات تحسن دال في مستوى التحصيل الدراسي للمواد المختلفة  ىقد أدت إل راء المعرفةما و 
أساليب التدريس التقليدية سواء كان ذلك استخدام نتائج  الفهم القرائي ومهارات القراءة مقارنة مع
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يرجع لكون أساليب  هذاو ، بشكل خاصصعوبات التعلم م الطلبه ذوي لدى األفراد العاديين أ
وتستثير  لدى األفراد ةالفردي تركز على الفروق استراتيجيات ما وراء المعرفةالقائمة على  تدريسال

أثناء قيامه بالمهام واألنشطة  دافعية المتعلم وتوجه انتباهه لمتابعة نشاطه الداخلي والخارجي
 التعليمية.

عينات الت استخدمت الدراسات السابقة من حيث حجم العينة، في حين أن بعض الدراسا تباينت –
 الكبيرة الحجم واعتمد آخرون على عينات صغيرة.

  كانت تنميتها وآلية القراءة والفهم القرائي مهارات تناولت التي السابقة الدراسات في العينات معظم -

خع   لكن الق يل منه  خوجه نحو خع ي  ذوي صعوب   و التالميذ في مرحلة التعليم األساسي حول

 . أهمي  د ص  الفراس  هذه يعط  مم  الدصوص وجه ع   (فه  القرائ الالقراءة )

ذوي صعوبات تعلم التالميذ تنمية الفهم القرائي لدى  تناولت التي الدراسات في قلة ةالباحث تالحظ -
 للقيام ةدفع الباحث ما وهذا في البئية السورية، القراءة األطفال ذوي صعوبات تعلم لدى وتنميتها القراءة

  .الدراسة دهبه

الباحثة في الجزء التطبيقي  اإلطار المرجعي الذي ستعتمد عليهأن الدراسات السابقة تعد  وبما  
اعداد  -اعداد مهارات الفهم القرائي  -) التصميم التجريبي: اآلتيةمناحي والذي يظهر تأثيره في ال

 .البرنامج( – المقياس

على الدراسات السابقة في اختيارها التصميم  الباحثة تعتمدا التصميم التجريبي:من حيث  –
التجريبي المالئم، وتوصلت إلى اختيار تصميم تجريبي قائم على مجموعة تجريبية واحدة ومجموعة 

  ضابطة واحدة.

في  السابقة، تعلى البرامج الموجودة في الدارسا ةساعد اطالع الباحث البرنامج:من حيث إعداد  -
 الية، وذلك من خالل:الدراسة الح جإعداد برنام

 .األطفال ذوي صعوبات التعلم القراءةالواجب التدريب عليها  الفهم القرائيتحديد مهارات  -

تحديد اإلطار العام للبرنامج متمثاًل في جلسات البرنامج، تحديد عدد جلسات البرنامج ومدة كل  -
 جلسة.

 في بناء أدوات الدراسة:  -

 قرائي للصف الخامس األساسي.إعداد قائمة مهارات الفهم ال -
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ياس مهارات الفهم القرائي للتالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة في الصف الخامس إعداد مق -
أفراد عينة واءم مع كل نوع من هذه المهارات وبما يناسب وفي اختيار عباراته بما يت األساسي

 الدراسة الحالية.

ة، والفنيات التدريبية، والمواد والوسائل الالزمة تصميم البرنامج التدريبي واألنشطة المستخدم -
 لتنفيذ أنشطة البرنامج التدريبي. 

 الجديد في الدراسة الحالية:*   

 :سات السابقة في العديد من النقاط وهييمكن اعتبار الدراسة الحالية مختلفة عن الدرا

العتقاد الباحثة  تعلم القراءة ذوي صعوبات مهارات الفهم القرائي لدى التالميذتنمية نها تستهدف أ -
من خالل أنشطة البرنامج التدريبي، ألن الفائدة ربما تكون أكبر  مهارات لديهمهذه البأهمية تنمية 
 .المبكرة بعد أن يتمكن التالميذ من القراءة السليمة في هذه المرحلة عليم التالميذعندما يتم ت

مهارات الفهم القرائي مج التدريبية الخاصة بتنمية خطوة في مجال إعداد البرا د هذه الدراسةع  ت   -
اسات في هذا كما تعتبر هذه الدراسة فاتحة للمزيد من الدر ذوي صعوبات تعلم القراءة،  لدى التالميذ

القراءة تعلم ذوي صعوبات  للتالميذ ةعلى البرامج التدريبيالمجال وخاصة الدراسات التي تركز 
 . ديهمل مهارات الفهم القرائي تنميةو 

بناء المعنى ،  4االيحاء بمكان االجابة م)تنوع األنشطة واالستراتيجيات المستخدمة بالبرنامج  -
 .(، التعلم التعاوني، النمذجة KWLالمعرفي

وسيلة الختبار فاعلية  ،هذه الدراسة تلتقي مع ما سبق من البحوث، في اتخاذ المنهج التجريبي -
لديهم. وأنها الفهم القرائي في تحسين مهارات القراءة تعلم صعوبات ذوي  التدريبي للتالميذ جالبرنام

التي يمكن من خاللها تنمية م العديد من األنشطة التدريبية المقد التدريبي البرنامج تستخدم في
 . الفهم القرائيمهارات 
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والمتمثلة في  دراسة الحاليةإلتمام ال من قبل الباحثة إتباعها تم التي اإلجراءات الفصل هذا يتناول  
 ووصفها تخدمةاألدوات المس ثم ومواصفاتها، الدراسة وعينة الدراسة مجتمع المتبع، الدراسة منهج

 لهذه عرض يلي وفيما اإلجراءات، من ذلك وغير تحليلال في المستخدم اإلحصائي واألسلوب

 :اإلجراءات
 :دراسةمنهج ال -أواًل 

المنهج التجريبي، القائم على  في الدراسة الحالية ةحثاتبنت البأهداف الدراسة  تحقيق جلأ من    
تدريبي كمتغير البرنامج ال فاعليةوذلك للتعرف على ، دراسةالقياس القبلي و البعدي لمتغير ال
ذوي مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس األساسي مستقل على المتغير التابع وهو 

 .القراءةتعلم صعوبات 

 Experimental ةحيث اعتمدت الباحثة على التصميم ذي المجموعتين: المجموعة التجريبي    

Group والمجموعة الضابطة Control Group والبعدي  حيث تم إجراء القياس القبلي
)مهارات فهم الكلمة،  دراسةمتغيرات محل الالفي  التجريبية والضابطة بعد التكافؤ للمجموعتين

كما قامت الباحث  ،مهارات فهم الجملة، مهارات فهم الفقرة، مهارات تنظيم المادة، العالقات اللغوية(
ة معرفة فاعلية البرنامج التدريبي المطبق في هذه الدراسة المستند إلى بإجراء القياس التتبعي بغي

استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس ذوي 
 صعوبات تعلم القراءة.  

بعددددددددددددد ذلددددددددددددك قامددددددددددددت الباحثددددددددددددة بتعددددددددددددريض المجموعددددددددددددة التجريبيددددددددددددة للمتغيددددددددددددر المسددددددددددددتقل وهددددددددددددو 
هدددددددددددذا البرندددددددددددامج، وبعدددددددددددد المجموعدددددددددددة الضدددددددددددابطة  حدددددددددددين لدددددددددددم تتلدددددددددددق   يبي فددددددددددديالبرندددددددددددامج التددددددددددددر 

وفددددددددي  دراسددددددددةاالنتهدددددددداء مددددددددن تقددددددددديم جلسددددددددات البرنددددددددامج تددددددددم إجددددددددراء القيدددددددداس البعدددددددددي لمتغيددددددددر ال
 النهايدددددددددة تمدددددددددت مقارندددددددددة نتدددددددددائج المجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة التدددددددددي تلقدددددددددت التددددددددددريب علدددددددددى البرندددددددددامج

 القدددددددددددائم علدددددددددددى اسدددددددددددتراتيجيات والمجموعدددددددددددة الضدددددددددددابطة التدددددددددددي لدددددددددددم تتلدددددددددددق  البرندددددددددددامج التددددددددددددريبي 
كمدددددددددا قامدددددددددت الباحثدددددددددة بالقيددددددددداس التتبعدددددددددي بغيدددددددددة معرفدددددددددة فاعليدددددددددة البرندددددددددامج  ،وراء المعرفدددددددددةمدددددددددا

والشددددددددددددددكل التددددددددددددددالي يوضدددددددددددددد  اسددددددددددددددتراتيجيات مددددددددددددددا وراء المعرفددددددددددددددة،  التدددددددددددددددريبي القددددددددددددددائم علددددددددددددددى
 تصميم التجريبي للدراسة الحالية:ال
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 الدراسة تصميم التجريبي المستخدم في يوضح خطوات ال (2) لشكلا

 ذكور

 

 إناث

 

 ذكور

 

 إناث

 القياس القبلي

 

 القياس القبلي

 

 

 تتلقى البرنامج المعد للدراسة
 وفق استراتيجيات ما وراء

 المعرفة
 تتلقى الطريقة المعتادة "التقليدية"

 

 القياس البعدي القياس البعدي

 

 الدراسة عينة 
 

 ةالمجموعة الضابط المجموعة التجريبية

 القياس التتبعي
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 متغيرات الدراسة: –ثانيًا 

، PMApالتخطيط، المراقبة، التقييم    (استراتيجيات ما وراء المعرفة  المستقلة:المتغيرات  –أ 
 ، التعلم التعاوني، النمذجة(. KWL، بناء المعنى المعرفي 3التلمي  بمكان اإلجابة عن األسئلة م

 مهارات الفهم القرائي. :ةالتابع اتالمتغير  –ب 

 :الدراسةاألصلي وعينة  المجتمع -ثالثًا 

 المجتمع األصلي: – 1

مدددددددن  ولدددددددىاألالحلقدددددددة  فددددددديالخدددددددامس  الصدددددددف تالميدددددددذمدددددددن  للبحدددددددثيتكدددددددون المجتمدددددددع األصدددددددلي   
محمدددددددد علدددددددي  ،المحدثدددددددة مددددددد ةالدددددددذين يدرسدددددددون فدددددددي مددددددددارس )نهلدددددددة  يددددددددان، ال التعلددددددديم األساسدددددددي

مدددددن  هوتلميدددددذ ا  تلميدددددذ (393وعدددددددهم )فدددددي مديندددددة دمشدددددق  ألساسدددددي الرسدددددميللتعلددددديم ا ،(الج ائدددددري
 .تالميذ الصف الخامس االساسي

     :الدراسةعينة  -3

وتلميددددددذة، مددددددن تالميددددددذ الصددددددف الخددددددامس األساسددددددي، تددددددم  ( تلميددددددذا34) الدراسددددددة بلغددددددت عينددددددة   
علدددددي  محمدددددد ،نهلدددددة  يددددددان، المددددد ة المحدثدددددة)ثدددددالث مددددددارس هدددددي: بطريقدددددة قصددددددية فدددددي اختيددددارهم 
 .الضابطة للبحثالعينة التجريبية و يوض  تو يع أفراد ( 1جدول )الو  .(الج ائري

 للدراسةالضابطة  لعينة التجريبية واتوزيع أفراد ( 1) جدول

 لنوعا            

                 

 المجموعة    

 الصف المدرسة
عدد 
 الشعب

 مجموع عدد التالميذ

 إناث ذكور عدد التالميذ

 17 7 11 4 الخامس نهلة زيدان جموعة تجريبيةم

 

 مجموعة ضابطة

 7 3 5 3 الخامس المزه المحدثة

 11 4 5 3 الخامس محمد علي الجزائري

 34 14 31 المجموع الكلي
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 األساسية على مجموعتين: الدراسة وتم تقسيم أفراد عينة  
الصدددددف الخددددامس األساسدددددي ذوي  مدددددن تالميددددذ تلميددددذا  و  تلميدددددذة( 17تتدددددنلف مددددن) ةمجموعددددة تجريبيدددد

اسددددددتراتيجيات مددددددا وراء ، طبددددددق علدددددديهم البرنددددددامج التدددددددريبي القددددددائم علددددددى صددددددعوبات تعلددددددم القددددددراءة
 .على هذه االستراتيجيات و أنشطة التدريس القائم المعرفة

( تلميددددددذا  وتلميددددددذة مددددددن تالميددددددذ الصددددددف الخددددددامس األساسددددددي 17مجموعددددددة ضددددددابطة تتددددددنلف مددددددن )
    والجددددددددول  بصدددددددورتها التقليديدددددددة، القدددددددراءةتلقدددددددوا فقدددددددط دروسدددددددا  فدددددددي  ،صدددددددعوبات تعلدددددددم القدددددددراءةذوي 

 . ةالحالي الدراسة يتالتصميم التجريبي لمجموعيوض  (  2)

 الدراسة  التصميم التجريبي لمجموعتي( 2جدول )

مجموعات 
 الدراسة 

عدد 
 التالميذ

 اإلجراءات القياسات إناث ذكور

مجموعة ال
 التجريبية

(17 ) 

تلميذاً 
 ذةوتلمي

11 7 
 بعدي -قبلي

 تتبعي -بعدي

يتلقووووون برنامجوووواً للتوووودري  قووووائ  
مووووووا ورا   تاسووووووتراتيجياعلوووووو  
 .المعرفة

مجموعة ال
 الضابطة

(17 ) 

تلميذاً 
 وتلميذة

 بعدي -قبلي 7 11
توووووودريبياً يتلقووووووون برنامجوووووواً لوووووو  
فقوووووووً دروسووووووواً فوووووووي  يتلقوووووووونو

 بصورتها التقليدية. القرا ة

  مبررات اختيار العينة: -ب
 الصف الخامس من مدارس التعليم األساسي وذلك ألن:  تالميذاختيار تم 
أن هددددددددددذه المرحلددددددددددة مددددددددددن أفضددددددددددل المراحددددددددددل التددددددددددي يكتسددددددددددب فيهددددددددددا الطفددددددددددل  الباحثددددددددددة تجددددددددددد  -

أن يكددددددددون تالميددددددددذ أفددددددددراد العينددددددددة مددددددددن أطفددددددددال الصددددددددف  لت ، كمددددددددا فضددددددددالفهددددددددم القرائددددددددي مهددددددددارة
فددددددددددددي األولددددددددددددى ة الحلقدددددددددددد فددددددددددددي بدايددددددددددددةالخددددددددددددامس األساسددددددددددددي، نظددددددددددددرا  ألن أطفددددددددددددال الصددددددددددددفوف 

  فك شيفرة القراءة. ون تدريبهم مرك  على تعلم مهاراتالغالب يك
يسدددددددددددتطيع معلمدددددددددددي ، و صدددددددددددعوبات تعلدددددددددددم القدددددددددددراءةالتالميدددددددددددذ ذوي الدراسدددددددددددة توجهدددددددددددت إلدددددددددددى   -

ومعلمدددددددددددات هدددددددددددؤالء التالميدددددددددددذ تحديددددددددددددهم بسدددددددددددهولة مدددددددددددن خدددددددددددالل المقددددددددددداييس المسدددددددددددتخدمة فدددددددددددي 
 ؤالء التالميذ. والتي تستخدم في عملية تشخيص ه ةالحالي الدراسة 

تددددددددددددددريبيها يسدددددددددددددهل تناولهددددددددددددا و  ئدددددددددددديالقرا فهدددددددددددددماالكتشدددددددددددداف المبكددددددددددددر لحددددددددددددداالت صددددددددددددعوبات ال -
بشدددددددددكل  تددددددددددريبها وتنميتهددددددددداتها كدددددددددان تناولهدددددددددا و اإليهدددددددددا فدددددددددي بدددددددددداي تدددددددددم التنبددددددددد  ، فكلمددددددددداوتنميتهدددددددددا

أمدددددددددرا  صدددددددددعبا  وخصوصدددددددددا  عندددددددددد الوصدددددددددول إلدددددددددى يغددددددددددو التغلدددددددددب عليهدددددددددا ألن  ،أفضدددددددددل وأيسدددددددددر
ومسدددددددددتوى  لصدددددددددفوفافدددددددددي تقددددددددددم المدددددددددع هدددددددددذه الصدددددددددعوبات  د ديدددددددددامرحلدددددددددة متدددددددددنخرة وبالتدددددددددالي ا

 .المواد التعليمية
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صدددددددددعوبات تالميدددددددددذ أفدددددددددراد الدراسدددددددددة الحاليدددددددددة والدددددددددذين يعدددددددددانون مدددددددددن القلدددددددددة الدراسدددددددددات حدددددددددول  -
 .ةبحدود علم الباحث تعلم القراءة

 . الدراسة*خطوات اختيار عينة 
صدق حقق من لتل الدراسةيق أدوات أثناء تطب بها التي قامت الباحثة من خالل  يارات المدارس   

عدد التالميذ في و وثبات األدوات، تم رصد بعض المدارس وفق معيار عدد الشعب في المدرسة، 
 وفقا  للخطوات التالية: التجريبية والضابطة الدراسة تم اختيار عينة  المدرسة، وبناء علي 

 : الخطوة األولى
اسددددددددددة، و التعددددددددددرف علددددددددددى عدددددددددددد التالميددددددددددذ لمدددددددددددارس محددددددددددل الدر لب يددددددددددارات قامددددددددددت الباحثددددددددددة    

ومعلمدددددددددات الصددددددددددف  ساسدددددددددي مدددددددددن الجنسدددددددددين، وبمسددددددددداعدة معلمددددددددديفدددددددددي الصدددددددددف الخدددددددددامس األ
للغدددددددددددددددددددة العربيدددددددددددددددددددة والرياضددددددددددددددددددديات والمرشددددددددددددددددددددين النفسددددددددددددددددددديين  و االجتمددددددددددددددددددداعيين امس، الخددددددددددددددددددد

 المدارس.هذه ومعلمات المصادر في 
 الخطوة الثانية:

بالوكالددددددددددددة  ومعلمددددددددددددات لمددددددددددددينباسددددددددددددتبعاد الصددددددددددددفوف الم عددددددددددددين عليهددددددددددددا معقامددددددددددددت الباحثددددددددددددة    
صدددددددددددددعوبات وذلدددددددددددددك لمراعددددددددددددداة أن تكدددددددددددددون فتدددددددددددددرة م الحظدددددددددددددة المعلدددددددددددددم أو المعلمدددددددددددددة ألعدددددددددددددراض 

بددددددددإجراء عقددددددددد قامددددددددت الباحثددددددددة ، بعددددددددد ذلددددددددك فصددددددددل دراسدددددددديلدددددددددى التلميددددددددذ ال تقددددددددل عددددددددن  الددددددددتعلم
جلسدددددددددددة إرشدددددددددددادية لمعلمدددددددددددي ومعلمدددددددددددات تالميدددددددددددذ الصدددددددددددف الخدددددددددددامس و والمرشدددددددددددد االجتمددددددددددداعي 

( 45 -41، وذلددددددددددددك لمدددددددددددددة )الدراسددددددددددددة عينددددددددددددة  رسوالنفسددددددددددددي ومعلمددددددددددددة المصددددددددددددادر فددددددددددددي مدددددددددددددا
دقيقددددددددددة فددددددددددي كددددددددددل مدرسددددددددددة مددددددددددن المدددددددددددارس المشددددددددددمولة فددددددددددي العينددددددددددة وذلددددددددددك بهدددددددددددف تعريددددددددددف 

وبالخصددددددددددددددائص التددددددددددددددي  القددددددددددددددراءة تعلددددددددددددددمالمعلمددددددددددددددات بالتالميددددددددددددددذ ذوي صددددددددددددددعوبات المعلمددددددددددددددين و 
اسدددددددددتبعاد التالميدددددددددذ الراسدددددددددبين فدددددددددي الصدددددددددف الخدددددددددامس ، كمدددددددددا قامدددددددددت الباحثدددددددددة بيتميددددددددد ون بهدددددددددا
 .3114/3115لدراسي األساسي للعام ا
 الخطوة الثالثة:

ية للفصددددددددددددددددل الدراسددددددددددددددددي األول بالحصددددددددددددددددول علددددددددددددددددى الدددددددددددددددددرجات التحصدددددددددددددددديلقامددددددددددددددددت الباحثددددددددددددددددة 
تالميدددددددددددذ الصدددددددددددف الخددددددددددددامس بغيدددددددددددة فدددددددددددر  عددددددددددددد مددددددددددددن التالميدددددددددددذ الدددددددددددذين أشددددددددددددارت لددددددددددددرجات 

معلمدددددددددددداتهم ومعلمددددددددددددديهم إلدددددددددددددى وجددددددددددددود بعدددددددددددددض هدددددددددددددذه األعددددددددددددراض لدددددددددددددديهم واألطفدددددددددددددال الدددددددددددددذين 
  رسية تفاوتا  في المواد الدراسية.أظهرت درجاتهم في االمتحانات المد

 الخطوة الرابعة:
الدددددددددددددذين يعدددددددددددددانون مدددددددددددددن أي ندددددددددددددو  مدددددددددددددن اإلعاقدددددددددددددات  تالميدددددددددددددذقامدددددددددددددت الباحثدددددددددددددة باسدددددددددددددتبعاد ال

)كالضدددددددددعف البصدددددددددري أو السدددددددددمعي الشددددددددددديد( والتدددددددددي قدددددددددد تكدددددددددون السددددددددددبب فدددددددددي ظهدددددددددور هددددددددددذه 
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النتدددددددددددائج علدددددددددددى تلدددددددددددك المقددددددددددداييس وذلدددددددددددك بدددددددددددالعودة إلدددددددددددى سدددددددددددجل األطفدددددددددددال ذوي االحتياجدددددددددددات 
  .الموجود لدى المرشدين النفسيين الموجودين في المدارس الخاصة

  الخطوة الخامسة:
قامدددددددددت الباحثدددددددددة بتو يدددددددددع مقيددددددددداس تقددددددددددير سددددددددددلوك التلميدددددددددذ لفدددددددددر  حددددددددداالت صدددددددددعوبات الددددددددددتعلم 

 (.3من إعداد مايكل بست وتقنين جويعد عيد الشريف )الملحق 
 الخطوة السادسة: 

الدددددددددددكتور فتحددددددددددي  إعدددددددددددادءة مددددددددددن صددددددددددعوبات تعلددددددددددم القددددددددددرامقيدددددددددداس قامددددددددددت الباحثددددددددددة بتطبيددددددددددق 
 باسدددددددددددددددتبعاد التالميدددددددددددددددذ الددددددددددددددددذينقامددددددددددددددددت الباحثدددددددددددددددة ثدددددددددددددددم  ،(3)الملحدددددددددددددددق (.، 3112ال يدددددددددددددددات )

والدددددددددذين يقعدددددددددون  ،صدددددددددعوبات تعلدددددددددم القدددددددددراءةأظهدددددددددرت درجددددددددداتهم عددددددددددم وجدددددددددود مؤشدددددددددر لوجدددددددددود 
 ( درجددددددددددددة علددددددددددددى31) أقددددددددددددل مددددددددددددن صددددددددددددعوبات تعلددددددددددددم القددددددددددددراءةفددددددددددددي الحددددددددددددد األدنددددددددددددى لمقيدددددددددددداس 

 .صعوبات تعلم القراءة
 بعة: الخطوة السا

 3114تعريب وتقنين رحمة  Ravenالمصفوفات المتتابعة لرافن  مقياسبتطبيق قامت الباحثة        
( وذلك لقياس نسبة الذكاء لدى أفراد العينة التي تم تحديدها من خالل المقاييس السابقة 1)الملحق 

ت التالميذ في نفس عن متوسط درجا ا  الذكر، فتم استبعاد التالميذ الذين أظهرت درجاتهم انخفاض
 .(35عن الميئين ) مقياسالمرحلة العمرية، بحيث استبعد كل من قلت درجت  على ال

 الخطوة الثامنة:
 يندددددددددص قدددددددددراءة جهريدددددددددة مدددددددددن مسدددددددددتوى الصدددددددددف الخدددددددددامس األساسددددددددد الباحثدددددددددة بتطبيدددددددددق تقامددددددددد

واسدددددددتبعدت  للتنكدددددددد علدددددددى قددددددددرة التالميدددددددذ مدددددددن مهدددددددارة فدددددددك شددددددديفرة القدددددددراءة لددددددددى أفدددددددراد العيندددددددة.
 فما دون في القراءة. 7ة من حصل على درجة الباحث
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 الدراسة ة نخطوات اختيار عي( يوضح 3الشكل )
 
 
 

 (2انسحب من العينية وعددهم ) - 9

 

 وتلميذة اً ( تلميذ07) عينة األولية للبحثالاختيار  - 1

 

 (1الراسبين في الصف الخامس وعددهم )استبعاد التالميذ  - 2

 

 (4استبعاد التالميذ الذين لديهم ضعف تحصيل في جميع المواد )

 وتلميذة  اً ( تلميذ34لحالي )ا بحثينة النهائية للالع 

 (12تطبيق مقياس مايكل بست لتقدير خصائص صعوبات التعلم ) - 5

 

 (3)فتحي الزيات( )القراءة تعلم تطبيق مقياس صعوبات  - 6

 

 (6) تطبيق مقياس القدرات العقلية )رافن للذكاء( - 0

 

 (0) قراءة الجهريةالتطبيق نص  - 8

 

 (1استبعاد ذوي اإلعاقة وعددهم ) - 4
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 .الدراسةضبط المتغيرات المؤثرة في  -ج 

والخصائص ومستوى الذكاء، ، حيث متغير العمرالدراسة متجانسة، من عينة وللتحقق من أن      
صعوبات لدى تالميذ الصف الخامس ذوي الفهم القرائي  ومستوى، عوبات التعلمالسلوكية لذوي ص

 بضبط هذه المتغيرات على النحو اآلتي:  ةالباحث تقام ،تعلم القراءة

 الدراسددددددة تددددددم حسدددددداب درجددددددات التالميددددددذ علددددددى المقدددددداييس التددددددي تددددددم تطبيقهددددددا الختيددددددار عينددددددة  -1
مقدددددداييس التددددددي تددددددم تطبيقهددددددا الختيددددددار ( يوضدددددد  درجددددددات التالميددددددذ علددددددى ال3الحددددددالي، والجدددددددول )

 العينة التجريبية والضابطة في القياس القبلي.
سدددددلوك تدددددم حسددددداب الفدددددرق بدددددين المجمدددددوعتين التجريبيدددددة والضدددددابطة فدددددي المتغيدددددرات )تقددددددير   - 3

فهددددددددم  تعلددددددددمصددددددددعوبات صددددددددعوبات الددددددددتعلم، والقدددددددددرات العقليددددددددة، وتقدددددددددير التلميددددددددذ لفددددددددر  حدددددددداالت 
اللدددددددة الفددددددروق بددددددين متوسددددددددط درجددددددات المجمددددددوعتين التجريبيدددددددة د( يوضدددددد  5(. والجدددددددول )القددددددراءة

 في القياس القبلي. مقاييسال هذه فيوالضابطة 
الفهدددددددم مهدددددددارات  مقيددددددداستدددددددم حسددددددداب الفدددددددرق بدددددددين المجمدددددددوعتين التجريبيدددددددة والضدددددددابطة فدددددددي  - 3

 و داللددددددة الفددددددروق بددددددين متوسدددددددط درجددددددات المجمددددددوعتين التجريبيددددددة( يوضدددددد  6والجدددددددول )القرائددددددي 
 في القياس القبلي. مقياسهذا ال علىالضابطة 

  تجريبيةال عينةالالتي تم تطبيقها الختيار  المقاييسدرجات التالميذ على  (3جدول )

 الرقم
  العمر الزمني

 
 رافن

 
 مايكل
 بست

صعوبات 
تعلم 
 القراءة

 التحصيل الدراسي
مقياس الفهم 

 السنة الشهر القرائي
مجموع 
 بأشهر

 مجموع عام القراءة

1 3 11 131 22 72 66 1 66 26 

2 2 11 137 32 76 12 1 62 27 

3 3 11 131 32 36 11 6 22 26 

4 2 11 131 21 71 73 1 66 22 

5 2 11 137 31 36 63 6 62 33 

6 1 12 171 26 71 17 1 27 22 

7 2 11 137 22 31 31 6 63 33 

8 6 11 171 37 36 16 1 61 32 

9 6 11 136 21 13 71 6 61 26 

11 1 11 171 32 12 76 1 16 37 

11 6 11 171 22 76 37 1 11 21 

12 1 11 132 22 11 71 6 11 26 

13 6 11 171 26 76 32 6 16 33 

14 1 12 171 31 37 32 1 62 32 

15 1 11 132 31 76 72 6 63 26 

16 1 11 171 36 12 72 1 62 31 

17 2 11 137 22 72 77 6 61 22 

 711 17 211 266 266 112 2371 161 61 مج
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 الضابطة عينةالمقاييس التي تم تطبيقها الختيار الدرجات التالميذ على  (4جدول )

 الرقم

  العمر الزمني
 
 رافن

 
 مايكل
 بست

صعوبات 
تعلم 
 القراءة

 التحصيل الدراسي
مقياس الفهم 

 السنة الشهر القرائي
مجموع 
 بأشهر

 عاممجموع  القراءة

1 7 11 136 22 72 62 7 66 31 

2 2 11 137 37 76 11 1 62 26 

3 3 11 131 32 36 12 6 22 32 

4 7 11 136 21 71 12 7 67 26 

5 2 11 137 31 36 67 6 62 32 

6 1 12 171 26 77 71 1 71 26 

7 2 11 137 22 31 32 6 16 32 

8 6 11 136 26 36 17 1 63 26 

9 2 11 131 21 13 12 6 62 27 

11 1 11 171 32 16 76 7 66 32 

11 1 11 132 22 76 32 1 63 22 

12 6 11 171 22 11 72 6 67 26 

13 2 11 131 26 76 33 6 16 32 

14 1 12 171 31 37 36 1 62 31 

15 6 11 136 31 72 77 6 63 26 

16 1 11 171 36 12 71 1 62 32 

17 1 12 177 22 76 76 1 22 21 

 494 1191 89 816 761 513 2356 191 76 مج

وتراوحت درجات  الدراسة نجد أن الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة من خالل الجدول السابق 
( درجة مما 57 - 34التالميذ على مقياس تقدير الخصائص السلوكية من إعداد مايكل بست بين )

 33راوحت درجاتهم على مقياس رافن بين )يشير إلى وجود صعوبات التعلم لدى أفراد العينة، كما ت
نما كان 36و ( درجة وهذا يشير أن أفراد العينة ال يعانون من أي نو  من أنوا  اإلعاقة الذهنية وا 

صعوبات تعلم حاصل درجة ذكائهم متوسط فما فوق، كما يبن الجدول درجات التالميذ في مقياس 
 صعوبات تعلم القراءةير أن أفراد العينة لديهم ( درجة وهذا يش66 – 33حيث تراوحت بين ) القراءة

ن الجدول درجات التالميذ في مقياس الفهم القرائي يتتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة، كما يب
 درجة وهذا يشير أن أفراد العينة متقاربين في مستوى الفهم القرائي. (34 - 34بين )حيث تراوحت 
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العمر الزمني  ط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فيالفروق بين متوسـ (5)جدول ال
 ( ، وتقدير الخصائص السلوكية في صعوبات القراءةرافن  ، والقدرات العقليةمايكل بست  ) مقاييسو 

 .في القياس القبلي

 العينة المتغيرات
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

ت (  ) قيمة
 المحسوبة

 الداللة
مستوى 
 الداللة
 

 لعمر الزمنيا
 بالشهور

 3.16 136.11 تجريبية
1.32 1.21 

 
 غير دال
 
 

 3.61 136.16 ضابًة

مقياس 
 مايكل بست

 3.21 27.22 تجريبية

1.171 1.31 

 
 غير دال
 
 

 2.16 21.61 ضابًة

 مقياس رافن
 1.13 12.67 تجريبية

1.63 1.126 

 
 غير دال
 
 11.61 111 ضابًة 

مقياس 
صعوبات 

 القراءة تعلم

 3.71 122.16 تجريبية

1.167 1.726 

 
 غير دال
 
 

 3.66 123.31 ضابًة

 ( 33درجة الحرية= ) -                     (17( ، ضابطة= )17، تجريبية= )34)ن=       

متغيرات )العمر ال مني، ومقياس تم حساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  -
( يوض  داللة الفروق 5والجدول ) .صعوبات تعلم القراءة( قياس رافن، ومقياسوم بست، لمايك

 .ضبط العينة التجربية والضابطة متغيراتبين المجموعتين التجريبية والضابطة في 
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ية والضابطة في متغير ( داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين التجريب6جدول )ال
 لقياس القبلي.في امستوى مهارات الفهم القرائي 

 العينة مقياسأبعاد ال
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

)ت( قيمة
 الجدولية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 الداللة

مهارات فهم 
 الكلمة

 1533 4553 تجريبية
 غير دال 15119 3527

 3555 6547 ضابًة

مهارات فهم 
 الجملة

 3527 7541 تجريبية
 غير دال 1.33 1592

 3512 6541 ضابًة

مهارات فهم 
 الفقرة

 3537 6 تجريبية
 غير دال 15336 1531

 3573 4594 ضابًة

مهارات تنظيم 
 المادة

 3553 4545 تجريبية
 غير دال 15411 1534

 1523 5535 ضابًة

العالقات مهارات 
 اللغوية

 3533 5535 تجريبية
 غير دال 15411 1523

 3515 6511 ضابًة

 ةالدرجة الكلي
 5533 37571 تجريبية

 غير دال 15476 1573
 2.21 21.31 ضابًة

 (33درجة الحرية=  -             (.        17( ، ضابطة= )17، تجريبية=)34)ن=     

وكل مهارة فرعية مقياس الفهم القرائي تم حساب الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  -
( يوض  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 6)يقيسها المقياس، والجدول 

 في القياس القبلي.الفهم القرائي مقياس مهارات 

 :الدراسةأدوات  -رابعاً 

 أدوات فرز العينة.         -أ   
 :تيةاألدوات اآل ةالباحث تاستخدم  

ايكددددددل بسددددددت مقيدددددداس تقدددددددير سددددددلوك التلميددددددذ لفددددددر  حدددددداالت صددددددعوبات الددددددتعلم مددددددن إعددددددداد م -1
 (.3117وتقنين الشريف )

رحمددددددددة  النسددددددددخة المعدلددددددددة تعريددددددددب وتقنددددددددين Ravenالمتتابعددددددددة لددددددددرافنمقيدددددددداس المصددددددددفوفات  -3
(3114.) 

 (.3112إعداد ال يات ) صعوبات تعلم القراءة.مقاييس  -3
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 أدوات الدراسة: -ب 

 قائمة مهارات الفهم القرائي للصف الخامس األساسي. إعداد الباحثة  -1

 ةإعداد الباحث. الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس األساسي سيامق – 3

الفهددددددم  مددددددا وراء المعرفددددددة فددددددي تحسددددددين مهددددددارة قددددددائم علددددددى اسددددددتراتيجياتال برنددددددامج التدددددددريبيال – 3
                   .  صدددددددددددددددددددددعوبات تعلدددددددددددددددددددددم القدددددددددددددددددددددراءةالقرائدددددددددددددددددددددي لددددددددددددددددددددددى تالميدددددددددددددددددددددذ الصدددددددددددددددددددددف الخدددددددددددددددددددددامس ذوي 

 .إعداد الباحثة

 قاييس.وفيما يلي عرض لهذه الم

 .مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم من إعداد مايكل بست -أوالً 

 وصف المقياس: 

، ويعتبددددر هددددذا المقيدددداس مددددن أشددددهر Mykle bustقددددام بوضددددع هددددذا المقيدددداس مايكددددل بسددددت    
المقددددداييس المسدددددتخدمة فدددددي البيئدددددة األمريكيدددددة، حيدددددث حظدددددي هدددددذا المقيددددداس بشدددددهرة واسدددددعة وذلدددددك 

طبيقددددد  وتصدددددحيح ، وهدددددو مدددددن األدوات المسدددددحية الخاصدددددة بالكشدددددف والتعدددددرف المبددددددئي لسدددددهولة ت
علدددددى صدددددعوبات الدددددتعلم، ويتكدددددون المقيددددداس مدددددن مجموعدددددة مدددددن الفقدددددرات التدددددي تقددددديس أو تكشدددددف 

لم لدددددددديهم، عدددددددن حددددددداالت صدددددددعوبات الدددددددتعلم بدددددددين األطفدددددددال الدددددددذين يشدددددددك بوجدددددددود صدددددددعوبات الدددددددتع
انددددب اللفظددددي والجانددددب غيددددر اللفظددددي خصددددائص سددددلوكية تمثددددل الج ويتكددددون المقيدددداس مددددن خمددددس

 من عملية التعلم:

 .الجانب اللفظي: االستيعاب السمعي والذاكرة، اللغة المنطوقة 
  الجاندددددددددددب غيدددددددددددر اللفظدددددددددددي: المعرفدددددددددددة العامدددددددددددة، التناسدددددددددددق الحركدددددددددددي، السدددددددددددلوك الشخصدددددددددددي

 واالجتماعي.

، وقدددددددددام باسدددددددددتخرا  3117وقدددددددددد قدددددددددام الشدددددددددريف بتقندددددددددين هدددددددددذا المقيددددددددداس فدددددددددي البيئدددددددددة الكويتيدددددددددة  
الدددددددددددددرجات التائيددددددددددددة المقابلددددددددددددة للدددددددددددددرجات الخددددددددددددام فددددددددددددي عينددددددددددددة التقنددددددددددددين، وحسدددددددددددداب الصدددددددددددددق 

( وهددددددددددددي قددددددددددددديم 1927 -1994التكددددددددددددويني للمقيدددددددددددداس، فبلغدددددددددددددت معددددددددددددامالت الثبددددددددددددات باإلعدددددددددددددادة )
 (.31، 3117ثبات المقياس )الشريف،  مرتفعة مما يعكس



 

88 

 اوإجراءاته دراسةمنهج ال الفصل الرابع

 تعريب  SPM PLUSالنسخة المعدلة  Ravenالمصفوفات المتتابعة لرافن  مقياس -ًا ثاني
 :(4002)رحمة  وتقنين

 :مقياسوصف ال -1

هدددددد(، وهدددددي -د -  -ب -بنددددددا  مو عدددددة علدددددى خمدددددس مجموعدددددات )أ 61مدددددن  مقيددددداسيتدددددنلف ال    
متدرجددددة فددددي صددددعوبتها، وتحتددددوي كددددل مصددددفوفة شددددكال  معينددددا  انتدددد   مندددد  جدددد ء  معينددددا ، وهددددذا الجدددد ء 

ل المربدددددددع، ويهددددددددف هدددددددذا النددددددداقص موجدددددددود ضدددددددمن البددددددددائل السدددددددتة أو الثمانيدددددددة الموجدددددددودة أسدددددددف
ات الدددددذكاء مقياسدددددإلدددددى تحديدددددد المسدددددتوى العقلدددددي العدددددام للمفحدددددوص، ويعتبدددددر مدددددن أشدددددهر  مقيددددداسال

نمددددا يعتمددددد  المتحددددررة مددددن أثددددر الثقافددددة، ألندددد  ال يعتمددددد علددددى النددددواحي اللفظيددددة فددددي قيدددداس الددددذكاء وا 
، (3114)علدددددى األشدددددكال، وهدددددو ي دددددالءم مرحلتدددددي التعلددددديم األساسدددددي والثدددددانوي، وقدددددد قامدددددت رحمدددددة 

وتطبيقددددد  علدددددى البيئدددددة السدددددورية، وبلغدددددت معدددددامالت الصددددددق المحكدددددي لددددد  عندددددد  مقيددددداسبتعييدددددر ال
، وتراوحدددددت معدددددامالت 1911( وهدددددو دال عندددددد مسدددددتوى الداللدددددة 1944كاتدددددل ) مقيددددداسمقارنتددددد  مدددددع 

(، أمددددددا بطريقددددددة اإلعدددددددادة تراوحددددددت بدددددددين 1922 –1951الثبددددددات بطريقددددددة التج ئدددددددة النصددددددفية بدددددددين )
 (.95 -26، 3114مة، )رح .(1933 -1964)

 :مقياسهدف ال – 2

ــــاسهــــدف ال إلددددى قيدددداس القدددددرة العقليددددة العامددددة لدددددى التلميددددذ مددددن سددددن  مقيدددداسيهدددددف هددددذا ال: مقي
مدددددددن دقدددددددة المالحظدددددددة حتدددددددى  ،متدرجدددددددة فدددددددي الصدددددددعوبة وسدددددددت سدددددددنوات وحتدددددددى الثامندددددددة عشدددددددرة، 

 . المجردة الوصول إلى قياس إدراك العالقات العامة، التي تتصل بالجوانب العقلية العليا
 :مقياسالخصائص السيكومترية لل  -3

 :مقياسال صدق –أ 

مددددل ، إذ بلغددددت معددددامالت الصدددددق المحكددددي لدددد  مددددع رحمددددة بدراسددددة صدددددق المقيدددداس وثباتدددد قامددددت 
نتددددددائج التحليددددددل العدددددداملي عددددددن وجددددددود عامددددددل  تأسددددددفر  (، و0...7كاتددددددل )ومددددددع  (، 0..7هددددددل )

، أمددددددا معددددددامالت  لكلددددددي للمصددددددفوفة( مددددددن التبدددددداين ا% 80,80واحددددددد، واسددددددتوعب هددددددذا العامددددددل )
ص  ، ص .477)رحمددددددددة، ( 7.88)   بطريقددددددددةمعددددددددامالت ثباتددددددددو  (.7.8) األفدددددددد ثباتدددددددد  بطريقددددددددة

8.- 89.) 

قامدددددت رحمدددددة بدراسدددددة صددددددق المقيددددداس وثباتددددد  بطرائدددددق كثيدددددرة منهدددددا دراسدددددة صددددددق رافدددددن بداللدددددة 
)مددددددل (، و....7محددددددك خددددددارجي )التحصدددددديل الدراسددددددي( وكددددددان معامددددددل بيرسددددددون للعينددددددة الكليددددددة )

(، ودراسددددددة الصددددددد 0...7(، ومعامددددددل االرتبدددددداط كاتددددددل )09..7هددددددل( وكددددددان معامددددددل االرتبدددددداط )
ق البنيددددددددوي بالتحليددددددددل العدددددددداملي وأسددددددددفر نتددددددددائج التحليددددددددل العدددددددداملي عددددددددن وجددددددددود عامددددددددل واحددددددددد، 
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( مدددددن التبددددداين الكلدددددي للمصدددددفوفة، وجدددددرى حسددددداب معدددددامالت % 80,80واسدددددتوعب هدددددذا العامدددددل )
بندددددددا  ارتبطددددددت ارتباطددددددا  داال  إحصددددددائيا   8.، وتبددددددين أن مقيدددددداسللارتبدددددداط البنددددددود بالدرجددددددة الكليددددددة 

 .مقياسما يشير إلى اتساق داخلي لل مقياسبالدرجة الكلية على ال

كمدددددا قامدددددت السددددداحلي بدراسدددددة تقندددددين أولدددددي لدراسدددددة صددددددق المقيددددداس بعددددددة طرائدددددق منهدددددا: حسددددداب 
رجدددددة الكليدددددة فقدددددد الصددددددق مدددددن خدددددالل االتسددددداق الدددددداخلي محسدددددوبة عدددددن طدددددرق ارتبددددداط البندددددود بالد

لددددددددى العددددددداديين، وتدددددددراوح قددددددديم االتسددددددداق الدددددددداخلي  1534بوسددددددديط قددددددددره  1562و  1تراوحدددددددت بدددددددين
 (. 24، ص3112( )الساحلي، 1533( بوسيط قدره )1553و  1511لدى المتفوقين بين )

، وذلدددددددك بإيجددددددداد معامدددددددل االرتبددددددداط بدددددددين مقيددددددداس( بحسددددددداب صددددددددق هدددددددذا ال1999وقدددددددام عدددددددوض )
بعدددددددة ومسدددددددتوى التحصددددددديل الدراسدددددددي للطلبدددددددة وكدددددددان معامدددددددل االرتبددددددداط المصدددددددفوفات المتتا مقيددددددداس
 (.134 -133، ص 3115)الظفيري، (  وهذه النتيجة منطقية 1561بينهما )

 :مقياسثبات ال -ب 

حسددددداب ثبدددددات المقيددددداس بطرائدددددق كثيدددددرة منهدددددا حسددددداب الثبدددددات بمعادلدددددة إلفدددددا، إذ بلددددد  ل عمدددددار تدددددم 
لتج ئددددددددة النصددددددددفية، فقددددددددد تراوحددددددددت بددددددددين (، وجددددددددرى حسدددددددداب الثبددددددددات بطريقددددددددة ا7.08مجتمعددددددددة )

سدددددددنة، بينمدددددددا بلغدددددددت معدددددددامالت ثبدددددددات  00( فدددددددي عمدددددددر 7.07سدددددددنة و) 00( فدددددددي عمدددددددر7.90)
( 7.88اإلعددددددددادة بعددددددددد فتددددددددرة  منيددددددددة تراوحددددددددت بددددددددين ثالثددددددددة أسددددددددابيع إلددددددددى شددددددددهر للعينددددددددة الكليددددددددة )

(، وقدددددد أكددددددت الدراسدددددة بهدددددذه النتدددددائج صددددددق .7.8( و)4..7ول عمدددددار األخدددددرى تراوحدددددت بدددددين )
 (.89 -.8ص  ، ص .477رافن وصالحية استخدام  )رحمة،  مقياس وثبات

 :مقياستطبيق ال -4

بعددددد شددددرح تعليمددددات ال مقيدددداسيطبددددق ال ، وكيفيددددة اإلجابددددة مقيدددداسعلددددى التالميددددذ جماعيددددا  أو فرديددددا  
عدددددن بندددددوده، ويسدددددتغرق التطبيدددددق سددددداعة تقريبدددددا ، ويعطدددددى المفحدددددوص درجدددددة واحددددددة لكدددددل بندددددد فدددددي 

جات األوليددددددة التددددددي يحصددددددل عليهددددددا المفحددددددوص تحددددددول الدرجددددددة إلددددددى ، وبعددددددد جمددددددع الدددددددر مقيدددددداسال
 المقابل المئيني لها.

 (.بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم) القراءة تعلمصعوبات مقياس  -ثالثاً 
 .(2778زيات )لإعداد ا

  .وصف المقاييس  -1
اول اضطراب العمليات . خمسة مقاييس تتنمستقال  تتكون البطارية من ستة عشر مقياسا      

، االدراك المعرفية أو صعوبات التعلم النمائية ) االنتباه، االدراك السمعي، االدراك البصري
، الذاكرة( وثالثة مقاييس أخرى تتناول صعوبات التعلم األكاديمية وهي مقياس القراءة الحركي
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يس فرعية تتناول صعوبات ومقياس الكتابة ومقياس الرياضيات. والمقياس التاسع يشمل ثمان مقاي
 السلوك االنفعالي و االجتماعي.

أو )فقرة( تصف أشكال السلوك المرتبطة بصعوبات التعلم في  ا  بند 47_ كل مقياس يتكون من 
المجال النوعي موضو  التقدير ، و على القائم بالتقدير قراءة كل بند و اختيار البديل الذي يصف 

: لى التلميذ موضو  التقدير ما بينلسلوك الذي يصف  البند ععلى أفضل نحو ممكن مدى انطباق ا
 .(دائما و غالبا و أحيانا و نادرا و ال ينطبق)

_ وقد تم اختيار بنود كل مقياس من خالل نتائج البحوث و الكتابات النظرية حول صعوبات التعلم 
ل عدد من المحكمين النوعية الخاصة في التعلم التي تم تحكيمها و التنكد من صالحيتها من قب

البار ين في مجال صعوبات التعلم ، وكذلك من خالل التحليالت االحصائية المالئمة لمعامالت 
 التميي  الفارق للبنود أو الفقرات.

 :هدف المقاييس -2
_يهدف المقياس الى مساعدة القائمين بالتشخيص للتعرف )تشخيص( الصعوبات الخاصة في 

قدير، اعتمادا  على تقدير الخصائص السلوكية، التي تعكس مدى التعلم لدى األفراد موضو  الت
تواتر صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية وصعوبات السلوك االجتماعي واالنفعالي المرتبطة 

 بالصعوبات النوعية الخاصة بالتعلم ، كما أكدتها الدراسات و البحوث ذات الصلة .
وضوعية مالئمة للتعرف على الصعوبات النوعية الخاصة أداة م روعلي  فالمقاييس تهدف إلى توفي

في التعلم من خالل تحليل مجموعة من األعراض )الخصائص السلوكية( المتواترة القابلة للمالحظة 
، التي تمكن من تميي  و تشخيص صعوبات التعلم النوعية المعنية عن الحاالت األخرى من ذوي 

 .( و أقرانهم العاديينبسيط ، التنخر الدراسي ، بطيئي التعلماالحتياجات الخاصة )التخلف العقلي ال
 _ يمكن استخدام البطارية في مجالين:

 التعرف على األفراد ذوي صعوبات التعلم النوعية.* 

 استخدام المقاييس كنداة للبحث العلمي.  *  
 :صدق المقاييس -.

بعدة طرق و هي : صدق  تم التحقق من صدق مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم
 و ذلك من خالل: .المحتوى و صدق التكوين )البنائي( و الصدق العاملي و الصدق المحكي

  قياس التماسك الداخلي لفقرات المقياس عن طريق حساب االرتباط بين درجة الفقرة و
 مجمو  درجات المقياس الفرعي الذي تنتمي إلي .

 .ارتباط المقاييس الفرعية مع بعضها 
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 اب الصدق العامليحس.  
  حساب االرتباط بين درجات المقاييس الفرعية و درجات التحصيل الدراسي في مادتي اللغة

 العربية و الرياضيات.
  :سييامقثبات ال -.

 المقاييس بطريقتين: ثبات تم حساب
باخ : طريقة االتساق الداخلي، ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم استخدام معادلة الفا_كروناألولى

التي تعتمد على تباين بنود مقاييس التقدير. وتم ايجاد معامل الفا على درجات أفراد العينة مو عة 
 وفق العمر ال مني و الصف الدراسي.

بالنسبة  7.804و  7.8.0و كانت معامالت الثبات مرتفعة لجميع المقاييس، و تراوحت بين 
 7.770مستوى داللة  لمقياس القراءة. و هذه معامالت مرتفعة و دالة عند

: طريقة التج ئة النصفية، ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم حساب معامل االرتباط بين الثانية
 07و البنود ذات األرقام ال وجية و عددها  07ج ئي المقياس )البنود ذات األرقام الفردية و عددها 

 ادلة سبيرمان_براون أيضا( ثم تصحي  معامل االرتباط بين درجات الج ئين باستخدام مع

وكانت معامالت الثبات مرتفعة لجميع المقاييس في كل مستوى من المستويات العمرية و الصفية. 
 لمقياس القراءة و هذا يشير إلى درجة عالية من الثبات. 7.808و  7.844و كانت بين 

  .واحدة لجميع المقاييستعليمات التطبيق و التصحي  : سييامقتطبيق ال

بندا تمثل خصائص سلوكية مختلفة. وعلى القائم بالتقدير  (47)على يمين الصفحة يوجد  - 
)المعلم ، األخصائي( الحكم و تقدير درجة تكرار و ديمومة السلوك الذي يظهره الفرد موضو  
التقدير . و يوجد على اليسار تدر  المقياس الذي يتضمن تقديرات تتراوح بين : دائما ، غالبا ، 

 ادرا ، ال تنطبق .أحيانا ، ن
( /)يتم حساب درجات مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم من خالل جمع قيم عالمات  -

خانات التقدير ( في /داخل خانات التقدير و الدرجة الكلية للمقياس هي حاصل جمع قيم عالمات 
إذا كانت  4 ×البا( ، )إذا كانت غ . ×إذا كانت دائما( ، ) . ×سبي كاآلتي : )مضروبة بو نها الن

 إذا كانت ال تنطبق(.  7 ×إذا كانت نادرا( ، ) 0 × أحيانا( ، 
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 إعداد الباحثة                :قائمة مهارات الفهم القرائي -رابعًا 

الوصول إلى مهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ الصف الخامس األساسي التي ينبغي  في سبيل
هذا الصف . قامت الباحثة بإعداد قائمة تتضمن مهارات الفهم القرائي و تطلب  تنميتها لدى تالميذ

 ذلك االجراءات اآلتية: 

الهدف من القائمة، هدفت إلى التعرف على أهم مهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ الصف  -0
 الفهم القرائي  مقياسالخامس األساسي، تمهيدا  الستخدامها في إعداد 

 القائمة : اعتمدت الباحثة على المصادر اآلتية: مصادر بناء  -4
 الدراسات و البحوث السابقة المرتبطة بالفهم القرائي.  

  المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية
 السورية . 

 )كتاب المعلم )دليل المعلم 
  كتاب التلميذ 

سبق تم حصر مهارات القراءة و تصنيفها إلى خمس محتوى القائمة: بعد االطال  على ما -.
مهارات رئيسة، ويندر  تحت كل مهارة مجموعة من المهارات الفرعية التي تنتمي لتلك المهارة 

 :عدد المهارات في صورتها االولية يوض   (0)الرئيسة. و الجدول
 مهارات الفهم القرائي( توزيع 7جدول )

 رعيةعدد المهارات الف المهارة الرئيسة

 6 فه  الكلمة

 7 فه  الجملة

 7 فه  الفقرة

 7 تنظي  المادة

 1 العالقات اللغوية

 23 المجموع

 وتم استخدام مقياس التقدير ثنائي البعد للسؤال عن: 

 مدى مناسبة المهارة لتالميذ الصف الخامس. مناسبة / غير مناسبة (0
ِنف ت في .  (4  منتمية / غير منتمية مدى انتماء المهارة لمستوى الفهم الذي ص 
 وضوح الصياغة اللغوية. واضحة / غير واضحة  (.

 مهارات الفهم في صورتها األولية .( .)ملحق 
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  :صدق القائمة -4
يجب مراعاتها هو التحقق من صدق التي يتم إعدادها ، فالقياس الصادق هو من العوامل التي 

 .(0..،  .088، الذي يكون قادرا  على قياس ما وِضع لقياس . ) فان دالين
للتنكد من صدق القائمة تحققت الباحثة من المصادر و الدراسات السابقة ذات العالقة بمهارات 

ورتها الفهم القرائي و تصنيفات  المختلفة و تحليلها إلعداد هذه القائمة. و عرضتها في ص
حيث ط لب المناهج و اللغة العربية و طرق تدريسها تصين في خاألولية على مجموعة من الم

إليهم إبداء الرأي في القائمة من حيث مناسبة المهارة لتلميذ الصف الخامس األساسي و مدى 
نف ت تحتها.انتماء كل مهارة فرعية إلى المه وضوح صياغة كل مهارة من  ارة الرئيسة التي ص 

الناحية اللغوية و ط لب أخيرا  من المتخصصين حذف أو تعديل أو إضافة ما يرون  من 
 ارات. مه

قائمة تم تو يعها على نسخة من ال 47قائمة من أصل نسخة من ال 00بعد ذلك تم جمع 
المحكمين واست بِعد منها ثالث قوائم وجدت الباحثة أنها غير مكتملة التحكيم  و لم يكتب 

(  أسماء .قائمة. ملحق ) .0المحكمون أسماءهم و بياناتهم العلمية ليصب  العدد الكلي 
 مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس األساسي. محكمي قائمة

ثم قامت الباحثة بجمع آراء المحكمين و استخرا  نسبها المئوية ، وقد ع دت المهارات التي 
مهارات مناسبة للصف الخامس األساسي ، وقد اعتمدت  %07حظيت باتفاق المحكمين بنسبة 

و الشهري  4778ضتها مثل دراسة العذيقي هذه النسبة في ضوء الدراسات السابقة التي ارت
. وبناء  على هذه النسبة التي أخذت بها الباحثة تم استبعاد  4778ه و الشي اوي 0.40

. وفي ضوء مالحظات المحكمين تمت %07المهارات التي حصلت على نسبة أقل من 
 مراجعة القائمة و أخذ بعض اآلراء و التوجيهات بعين االعتبار ومنها:

و هذا ما اتض  في قائمة مهارات الفهم في ( .ملحلق )في صياغة بعض المهارات تعديل  -
 صورتها النهائية .

، ألن 47و    08و  .رأى بعض المحكمين حذف كلمة إدراك من المهارات ذات األرقام   -
 اإلدراك غير قابل للمالحظة وقد أخذت الباحثة بهذا الرأي و أجرت التعديل. 

يد العبارة المستخدمة في المهارة بحيث تبدأ جميعها بالفعل ال رأى بعض المحكمين توح -
 المصدر و قد أخذت الباحثة بالمالحظة و أجرت التعديل.

"إعطاء أكثر من مرادف للكلمة " و كذلك المهارة رقم  .رأى المحكمون حذف المهارة رقم  -
الكاتب من  " تحديد هدف.0" تصنيف الكلمات في مجموعات متشابهة " و المهارة رقم  9

"إدراك العالقة بين كلمتين " ألنها فوق المستوى المعرفي لتالميذ  8الفقرة "و المهارة رقم 
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الصف الخامس. وقد قامت الباحثة بحذف هذه المهارات مقتنعة بالسبب الذي قدم  
 المحكمون. 

حمل "يختار االجابة الصحيحة من عدة بدائل " كونها ت 0رأى المحكمون حذف المهارة رقم  -
قد أخذت الباحثة برأي " ربط الجملة بما يناسبها من معان "و  0نفس داللة المهارة 

 المحكمين 
"تحديد الفكرة األساسية و األفكار الفرعية " بالمهارة  .0رأى المحكمون استبدال المهارة رقم  -

"تحديد الفكرة الرئيسة في النص "كونها تحقق الهدف ذات  و قد أخذت الباحثة  00رقم 
 بذلك.

"ترتيب األحداث حسب تسلسلها أو أهميتها" كونها مهارة مركبة و  09تم تعديل المهارة  -
 االكتفاء بالترتيب حسب التسلسل.

"الحكم على منطقية النتائج لتصب  "الربط بين السبب و 00تعديل صياغة المهارة رقم  -
 النتيجة.

أصبحت في الصف الخامس األساسي بعد تعديل قائمة مهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ 
و جدول  ،يمهارة مو عة على خمس مهارات رئيسة للفهم القرائ 09مكونة من صورتها النهائية 

(  مهارات .هو موض  في الملحق ) كما .القائم  النهائية لقائمة الفهم القرائي يوض  الصورة( 0)
 الفهم القرائي في صورتها النهائية.
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 ائية لقائمة الفهم القرائيالنه صورة( ال8جدول )
 قائمة مهارات الفهم القرائي للصف الخامس األساسي

 المهارات الفرعية المهارات الرئيسة
 اعطاء مرادف الكلمة -1 فهم الكلمة

 اعطاء ضد الكلمة -2
 اعطاء معنى الكلمة من السياق -3

 ربط الجملة بما يناسبها من معان  -4 فهم الجملة
 مة المناسبةمأل فراغات الجملة بالكل -5
 التمييز بين الجملة االسمية و الجملة الفعلية -6

 تحديد الفكرة األساسية للفقرة -7 فهم الفقرة
 تمييز ما له صلة بالموضوع مما ليس له صلة -8
 تحديد الفكرة الرئيسة للنص -9

 تنظيم المادة
 

 

 ترتيب األحداث حسب تسلسلها - 11
 تمييز نوع النص -11
 بب و النتيجةالربط بين الس -12

 تحديد الكلمات المتشابهة في اللفظ و المختلفة في المعنى  -13 العالقات اللغوية 
 تحديد الكلمات المتشابهة في المعنى المختلفة في اللفظ -14
 تحديد عناصر التشبيه -15

 

 ثبات القائمة 

ابتة إذا أعطت ذات النتائج عند ي عد الثبات مطلبا  رئيسا  ألي أداة بحثية ، و يمكن اعتبار األداة ث
و للتحقق من  ( 408،  4774. )جابر و كاظم ، إعادتها أكثر من مرة تحت ظروف متشابهة 

يوض   (8)ثبات القائمة تم تطبيق معادلة كوبر لحساب نسبة االتفاق بين المحكمين ، والجدول 
 ذلك :

 ( نسبة االتفاق بين المحكمين لقائمة المهارات9جدول )

الفهم  تمهارا
 الرئيسة

فهم  فهم الكلمة
 الجملة

 فهم 
 الفقرة

العالقات  تنظيم المادة
 اللغوية

 
     سطالمتو 

 . . . . . عدد المهارات
 %09.8 %09 %00 %09 %00 %.0 نسبة االتفاق
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يتض  من الجدول السابق أن نسبة االتفاق على مهارات الفهم القرائي بين المحكمين كانت عالية 
مما يشير إلى ثبات القائمة ، حيث حدد كوبر مستوى الثبات بداللة نسبة  %09.8حيث بلغت 

 االتفاق كاآلتي:

  .يمثل انخفاض ثبات األداة %07أقل من  -
  .(84،  0880)المفتي ، فنكثر يمثل ارتفا  ثبات األداة.  09% -

 وهو ثبات مرتفع  %09.8و بهذا تحققت الباحثة من ثبات القائمة ، حيث وصل المتوسط إلى 

وي ع د مؤشرا  على ثبات القائمة وفي ضوء ذلك تم اعتماد مهارات الفهم القرائي المناسبة للصف 
 الخامس األساسي على النحو اآلتي:

  إعداد الباحثة        .ميذ الصف الخامس األساسيمقياس الفهم القرائي لتال -خامساً 

تالميذ الصف لدى الفهم القرائي  بهدف الكشف عن الفهم القرائي  مقياس  بإعداد  الباحثة قامت
 مهارات الفهم القرائي تمثل سؤال  (15)، و يتكون المقياس من صعوبات تعلم القراءةالخامس ذوي 

فهم الكلمة، مهارات فهم الجملة، مهارات فهم الفقرة، مهارات )مهارات  اآلتيوهي مو عة على النحو 
 .(العالقات اللغويةمهارات تنظيم المادة، 

 : مقياسخطوات إعداد ال

تالميددددددددددددذ الصددددددددددددف لدددددددددددددى الفهددددددددددددم القرائددددددددددددي  مقيدددددددددددداس فددددددددددددي إعددددددددددددداد  ةالباحثدددددددددددد تاعتمددددددددددددد  - 1
 : على المحاور التاليةالخامس 

يددددددددددددة واألجنبيددددددددددددة، التددددددددددددي أجريددددددددددددت فددددددددددددي اإلطددددددددددددال  ومراجعددددددددددددة البحددددددددددددوث والدراسددددددددددددات العرب –أ 
   .الفهم القرائيضوء قياس 

 .الفهم القرائياإلطال  ومراجعة المقاييس الخاصة بقياس  –ب 

 ال التربية الخاصة، و علم النفس.صين في مجأراء التربويين المخت –  

 قائمة مهارات الفهم القرائي للصف الخامس األساسي من إعداد الباحثة . –د 
: يهددددددددددف إلدددددددددى قيددددددددداس مهدددددددددارات الفهدددددددددم القرائدددددددددي المسدددددددددتهدف تنميتهدددددددددا مقيـــــــــاسهـــــــــدف ال - 2

 لدى التالميذ الصف الخامس األساسي.
( سددددددددددددددؤال تقددددددددددددديس مهددددددددددددددارات الفهددددددددددددددم 15يتضددددددددددددددمن المقيددددددددددددداس ) وصـــــــــــــف المقيــــــــــــــاس: - 3

فددددددددددددي قائمددددددددددددة مهددددددددددددارات الفهددددددددددددم القرائددددددددددددي للصددددددددددددف الخددددددددددددامس حديدددددددددددددها تالقرائددددددددددددي التددددددددددددي تددددددددددددم 
رعيدددددددددة تضدددددددددمها مهدددددددددارات الفهدددددددددم الخمدددددددددس فعشدددددددددرة مهدددددددددارة  سوالبدددددددددال  عدددددددددددها خمددددددددداألساسدددددددددي 
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االسدددددددددددئلة الموضددددددددددددوعية . و  علددددددددددددىباالعتمددددددددددداد  مقيدددددددددددداسال مفدددددددددددرداتوتدددددددددددم صددددددددددددياغة  ةالرئيسددددددددددد
 بمايلي: مقياسمراعاة أن يتصف هذا ال

 وضوح الصياغة اللغوية. -

 تنو  األسئلة و تعبيرها عن المهارات التي تقيسها. -

ربعددددددددددة بدددددددددددائل أن ال يقدددددددددل عدددددددددددد البدددددددددددائل فدددددددددي سددددددددددؤال االختيددددددددددار مددددددددددن متعددددددددددد عددددددددددن أ -
 للتقليل من أثر التخمين . 

 : في صورته األولية مقياسال -4

الفهدددددددددم القرائدددددددددي لددددددددددى تالميدددددددددذ الصدددددددددف الخدددددددددامس األساسدددددددددي حيدددددددددث  مقيددددددددداستدددددددددم وضدددددددددع 
 (31ثددددددددددددم مجموعددددددددددددة مددددددددددددن األسددددددددددددئلة ) مقيدددددددددددداسشددددددددددددمل صددددددددددددفحة الغددددددددددددالف و تعليمددددددددددددات ال

م للتحكددددددددي مقيدددددددداستقدددددددديس مهددددددددارات الفهددددددددم القرائددددددددي المسددددددددتهدفة . ثددددددددم تددددددددم عددددددددرض ال سددددددددؤال
( 5علددددددددددددى مجموعددددددددددددة مددددددددددددن المختصددددددددددددين فددددددددددددي كليددددددددددددة التربيددددددددددددة و و ارة التربيددددددددددددة ملحددددددددددددق )

 من حيث:  وط لب إليهم إبداء الرأي في

 مدى صالحية األسئلة لقياس المهارات المراد قياسها. -

 وضوح الصياغة اللغوية. -

 كفاية األسئلة لقياس تلك المهارات. -

 المقترحات التي يرونها مناسبة. -

لددددددددى بعددددددددض التعدددددددددديالت الج ئيددددددددة فددددددددي صدددددددددياغة األسددددددددئلة و قدددددددددد إوقددددددددد أشددددددددار المحكمدددددددددون 
 أخذت الباحثة بهذه التعديالت . 

 :مقياسالتجربة االستطالعية للتطبيق  -5

و تفاديدددددددددا لعددددددددددم الفهدددددددددم الخددددددددداط  لدددددددددبعض  مقيددددددددداسبهددددددددددف التنكدددددددددد مدددددددددن وضدددددددددوح أسدددددددددئلة ال
قامدددددددددت  مقيددددددددداساألسدددددددددئلة مدددددددددن قبدددددددددل التالميدددددددددذ وألجدددددددددل ضدددددددددبط الوقدددددددددت الدددددددددال م لتطبيدددددددددق ال

ذوي صدددددددددددعوبات تعلدددددددددددم  ( مدددددددددددن تالميدددددددددددذ الصدددددددددددف الخدددددددددددامس7لتطبيق علدددددددددددى )الباحثدددددددددددة بدددددددددددا
 . القراءة من مدرسة بكري قدورة

 : (وثبات صدق) مقياسالخصائص السيكومترية لل -6

 : مقياسصدق ال -أواًل 

 من أساليب الصدق ما يلي: ةالباحث تتناول -
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 :ينمصدق المحك -1

جموعدددددددددددة مدددددددددددن فدددددددددددي صدددددددددددورت  المبدئيدددددددددددة علدددددددددددى م مقيددددددددددداسعدددددددددددرض القامدددددددددددت الباحثدددددددددددة ب -أ    
 وتعددددديل واإلرشدددداد النصدددد  بتقددددديم بدددددورهم  قدددداموا والددددذين االختصدددداص ذوي المحكمددددين

مدددددددن كدددددددل محكدددددددم كتابددددددددة مدددددددا يدددددددراه مدددددددن مقترحدددددددات أو  ةالباحددددددددث تكمدددددددا طلبدددددددمدددددددا يلددددددد م . فوحدددددددذ
، وبعدددددددددددد تحليدددددددددددل آراء السدددددددددددادة المحكمدددددددددددين تدددددددددددم مقيددددددددددداستعدددددددددددديالت أخدددددددددددرى علدددددددددددى مفدددددددددددردات ال

 ج عددددددددن ذلددددددددك حددددددددذف المفددددددددردات التددددددددي كانددددددددتحسدددددددداب نسددددددددب االتفدددددددداق فيمددددددددا بيددددددددنهم  وقددددددددد نددددددددت
 .(63، 1991)المفتي،  %71بمعدل  نسبة االتفاق فيها غير كافية

تالميذ ذوي ال من استطالعية عينة علىالفهم القرائي  مقياس  بتطبيق الباحثة قامت ذلك بعد -ب  
 مقياسلالتعرف على نقاط الضعف والقوة في ا بغرض، بمدرسة بكري قدورة صعوبات تعلم القراءة

 لالستخدام عن صالحيت  من والتحقق واضحةالالعبارات الغامضة أو غير من حيث وجود بعض 

 المقياس من فقراتحذف  تم حيث المالئمة، اإلحصائية بالطرق المقياس وثبات صدق حساب طريق

  : هي رئيسية أبعاد خمسة إلى تقسيم  تم ( كما5ملحق ) )سؤال (15) وبقيت

 .ةمهارات فهم الكلم* 

 الجملة. مهارات فهم *

 .مهارات فهم الفقرة *

 .مهارات تنظيم المادة *

 .العالقات اللغوية *
 الفهم القرائي: لمقياس  ألبعاد البنائي الصدق - 2

 الفهم القرائي: صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس –أ 

 البالغدددةالفهدددم القرائدددي   مقيددداس لفقدددرات الدددداخلي االتسددداق بحسددداب ةالباحثددد تقامددد وقدددد 

 لفقدددرات الكليدددة والدرجدددة فقدددرة كدددل بدددين االرتبددداط معدددامالت بحسددداب وذلدددك ،سدددؤال 15

 .مقياسال

لفقرات المقياس،  الكلية بالدرجةالفهم القرائي  مقياس  أبعاد من بعد كل ارتباط مدى يبين (11) جدولال
  0.05) داللة ) ستوىعند م الدراسة بهدف قوية عالقة ل  مقياسال أبعاد من بعد كل محتوى أن ويتبين
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 مقياس الفهم القرائي ألبعاد البنائي ( الصدق17جدول )

 معامل االرتباط أبعاد المقياس

 1523 مهارات فهم الكلمة.

 1579 مهارات فهم الجملة. 

 1526 مهارات فهم الفقرة. 

 1527 مهارات تنظيم المادة. 

 1523 العالقات اللغوية. 

 7884 الدرجة الكلية للمقياس 
 

 حساب معامل االرتباط بين أسئلة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد: -ب 
وذلك على  معامل االرتباط بين أسئلة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعدة باستخدام الباحث تكما قام

معامل ، وقد بل  االساسيتالميذ الصف الخامس من تلميذا و تلميذة  (41)عينة بل  عددها 
، مما يدل على مرتفع( وهو معامل ثبات 74) أسئلة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعداالرتباط بين 

معامل االرتباط بين أسئلة كل  (11الجدول )و  على أفراد العينة.مهارات الفهم القرائي   مقياسثبات 
 بعد مع الدرجة الكلية للبعد

 ياس الفهم القرائي( معامل االرتباط بين كل بعد فرعي بالدرجة الكلية لمق12والجدول )
 معامل االرتباط أبعاد المقياس

 1،56 * مهارات فهم الكلمة.
 1،47 * مهارات فهم الجملة.
 1،65 * مهارات فهم الفقرة.

 1،72 * مهارات تنظيم المادة.
 1،66 * العالقات اللغوية.
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 :معامل االرتباط بين أسئلة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعدحساب  –ج 

وذلك على  معامل االرتباط بين أسئلة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعدة باستخدام الباحث تقامكما 
 (13الجدول )و  ،.تالميذ الصف الخامس االساسيمن تلميذا و تلميذة  (41)عينة بل  عددها 

 معامل االرتباط بين أسئلة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد
 لة كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد( معامل االرتباط بين أسئ13الجدول )
 معامل االرتباً رق  السؤال أبعاد المقياس

 
 مهارات فه  الكلمة

 1727 1س

 1762 2س

 1777 3س

 
 مهارات فه  الجملة

 1761 7س

 1766 1س

 1761 6س

 
 مهارات فه  الفقرة

 1761 2س

 1761 6س

 1761 1س

 
 تنظي   المادة

 1761 11س

 1771 11س

 1762 12س

 
 العالقات اللغوية

 1726 13س

 1762 17س

 1711 11س

 

 ثبات المقياس: -ثانيًا 

 تي:على النحو اآلالمقياس ثبات أجرت الباحثة خطوات 

 حساب الثبات بطريقة اإلعادة: -1

اإلعدددددددددددادة  بعدددددددددددد فاصدددددددددددل  مندددددددددددي  ةبحسددددددددددداب الثبدددددددددددات، باسدددددددددددتخدام طريقددددددددددد ةالباحثددددددددددد تقامددددددددددد  
تالميدددددددددذ الصدددددددددف مدددددددددن   (41)عدددددددددددها  لدددددددددى عيندددددددددة بلددددددددد مسدددددددددة عشدددددددددر يومدددددددددا  وذلدددددددددك عخمدتددددددددد  

 ، وقدددددددددددد بلددددددددددد  معامدددددددددددل ثبددددددددددداتفدددددددددددي مدرسدددددددددددة عبدددددددددددد الدددددددددددرحمن الخدددددددددددامس االساسدددددددددددي الخدددددددددددامس
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مهددددددددددارات الفهددددددددددم  مقيدددددددددداس، ممددددددددددا يدددددددددددل علددددددددددى ثبددددددددددات مرتفددددددددددع( وهددددددددددو معامددددددددددل ثبددددددددددات 1.29)
 على أفراد العينة.  القرائي 

 -مهارات فهم الكلمة( معامل الثبات بطريقة إعادة مقياس فهم القرائي المتمثل )11جدول)
 العالقات اللغوية( -مهارات تنظيم المادة. - مهارات فهم الفقرة - مهارات فهم الجملة

 (معامل الثبات )باالعادة دــــالبع
 7،88 مهارات فهم الكلمة.

 7،04 مهارات فهم الجملة. 
 7،08 مهارات فهم الفقرة. 
 7،00 مهارات تنظيم المادة. 
 7،00 .العالقات اللغوية 
 7.08 الدرجة الكلية للمقياس 

 حساب الثبات باستخدام بمعامل ألفا كرونباخ: – 3

كرونبدددددددددداخ وذلددددددددددك علددددددددددى  معامددددددددددل ألفددددددددددابحسدددددددددداب الثبددددددددددات، باسددددددددددتخدام  ةالباحثدددددددددد تكمددددددددددا قامدددددددددد
، االساسددددددددددديتالميدددددددددددذ الصدددددددددددف الخدددددددددددامس مدددددددددددن تلميدددددددددددذا و تلميدددددددددددذة  (41)عدددددددددددددها  عيندددددددددددة بلددددددددددد 

، ممددددددددا يددددددددل علدددددددى ثبددددددددات مرتفدددددددعمددددددددل ثبدددددددات ( وهدددددددو معا7451) اوقدددددددد بلددددددد  معامدددددددل ثبددددددددات ألفددددددد
معامددددددددددل االرتبدددددددددداط  (11الجدددددددددددول )و  علددددددددددى أفددددددددددراد العينددددددددددة. مهددددددددددارات الفهددددددددددم القرائددددددددددي  مقيدددددددددداس

 القرائي.فهم البين كل بعد فرعي بالدرجة الكلية لمقياس 
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 البرنامج التدريبي. -ب  

مهارات الفهم القرائي قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين الالبرنامج التدريبي  -
 إعداد الباحثة..                  صعوبات تعلم القراءةذوي تالميذ اللدى 

 :البرنامج
تقصدددددد بددددد  الباحثدددددة: مجموعدددددة مدددددن اإلجدددددراءات التدريبيدددددة التدددددي تدددددتم فدددددي مجموعدددددة مدددددن الجلسدددددات 

ددددددددا مددددددددن األنشددددددددطة والتدددددددددريبات التددددددددي يمارسددددددددها أطفددددددددال الصددددددددف  الخددددددددامس التددددددددي تتضددددددددمن بعض 
مدددددن خدددددالل مجموعدددددة مدددددن األسددددداليب خدددددالل فتدددددرة  منيدددددة  صدددددعوبات تعلدددددم القدددددراءةذوو األساسدددددي 

 .محددة
ــــدف  بمددددا يتضددددمن  ذلددددك مددددن قدددددرة علددددى إدراك: الفهددددم القرائددددي البرنددددامج إلددددى تنميددددة مهددددارات  :يه

 والعالقددددددات اللغويددددددة ،تنظدددددديم المددددددادة المقددددددروءةو معنددددددى الكلمددددددة، ومعنددددددى الجملددددددة ومعنددددددى الفقددددددرة، 
 .وراء المعرفية التفكير مااتيجيات وذلك باستخدام استر 

 :األسس التي يقوم عليها البرنامج

أشدددددددارت الدراسدددددددات إلدددددددى أن األطفدددددددال ذوي صدددددددعوبات الدددددددتعلم)فهم القدددددددراءة( يعدددددددانون واحددددددددة  :أوالً 
دراك أوجدددددددددد  الشددددددددددب   أو أكثددددددددددر مددددددددددن الصددددددددددعوبات: كصددددددددددعوبة فددددددددددي التمييدددددددددد  بددددددددددين األشددددددددددكال، وا 

حجدددددم والدددددنمط والكثافدددددة، وضدددددعف قددددددرتهم علدددددى واالخدددددتالف بينهدددددا مدددددن حيدددددث اللدددددون والشدددددكل وال
اسددددددترجا  الحقددددددائق األساسددددددية للمددددددادة المقددددددروءة، وتتبددددددع األحددددددداث فددددددي الددددددنص، وضددددددعف قدددددددرتهم 

(، فضدددددال  عدددددن القصدددددور 117، 3113علدددددى تحديدددددد الفكدددددرة الرئيسدددددة فدددددي الدددددنص )عبدددددد الوهددددداب، 
واألفكددددددار  فددددددي فهددددددم المددددددادة المقددددددروءة أو إدراك مددددددا اشددددددتملت عليدددددد  مددددددن عالقددددددات بددددددين المعدددددداني

(، إضددددددددافة إلددددددددى قددددددددراءة الكلمددددددددات بترتيددددددددب خدددددددداط  وقلددددددددة قدددددددددرتهم علددددددددى 323، 3115)ملحددددددددم، 
اإلجابدددددة عدددددن أسدددددئلة معيندددددة تتعلدددددق بالحقدددددائق الدددددواردة فدددددي الدددددنص وضدددددعف قددددددرتهم علدددددى إعدددددادة 
القصدددددة التدددددي يدددددتم قراءتهدددددا بالترتيدددددب أو التتدددددابع الصدددددحي  وصدددددعوبة اسدددددترجا  الفكدددددرة الرئيسدددددة أو 

ممددددددددددا سددددددددددبق يتضدددددددددد  أن األطفددددددددددال ذوي (. 441، 1992صددددددددددة )ال يددددددددددات، الهدددددددددددف الددددددددددرئيس للق
يعدددددددانون مدددددددن ضدددددددعف فدددددددي امدددددددتالك مهدددددددارات التفكيدددددددر ومنهدددددددا مهدددددددارات  صدددددددعوبات تعلدددددددم القدددددددراءة

  .وراء المعرفية التفكير المعرفية وما

البرندددددامج علدددددى عمليدددددات التفكيدددددر األساسدددددية هدددددذا لدددددذلك يدددددتم تددددددريب التالميدددددذ مدددددن خدددددالل جلسدددددات 
  . باإلضدددددافة إلدددددىو تنظيمهدددددا و مدددددن ثمدددددا تحليلهدددددا و تقييمهددددداالمعلومدددددات مدددددع التدددددي تمكدددددنهم مدددددن ج

نجدددددا  مهمدددددة الفهدددددم و مراقبدددددة ة كدددددالتخطيط إلتددددددريبهم علدددددى العمليدددددات األساسدددددية لمدددددا وراء المعرفددددد
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الفهددددم و تقييمدددد  . مددددن خددددالل تدددددريب التالميددددذ علددددى اسددددتخدام إسددددتراتيجية بندددداء المعنددددى المعرفددددي 
KWL ستراتيجيفي التعلم  .في فهم موضوعات و نصوص القراءة 3مة ، وا 

 :مراعاة مبادئ التدريس العالجي لذوي صعوبات التعلم اآلتيةثانيًا: 

   .قبل بداية الجلساتو بيان أهداف  تقديم توصيف تفصيلي للبرنامج  -1

 .طط البرنامج و الدروس كل على حدةتقديم خريطة معرفية تمثل مخ -3

  .ع ل مشتتات االنتباه -3

تقنيددددددة متعددددددددة تحدددددداكي القنددددددوات الحسددددددية للتالميددددددذ و أنمدددددداط ل تعليميددددددة و اسددددددتخدام وسددددددائ -4
  .تعلمهم

 .العرض بلغة واضحة للتالميذ و بمعدل يسم  للتالميذ باستيعابها -5

إعطدددددداء التالميددددددذ فرصددددددة ليقومددددددوا بددددددالتفكير بصددددددوت عددددددال فددددددي تعلددددددم ثنددددددائي أو تعدددددداوني  -6
 .علمي  الذات أثناء أداء مهام التل يادة ذخيرتهم في فنية توج

ا  و بالخلفيدددددة تشدددددجيع تدددددداعيات الدددددذاكرة و ربدددددط المعلومدددددات الجديددددددة بمدددددا تدددددم تعلمددددد  سدددددابق -7
 .المعرفية للتالميذ

إجددددددراء التقددددددويم النهددددددائي للجلسددددددة للتنكددددددد مددددددن فهددددددم التالميددددددذ و إعطدددددداءهم الوقددددددت الكددددددافي  -2
   .للعمل

 إعطددددددداء التكليدددددددف أو الوظيفدددددددة المن ليدددددددة بمدددددددا يتناسدددددددب و اهتمامدددددددات وميدددددددول التالميدددددددذ و -9
 .مع التنكيد على مناقشة هذه الوظائف في حينها راتهم المعاشة،يراعي خب

اليجدددددابي النجدددددا اتهم و تطدددددور محددددداورة التالميدددددذ حدددددول نتاجدددددات عملهدددددم و تددددددعيم العددددد و ا-11
 . عملهم

 :األنشطة التي يتضمنها البرنامجالفنيات و  -

 31تتو   على  تدريبية جلسة 15للبرنامج من  األنشطة" " االستراتيجيات ويتنلف الجانب العملي
 احتياجات خاللها تنظيم التعليمات التي تلبي حصة درسية يتخللها في كل جلسة استراحتان. يتم 

تعلم تستخدم في  جلسات إستراتيجياتتراعي عند تطبيق هذه ال) الباحثة ( التي  التالميذ والمعلم
وذلك من خالل أنشطة  القراءة فهم متعلالتالميذ ذوي صعوبات تنمية وتحسين الفهم القرائي لدى 

 .على ما وراء المعرفة تقوم تواستراتيجيا

 :Modelingالنمذجة 

 طالبدد  علدى تنميددة الددوعي بتفكيددرهمالمعلددم الدذي لديدد  وعددي بدالتفكير يسدداعد ( أن 0880يدرى كوسددتا)
طدد  أندد  يشددرك الطددالب فددي خط هددي: لمعلددم يسددتفيد مددن الددوعي بددالتفكيروالمؤشددرات التددي تفيددد أن ا
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 يسددتطيع أن يصددححها بتعددديل المسدددار وتقيدديم وتفسددير سددلوك  وحددين يقددوم بنخطدداءووصددف أهدافدد  
تعددرف علددى ويسددعى لل كندد  يسددتطيع أن يضددع خطددة لمعرفتهدداول يعتددرف بددنن هندداك أشددياء ال يعرفهدداو 

واضد  ومعلدن يتخدذ قراراتد  فدي ضدوئ  ويسدتطيع أن يقتدرب ولدي  نظام قيمدي  آراء اآلخرين وتقييمهم
ويعبدددر عدددن تفهمددد  وتقبلددد  باالسدددتما  الجيدددد  ات بدددنن يدددذكر شددديئا عدددن إيجابياتددد  وسدددلبي لطدددالبمدددن ا

يجددددب أن يقددددوم و . ( .0:  0880عرهم ) آرثددددر كوسددددتا ، والوصددددف الدددددقيق ألفكددددار اآلخددددرين ومشددددا
 ومن خالل قيام بعض الطلبة بدور النمدوذ  أمدام .المعرفة لطلبتهم ن بنمذجة مهارات ماوراءمو المعل

ويشددجعون الطلبددة علددى التعبيددر اللفظددي  لمددون بددالتعبير عددن تفكيددرهم لفظيددا كمددا يقددوم المع . مالئهددم
   .(400 ،4770)عدنان العتوم   وآخرون ،  والتساؤل عن تفكير المتعلم نفس 

المهمدددة التدددي يمكدددن أن نددددرب  ن النمدددوذ  الدددذي يمكدددن أن يقلدددده المدددتعلم يعدددد إحددددى أهدددم الوسدددائلإ
و النمدوذ  القدادر نمية مهارات ما وراء المعرفة . ومدن الطبيعدي فدإن المعلدم هدعليها بهدف ت تالميذال

علدى التفكيدر  تالميدذات فمدن خاللد  يمكدن أن يددرب العلدى ممارسدة هدذه المهدار  تالميدذهعلى تددريب 
الكيفيدة التدي  تالميدذحيث تمثدل هدذه الطريقدة أمدام البصوت عال عما يدور في أذهانهم من عمليات 

نسان عملية التفكير بوعي وبإدراك لكل عمدل أو أداء عقلدي يقدوم بد  . كمدا أن المعلدم يمارس بها اإل
من  يمكن أن يقع في بعض األخطاء المقصودة حتى يتعلم طالب  كيف يحتا  المفكر إلى االستفادة

غلددب علددى هددذه األخطدداء بصددورة وألن يبتكددر أسدداليب واسددتراتيجيات للت أخطائدد  وأن يكددون واعيددا بهددا
وقد قامت الباحثة من خالل التعليم المباشر لمهارات و أنشطة البرنامج بتطبيق نموذ  للعمل  .ذاتية

أمام التالميذ في كل جلسة تدريبية جديدة وضمن الخطوات التفصيلية لتعلم المهارات واألنشدطة كمدا 
توجيدد  وردت فددي البرنددامج التدددريبي وكددان التالميددذ بعدددها ينفددذون نفددس الخطددوات علددى نشدداط جديددد ب

 مستمرة عبر العمل الفردي أو ضمن مجموعات تعاونية. مباشر ومتابعة
 :  Cooperative Learningالتعلم التعاوني 

يعملدون معدا لتحقيدق   هدمفي مجموعات صغيرة لضمان أن تالميذهذه االستراتيجية بتقسيم ال يتم تنفيذ
 :تيار المجموعات التعاونية ما يلياعى في اخر  وي   أهداف التعلم

 .االختالف في خواص أفراد المجموعة -

 تدريبهم على العمل متعاونين . -

 الم   بين العمل الفردي والجماعي بنن يخصص لكل فرد نشاط مختلف يعتمد على قدرات  . -

 مشاركة أفراد الجماعة في التع ي  .  -

 ا  هدافق أتحق ألنها ، بليس لتحقيق األهداف المعرفية فحسبوترجع أهمية هذه االستراتيجية ل
وهذه االستراتيجية تشجع الطالب  وعي أفراد الجماعة ببعضهم البعض اجتماعية ب يادةو شخصية 
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 في تنمية مهارات ما وراء المعرفة، والقدرة على حل المشكالت على مساعدة بعضهم البعض 
 .(478 ،4770، ابراهيمفي مجموعات عمل صغيرة ) وعلى أن يكونوا أعضاء نشطين

 ال اعرف ، اريد ان اعرف ، تعلم( (K.W.L)(اء المعنى المعرفي بناستراتيجية  

 من الفهم تطوير في اإلستراتيجية هذه تستخدم   (Donna Ogle, 1986)أوجل ادون وقد صممتها
ة. وتجعلهم مسؤولين عن الخاص األفكار عن البحث في  مدهتساعو  السابقة لتالميذا معرفة خالل

 في التلميذ تجعل فهي .بالفعل تعلموه وما ،يتعلموه أن يريدون وما ، تعلموه ما ويحددونتعلمهم 
         .الدرس شرح وبعد أثناء وفي قبل معرفية عمليات من ب  يقوم لما والترقب الوعي من حالة

 (490، 4778)عطية، 

 اإلستراتيجية خطوات

 :(Know)ى كلمة عل للداللة K وي ستخدم حرف ؟الدر موضو  عن بالفعل أعرف ذاما -0

 ما استدعاء على لمساعدتهم التالميذ لدى السابقة المعرفة تنشيط إلى تهدف استطالعية خطوة وهي
 بما السابقة المعلومات هذه ربط طريق عن التعلم لعملية وتجهي هم التعلم موضو  عن يعرفون 
 . جديدة معلومات من سيستقبل 

 (Want)ى كلمة عل ةللدالل  Wويستخدم حرف ؟موضو  الدرس عن أعرف أن أريد ماذا -4

 في يرغبون ما وتحديد تقرير في ويساعدهم للتعلم التالميذ دافعية من المعلم ي يد الخطوة هذه وفي
 وتساعدهم اكتشاف  في ويرغبون عن  يبحثون ما تحديد إلى باإلضافة الدرس موضو  عن تعلم 
 .األهداف هذه تحقيق لمحاولة بننفسهم التعلم أهداف وضع في كذلك

 (Learned)للداللة على كلمة  L؟ ويستخدم حرف من الدرس تعلمت  مالذي -.

 ما تحديد على التالميذ مساعدة ستهدفيو  الدرس موضو  من اإلفادة مدى لبيان تقويمي سؤال وهو
 . الموضو  هذا عن بالفعل تعلموه

 : التالي الجدول ملء التلميذ من اإلستراتيجية هذه وتتطلب

 مالذي تعلمت ؟ ؟عرفأن أريد أماذا  ؟عرفأماذا 
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 (K.W.L)  بإستراتيجيةفوائد التعلم 

 .بديلة تصورات من التالميذى لد ما  تصح  -

يجابية الذاتي التعلم فكرة تع    -  .التعليمية العملية محور وجعلهم التالميذ وا 

رجا  صالخا تعلمهم وقيادة تقرير من التالميذ تمكن  -  ما ىإل الذاتي تعلمهم في نجاحهم وا 

 . جهد من ب  قاموا   

 . وهيتعلم فيما والتفكير البحث على التالميذ تحف   -

 ( 3التلميح بمكان االجابة ) م استراتيجية

جابدة عدن األسدئلة م فدي الفهدم القرائدي علدى كيفيدة اإلتهدف إلى مساعدة التالميذ ذوي صعوبات التعل
ابددة تلددك األسددئلة. وهددذه االسددتراتيجية فددي جالتددي تلددي الددنص القرائددي فددي ضددوء التلمددي  بمكددان وجددود إ

. الدذين أطلقدوا عليهدا (Raphael,et,al.1980.1982.1983)األصدل مدن أعمدال رفائيدل و آخدرين 
 Q-ARsاستراتيجية العالقات بين السؤال واإلجابة 

( بعددد تجربتهددا علددى التالميددذ ذوي صددعوبات الفهددم القرائددي وأطلددق عليهددا .477ثددم عدددلها الصدداوي) 
 لثالث كلمات تبدأ بحرف الميم وهي( اختصارا   .يجية ) ماسترات
تشددير هددذه الخطددوة إلددى أن إجابددة السددؤال موجددودة بوضددوح فددي الددنص، أي أنهددا  موجــودة: -0

موجدددودة فدددي جملدددة فدددي الدددنص، وهدددذه الجملدددة تحتدددوي علدددى بعدددض الكلمدددات الموجدددودة فدددي 
 السؤال.

ــة: -4 ولكددن بشددكل  فددي الددنص أيضددا  تشددير هددذه الخطددوة إلددى أن إجابددة السددؤال موجددودة  مختفي
ضددمني وتحتددا  إلددى االسددتنتا ، وهددي قددد تكددون فددي جملتددين أو أكثددر وقددد تكددون فددي فقددرات 

 مختلفة في النص القرائي.

تشددير هددذه الخطددوة إلددى أن الددنص القرائددي اليوجددد فيدد  إجابددة عددن السددؤال سددواء  فــي مخــي: -.
ي القاعدددة المعرفيددة بشددكل ضددمني أو صددري . لكددن اإلجابددة تعتمددد علددى المعلومددات التددي فدد

للتلميدددذ. وهندددا علدددى التلميدددذ أن يسدددتخدم مدددا يعرفددد  بالفعدددل عدددن موضدددو  الدددنص ويقددددم رأيددد  
اعتمدددددددددددددددددددددادا  علدددددددددددددددددددددى عمليدددددددددددددددددددددات جمدددددددددددددددددددددع المعلومدددددددددددددددددددددات وتنظيمهدددددددددددددددددددددا ومعالجتهدددددددددددددددددددددا 

التالميذ على هذه المهدارات وقد عمدت الباحثة إلى تدريب (.4778،44وتقييمها.)الصاوي،
اسدددتراتيجيات مددداوراء المعرفددة والتطبيدددق علددى نصدددوص قدددراءة والعمليددات المعرفيدددة باسددتخدام 

 مختارة وتتناسب مع المستوى التعليمي لعينة الدراسة.
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 (3فوائد التعلم بإستراتيجية )م
 ييسر تذكرها مما يناسب التالميذ ذوي صعوبات التعلم. .وجود تجانس بين المصطلحات م -
ابة عن أسئلة النص التي تتطلب معرفة حول كون ب التلميذ االرتباك والحيرة في إنتا  اإلججن  ت   -

 االجابة موجودة بشكل صري  أم بشكل ضمني وتحتا  لالستنتا .
التدريب عليها يؤكد على مهدارات مداوراء المعرفدة كدالوعي بمصدادر المعلومدات المتاحدة ل جابدة  -

 عن األسئلة والوعي بنهمية االختيار بين هذه المصادر.
ونة ) الحمراء والخضراء والبيضاء ( أثناء تطبيق أنشطة البرنامج يجعلهدا استخدام البطاقات المل -

ويحددافظ علددى تركيدد هم ويشددد انتبدداههم للمهددام التددي  ممتعددة للتالميددذ ممددا يحفدد هم ل جابددةو  جذابددة
 .يقومون بندائها

 محتوى البرنامج: -5
التددريب علدى مهدارات يهدا الجلسات يتم ف ا منعدد ع وحدات تتضمن كل وحدة يحتوي البرنامج أرب 

التطبيددق علددى أنشددطة مهددارات الفهددم القرائددي مددن نصددوص مختددارة معرفيددة ومهددارات مددا وراء معرفيددة و 
 من منها  القراءة للصف الخامس األساسي .

  :: و هو الوحدة التمهيدية، تتضمن ثالث جلسات على النحو اآلتيالوحدة األولى
ف و التعريددف بالبرنددامج و أهدافدد  و التعددرف الجلسدة األولددى: تتضددمن كسددر الجليددد و التعدار  -1

 .ميول التالميذ و أنماط تعلمهمعلى 

الجلسددددة الثانيددددة: تتضددددمن اسددددتراتيجية مهددددارة مددددا وراء المعرفددددة )التفكيددددر حددددول التفكيددددر( و  -3
 .PMApعملياتها )التخطيط ،المراقبة ، التقويم( و تطبيقها من خالل نموذ  

 )موجودة، مختفية، في مخي(. 3يجية مالجلسة الثالثة: التدريب على إسترات -3

 . KWLالجلسة الرابعة: التدريب على إستراتيجية بناء المعنى المعرفي  -4
 وحدة جمع المعلومات و تنظيمها و يتضمن أربع جلسات على النحو اآلتي:الوحدة الثانية: 

  .مهارة المالحظة  :الجلسة األولى -1

  .الجلسة الثانية: مهارة الترتيب -3

  .لثة: مهارة المقارنةالجلسة الثا -3

  .الجلسة الرابعة: مهارة التصنيف -4

 وحدة تحليل المعلومات و معالجتها و يتضمن أربع جلسات على النحو اآلتي  وحدة الثالثة:ال
  .الجلسة األولى: مهارة إدراك العالقات االرتباطية -1

  .الجلسة الثانية: مهارة إدراك العالقات التناظرية -3

  .ة إدراك العالقات اللفظيةالجلسة الثالثة: مهار  -3

  .الجلسة الرابعة: مهارة التلخيص -4
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 : وحدة تقييم المعلومات و يتضمن ثالث جلسات على النحو اآلتي: ةو األخير  وحدة الرابعةال
 الجلسة األولى: مهارة إدراك التناقض  -1

  .الجلسة الثانية: مهارة تميي  المعلومات ذات الصلة -3

 الحقيقة. ي  بين الرأي و مهارة التميالجلسة الثالثة:  -3

 :و الجدول اآلتي يتضمن وصفا  مختصرا  للبرنامج

 
 على استراتيجيات ما وراء المعرفةالتدريبي قائم لبرنامج اجلسات  (14جدول )

مكان  محتوى الجلسة رقم الجلسة
 التنفيذ

 مدة الجلسة الوسائل و األدوات المستخدمة األنشطة المستخدمة

 تم
ى "

ألول
ة ا

حــد
الو

ه "
هدي

 

1 

 وكسر الجليد التعارف 
  معرفة ميول التالميذ و

 أنماط تعلهم
 التعريف بالبرنامج

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة
 بوربوينت

 ورقة عمل حول أنماط االستراتيجية
 حصتان

2 

عمليات ما وراء المعرفة 
PMA 
 التخطيط
 المراقبة
 التقويم

 ءة للتطبيقنص قرا

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 PMApنموذج :  
 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 حصتان

3 

 3إستراتيجية م
 موجودة
 مختفية
 في مخي
 نص قراءة

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 ثنائي عمل 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 3بطاقات م -

 حصتان
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 محتوى الجلسة رقم الجلسة
مكان 
 مدة الجلسة الوسائل و األدوات المستخدمة األنشطة المستخدمة التنفيذ

4 

إستراتيجية بناء المعنى 
 المعرفي
KWL 

ما الذي أعرفه عن 
 الموضوع؟

مالذي أريد معرفته عن 
 الموضوع ؟

ي استراتيجيةته عن مالذ
 الموضوع ؟
 نص قراءة .

 
 

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 KWLنموذج 

 3بطاقات م

 حصتان

ع ا
جم

 " 
نية

الثا
دة 

وح
ال

ها "
ظيم

وتن
ت 

وما
معل

ل
 

5 
 

 مهارة المالحظة
 نص قراءة

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 
 النشاط المنزلي -

  KWL_ نموذج 
 3_ بطاقات م

 

 حصتان

 لترتيبمهارة ا 6
 تدريبات لغوية

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 
 
 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
  KWLنموذج 

 حصتان

7 
 مهارة المقارنة
 نص قراءة

 تدريبات لغوية

غرفة 
 درمصا

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 حصتان
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 محتوى الجلسة رقم الجلسة
مكان 
 مدة الجلسة الوسائل و األدوات المستخدمة األنشطة المستخدمة التنفيذ

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 
 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWLنموذج 

 مهارة التصنيف 8
 تدريبات لغوية

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
 جة من قبل نمذ

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 
 
 
 

 السبورة
 بوربوينت

 أوراق عمل :
 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWLنموذج 

 
 

 حصتان

ت "
وما

معل
ل ال

حلي
 " ت

لثة
الثا

دة 
وح

ال
 

9 

مهارة إدراك العالقات 
 االرتباطية.

 تدريبات لغوية
 نص قراءة

غرفة 
 مصادر

  مجموعاتعمل 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWLنموذج 

 3_ بطاقات م

 حصتان

11 
مهارة إدراك العالقات 
 التناظرية تدريبات لغوية

 نص قراءة للتطبيق

 غرفة
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWL_ نموذج 

 

 حصتان

11 

مهارة إدراك العالقات اللفظية 
 تدريبات لغوية
 نص قراءة
 ةتدريبات لغوي

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWL_ نموذج 

 حصتان
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 محتوى الجلسة رقم الجلسة
مكان 
 مدة الجلسة الوسائل و األدوات المستخدمة األنشطة المستخدمة التنفيذ

 3_ بطاقات م 

ت "
وما

معل
م ال

تقي
 " 

بعة
الرا

دة 
وح

ال
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 مهارة التلخيص
 نص قراءة

 تدريبات لغوية
 

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 
 
 
 
 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 
 النشاط المنزلي -

 PMAو  KWL_ نموذج 
 3_ بطاقات م

 
 

 حصتان

تقي
 " 

بعة
الرا

دة 
وح

ال
 مي

ات
لوم

لمع
ا
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 مهارة إدراك التناقض

 نص قراءة
 تدريبات لغوية

ة غرف
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWL_ نموذج 

 3_ بطاقات م
 

 
 
 

 حصتان
 
 
 

14 

مهارة إدراك المعلومات ذات 
 الصلة

 نص قراءة
 تدريبات لغوية

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة
 توجيه لفظي و بدني 

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل:

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي
 PMAو  KWL_ نموذج 

 3طاقات م_ ب
 

 حصتان

 التمييز بين الرأي و الحقيقة 15
 نص قراءة

غرفة 
 مصادر

 عمل مجموعات 
 عمل ثنائي 
 مناقشة 
  نمذجة من قبل

 الباحثة

 السبورة  / بوربوينت
 أوراق عمل :

 قبلي للجلسة مقياس_ 
 بعدي للجلسة مقياس_ 

 النشاط المنزلي

 صتانح
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 محتوى الجلسة رقم الجلسة
مكان 
 مدة الجلسة الوسائل و األدوات المستخدمة األنشطة المستخدمة التنفيذ

 نموذج  توجيه لفظي و بدني _KWL  وPMA 
 3_ بطاقات م

 
 ( حصة 31مجموع الحصص الدرسية : )  ( جلسة15مجموع الجلسات )

 
 إجراءات الدراسة التجريبية وخطواتها. -: خامساً 

 خطوات التالية:الالتجريبية، من خالل  دراسةبعدة إجراءات أثناء تطبيق ال ةالباحث تقام
 :تالميذ الصف الخامس ذوي صعوبات التعلمإجراءات اختيار عينة  – 1
مقيددددددداس صدددددددعوبات تعلدددددددم  ) مقيددددددداس مايدددددددل بسدددددددت، دراسدددددددةأدوات البتطبيدددددددق  ةالباحثددددددد تقامددددددد - أ

تالميددددددددذ الصددددددددف الخددددددددامس ذوي مددددددددن علددددددددى تالميددددددددذ الصددددددددف الخددددددددامس  القددددددددراءة مقيدددددددداس رافددددددددن(
فددددددددي مدددددددددارس )نهلددددددددة  يدددددددددان، المدددددددد ة المحدثددددددددة، محمددددددددد عبددددددددد القددددددددادر ، القددددددددراءة تعلددددددددمصددددددددعوبات 

 مدددددن العددددددام/ 15/13/ ولغايددددددة  33/11اقعددددددة بدددددين وذلدددددك فددددددي الفتدددددرة الو  الج ائدددددري، بكدددددري قدددددددورة(
 ذوي صعوبات تعلم القراءة. بغية فر  عينة الدراسة  (3115/ 3114 ) الدراسي

وذلدددددك فدددددي الفتدددددرة الواقعدددددة لمقيددددداس الفهدددددم القرائدددددي القيددددداس القبلدددددي بتطبيدددددق  ةالباحثددددد تقامددددد  -ب 
ك ب غيدددددددددددة وذلددددددددددد ، (3115/  3114 ) الدراسدددددددددددي مدددددددددددن العدددددددددددام/ 12/13/ ولغايدددددددددددة  16/13بدددددددددددين 

قبدددددل تلقدددددي تالميدددددذ الصدددددف الخدددددامس ذوي صدددددعوبات الدددددتعلم التعددددرف علدددددى مسدددددتوى الفهدددددم القرائدددددي 
 البرنامج الذي قدم للمجموعة التجريبية.

  :للبرنامج االستطالعية تجربةال  – 2
( تالميدددددذ ذوي صدددددعوبات تعلدددددم 5)مدددددن علدددددى عيندددددة  إجراء دراسدددددة اسدددددتطالعيةبددددد ةالباحثددددد تقامددددد  

وكدددددان الهددددددف مدددددن التجربدددددة االسدددددتطالعية هدددددو: التنكدددددد مدددددن ، ي قددددددورةالقدددددراءة فدددددي مدرسدددددة بكدددددر 
مدددددددى مالئمددددددة محتددددددوى البرنددددددامج واألنشددددددطة التدريبيددددددة لتحقيددددددق أهدافدددددد ، ومدددددددى مالئمددددددة محتددددددوى 

تالميددددذ الصددددف الخددددامس البرنددددامج والوسددددائل و األنشددددطة القائمددددة علددددى تنميددددة الفهددددم القرائددددي لدددددى 
البرندددددامج، والتنكدددددد مدددددن مددددددى مالئمدددددة المهدددددارات المسدددددتخدمة ضدددددمن  القدددددراءة تعلدددددمذوي صدددددعوبات 

وذلددددددك  .القددددددائم علددددددى اسددددددتراتيجيات مددددددا وراء المعرفددددددة واألنشددددددطة التدريبيددددددة المعدددددددة فددددددي البرنددددددامج
 على النو اآلتي:
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تالميدددددذ الصدددددف الخدددددامس ذوي صدددددعوبات الدددددتعلم فدددددي  بتطبيدددددق بعدددددض جلسدددددات البرندددددامج علدددددى -
 ) الدراسدددددددددي مدددددددددن العدددددددددام/  3/ 13لغايدددددددددة   /3/ 1خدددددددددالل الفتدددددددددرة الواقعدددددددددة بدددددددددين  الفهدددددددددم القرائدددددددددي

3114 /3115)  . 
عدددددرض بعدددددض المهدددددارات الفهدددددم القرائدددددي المختدددددارة مدددددن أنشدددددطة البرندددددامج للتعدددددرف علدددددى مددددددى  - 

علددددى فهددددم مددددا تالميددددذ الصددددف الخددددامس ذوي صددددعوبات الددددتعلم فددددي الفهددددم القرائي،مناسددددبتها لقدددددرة 
تالميددددذ الصددددف لتعددددرف علددددى قدددددرة تحتويدددد  مددددن كلمددددات ورمددددو  وعمليددددات تدريبيددددة  وذلددددك بهدددددف ا

علددددددددى متابعددددددددة أنشددددددددطة البرنددددددددامج المختلفددددددددة، وكددددددددذلك  الخددددددددامس ذوي صددددددددعوبات الددددددددتعلم القددددددددراءة
   .التدريب على األساليب المستخدمة في البرنامج

إلدددددى مالئمدددددة محتدددددوى جلسدددددات البرندددددامج  ةالباحثددددد توفدددددي ضدددددوء التجربدددددة االسدددددتطالعية توصدددددل  
ولتحقيددددددق أهدددددددداف البرنددددددامج، فضدددددددال  وبات الدددددددتعلم، تالميدددددددذ الصددددددف الخدددددددامس ذوي صددددددعلقدددددددرات 

قامدددددددت الباحثدددددددة ، حيدددددددث هدددددددؤالء األطفدددددددالعددددددن إجدددددددراء بعدددددددض التعدددددددديالت حتدددددددى تناسدددددددب قددددددددرات 
مهدددددارات نشدددددطة وكلمدددددات أخدددددرى داخدددددل التعدددددديالت علدددددى األنشدددددطة والكلمدددددات واألبعدددددض بدددددإجراء 

الصدددددددف  تالميدددددددذ، كمدددددددا عددددددددلت بعدددددددض األسدددددددئلة فدددددددي داخدددددددل التددددددددريبات لتناسدددددددب الفهدددددددم القرائدددددددي
 ت، وبعدددددددد إجدددددددراء التعدددددددديالت المناسدددددددبة توصدددددددلدراسدددددددةعيندددددددة الالخدددددددامس ذوي صدددددددعوبات الدددددددتعلم 

 (.6الملحق ) للبرنامج في صورت  النهائية ةالباحث
  :تطبيق البرنامج المعد للدراسة -3
جلسددددددة  ةعشددددددر  أربددددددع وحدددددددات مو عددددددة علددددددى خمددددددس) تطبيددددددق أنشددددددطة البرنددددددامج المكددددددون مددددددن   

تالميددددددذ لدددددددى  الفهددددددم القرائددددددي، بهدددددددف تنميددددددة مسددددددتوى مهددددددارات (تدريبيددددددة ولكددددددل جلسددددددة حصددددددتان
بمددددددا  نهلددددددة  يدددددددان وذلددددددك بالتنسدددددديق مددددددع  ،فهددددددم القددددددراءة الصددددددف الخددددددامس ذوي صددددددعوبات الددددددتعلم

يضدددددمن عددددددم تعطيدددددل سدددددير الدراسدددددة، و قامدددددت الباحثدددددة بتطبيدددددق البرندددددامج بدددددذاتها بالتعددددداون مدددددع 
، وخددددددالل الفتددددددرة فددددددي المدرسددددددةالمعلمددددددات ومعلمددددددة غرفددددددة المصددددددادر والمرشددددددد االجتمدددددداعي بعددددددض 

بشدددددددددددكل  ، (3115/ 3114 ) الدراسدددددددددددي مدددددددددددن العدددددددددددام  4 / 3 ولغايدددددددددددة /  3/ 33الواقعدددددددددددة مدددددددددددن 
 أسبوعيا . إلى ثالث جلسات ، بمعدل جلستينمكثف

 :القياس البعدي -5
( مددددددددرة الفهددددددددم القرائدددددددديمهددددددددارات  مقيدددددددداس) دراسددددددددةبإعددددددددادة تطبيددددددددق أدوات ال ةالباحثدددددددد تقامدددددددد     

جمدددددوعتين التجريبيدددددة والضدددددابطة، وذلدددددك ب غيدددددة التعدددددرف علدددددى األثدددددر الدددددذي أخدددددرى، علدددددى أفدددددراد الم
تالميدددددذ الصدددددف لددددددى  الفهدددددم القرائددددديمهدددددارات أحدثددددد  البرنامج)المقددددددم للمجموعدددددة التجريبيدددددة( فدددددي 

)مهددددددارات فهددددددم الكلمددددددة،  مهددددددارات الفهددددددم القرائددددددي: و المتضددددددمن الخددددددامس ذوي صددددددعوبات الددددددتعلم،
، وتددددددم تنظدددددديم المددددددادة، العالقددددددات اللغويددددددة(ة، مهددددددارات مهددددددارات فهددددددم الجملددددددة، مهددددددارات فهددددددم الفقددددددر 
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/ 3114 ) الدراسدددددددي مدددددددن العدددددددام /2/4 / إلدددددددى6/4 إجددددددراء هدددددددذا القيددددددداس فدددددددي الفتدددددددرة الواقعدددددددة مدددددددن
3115). 

 القياس التتبعي: – 6
مدددددددرة ثالثدددددددة علدددددددى المجموعدددددددة  مهدددددددارات الفهدددددددم القرائدددددددي مقيددددددداسبإعدددددددادة تطبيدددددددق  ةالباحثددددددد تقامددددددد

حدددددددوالي أي بعدددددددد  ،.(3115/ 3114 ) الدراسدددددددي ن العددددددداممددددددد (21/5/1025و21)التجريبيدددددددة فدددددددي 
 الفهددددم القرائدددديمددددن القيدددداس البعدددددي للتعددددرف علددددى انتقددددال أثددددر التدددددريب فددددي أبعدددداد مهددددارات  الشددددهر

 وذلك لحساب الفروق بين القياس البعدي والقياس التتبعي.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة. – سادساً 

وجمددددددددع البياندددددددددات، باسدددددددددتخدام عددددددددددة أسددددددددداليب  اسدددددددددةالدر الباحثدددددددددة، بعدددددددددد تطبيدددددددددق أدوات  قامددددددددت  
 لتلك البيانات، وهذه األساليب هي: اإحصائية في معالجته

 الحسابي7 االنحراف المعياري. المتوسط -

 لحساب داللة الفروق بين المتوسطات.  t.Test)ت( مقياس -
 ( للمعالجات اإلحصائية.SpSSوتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج )



 
 
 

 الفصل اخلامس
 تفسريها عرض نتائج الدراسة و

 
 

  :للدارس  صحاائة نتائج االعرض الأواًل. 

  :ومناقشتها تفسةر النتائجثانةًا. 

  :دراس ال مقترصحات ثالثًا. 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها الخامسالفصل 

 في المعرفة استراتيجيات ما وراء قائم على فاعلية برنامج تدريبي التعرف إلى الفصل هذايتناول      

 ذوي صعوبات تعلم القراءةاسي سقرائي لدى تالميذ الصف الخامس األارات الفهم المه تحسين

كما يتضمن  التي تم التوصل إليها. توتحليل البياناالدراسة نتائج عرض هذا الفصل في  يتم ولذلك
والدراسات السابقة وذلك وفق مرحلتين الدراسة وفروضها، أهداف تفسيرها ومناقشتها على ضوء 

 هما: أساسيتين 

ية والضابطة في القياسين دراسة بالنسبة ألداء المجموعتين التجريبلانتائج عرض  :المرصحل  االولى
 .القبلى والبعدي

ومن ثم تضمين بنتائج الدراسات السابقة.  مةشة وتفسير تلك النتائج مدعتهتم بمناق المرصحل  الثانة :
 من المقترحات. ا  دراسة عددال

  :لدراساعرض نتائج  :أوالً 
 :األولى ة نتائج الفرض

بين  (%5.0عند مستوى داللة ) وجد فروق ذات داللة إحصائيةال ي: أنهتنص هذا الفرضية على 
 مقياسعلى المجموعة الضابطة  أفراد درجات المجموعة التجريبية ومتوسطأفراد متوسط درجات 

مهارات  – الفقرةارات فهم مه  -الجملةمهارات فهم   -الكلمة مهارات فهم)الفهم القرائي بأبعاده 
 .بعد تطبيق البرنامج التدريبيوبالدرجة الكلية العالقات اللغوية( مهارات  –تنظيم المادة

( بين متوسطات 5050) داللة أقل من أنه توجد فروق دالة عند مستوى ( 70)نالحظ من الجدول و 
، حيث البعديالقياس في ائي الفهم القر  مقياسعلى  ، والضابطةالتجريبية افراد المجموعتيندرجات 

  -(5.557) مهارات فهم الكلمة)كانت نتائج وفق كل بعد من أبعاد المقياس على نحو األتي: 
 –(5.555) مهارات تنظيم المادة –(5.557)مهارات فهم الفقرة   -( 5.550) مهارات فهم الجملة

ومن قيمة هذه الفروق يتضح ، (5.555)والدرجة الكلية للمقاس  (5.551)مهارات العالقات اللغوية
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وبالتالي  افراد المجموعة التجريبية،أنها لصالح 

والضابطة التجريبية أفراد المجموعة أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ب
مهارات فهم   -ات فهم الكلمةمهار في إدراك )البعدي القياس في لصالح المجموعة التجريبية 

( 70والجدول ) (.مهارات العالقات اللغوية –مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة   -الجملة
 يوضح نتائج ذلك.
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لى عدالل  الفروق بةن متوسط درجات المجموعتةن التجرةبة  والضابط  في  (51الجدول )
 –م الفقرة مهارات فه  -مهارات فهم الجمل   - مهارات فهم الكلم) الفهم القرائي بأبعاده مقةاس

في القةاس البعديوبالدرج  الكلة   (مهارات العالقات اللغوة  –مهارات تنظةم المادة  

    (23درجة الحرية:  )                                     (الضابطة 17= ن ،التجريبية17)ن =  

وللتاكد من االثر الذي أحدثه البرنامج التدريبي القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية   
وقد جاءت قيمة بحساب حجم األثر وذلك بحساب مربع ايتا،  مهارات الفهم القرائي،  قامت الباحثة

الذي احدثه البرنامج التدريبي القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات ير حجم تأث
ة حيث ان مستويات حجم االثرتبعا  للجدول المرجعي لمستوياته كبير ( وهي قيمة 50,1الفهم القرائي،)

 ( ,75، 2552كبير(. )ابو عالم،  5.70متوسط،  ,5.5 ، صغير 5.57كاآلتي: )
 :الثانة  ة نتائج الفرض

في   (%5.0عند مستوى داللة ) وجد فروق ذات داللة إحصائيةال ي :أنهتنص هذا الفرضية على 
  -مهارات فهم الكلمة)على مقياس الفهم القرائي بأبعاده المجموعة التجريبية أفراد متوسط درجات 

( مهارات العالقات اللغوية –مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة  -الجملة مهارات فهم
 ( يوضح نتائج ذلك.,7والجدول ) .بين القياسين القبلي، والبعديوبالدرجة الكلية 

( بين متوسطات 5050) داللة أقل من أنه توجد فروق دالة عند مستوى (,7)نالحظ من الجدول 
والتطبيق البعدي،  ،في التطبيق القبليالفهم القرائي   مقياسجريبية على التالمجموعة  أفراددرجات 

  -(5.555) مهارات فهم الكلمة)حيث كانت نتائج وفق كل بعد من أبعاد المقياس على نحو األتي: 
 –(5.555) مهارات تنظيم المادة –(,5.55)مهارات فهم الفقرة   -( 5.557) مهارات فهم الجملة

مقياسابعاد   

  الفهم القرائي

 الضابطة التجريبية

 ت

مستوى 
 الداللة

 

حجم 
 ع م ع م األثر

 21،7 ،2122 01،2 1،2، 91،7 ،،1، 71،9 مهارات فهم الكلمة

 21،7 21227 ،19، 1،9، 9192 102، 2، مهارات فهم الجملة

 ،212 ،2122 2199 ،12، 2192 129، 192، مهارات فهم الفقرة

 ،،21 21222 1،9، ،،1، 2192 ،،1، 71،9 مهارات تنظيم المادة

 21،2 21229 ،،1، 01،2 ،912 ،17، ،712 العالقات اللغوية.

 ،219 21222 ،10، ،،91 7192، ،،1، ،2912 الدرج  الكلة  للمقةاس
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نرفض الفرضية الصفرية  ،(5.555)اس يوالدرجة الكلية للمق (5.555)اللغويةمهارات العالقات 
   أفرادأنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ونقبل الفرضية البديلة ب

الفهم  ، على مقياسوالبعدي لصالح التطبيق البعدي ،التجريبية في التطبيقين القبليالمجموعة 
 –مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة   -مهارات فهم الجملة  -الكلمةمهارات فهم القرائي )

 (.مهارات العالقات اللغوية

 (.61الجدول )  
أفراد المجموع  التجرةبة  على مقةاس الفهم القرائي بأبعاده دالل  الفروق بةن متوسط درجات  

مهارات  –مهارات تنظةم المادة –مهارات فهم الفقرة  -مهارات فهم الجمل   -)مهارات فهم الكلم 
 البعدي. العالقات اللغوة ( وبالدرج  الكلة  بةن القةاسةن القبلي، و

 

    (11درجة الحرية:  )                                                           (التجريبية17)ن = 

والمتمثل في  وهو البرنامج التدريبي على المتغير التابع ،لير المتغير المستقكما يتضح أن حجم تأث
مهارات تنظيم  –مهارات فهم الفقرة   -مهارات فهم الجملة  -ارات فهم الكلمةمهالفهم القرائي )

 –،210إذ أن النتائج تبين أن حجم األثر تراوح بين )كبير  (مهارات العالقات اللغوية –المادة
 .( وهي قيمة مرتفعة5.05( أما بالنسبة للدرجة الكلية قد بلغ )0.67

 ابعاد مقياس
 الفهم القرائي

فرق  البعدي القبلي
 المتوسطات

 ت
مستوى 
 الداللة

حجم 
 ع م ع م األثر

مهارات فهم 
 2199 21222 ،910 21929 ،،1، 71،9 ،10، ،،21 الكلم 

ات فهم مهار 
 ،210 ،212 ،19، ،،1، 102، 2، ،19، ،912 الجمل 

مهارات فهم 
 ،210 21229 01،9 192، 129، 192، 109، 9 الفقرة

مهارات تنظةم 
 2190 21222 ،،1، ،019 ،،1، 71،9 ،،1، ،212 المادة

العالقات مهارات 
 ،219 21222 1،0، 0192 ،17، ،712 1،0، ،10، اللغوة .

الدرج  الكلة  
 2172 21222 ،1،، ،10،، ،،1، ،2912 100، 919، قةاسللم
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 نتائج الدراسة ومناقشتها الخامسالفصل 

  :الثالث  ة نتائج الفرض

في   (%5.0عند مستوى داللة ) وجد فروق ذات داللة إحصائيةال ي :أنهرضية على تنص هذا الف
 - مهارات فهم الكلمة)على مقياس الفهم القرائي بأبعاده  ضابطةالمجموعة الأفراد متوسط درجات 

( مهارات العالقات اللغوية – مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة  - مهارات فهم الجملة
 ( يوضح نتائج ذلك.71والجدول ) .والبعدي بين القياسين القبليالكلية وبالدرجة 

 ( 51الجدول )
أفراد المجموع  الضابط  على مقةاس الفهم القرائي بأبعاده دالل  الفروق بةن متوسط درجات 

 –مهارات تنظةم المادة  –مهارات فهم الفقرة  -مهارات فهم الجمل   -)مهارات فهم الكلم  
 والبعدي درج  الكلة  بةن القةاسةن القبليقات اللغوة ( وبالمهارات العال

    (51) درج  الصحرة :                                        (        الضابط 51)ن = 

( بين متوسطات 5050) داللة أقل من توجد فروق دالة عند مستوىال نالحظ من الجدول السابق أنه 
والتطبيق البعدي،  ،في التطبيق القبلي الفهم القرائي مقياسعلى  الضابطةالمجموعة  أفراددرجات 

  ،(5.057) مهارات فهم الكلمة)تائج وفق كل بعد من أبعاد المقياس على نحو األتي: حيث كانت ن
 (5.222) مهارات تنظيم المادة ،(,5.01)مهارات فهم الفقرة   ،( ,5.22) مهارات فهم الجملة

أي أن كل هذه القيم غير دالة (5.207)اس يوالدرجة الكلية للمق (5.027) مهارات العالقات اللغوية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال أنه: بوبالتالي نقبل الفرضية يا  إحصائ
الفهم  ، على مقياسوالبعدي لصالح التطبيق البعدي ،في التطبيقين القبلي ضابطةالالمجموعة  أفراد

مقياسابعاد   

  الفهم القرائي

فرق  لقياس البعديا لقياس القبليا
 ت المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 ع م ع م 

 ،2122 01،9 ،2199 1،9، 91،7 ،0،1 ،،1، مهارات فهم الكلم 

 21،09 1،9، ،،1، ،،1، 9192 102، ،912 مهارات فهم الجمل 

 21299 2199 192، ،12، 192، 129، 192، مهارات فهم الفقرة

 210،0 ،19، ،019 1،9، 2109 ،،1، 01،0 مهارات تنظةم المادة

 ،2120 199، 0192 ،،1، ،10، ،17، ،12، العالقات اللغوة .

الدرج  الكلة  
 ،2102 ،10، ،910، ،،91 09129 2109 091،9 للمقةاس
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 – ادةمهارات تنظيم الم –مهارات فهم الفقرة  - مهارات فهم الجملة - مهارات فهم الكلمةالقرائي )
 (.مهارات العالقات اللغوية

 :رابع الفرضة  ال نتائج

في ( 5050ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :أنهتنص هذا الفرضية على 
 - مهارات فهم الكلمة)على مقياس الفهم القرائي بأبعاده التجريبية  المجموعةأفراد متوسط درجات 

( مهارات العالقات اللغوية – مهارات تنظيم المادة –فهم الفقرة مهارات   -مهارات فهم الجملة
 التتبعي.بين القياسين البعدي و وبالدرجة الكلية 

 ( 51الجدول )
أفراد المجموع  الضابط  على مقةاس الفهم القرائي بأبعاده دالل  الفروق بةن متوسط درجات 

 –مهارات تنظةم المادة  –لفقرة مهارات فهم ا -مهارات فهم الجمل   -)مهارات فهم الكلم  
 والتتبعي البعديدرج  الكلة  بةن القةاسةن مهارات العالقات اللغوة ( وبال

    (51) درج  الصحرة :                                       (        لتجرةبة ا 51)ن =

 

 

 

 

مقياسابعاد   

  الفهم القرائي

فرق  تتبعيلقياس الا بعديلقياس الا
 ت المتوسطات
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 217،7 2172 ،،،21 1،0، ،،71 ،،1، 71،9 مهارات فهم الكلم 
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الدرج  الكلة  
 212،9 12،0، ،172، 0197 27 ،،1، ،2912 للمقةاس
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( بين متوسطات 5050أنه توجد فروق دالة عند مستوى داللة أقل من ) السابقنالحظ من الجدول 
لصالح والتتبعي  البعديقياسين لقرائي في الالفهم ادرجات أـفراد المجموعة التجريبية على مقياس 

مهارات فهم ) اآلتينحو النتائج وفق كل بعد من أبعاد المقياس على الحيث كانت ، التتبعيالقياس 
مهارات تنظيم  –(5.251مهارات فهم الفقرة )  -( ,5.55مهارات فهم الجملة )  - (5.020الكلمة )
 (,5.52)اس ي( والدرجة الكلية للمق5.555)مهارات العالقات اللغوية –(5.5,1المادة )

الفهم  مقياسللمجموعة التجريبية على  التتبعيفروق يتضح أنها لصالح القياس ومن قيمة هذه ال 
وق ذات داللة إحصائية أي أنه: توجد فر البديلة  نقبل الفرضيةو نرفض الفرضية الصفرية في القرائ

 لصالح القياس والتتبعي  في القياسين البعدي  التجريبيةالمجموعة  أفراد درجات بين متوسطي
مهارات فهم   - مهارات فهم الجملة  -مهارات فهم الكلمة) بعادهبأالفهم القرائي  في مقياستتبعي ال

 للمقياس. وبالدرجة الكلية (مهارات العالقات اللغوية –مهارات تنظيم المادة –الفقرة 

 تفسةر نتائج الدراس  ومناقشتها: ثانةًا:
 تدريس في ات ما وراء المعرفةإستراتيجي استخدام أن يتضح الدارسة لنتائج السابق العرض من   

 افراد أداء مستوى في ارتفاع إلى أدى قد االساسيالصف الخامس  ذتالمي لدى القراءة موضوعات
 قارنةم تنميتها، المستهدفالفهم القرائي  مهارة في البعديكما ظهر في القياس  ةالتجريبيالمجموعة 

 التي الحالية الدراسة نتائج تفسير ويمكن ,اتهذا المهارات في الضابطةالمجموعة  أفراد أداء بمستوى
  :التالي النحو على وفق ا لفروضها ومناقشتها إليها التوصل تم

 (5050داللة أقل من ) عند مستوى ة إحصائيا  توصلت الدراسة إلى وجود فروق جميعها دال – 1
الفهم القرائي  مقياسالتجريبية على المجموعة  الضابطة وأفراد المجموعة بين متوسطات درجات 

مهارات تنظيم  –مهارات فهم الفقرة  - مهارات فهم الجملة - مهارات فهم الكلمة)في جميع أبعاده 
 التجريبية. المجموعة الكلية في التطبيق البعدي لصالح ودرجته( مهارات العالقات اللغوية – المادة
الفهم  اتمهار  في إيجابي ا تحسن ا أظهروا قد التجريبيةالمجموعة  افراد أن على تدل النتيجة وهذه

أفراد  لدى البعدي التحصيل أن يعني مما، الضابطةالمجموعة  أفراد من أفضل بشكلالقرائي 
 ويعزى اتالمهار  تلك ةتنمي في ات ما وراء المعرفةإستراتيجي باستخدام تأثر قد التجريبيةالمجموعة 

 تفسير ويمكن، الفهم القرائي مهارات مستوى تنمية في ات ما وراء المعرفةإستراتيجي فعالية إلى ذلك
 المناسب المعنى تحديد على المتعلمين ساعدت ات ما وراء المعرفةإستراتيجي بأن النتيجة تلك

 الجمل بين تربط التي العالقات وتوضيح مضادها، وتعيين السياق، من للكلمة

ــــائج وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع  ــــين اســــتخدام اســــتراتيجيات نت الدراســــات التــــي أكــــدت وجــــود عالقــــة ب
( 2577)حمــــــدان،  :الفهــــــم القرائــــــي مثــــــل دراســــــات كــــــل مــــــن اتتنميــــــة مهــــــار و مــــــا وراء المعرفــــــة 



 

722 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها الخامسالفصل 

ـــــــــــراهيم،  ( و ,255( و دراســـــــــــة )ســـــــــــليمان، 2551( و ودارســـــــــــة )عيســـــــــــى، 2551ودراســـــــــــة  )اب
( و دراســــــــــة )كــــــــــو  Ozsey ،2575( و دراســــــــــة )أوزي 25500وعلــــــــــي،  ودراســــــــــة )الحــــــــــاروني

Koch ،2557)،  حيــــــــث وجــــــــدت معظــــــــم هــــــــذه الدراســــــــات وجــــــــود فــــــــروق دالــــــــة إحصــــــــائيا  بــــــــين
المجموعــــــــة  الضــــــــابطة فــــــــي أفــــــــراد المجموعــــــــة التجريبيــــــــة ودرجــــــــات أفــــــــراد متوســــــــطات درجــــــــات 

 البعدي. المجموعة التجريبية في القياس أفرادلصالح  الفهم القرائيمهارات 

 من تتطلبه ما ضوء في إعدادها تم التي القراءة موضوعات أن إلى النتيجة هذه الدراسة ترجع كما
 من عليها تنطوي وما ،باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة التعلم عملية في فاعلية ذات خطوات
المجموعة تدرب  تكان التي القراءة أنشطة من العديد على احتوت و النشط، بالتعلم ترتبط أسس

 مما، الفهم القرائي اتمهار  من القرائي النص يتضمنه ما ضوء في ذاتي ا األسئلة توليد على التجريبية
مهارات فهم   -مهارات فهم الجملة  -مهارات فهم الكلمة) في: المعرفية الجوانب نمو إلى أدى

هذه الدراسة مع نتائج دراسات وتتفق ( مهارات العالقات اللغوية –مهارات تنظيم المادة –الفقرة 
)عيسى،  دراسة و (،8006 ،ابراهيم)دراسة  و( 8002السابقة مثل دراسة )دراسة المنتشري، 

(، 8000)ويليامز، دراسة (، و 8008العدل، دراسة )و  و (،8007)سليمان، دراسة  (، و8006
 (.1111)ديفوا، دراسة  و

راسة كما يتضح من للد، وقبول الفرضية البديلة االولى رفض الفرضية يتضح من النتائج السابقةو 
درجات أفراد المجموعة  صائيا  بين متوسطيأي أنه قد ثبت وجود فروق دالة إح( 70الجدول )
المجموعة  أفرادلصالح لفهم القرائي الضابطة في القياس البعدي لأفراد المجموعة و  التجريبية
 منها:عدة عوامل بويمكن تفسير هذا التحسن  التجريبية

مت فيه العديد من خد  است  و استراتيجيات ما وراء المعرفة ه في ضوء ؤ أن البرنامج الذي تم بنا 
أثناء تنفيذ جلسات  ما وراء المعرفة تاستراتيجية من استراتيجيااألنشطة المتنوعة التي تالئم كل 

لبرنامج استخدام التجريبية، حيث تم في تطبيق هذا افراد المجموعة ألالبرنامج الذي تم تقديمه 
  .تدريبية متنوعة قائمة على استراتجيات ما وراء المعرفة أنشطة

 (5050داللة أقل من ) عند مستوىإحصائيا  فروق دالة أشارت نتائج الدراسة إلى أنه توجد  – 8
 في جميع أبعاده الفهم القرائي، مقياسالتجريبية على أفراد المجموعة بين متوسطات درجات 

مهارات  – مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة  - مهارات فهم الجملة - الكلمة مهارات فهم)
 وهذه البعدي. قياسالبعدي لصالح الفي القياسين القبلي و للمقياس  الكلية درجةالو ( العالقات اللغوية

 اتمهار  في ا  إيجابي ا  تحسن أظهروا قد التجريبيةالمجموعة في فراد هؤالء األ أن على تدل النتيجة
 أن يعني مما ،لبرنامج التدريبي القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفةعد أن تلقوا اب الفهم القرائي

  .الفهم القرائي اتمهار  تنمية فيستراتيجيات هذه اال باستخدام ايجابيا   تأثر قد ديهمل البعدي قياسال
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واضح في مستوى الفهم القرائي لدى ومن هنا نجد أن نتائج الدراسة الحالية تؤكد حدوث تحسن    
تالميذ المجموعة التجريبية كما يقيسها المقياس المستخدم في الدراسة الحالية، والتي تشمل مهارات 

مهارات  –مهارات فهم الفقرة   -مهارات فهم الجملة  -)مهارات فهم الكلمةالفهم القرائي وهي: 
المجموعة دي لصالح الكلية في التطبيق البع ودرجتهمهارات العالقات اللغوية(  –تنظيم المادة
 التجريبية.

الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس ذوي صعوبات مهارات  مقياسكما أثبتت نتائج تطبيق   
وهذا يشير  ،أنهم احتفظوا بالمعلومات لديهمبالتتبعي في القياس  تعلم القراءة المجموعة التجريبية

( إلى أن طبيعة وخصائص التالميذ في 2577ويذكر )الحساني، ،انتقال أثر التعلم لديهم إلى
المراحل الصفوف الدراسية الدنيا منها يظهر عليهم أثر التعلم بشكل أسرع من المراحل المتقدمة،  

ظلوا يستخدمون ما تم  الذين تلقوا البرنامج التدريبي وهذا يعني أن تالميذ المجموعة التجريبية
والمهارات التي  القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة، ات البرنامجالتدريب عليه أثناء جلس

، التلميح بمكان PMAp)التخطيط، المراقبة، التقييم  استراتيجيات هذه اكتسبوها من خالل استخدام 
مما أدى إلى ، التعلم التعاوني، النمذجة(  KWL، بناء المعنى المعرفي 2اإلجابة عن األسئلة م

يؤكد ما نتائج الدراسة بل ظلت درجاتهم مستقرة، وهذا مستوى أداء التالميذ بفي جع تراعدم حدوث 
 (202، ص2577)الحساني،في تحقيق أهدفه.  المستخدم بهذه الدراسة نجاح البرنامج التدريبي

 هذه عزىوت   ،الدراسة عينة لدى القرائي الفهم مهارات تنمية في اتياإلستراتيج هذه فعالية يؤكد وهذا
 جوانب عدة إلى رجعت ه النتيجةهذ أن رىت ةالباحث أن إلى إضافة ,إليه اإلشارة سبق ما إلى تيجةالن
 :أهمها من

 الفهم على المتعلم مساعدة وهو. أجله من وضعت فيماإستراتيجيات ما وراء المعرفة  نجاح  -أ
لى، الخاص بجهده القرائي  قبل  مراحلها يعجم في اتاإلستراتيجي هذه تعمل حيث،تنفيذها كيفية وا 
، ذاتي ا األسئلة توليد على تدريبهم خالل من المتعلمين لدى المعرفة بناء على التعلم وبعد وأثناء
ثارة ,السابقة المعرفة تنشيط على القراءة قبل المتعلم اإلستراتيجية هذه تساعد حيث ، ال أو اهتمامه وا 
 جديدة أفكار وتوليد وتذكرها، المعلومات ظيمتن على تعمل إذ ,لألولى داعمة الثانية المرحلة تأتي ثم

 متهمعلوما ربط على المتعلمين اإلستراتيجية هذه تساعد التعلم بعد الثالثة المرحلة وفي ,القراءة أثناء
 واالستفادة ,وتكاملها المعرفة اكتساب إلى يؤدي مما، القراءة بعد اكتسبوها التي بالمعلومات السابقة
 .لمختلفةا الحياة جوانب في منها

 الـتحكم علـى التجريبيـة المجموعـة تالميـذ سـاعدت إسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة  إن   – ب
 فـي بأنفسـهم تالميـذال قيـام خـالل مـن بجـالء الـتحكم ذلـك ظهـر وقـد ,تعلمهـم عمليـة فـي
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 لفهـم دافعيـتهم زيـادة إلـى أدى ممـا مهـارات  مـن المقـروء الـنص يتضـمنه ذاتي ـا عمـا التسـاؤل
 .لهم المقدمة قرائيةال النصوص

 المعـارف، اكتسـاب فـي أنفسـهم علـى واعتمـادهم ,الـتعلم عمليـة أثنـاء تالميـذال اسـتقالل- ج
ــا وفـر ممـا ,الواعيـة والقــراءة الـتعلم أنشـطة خـالل مــن مباشـر بشـكل معهـا والتفاعـل  مناخ 
 .الفهم على قائم معنى ذي تعلم إلى للوصول مالئم ا

 مـن كثيـر نتـائج مـع. القرائـي الفهـم مهـارات بنمـو يـرتبط يمـاف الحاليـة الدراسـة نتـائج وتتفـق
الجــــــــارثي، ودراســــــــة )(، 8001الجليــــــــدي، ، ودراســــــــة )( 8011الرشــــــــيد، (دراســــــــة مثــــــــل الدراســــــــات

 و( 8007( ، ودراســــــــة )الفــــــــي، 8006( ودراســــــــة )محمــــــــد، 8002ودراســــــــة )يوســــــــف،  (،8002
(، ٧٩٩١، اهلل وجـــــــــاب (، ودراســـــــــة )8001و دراســـــــــة )حمـــــــــدان،  (،8007، الســـــــــليماندراســـــــــة )

 فـي تعليميـة وبـرامج ,حديثـة تـدريس إسـتراتيجيات اسـتخدام فعاليـة الدراسـات هـذه أثبتـت وقـد
 .المختلفة التعليمية المراحل تالميذ لدى القرائي الفهم تحسين

 إســتراتيجية بوصــفهاإســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة  مجــال فــي الدراســة هــذه نتــائج تتفــق كمــا
( ودراســة  8011)حمــدان،  دراســة نتــائج مــع القرائــي الفهــم مهــارات تنميــة فــي تدريســية

ـــــــــــراهيم،  ( و ودراســـــــــــة 8007( و دراســـــــــــة )ســـــــــــليمان، 8006( و ودارســـــــــــة )عيســـــــــــى، 8006)اب
، Koch( و دراســــــــــة )كــــــــــو  Ozsey ،8010( و دراســــــــــة )أوزي 80002)الحــــــــــاروني وعلــــــــــي، 

 تنميــة فــيء المعرفــة إســتراتيجيات مــا ورا اســتخدام فعاليــة جميعهــا أكــدت التــيو  .(8001
 فـيات دراسـ إليـه أشـارت مـا النتيجـة هـذه تحقـق ذاتـه السـياق وفـي، القرائـي الفهـم مهـارات
 تعتمــدإســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة  مثــل حديثــة اســتراتيجيات تبنــي ضــرورة مــن مااتهتوصــي
 .القرائي الفهم لتنمية التدريس  أثناء وتطبيقها ,تعلمه مسؤولية المتعلم تحمل على
 ويطبقــون أنفســهم يكتشــفون تالميــذال يجعــل ســتراتجيات مــا وراء المعرفــةال وفقــا   التــدريس إن  

 المعرفـة اكتشـاف علـى يسـاعد ممـا جديـدة، مواقـف فـي علميـة معـارف مـن إليـه يتوصـلون مـا

 . سليم علمي بشكل

ــدال إقبــال إلــى يشــير البعــدي األداء مســتوى ارتفــاعإن   ريبي تالميــذ المشــاركين بالبرنــامج الت
 معهـا، وتفـاعلوا إليهـا، حاجـة فـي أنهـم شـعروا مهـارات وأنشـطة تدريبيـة مـن إلـيهم قـدم مـا علـى

تالميــذ ال لــدى المسـتهدفةرات المهــا تنميــة فيهـا حـدث التـي الزمنيـة الفتـرة أن ذلـك علــى والـدليل
رات المهـا هـذه علـىدريب التـ بمداومـةمقترح بـال يلـزم الـذي األمـر نسـبيا ، قصـيرة زمنيـة فتـرة هـي

 . اتقان هذه المهارات هذه من التمكن درجة إلى تالميذال يصل حتى واالستراتيجيات

  (%5.0عند مستوى داللة ) وجد فروق ذات داللة إحصائيةال يأشارت نتائج الدراسة إلى أنه  -2
 مهارات فهم الكلمة)على مقياس الفهم القرائي بأبعاده  ضابطةالمجموعة الأفراد متوسط درجات في 



 

72, 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها الخامسالفصل 

( مهارات العالقات اللغوية – مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة  - مهارات فهم الجملة -
هؤالء األفراد في  أن على تدل النتيجة وهذه. بين القياسين القبلي، والبعديوبالدرجة الكلية 

التقليدية قة نشطة البرنامج التدريبي واعتمدت على الطريالتي لم تتلَق أي من أ ضابطةالالمجموعة 
من تكافؤ بالرغم  الفهم القرائي لديهملم يحدث أي تحسن في مستوى من قبل معلم الصف، 

ة من أن المجموعتين التجريبية والضابطة الباحث تالمجموعتين في القياس القبلي. حيث تأكد
عوبات ، ومقياس صوالعمر الزمني ،رافن( مقياسونسبة الذكاء )الفهم القرائي  مقياسن على متكافئتي

وتم ضبطهما تجريبيا  قبل تطبيق التعلم )مايكل بست(، وصعوبات تعلم القراءة، والتحصيل الدراسي 
 البرنامج التدريبي.

 الدراس : مقترصحات ثالثًا:

 دا  تعليمية مختلفة.االقيام بدراسات مشابهة تتناول صفوفا  ومراحل دراسية أخرى ومو  -
ــــــة اســــــتراتيجيات مــــــاوراء ال - ــــــدى دراســــــة فاعلي ــــــة األخــــــرى ل ــــــدريس المهــــــارات اللغوي ــــــي ت ــــــة ف معرف

 تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي.
دراســـــة معرفـــــة معلمـــــي التعلـــــيم االساســـــي باســـــتراتيجيات مـــــا وراء المعرفـــــة فـــــي ضـــــوء متغيـــــرات  -

 الصف والمادة العلمية )االختصاص(.
ما  استراتيجيات استخدام على ا ومعلمي غرف المصادرومشرفيه العربية اللغة معلمي تشجيع -

  .ذوي صعوبات تعلم القراءة تالميذال تدريس وراء المعرفة في
 أهـدافها تركـز بحيـث العربيـة اللغـة منـاهج تخطـيط إلـى ومطوريهـا المنـاهج مـؤلفي دعـوة -

 فــي حديثــة إســتراتيجيات لخــال مــن القرائــي الفهــم مهــارات تنميــة علــى تدريســها وأســاليب
 .التدريس

وذلك من أجل تأهيلهم  ما وراء المعرفةتدريبية للمعلمين استخدام استراتيجيات الامج بر ال تضمين -
الفهم القرائي لدى لتطبيقها في الغرفة الصفية، ومراعاة الفروق الفردية لتالميذهم لتحسين مهارات 

ومساعدتهم على التحصيل  تالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل خاص،العام و  لتالميذ بشكال
 .الدراسي

 خرائط األدوار، لعب)التعلم النشط،  :مثل أخرى ما وراء معرفية تاستراتيجيا ليةعاف  دراسة -
 التساؤل استراتيجية، التعلم الذاتي، التعاوني التعلم باالكتشاف، التعلم الذهني، العصف المفاهيم،
 .القرائي الفهم مهارات تنمية في( الذاتي

 



041 

 قائمة المراجع 

 المراجع العربية:  -أ 

)اختبارات ومقاييس(، مدخل تشخيصي لصعوبات التعلم لدى األطفال :(1991أحمد عواد ) ،إبراهيم .1
 اإلسكندرية: المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع. 

رفة برنامج تدريبي في تعلم استراتيجيات ما وراء المع :(7002) صابرين احمد محمد إبراهيم، .2
، رسالة لتنمية مهارة الفهم القرائي باللغة اإلنجليزية لطالب المرحلة اإلعدادية منخفضي التحصيل

 ماجستير، جامعة عين شمس، كلية التربية، قسم المناهج و طرق التدريس. 
 مها تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام "أثر :(2112أبو بشير، أسماء عاطف ) .3

 بمحافظة األساسي التاسع الصف طلبة لدى منهاج التكنولوجيا في التأملي التفكير رات
رسالة ماجستير في المناهج وطرق تدريس بكلية التربية، جامعة األزهر بغزة، قسم الوسطى"، 

 المناهج وطرق تدريس. 
فعالية برنامج لعالج صعوبات الفهم القرائي لدى  :(2112ر، عبد اللطيف عبد القادر )أبو بك .4

مجلة دراسات في . مي  الصف الرابع ابابتدائي في ووء نررية إلماعات السياق لستيرنبرجتال
 .511 -541المناهج وطرق التدريس، العدد التاسع والسبعون، ص 

المجلة (: حجم أثر المعالجات التجريبية ودبالة الدبالة اباحصائية، 2113عالم، رجاء محمود )أبو  .1
 510-1،المجلد العشرون(عون)العدد الثامن والسب التربوية، جامعة الكويت، ملحق

تنمية بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب المعلمين (: 2112أحمد السيد ) ،أحمد جابر .1
مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد السابع والسبعون، يناير  ،بكلية التربية بسوهاج

 12 – 51ص 
 ، مكتبة دار الزهراء، القاهرة.صعوبات القراءة (:2111حمد، السيد علي السيد )أ .7
 تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام فاعلية :(2112حمدي، مريم بنت محمد عايد )األ .8

 المتوسطة"، المرحلة طالبات لدى المعرفي فوق التفكير على وأثره القراءة اإلبداعية مهارات بعض
 . 7057، 27اإلمارات العربية، العدد  ةامعالمجلة الدولية لألبحاث التربوية، ج

، القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر تعليم من أجل التفكير(: 1991األعسر، صفاء يوسف ) .9
  .والتوزيع

، ترجمة السيد محمد دعرور، القاهرة ، مكتبة استراتيجيات تعلم اللغة(: 1991روبيكا ) ،اكسفورد .11
 ابانجلو المصرية. 

في  المعرفة وراء ما استراتيجيات علي التدريب أثر (:2111) ب الوها عبد الناصر أنيس، عبد .55
 التعلم، بالمرحلة صعوبات  وي التالمي  لدى القرائي الفهم مهارات تنمية في تعاونية مواقف



040 

 والمعرفة، للقراءة الجمعية المصرية والثمانون، الحادي العدد والمعرفة، القراءة مجلة ابابتدائية،
 .552 – 32 ص

استخدام أساليب التفاوت بين القدرات العقلية والتحصيل األكاديمي في  :(2111زيد محمد ) ،البتال .57
، جامعة الملك 18، العدد 51المجلة التربوية، المجلد تعرف صعوبات التعلم لدى األطفال، 

 .752 -522سعود ص
 معرفة في تعليم القراءة،اتجاهات حديثة في استراتيجيات ما وراء ال :(2113بهلول، إبراهيم أحمد ) .13

 .20مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد
(: تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاني الثانوي، 1997علي سعد ) جاب اهلل، .54

بحوث مؤتمر تربية الغد في العالم العربي، عدد خاص من مجلة كلية التربية، جامعة االمارات، 
 .272 -207ص ص 

جراءته التربوية :(2111) علي سعد جاب اهلل، .11 ، اباردن، دار تعليم القراءة والكتابة، أسسه وا 
 المسيرة.

اإلستراتيجيات والفاعلية ،  التدريس والتعليم، األسس النظرية :(1991جابر، عبد الحميد جابر ) .11
 القاهرة ، دار الفكر العربي.، (1سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس )، ‘‘ األسس النظرية’’

 ، القاهرة ، دار الفكر العربي.  إستراتيجيات التدريس والتعلم :(1999جابر، عبد الحميد جابر ) .17
خصائص التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة واستراتيجيات  :(2111جابر، عبد الحميد جابر ) .11

 ، مصر، دار الفكر العربي.تدريسهم
، موقع هنا مصر. تيجيات المعالجة المعرفية في الفهم القرائياسترا( 2112جاد الحق، أحمد ) .19

http://www.geocities.com/egypthere2004 
برنامج مقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي واباتجاه نحوه لدى تالمي   :(2111جاد، محمد لطفي ) .70

معة القاهرة، العدد مجلة العلوم التربوية، معهد الدراسات التربوية، جا الصف األول اإلعدادي،
 الثاني، أبريل.

"فعالية إستراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي  (:2113)محمد لطفي جاد،  .21
جامعة القاهرة، ، مجلة العلوم التربوية، معهد الدراسات التربوية لتالمي  الصف الثاني اإلعدادي"،

  (.7العدد )
، ترجمة: محمد السعيد أبو حالوة، السعودية ،مركز عرفةطبيعة ما وراء الم :(2111جاي، جرين ) .22

 دراسات وبحوث المعوقين. 
، دار الكتاب الجامعي، تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات (:1999جروان، فتحي عبد الرحمن ) .23

  العين، اإلمارات العربية المتحدة.



041 

لهيئة المصرية العامة ، ترجمة: عبد الرحيم جبر، مصر، االتفكير واللغة :(1992جرين، جوديث ) .22
 للكتاب.

فعالية استخدام األلعاب اللغوية في تنمية مهارات  :(2111) الجعيد، هنادي عائض معيوض .21
، رسالة ماجستير غير التمييز السمعي والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي

 منشورة، جامعة الطائف، السعودية.
 تنمية في التبادلي التدريس إستراتيجية استخدام فاعلية :(2111الحارثي، مسفر عائض سعيد ) .21

رسالة ماجستير في المناهج  الثانوية، المرحلة طالب لدى القراءة في المعرفة وراء ما مهارات
وطرق تدريس اللغة العربية، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، الملكة 

 العربية السعودية.
 ما تدريبي باستراتيجيات برنامج فاعلية :(2112) أحمد عماد علي،؛ محمد صطفىم الحاروني، .72

 العام الثانوية طالب لدى ومفهوم ال ات األكاديمي التحصيل في الت كر واستراتيجيات المعرفة وراء
 العدد األزهر، جامعة التربية، كلية مجلة التربية، التعلم، صعوبات  وي من ونرائرهم العاديين
 . ابريل األول، لجزءا ،٤٢١

 ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.صعوبات التعلم والتعلم العالجي :(2112نبيل) ،حافر  .21
 لتنمية الفهم المعرفة وراء ما استراتيجية استخدام فاعلية (:2112) اهلل ليلى عبد الدين، حسام .73

 التربية العلمية مجلة .اإلعدادي الثاني الصف تالمي  لدى العلوم مادة في والتحصيل القرائي
 .571 – 5 .ص ،7002الرابع، ديسمبر العدد ، الخامس المجلد

(: أثر برنامج تدريبي لمهارات ال اكرة العاملة في تطوير مستوى 1322الحساني، سامر ) .03
( 12، العدد )مجلة كلية التربية بالزقاريقاباستيعاب القرائي لدى الطلبة  وي مشكالت القراءة. 

 أبريل.

استراتيجيات ما برنامج مقترح قائم على  فاعلية  :(2111محمد عبد الحليم محمد )، حسب اهلل .31
تنمية مهارات تدريس حل المشكالت الرياضية لدى الطالبات المعلمات بكلية وراء المعرفة في 

 جامعة المنصورة، كلية التربية بدمياط، قسم المناهج وطرق التدريس. المعلمين بالبيضاء، 
، المؤسسة للكتاب، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها :(2111الحالق، سامي ) .32

 لبنان، طرابلس.
(: أثر استخدام نشطات كتابية وكالمية مصاحبة على تنمية مهارات 1997حمدان، علي حمدان ) .22

مجلة كلية التربية، جامعة االمارات القراءة الناقدة، بحوث مؤتمر تربية الغد في الوطن العربي، 
 .112 -114لعربية، الجزء الثاني، اذار، ص ا

 تدريس في المعرفة رء ا و ما إستراتيجيات استخدام فعالية :(2111حمد حسين علي )حمدان، م .32
 المرحلة طالب لدى المعرفة ومهارات ما وراء القرائي الفهم مهارات بعض تنمية على القراءة



041 

العربية"، كلية التربية  اللغة تدريس طرقو  مناهج"التربية تخصص في الماجستير رسالةالثانوية، 
 .بقنا، قسم المناهج وطرق التريس

 ، اباردن، دار المسيرة.علم نفس اللغة من منظور معرفي :(2117الحمداني، موفق ) .31
 المعرفة وراء ما مهارات تنمية في التعليم أبعاد نموذج فعالية(: 2113) درويش شيماء حمودة، .31

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة ،األحياء مادة في الثانوي ألولا الصف طالبات لدى والتحصيل
 .شمس عين جامعة،  البنات

، مكتبة المجتمع العربي للنشر 1، ط مقاييس في صعوبات التعلم :(2111عمر محمد ) ،خطاب  .37
 والتوزيع.

اثر استخدام إستراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس ": (7002) أحمد علي ابراهيم،خطاب .31
. لرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي"ا

ماجستير في التربية، تخصص مناهج وطرق التدريس، جامعة الفيوم، كلية التربية، قسم المناهج 
 وطرق التدريس.

شر ، دار حنين للنالمدخل إلى التربية الخاصة :(2111منى )، الحديدي ؛جمال ،الخطيب .39
 والتوزيع، األردن.

صعوبات تعلم القراءة وعالقتها ببعض المهارات االدراكية (: 1991دسوقي، شيرين محمد أحمد ) .21
رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، كلية  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من التعليم االساسي،

 التربية.
اتجاهات حديثة في تدريس اللغة (: 2111الوائلي، سعاد عبد الكريم )؛  الدليمي، طه علي حسين .21

 ، علم الكتب الحديث، اربد، اباردن.العربية
فاعلية تدريس القراءة باستخدام إستراتيجية  :(2111راهيم بن عبد اهلل بن محمد)الرشيد، إب .22

 ،التدريس التبادلي في تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي
 نشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. رسالة ماجستير غير م

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه واالندفاع بالسلوك لدى  :(2112فيصل محمد خير) ،الزراد .23
، منشورات مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، الشارقة، اإلمارات 1، ط األطفال التشخيص والعالج

 العربية المتحدة.
، دار النشر للجامعات، ص 1ج  النفس المعرفي دراسات وبحوث، علم: (2111ي  )فتح ،الزيات .22

 ، مصر. 191 – 119
، دار النشر  صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية :(1991الزيات، فتحي ) .21

 للجامعات، القاهرة.
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 والتشخيص التعريف قضايا التعلم صعوبات ذوو عقليا   المتفوقون :(2112الزيات، فتحي ) .21
 للنشر، مصر. الجامعات دار ، القاهرة ، والعالج

دار النشر  دليل بطارية مقاييس التشخيصية لصعوبات التعلم، :(2117الزيات، فتحي ) .27
 للجامعات، القاهرة، مصر. 

، دار النشر صعوبات التعلم االستراتيجيات التدريسية والمداخل العالجية :(2111الزيات، فتحي ) .21
 للجامعات، مصر.

 دار ، المنصورة ،المعلومات وتجهيز العقلي للتكوين المعرفية األسس(: 1991)فتحي  الزيات، .29
 والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء

 . 2، مصر، عالم الكتب، طالتدريس نماذجه  ومهاراته :(2111زيتون، كمال عبد الحميد ) .11
 تب.، مصر، عالم الكالضعف في القراءة وأساليب التعلم(: 2111سعد، مراد علي ) .11
أثر استخدام استراتيجية خرائط المعرفة في تنمية الفهم  :(2112عدون، خلود ابراهيم خليفة )الس .17

مجلة العلوم التربوية ، القرائي لدى عينة من تالمي  الصف الثالث ابابتدائي بمملكة البحرين
 - 248، ص7004، سبتمر 2، العدد 1والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، المجلد 

210. 
المؤتمر القومى للموهوبين، التقرير  ،رعاية الموهوبين دراسيا   (:2113سعيد، ايمن حبيب ) .13

  .552، ص  7000أبريل  50 – 3النهائى لورش العمل القاهرة، 
اثر بعض العمليات الذهنية لتعرف في ستعاب المقرؤء لدى (: 2111سلطان، صفاء عبد العزيز ) .12

 ، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، مصر.ي تغبيرهم الكتابيتالميذ الصف الثاني االعدادي وف
،  دار الفكر صعوبات التعلم التشخيص واإلدراك البصري: (2113سليمان، السيد عبد الحميد ) .11

 العربي، القاهرة. 
أثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في  :(2111سليمان، مها عبد اهلل ) .11

ورقة  هم القرائي لدى تلمي ات صعوبات التعلم القراءة في الصف السادس ابابتدائي،تنمية مهارة الف
 – 53عمل مقدمة للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

77/55/ 7001. 
 ، دار العودة، بيروت.الموجز في طرق تدريس اللغة العربية(: 1911محمود ) ،السيد .17
مفهومها، تشخيصها،  صعوبات التعلم، تاريخها، :(2112)لحميد سليمان السيدالسيد، عبد ا .11

 .2، مصر، دار الفكر، طعالجها
 دار  ،البصري واإلدراك التشخيص التعلم صعوبات(: 2113)السيد سليمان الحميد عبد السيد، .19

 .القاهرة العربي، الفكر
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ة العربية في تنمية مهارات فاعلية محتوى كتاب قواعد اللغ :(2112محمود )أحمد ، الشريف .11
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
، جهينة مقياس مايكل بست للكشف والتعرف على صعوبات التعلم :(2117عيد )يالشريف، جو  .11

 للنشر والتوزيع، الكويت.
 ، السعودية، مكتبة العبيكان.معجم المصطلحات التربوية :(2111وقي السيد )الشريفي، ش .12
 العلم عمليات مهارات وتنمية العلوم تحصيل في المعرفة استراتيجيات أثر :(2111) منى شهاب، .12

 المجلد العلمية، التربية مجلة ،اإلعدادي الثالث الصف تالمي  لدى ابابتكاري والتفكير التكاملية
 (.2العدد) ،(2)

أثر برنامج تعليمي مقترح على بعض مكونات التفكير  :(2113عيل إسماعيل )الصاوي، إسما .12
، رسالة دكتوراه غير الناقد لدى عينة من تالميذ المدرسة االبتدائية ذوي صعوبات الفهم القرائي

 منشورة، جامعة األزهر، كلية التربية، مصر.
، دار الفكر م القرائي المعرفية والميتا معرفيةصعوبات الفه :(2119الصاوي، إسماعيل إسماعيل ) .11

 العربي، القاهرة.  
الفروق في مستوى معالجة المعلومات بين التالميذ ذوي  :(2111صياح، منصور عبد اهلل ) .11

رسالة دكتوراه  صعوبات الفهم القرائي والتالميذ العاديين بالمرحلة االبتدائية في مملكة البحرين،
 ق.غير منشورة، جامعة دمش

المهارات القرائية والكتابية، طرائق تدريسها  :(2119مقدادي، محمد فخري ) اسم؛راتب ق عاشور، .17
 ، اباردن، دار المسيرةواستراتيجياتها

 القرائي الفهم مهارات لتنمية ال هني التصور فاعلية استراتيجية :(2119عبد الباري، ماهر شعبان ) .18
، الجمعية المصرية ست في المناهج وطرق التدريمجلة دراسا المرحلة اإلعدادي، تالمي  لدى

 .554 – 22، ص 541للمناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد 
 ، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.المدرسة وتعليم التفكير (:1991عبد الرحيم، محمد ) .19
حولية كلية فهم في القراءة وقياسه. (: رؤية جديدة لتفسير ال1913سامي محمود ) ،عبد اهلل .20

 .521-572السنة الثالثة، العدد الثاني،  التربية: جامعة قطر،
مهارات في اللغة (: 2113بسندي، خالد عبدالكريم ) ؛أبو حشيش، عبد العزيز ؛عبد الهادي، نبيل .71

 ، دار المسيرة، عمان.والتفكير
تعليم القراءة والكتابة في (: 2112جالل، محمود ) ؛الكردي، احمد علي ؛عبد الوهاب، سمير .72

 المكتبة العصرية، القاهرة.المرحلة االبتدائية، 
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أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنمية  (:2111عبدالصبور، منى ) .73
مجلة ، مهارات عمليات التعلم التكاملية والتفكير ابابتكاري لدى تالمي  الصف الثالث اإلعدادي

  .7000تربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد الثالث، العدد الرابع، ديسمبر ال
 ، اباردن، دار المسيرة.علم النفس المعرفي، النظرية والتطبيق :(2112العتوم، عدنان يوسف ) .72
 ، دار الفكر، عمان. صعوبات التعلم :( 1991عدس، محمد )  .71
ما وراء المعرفة والدافعية واستراتيجيات التنريم ال اتي للتعلم  :(2112ود )العدل، عادل محمد محم .21

، الجزء 71مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد  لدى العاديين و وي صعوبات التعلم،
 .28 – 3األول، ص 

فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات (: 2119الع يقي، ياسين بن محمد ) .77
رسالة ماجستير في المناهج وطرق التدريس اللغة  الفهم القرائي، لدى طالب الصف االول الثانوي،

 العربية، جامعة ام القرى، اللملكة العربية السعودية.
 الفلسفة في تحصيل المعرفة استراتيجيات ما وراء فاعلية استخدام :(2111) عطية سميرة عريان، .71

 المؤتمر ،التأملي الفلسفي التفكير نحو اتجاههم على  لك روأث الثانوي األول الصف طالب لدى
 شمس، عين جامعة ،اإلنسان وبناء القراءة  ، والمعرفة للقراءة المصرية للجمعية. الثالث العلمي

 .القاهرة الويافة، دار
، دار صفاء للطباعة للنشر الجودة الشاملة والجديد في التدريس(: 2111عطية، محسن علي ) .79

 عمان، األردن. والتوزيع،
 في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام أثر" :(2112نشوان، تيسير ) ؛عفانة، عزو  .80

رسالة  بغزة، األساسي الثامن الصف طلبة لدى المنظومي تنمية التفكير على الرياضيات تدريس
 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة.

أثر برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات التفكير لدى األطفال (: 2111عماد، حسن أديب ) .11
، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد ذوي صعوبات التعلم بالحلقة األولى من التعليم األساسي

 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر.
لمتعددة في فاعلية برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات ا(: 2111العنيزات، صباح ) .12

، رسالة دكتوراه غير منشورة، تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
 كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، ، المعرفة وما وراء المعرفة(: 2111) وليم تاووروس  بيد، ع .82
 .7005(، نوفمبر  5لقراءة والمعرفة ، العدد  ) ا
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(: تنمية مستويات الفهم القرائي لدى 2111الرنحاني، محمدى عبيد ) ؛العيسوي، جمال مصطفى  .84
مجلة دراسات في تلمي ات الصف السابع بمرحلة التعليم اباساسي، بدولة ابامارت العربية المتحدة"، 

 .542 – 502ص ص  ،، القاهرةسمشمعة عين ، جا(554)المناهج وطرق التدريس، العدد 
اإلعدادي  الثالث الصف طالب لدى الشفهي مهارات التعبير تنمية(: 2111عيسى، عمرو ) .11

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.المعرفة بعد استراتيجيات ما بعض باستخدام
جيات التعليم التبادلي على ما "أثر برنامج تدريبي باستراتي :(2117) ماجد محمد عثمان، عيسى .81

مجلة كلية ، وراء الفهم لدى الطالب  وي صعوبات الفهم القرائي في الصف الخامس ابابتدائي"
 .7002التربية بأسيوط، المجلد الثالث والعشرون ،العدد األول 

ي فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل الدراس :(2111فارس، ابتسام ) .17
، رسالة دكتوراه ومهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة مرحلة التعلية الثانوي في مادة علم النفس

 غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر.
المعايير الوطنية لمناهج التعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية  :(2111) الفريق الوطني .11

 . 2، وزارة التربية، مجلدالسورية
فاعلية برنامج تدريبي قائم على مهارات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات (. "2111الفلمباني) .19

رسالة ماجستير في حل المشكالت لدى منخفضي التحصيل من تالميذ الصف األول اإلعدادي". 
 التربية، قسم علم النفس التربوي، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية، قسم علم النفس التربوي. 

، دار الطريق 1، ط دليل األسرة في معاملة ذوي صعوبات التعلم :(2111يحيى أحمد، ) -يالقبال .91
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 

ثر األنشطة اللغوية المرتبطة بملفات االنجاز ا :(2117كرم إبراهيم السيد إبراهيم)قحوف، أ .91
، الصف السادس االبتدائي)البورتفليو( في تنمية بعض مهارات  القراءة والكتابة لدى تالميذ 

 رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر. 
المدخل إلى التربية  :(1991جميل ) ،الصمادي ؛عبد العزيز، لسرطاويا ؛يوسف ،القريوتي .92

 ، دار القلم، اإلمارات العربية المتحدة.الخاصة
 لمسيرة.، اباردن، دار اتعليم التفكير لجميع األطفال :(2117قطامي، يوسف ) .93
فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات الفهم القرائي والتعبير الكتابي  :(2111عاطف ) ،القليني .92

، كلية التربية، جامعة المنوفية، دكتوراه غير منشورة ، رسالةلتالميذ الصف الخامس االبتدائي
 المنوفية، مصر.

، ترجمة حمدان علي طوريصعوبات القراءة: منظور لغوي ت:(1991كامهي، آبان ؛ كاتس، هيو ) .91
إدارة التربية والمركز  -نصر وشفيق فالح عالونة، دمشق: المنرمـة العربيـة للتربيـة والثقافة والعلوم

 العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.
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 ترجمة: صفاء األعسر، مصر، دار قباء. ،تعليم من أجل التفكير :(1991) كوستا، أرثر .91
أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم  :(2111)سعيد عبد اهلل  ،بافي .32

المؤتمر العلمي  ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،القرائي لدى تالمي  المرحلة ابابتدائية
 الثامن عشر)مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي(.

شاطات التعلمية والتقويمية المتضمنة في تقويم الن :(2119لكي، حسن بن محمد بن راجح )الما .91
، رسالة ماجستير كتب القراءة بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات الفهم القرائي الالزمة للتالميذ

 غير منشورة جامعة أم القرى، السعودية.
، العلم واإليمان للنشر صعوبات التعلم )دراسة ميدانية( :(2111) عبد الرحمن علي بديوي ،محمد .99

 وزيع، القاهرةوالت
فاعلية برنامج للتعليم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي  :(2111محمد، عادل عبد اهلل ) .500

ورقة عمل ، للمعلومات لدى تالمي  الصف السادس ابابتدائي  وي صعوبات التعلم في الفهم القرائي
المجتمعية(، جامعة الملك قدمت في الندوة العلمية بعنوان "علم النفس وقضايا التنمية الفردية و 

 .7008/ أبريل 52 – 51سعود، قسم علم النفس بكلية التربية، 
 تحصيل( في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام اثر: (٣٠٠٢ ) اهلل عبد وائل محمد، .505

 وطرق المناهج في .دراسات ،ابابتدائي الخامس الصف تالمي  لدى المشكالت وحل الرياويات
 .31 العدد ، التدريس

 لتنمية المعرفة وراء ما إستراتيجيات باستخدام تدريبي برنامج (:2111)  محمد آمال محمود، .507
 تلمي اتهن لدى التباعدي التفكير تنمية في وأثره العلوم معلمات لدى اإلبداعي التدريس مهارات
 .شمس نعي جامعة – الضيافة دار العلمية للتربية المصرية الجمعية ، األساسي يالتعليم بمرحلة

دراسة تجريبية لتعلم مهارات حل المشكالت لدى األطفال ذوي  :(2112المعراج، سمير عطية ) .113
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا، صعوبات الفهم القرائي

 مصر.
لدى طلبة  فاعلية التعلم التعاوني في تنمية بعض المهارات الفهم القرائي :(2111مفلح، غازي ) .112

 .207 – 713(، ص 75مجلة جامعة دمشق، المجلد )، الصف األول الثانوي
، جامعة أم القرى ، قسم األساليب والتقنيات الحديثة في تدريس اللغة(: 2111مفلح، غازي) .111

 المناهج وطرائق التدريس
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.صعوبات التعلم(: 2111ملحم، سامي ) .111
 في التبادلي التدريس استراتيجية استخدام أثر: ( ٣٠٠٢ ) اهلل عبد أحمد بن منتشري، عليال .117

 ماجستير غير رسالة ، المتوسط األول الصف طالب لدى القرائي الفهم مهارات تنمية بعض
 بأبها. خالد الملك التربية، جامعة كلية منشورة، 



041 

 ، دار اليازوردي، عمان، األردن.لتعلمالفروق الفردية وصعوبات ا :(2111يحيى محمد) ،نبهان .111
، التعلم العالجي -طبيعتها -صعوبات التعلم مفهومها :(2117دانيال، كوفمان جيمس) ،هاباهان .119

 ، دار الفكر، عمان، األردن.1ت عادل عبد اهلل محمد، ط
، كلية األميرة ثروت، مركز 1، طصعوبات التعلم النظري والتطبيقي :(2113ي)راو ،الوقفي .111

 ت التعلم.صعوبا
 ، جهينة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.أساسيات التربية الخاصة :(2112) راوي ،الوقفي .111
 مقدمة في صعوبات التعلم، مختارات معربة، اباردن، كلية اباميرة ثروت. :(1991الوقفي، راوي ) .112
أثر استخدام إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في  :(2111سف، عصام محمد أحمد )يو  .113

دريس النصوص األدبية على التحصيل المعرفي والتعبير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول ت
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية بسوهاج، مصر.رسالة ، اإلعدادي
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 صعوبات تعلم القراءة( 3)ملحق  مالحق الدراسة

  )القراءة صعوبات( التعلم لصعوبات التشخيصية التقدير مقاييس بطارية
 إعداد: فتحي الزيات

 

 المعلمة عزيزتي /المعلم عزيزي / األم عزيزتي / األب عزيزي
 وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 كل أو بعض ظهور يهملد يتواتر الذين التعلم صعوبات أو اضطرابات ذوى التالميذ عن الكشف إىل املقاييس دف* هت
 .بعد فيما املوضحة التعلم صعوبات أو باضطرابات املتعلقة السلوكية اخلصائص

 أو أبنائكم بعض لدى السلوكية اخلصائص هذه تواتر ملدى تقديراتكم على احلصول دفهت املقاييس هذه أعدت وقد •
 .تالميذكم بعض

 ضرورية لديه، السلوكية اخلصائص هلذه مالحظتك وتكرار التقدير موضوع بالتلميذ أو بالطفل اجليدة معرفتكم فإن ولذا •
 .خالهلا من الصادق والتقدير واحلكم املقاييس هلذه الصحيح لالستخدام

 التلميذ أو الطفل أو االبن لدى ظهورها تواتر مدى وتقدير سلوكية خاصية أو فقرة كل بقراءة االهتمام فإن مث ومن •
 أو الصعوبات هلذه اجليد التشخيص ويف املقاييس، هذه على االستجابة عند اسياأس أمرًا يعد التقدير موضوع

 .االضطرابات
 :بني مخاسي مدى يف املقاييس هذه على االستجابة تتمايز •

 .)صفر(  تنطبق ال       ،(١ ( نادرًا       ، )٢ ( أحيانًا       ، )٣ ( غالًبا     ،)٤ (دائًما          
 
 :المعلمة الزميلة أختي /المعلم الزميل أخي / األم أختي / األب أخي منك والمطلوب •

 أو الطفل أو االبن على انطباقًا أكثر تراه الذي التقدير خانة ويف الفقرة أمام √ عالمة وضع مث بعناية الفقرات قراءة
 :التايل النحو على التقدير موضوع التلميذ

 

 دائماً  التلميذ لدى اصيةاخل هذه بتواتر تقديرك كان إذا حتت دائماً 
 غالباً  التلميذ لدى اخلاصية هذه بتواتر تقديرك كان إذا أو حتت غالباً 
 نادراً  التلميذ لدى اخلاصية هذه بتواتر تقديرك كان إذا أو حتت نادراً 
 نادراً  التلميذ لدى اخلاصية هذه بتواتر تقديرك كان إذا أو حتت نادراً 

 التنطبق للتلميذ بالنسبة اخلاصية هذه أن يركتقد كان إذا أو حتت التنطبق
 

 .فقط والمعلمات بالمعلمين خاصة الفقرة هذه •
  المعلمة، عزيزتي / المعلم عزيزي
 سالمة ولضمان تلميذ، لكل املتوسط يف دقيقة عشرين إىل عشر مخسة من املقاييس هذه فقرات على االستجابة تستغرق
 عليها ستجابةاال يف االستمرار عدم يرجى التقدير
 .المقاييس فقرات واآلن

 .صدرك وسعة تعاونك على الموقر الزميل أخي لك شكًرا
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 صعوبات تعلم القراءة( 3)ملحق  مالحق الدراسة

 القراءة تعلم لصعوبات التشخيصي التقدير مقياس

 :التقدير تاريخ                    :الوظيفة :بالتقدير القائم اسم

 :التلميذ على ترددك حصص عدد            :جلنس :املدرسة

 ومضامني ملعاين القرائي والفهم واجلمل والكلمات احلروف على التعرف على القدرة قصور أو ضعف :القراءة بصعوبات يقصد
 .القرائية النصوص
 تؤثر كفاءة مث ومن القراءة، على التعلم مدخالت كافة العتماد نظرًا اإلزعاج تثري اليت األكادميية الصعوبات أكثر من القراءة صعوبات

 .واملهارية واألكادميية املعرفية األنشطة كافة استيعاب ىعل القراءة

 حتت (√)عالمة ضع .يلي فيما املذكورة السلوك أشكال التقدير موضوع التلميذ يظهر حد أي إىل الشخصي، رأيك يف:التعليمات
 .التقدير موضوع التلميذ على منطبًقا تراه الذي التقدير

 :املدرسة             :الصف                                :التقدير موضوع التلميذ اسم

 السلوك / الخصائص م
ادائمً   

)٤( 

اغالبً   
)٣) 

اأحيانً   
(٢) 

انادرً   
(1) 

قتنطب ال  
 )صفر(

      .يقرأ عندما عبوًسا – الً متملم – عصبًيا يبدو 1

      .احلروف خمارج على يضغط – وحاد مرتفع بصوت يقرأ 2

      .والكلمات واملقاطع يفتت كي،يب القراءة، يقاوم 3

      .متكررة بصورة يقرأ ما ويعيد القراءة، مكان يفقد 4

      .القراءة خالل متشنجة متقطعة بطريقة ينطق 5

      .عينيه من القراءة مواد يقرب مرتبًكا، قلًقا يبدو 6

      .القراءة أثناء آخر إىل موقع من يقفز الكلمات، بعض حيذف 7

      .بالنص موجودة غري أخرى بكلمات الكلمات بعض يستبدل 8

      .والكلمات احلروف بعض يستبدل أو /يعكس 9

      .احلروف نطق سوء من يعاين /الكلمات نطق يف خيطئ 11

      .يقرأ ملا الفهم من نوع يبدي أن دون يقرأ 11

      .خاطئ برتتيب الكلمات يقرأ 12

      .نطقها يستطيع ال اليت الكلمات دعن ترددا يبدي 13

      .والكلمات واملقاطع احلروف على التعرف يف صعوبة جيد 14

      .النص يف الواردة واملعاين احلقائق استنتاج يف صعوبة جيد 15

      .اءهتقرا بعد قصرية قصة مضمون إعادة يف يفشل 16

      .يقرأ ملا الرئيسية الفكرة استنتاج عن يعجز 17

      .كلمة كلمة مقطع، مقطع حرف، حرف :متقطعة بطريقة يقرأ 18

      .ومتشنج وحاد، مرتفع بصوت يقرأ 19

      .القراءة عند والوقف والفواصل النقط استخدام يف صعوبة جيد 21
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 قائمة مهارات الفهم القرائي( 4ملحق ) مالحق الدراسة

 عوبات تعلم القراءة

 

 

 ) أ (
 

 قائمة مهارات الفهم القرائيأسماء السادة محكمي 
 

 الجامعة الكلية القسم والتخصص االسم
 دمشق التربية المناهج وأصول التدريس د أحمد كنعان.أ 

 دمشق التربية التربية الخاصة د. دانية القدسي
 دمشق التربية التربية الخاصة د. آذار عبد اللطيف

 دمشق التربية القياس والتقويم د. رنا قوشحة
 وزارة التربية التوجيهمديرية  صفوح الخطيبأ. 

 وزارة التربية مديرية التوجيه أ . بثينه الخير
 وزارة التربية مديرية التوجيه أ. ميساء أبو شنب
 وزارة التربية مديرية التوجيه ةأ. جمال أبو سمر 

 تربية دمشق معلمة صف دعاء حالق
 تربية دمشق معلمة صف سهام العمري
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 قائمة مهارات الفهم القرائي( 4ملحق ) مالحق الدراسة

 عوبات تعلم القراءة

 )ب(
  
 من قبل المحكمين  هاالمهارات التي تم تعديل

المهارة 
 الرئيسية

 بعد التعديل مهارة الفرعية قبل التعديل

 
 
 

مهارات 
فهم 
 الكلمة

 تم حذفها للكلمةإعطاء المعنى المعجمي 

 اعطاء مرادف الكلمة إعطاء مرادف الكلمة

 اعطاء ضد الكلمة إعطاء ضد الكلمة

 تم حذفها إعطاء أكثر من مرادف للكلمة

 اعطاء معنى الكلمة من السياق إدراك معنى الكلمة من السياق

 تم حذفها تصنيف الكلمات في مجموعات متشابهة

 تم حذفها إدراك العالقة بين كلمتين

 
 

مهارات 
فهم 
 الجملة

 ربط الجملة بما يناسبها من معان ربط الجملة بما يناسبها من معان

 تم حذفها يختار اإلجابة الصحيحة من عدة بدائل

 مأل فراغات الجملة بالكلمة المناسبة يمأل فراغات في الجملة ليكتمل المعنى

 تم حذفها يضع كلمات في جمل مفيدة

 التمييز بين الجملة االسمية و الجملة الفعلية الجملة الفعلية من الجملة االسميةيميز 

يقرأ اإلرشادات والالفتات بسرعة 
 مناسبة

 تم حذفها

 
 
 

مهارات 
فهم 
 الفقرة

 تحديد الفكرة األساسية للفقرة إدراك الفكرة األساسية للفقرة

 تم حذفها تحديد هدف الكاتب من الفقرة

صلة بالموضوع مما ليس له  تمييز ماله
 صلة

 تمييز ما له صلة بالموضوع مما ليس له صلة

 تحديد الفكرة الرئيسة للنص تحديد الفكرة األساسية واألفكار الفرعية

 تم حذفها بيان رأيه بالفقرة ) تقويم (

 تم حذفها استنتاج بعض المعاني الضمنية

 
 

مهارات 
تنظيم 
 المادة

تسلسلها أو ترتيب األحداث حسب 
 أهميتها

 ترتيب األحداث حسب تسلسلها

 تمييز نوع النص تمييز نوع النص سردي  أم إخباري

 تم حذفها تحديد الفكرة الرئيسة في النص

 تم حذفها تحديد الروابط بين الجمل

 تم حذفها تحليل السؤال تمهيداً لإلجابة

 النتيجةالربط بين السبب و  الحكم على منطقية النتائج

 
 
 
 

 
العالقات 
 اللغوية

 تم حذفها يميز االستخدامات المجازية للكلمات

 تم حذفها القدرة على اشتقاق الكلمات

إدراك الكلمات المتشابهة في اللفظ 
 المختلفة في المعنى

تحديد الكلمات المتشابهة في اللفظ و المختلفة في 
 المعنى

إدراك الكلمات المتشابهة في المعنى 
 المختلفة في اللفظ

تحديد الكلمات المتشابهة في المعنى المختلفة في 
 اللفظ

 تحديد عناصر التشبيه يحدد عناصر التشبيه

 تم حذفها يحدد الروابط بين الجمل

 تم حذفها يحدد الحالة النفسية للكاتب
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 قائمة مهارات الفهم القرائي( 4ملحق ) مالحق الدراسة

 عوبات تعلم القراءة

 
 (ج)

 الصورة النهائية 
 قائمة مهارات الفهم القرائي لقائمة

 الفهم القرائي للصف الخامس األساسيقائمة مهارات 
 المهارات الفرعية المهارات الرئيسة

 فهم الكلمة
 اعطاء مرادف الكلمة -1
 اعطاء ضد الكلمة -2
 اعطاء معنى الكلمة من السياق -3

 فهم الجملة
 ربط الجملة بما يناسبها من معان  -4
 مأل فراغات الجملة بالكلمة المناسبة -5
 االسمية و الجملة الفعليةالتمييز بين الجملة  -6

 فهم الفقرة
 تحديد الفكرة األساسية للفقرة -7
 تمييز ما له صلة بالموضوع مما ليس له صلة -8
 تحديد الفكرة الرئيسة للنص -9

 تنظيم المادة
 
 

 ترتيب األحداث حسب تسلسلها - 11
 تمييز نوع النص -11
 الربط بين السبب و النتيجة -12

 العالقات اللغوية 
 تحديد الكلمات المتشابهة في اللفظ و المختلفة في المعنى  -13
 تحديد الكلمات المتشابهة في المعنى المختلفة في اللفظ -14
 تحديد عناصر التشبيه -15

 



 

181 

 الفهم القرائي مقياس( 5ملحق ) مالحق الدراسة

 
 ) أ (
 الفهم القرائي مقياسأسماء السادة محكمي 

 

 الجامعة الكلية القسم  االسم

 دمشق التربية المناهج وأصول التدريس أ.د احمد كنعان

 دمشق التربية التربية الخاصة أ.د غسان ابو فخر

 دمشق التربية القياس والتقويم جاموسد. ياسر 

 دمشق التربية التربية الخاصة د. آذار عبد اللطيف

 دمشق التربية القياس والتقويم د. رنا قوشحة

 دمشق التربية التربية الخاصة الرفاعي د. عالية

 دمشق التربية كلية التربية درعا د. ايمان عبد ربه

 وزارة التربية مديرية التوجيه صفوح الخطيبأ. 
 وزارة التربية مديرية التوجيه أ . بثينه الخير

 وزارة التربية مديرية التوجيه أ. ميساء أبو شنب
 وزارة التربية مديرية التوجيه ةأ. جمال أبو سمر 

 تربية دمشق معلمة صف دعاء حالق
 تربية دمشق معلمة صف سهام العمري
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 ) ب (

 من قبل المحكمين  هاالقرائي  التي تم تعديلاسئلة مقياس الفهم 

رقم 
 السؤال

 بعد التعديلصيغة السؤال  قبل التعديلصيغة السؤال 

5 
 

 إمأل الفراغات بالكلمات المناسبة:  -
) الذكاء ، الشجاعة ، الخوف ، سرعة 

 البديهة(

إمأل الفراغات بالكلمات المناسبة: )رأيك ،  -
 مودتك ، لطفك ، أمرك(.

صفات الثعلب : ............... و من  -أ
 .............. و ...............

أنا مسرور بـ ............... ،  شاكر  -
............... 

من صفات القبرة : ............... و   -ب
 .............. و ...............

تكونين سيدتنا ، نسمع  .............. و  -
 نطيع ............

 ضع اشارة   بجانب العبارة الصحيحة. - ما هي الفكرة العامة في هذه القصة ؟ - 9
اكتب الحدثين اللذين يليان الحدث  - 11

 اآلتي: 
كما وردت في  4إلى  1رتب األحداث من  -

 القصة:
اذكر السبب الذي أدى إلى النتيجة  - 11

 اآلتية:
 صل بين السبب و النتيجة المناسبة : -

  ؟الكلمة التي تحتها خط ما معنى - 11
 جدي من السفر .  .............. عاد -
الطبيب المريض .  عاد  -أ

............... 

 ما معنى الكلمة التي تحتها خط ؟  -
 الثعلب بحيلة لطيفة  ................صرفُت 

مائتين وخمسين ليرة هذا األسبوع  صرفتُ  -ب
................ 
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 الصورة النهائية ( ج)

  .اختبار الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس 
 

 ...............  اسم التلميذ :...................                            المدرسة :

 ...: ............... مدة االختبار                            : ..................... الجنس

 

 عزيزي التلميذ 

هذا االختبار يهدف إلى قياس قدرتك في الفهم القرائي وهو لخدمة البحث العلمي، والمطلوب منك 
 . قراءة األسئلة بدقة قبل البدء باإلجابة مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح

 اقرأ الّنص ثّم اجب عن األسئلة التي تليه :

 

 القبرة الذكية

األصدقاَء إلى وليمٍة قريبٍة عنَدُه ، فذَهَب وَدعا الكثيرين ، أرسَل أحُد الطيوِر شقيقًا له ليدعَو 
ولكنه آخَر األمِر َغِلَط وجاَء إلى الثعلِب ودعاُه أيضًا. ولما رجَع وأخبَر أخاُه بغلطِه اضطربِت 
الُطيوُر وقالْت لُه: يا مشؤوُم ! أهلكتنا و نَغصَت علينا ُعرَسنا . فقالِت القبرُة : ماذا يكون لي 

م إذا صرْفُت الثعلَب عنكُم بحيلٍة لطيفٍة ؟ قالوا: تكونين سيدَتنا، نسمُع رأيِك ونطيُع أمَرِك  عندك
قالْت: ابقوا مكاَنكُم . وطارْت إلى الثعلِب وقالْت لُه : أخوَك يقرُأ عليَك السالَم ويقوُل لَك: رغبًة 

تحُب أن نحجَز لَك مقعدًا ؟ مع بتعجيِل األنِس بحضوِرَك جعْلنا الوليمَة غدًا يوَم االثنين فأين 
كالِب الَصيِد أم مع كالِب الحراسِة ؟  فبلَع الثعلُب ريَقُه بصعوبٍة و قاَل لها: أبِلغي أخي السالَم 
وقولي لُه : أنا مسروٌر بلطِفَك، شاكٌر ما منحَتني من مودِتك، ولكني نذرُت منُذ زمٍن أن أصوَم 

 َتْنتظروني .االثنيَن والخميَس من كِل أسبوٍع، فال 

 

 :ت المعنى المرادف للكلمةضع خطًا تح – 1

 نّغصت : أبعدت ، كّدرت ، أمرت   -ب              حيلة  : خديعة ، مشكلة ، مصيبة   -أ

 عرسنا : اجتماعنا ، سالمتنا ، فرحنا  -د                وليمة : مشاركة ، مأدبة ، سالمة -ج

 ما معنى الكلمات التي تحتها خط ؟ -1
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 ..............الثعلَب عنكم : أي  صرفتُ ،      ................أنواع :  نوع من    القبرة    

 الكلمة اآلتية:  ضدضع خطًا تحت الكلمة التي تعد  -1

 مسرور : متفائل ، حزين ، متردد -ب                 تعجيل : إبعاد ، تقريب ، تأخير  -أ

 مودة : أمنية ، سعادة ، كراهية -د                     َغِلَط :أعاد ، أصاب ، امتنع  -ج    

 ما معنى العبارة اآلتية : )أخوك يقرأ عليك السالم( ؟ -4

 أخوك يقرأ في كتاب مهم . -أ

 أخوك يسلم عليك .  -ب

 .  أخوك يريد السالمة والعافية -ت

 .(طفك ، أمركمودتك ، لرأيك ، إمأل الفراغات بالكلمات المناسبة : ) - 5

 ...............أنا مسرور بـ ............... ،  شاكر  -

 ............نطيع .............. و  نسمع  تكونين سيدتنا ، -

 اختر الجملة االسمية : -6

 أنا مسرور بلطفك   -ب                   أهلكتنا ونغصت علينا عرسنا   -أ 

 اضطربت الطيور   -د                            أخبر أخاه بغلطه  -ج 

 الفكرة العامة في الفقرة األولى من القصة هي :  -7

 بذكاء القبرة     -ب               دعوة أحد الطيور أصدقاءه إلى وليمة -أ 

 اعتذار الثعلب عن الوليمة ألنه يخاف من الكالب -ج 

 امة في هذه القصة ؟اختر اإلجابة التي تدل على الفكرة الع -8

 .ذكاء القبرة   -ب                      .دعوة األصدقاء إلى وليمة -أ      

 .الطيور تخاف من الثعالب -د                     .الثعالب تخاف من الكالب  -ج    
 ضع اشارة   بجانب العبارة الصحيحة. – 9

 يخاف الثعلب من الكالب . –اعتذر الثعلب عن الحضور ألنه يريد أن ينفرد بالوليمه .  ب  -أ  

 غلط الطائر ودعا إلى الوليمة . –تخاف الطيور من الثعلب .                  د  –ج 
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 :  كما وردت في القصة  1إلى  1من  رتب األحداث - 11

قالت القبرة ماذا يكون لي عندكم لو  -ب       أخبر الطائر أصدقاءه أنه غلط ودعا الثعلب  -أ 
 صرفت الثعلب ؟

اضطربت الطيور وقالت له: يا مشؤوم أهلكتنا  د_ طارت القبرة إلى الثعلب و قالت له: أخوك  -ج
 يقرأ عليك السالم

 ؟ ضع خطًا تحت اإلجابة الصحيحة .ما هو نوع النص  -11 

 يوميات  -قصيدة       ،   ث -قصصي       ،   ت -علمي    ،   ب -ت

 :  المناسبةالنتيجة  والسبب  صل بين -11

 النتيجة السبب

الطائر غلط و جاء إلى الثعلب ودعاه، ولما رجع 
 أخبر أخاه

 اضطربت الطيور وقالت له يا مشؤوم 

قالت القبرة : أين تحب أن نحجز لك مقعدا مع كالب 
 أم مع كالب الحراسة ؟الصيد 

و قال  اعتذر الثعلب عن حضور الوليمة
 : ال تنتظروني

 ؟ما معنى الكلمة التي تحتها خط   - 11 

 ................  الثعلب بحيلة لطيفةصرفُت  –أ 
 ................مائتين وخمسين ليرة هذا األسبوع  صرفتُ  -ث

 الكلمتين المتشابهتين في المعنى . خطا تحتضع   -11  

 أشكرك على ما منحتني من احترام -أ

 أعرف ما وهبتني من وقتك الثمين  -ب
 حدد عناصر التشبيه في الجملة اآلتية :    -15

 وجه الشبه المشبه به أداة التشبيه المشبه الجملة

 المراوغة الثعلب كأنه هذا الرجل هذا الرجل مراوغ كأنه الثعلب

 ........... .......... .......... ............. سريع كأنه كلب الصيد هذا الولد

 قمع األمنيات بالتوفي
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 (أ  )

 

 البرنامج التدريبيأسماء السادة محكمي 
 

 الجامعة الكلية القسم  االسم
 جامعة حلوان التربية مناهج وطرق تدريس د سميرة أبو زيدأ. 

 جامعة حلوان التربية الصحة النفسية أ.د سهير محمود أمين
 دمشق التربية التربية الخاصة د. آذار عبد اللطيف

 دمشق التربية التربية الخاصة د. عاليا الرفاعي
 دمشق التربية التربية الخاصة د. ايمان عبد ربه

 دمشق التربية علم النفس د. حسن عماد
 دمشق التربية علم النفس مازن ملحمد. 

 دمشق التربية علم النفس د. غسان منصور
 وزارة التربية مديرية التوجيه الحكيم حمادعبد 
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 الوحــدة األولى "تمهديه"

 .والتالميذ المشاركين بالبرنامج التدريبي من أجل شعور التالميذ باألمن والطمأنينة ةلتعارف بين الباحثا الهدف من الجلسة:* 
   والتعليمات الخاصة بالبرنامج. -. االتفاق على قواعد العمل -معرفة ميول التالميذ و أنماط تعلهم   -التعارف بين التالميذ على بعضهم البعض. -
 التعريف بالبرنامج -  وتحديد موضوع الجلسة. توضيح عدد الجلسات وموعدها ومدة كل جلسة -

 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                حصتان مدة الجلسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 (وكسر الجليد التعارف: )الجلسة األولى
 

 ) ب( البرنامج التدريبي القائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

الوسائل  -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب   -4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ األنشطة  -
 والتدريبات أن يكون قادر على أن:

 يتعرف على جلسات البرنامج التدريبي. -

 يذكر قواعد عمل الجلسات التدريبية. -

يذكر االستفادة من التطبيقات التربوية  -
التي تقدمها استراتيجيات ما وراء المعرفة 

 في العملية التعليمية.

رب والتالميذ المشاركين في تبدأ الجلسة بالترحيب بالتالميذ والتعارف بين المد -
 البرنامج وكذلك تعارف التالميذ على بعضهم.

للتالميذ أهمية البرنامج التدريبي في مساعدة التالميذ على  باحثةشرح الت - 
 الفهم القراءة.تحسين مهاراتهم 

( جلسة وتتضمن كل 51عن البرنامج التدريبي وعدد جلساته ) ةتحدث الباحثت -
 األنشطة المختلفة.جلسة مجموعة من 

كيفية تشكيل عمل المجموعات وشرح توزيع األدوار في عمل  تشرح الباحثه - 
 لدى المشاركين في البرنامج التدريبي المجموعات

 -السبورة 
بطاقات 
 –تدريب 

 أوراق عمل

المناقشة 
الجماعية، 

 –الحوار 
مجموعات 

عمل، 
العصف 

 الذهني

 

والمشاركين على قواعد تنظيم سير عمل االتفاق بين الباحث * نشاط: 
 الجلسات التدريبية أثناء تنفيذ النشاط.

 تنفيذ النشاط:
تتفق الباحثة مع التالميذ المشاركين على قواعد العمل أثناء تنفيذ الجلسات 

 على النحو التالي:

 االلتزام بالوقت والحضور قبل بدء الجلسة.  -5

 حق المشاركة للجميع أثناء التدريب.  -2

 :ورقة عمل
التالميذ على تشكيل المجموعات أثناء سير جلسات التدريب وتنفيذ تدريب  

 األنشطة التدريبية.
 تنفيذ النشاط:

 شرح كيفية تشكيل عمل المجموعة. -

( 5توزيع بطاقات على التالميذ ويوجد على كل بطاقة رقم مثل رقم ) -
( يكون على ثالث بطاقات ورقم 2يكون على ثالث بطاقات، ورقم )
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 عدم التحدث بدون إذن أو رفع األيدي.  -3

 منع األحاديث الجانبية.  -4

 .باحثةقدمها الاتباع تنفيذ التعليمات التي ت  -1

 عدم مقاطعة التالميذ أثناء تنفيذ الجلسات.  -6

 احترام اإلجابة التي يقترحها أو يقدمها أحد التالميذ.  -7

 عدم االنصراف قبل انتهاء جلسة التدريب.  -8
 

( يكون على ثالث بطاقات 4ثالث بطاقات ورقم )( يكون على 3)
( يكون على ثالث 4( يكون على ثالث بطاقات ورقم )1ورقم )

( يكون على ثالث بطاقات وبعد توزيع البطاقات 1بطاقات ورقم )
( أن 5على التالميذ بشكل عشوائي يطلب عن التالميذ ذوي الرقم )

( يجلسوا على 2م )( والتالميذ ذوي الرق5يجلسوا على الطاولة رقم )
( وهكذا حتى ينم تكوين خمس مجموعات وكل 2الطاولة رقم )

 مجموعة نكون مكونة من ثالثة تالميذ.
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحــدة األولى " تمهديه "

  .(التقويم، المراقبة،  التخطيط) ما وراء المعرفة تاستراتيجياتدريب التالميذ على  الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                     حصتان مدة الجلسة:

الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب -4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ األنشطة  -
 والتدريبات أن يكون قادر على أن:

 المتطلبات القبلية للمهارة .أن يحقق التلميذ 

عرف المهارة      َ  َ  َ  _ أن ُي
 _ أن يحلل المهارة 

  ._ أن ُيطبق المهارة على أنشطة الفهم القرائي

_ أن يتدرب على ممارسة عملية التخطيط قبل 
 البدء في المهام .

_ أن يتدرب على ممارسة عملية المراقبة أثناء 
 المهمة .

 

 المنزليالتمهيد و جمع الواجب 
 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : ما وراء المعرفة ) التفكير في التفكير (

 توزيع اختبار قبلي للجلسة :  -
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في التفكير حول 

يم و كيف نستخدمها في التعلم و في التفكير عن طريق التخطيط لألداء و مراقبة الخطة و التقو 
 فهم القصص و دروس القراءة . 

و تطلب منهم اإلجابة    KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 
 على القسمين األول و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 

 المعرفة ، التخطيط  ، المراقبة ، التقويم  ؟ _ ما معنى كلمة : ما وراء
 ما وراء المعرفة : التفكير في التفكير ، الحديث مع الذات حول التفكير 

 التخطيط : وضع خطوات تساعد على فهم النص أو حل مسألة أو مشكلة 

  االمراقبة : متابعة التفكير حول كيفية تنفيذ الخطة و المحافظة على الدافعية و الرغبة
 التعلم أو ضرورة البدء من جديد .في 

تعني وعي الفرد لذاته و لغيره أثناء القيام : ما وراء المعرفة _ عرض التعريف على الشاشة 
بالمهمات التي تتطلب معالجة للمعلومات . وهو نوع من الحديث مع الذات أو التفكير حول 

 ويم التفكير عن طريق التخطيط لألداء و مراقبة تنفيذ الخطة و التق

 -السبورة 
بطاقات 
 –تدريب 

 أوراق عمل

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 PMAعمليات ما وراء المعرفة : ثانيةالجلسة ال
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 * نشاط: 
 االختبار القبلي للجلسة :

 أمام العبارة الخاطئة× أمام العبارة الصحيحة و  √أضع عالمة  
 الميتامعرفة تعني التفكير في التفكير...

 هو حديث مع النفس حول نشاط التعلم ...* التفكير في التفكير 
 *التفكير في التفكير يعني معالجة المعلومات في المخ ...

 *التفكير في التفكير يحتاج إلى التركيز واالنتباه ... 
 *التفكير في التفكير ال يحتاج إلى التخطيط ...
 *التفكير في التفكير ال يتطلب مراقبة الذات ...

 يتضمن عملية تقويم للفهم*التفكير في التفكير 
 في أي المواقف نستخدم التفكير في التفكير؟ -

  في أي مادة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية و عبر األخبار في
 وسائل اإلعالم 

 . في فهم نصوص القراءة 

_ ما هو هدف تعلم التفكير في التفكير؟ هو تنظيم عملية التعلم 
لتنفيذ و تقويم من خالل التخطيط للمهمة و متابعة خطوات ا

 مسار التعلم و تصحيحه
 

 * ورقة عمل
 التقويم المراقبة التخطيط

 هل أنجزت المطلوب  هل أركز انتباهي بشكل جيد ما هو المطلوب مني إنجازه
ما الجوانب التي سأركز عليها ، 

 وما هي المهمات الفرعية 
 هل حققت األهداف التي حددتها هل أقوم بالخطوات المطلوبة 

 ما الذي ال أفهمه بشأن هذه المهمة ما هي المعلومات التي أحتاج إليها 
ما هي المصادر المتوفرة للتعلم ، 

واألشخاص الذين يمكنهم 
 مساعدتي

هل يمكنني التحكم في بيئة و 
 مصادر التعلم 

 هل استخدمت المصادر المتوفرة 

عيتي هل أحافظ على مستوى داف ما هو الوقت الذي تستغرقه المهمة
 للتعلم

هل أنجزت المهمة ضمن الوقت 
 المحدد

ما هي المشكالت التي يمكن أن 
 تعترضني

هل هذه الطريقة / اإلستراتيجية 
 هي األفضل للتعلم

مالذي تعلمته من هذه المهمة و 
يمكن أن يفيدني في مهمات 

ما هي االستراتيجيات / الطرق  مشابهة 
 التي تساعدني بالفهم

 جديدهل يجب البدء من 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحــدة األولى " تمهديه "

 

 )موجودة ، مختفية ، في مخي(  3تعلم إستراتيجية م يئالقرافي تنمية الفهم  3م استرتيجيةتدريب التالميذ على  الهدف من الجلسة:

 تطبيق مهارات ميتا معرفية 
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                 حصتان مدة الجلسة:

 االسلوب -4 الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ األنشطة  -

 والتدريبات أن يكون قادر على أن:
 

 _ أن يحقق التلميذ المتطلبات القبلية للمهارة 

عرف اإلستراتيجية     َ  َ  َ  _ أن ُي
 _ أن يحلل اإلستراتيجية 

 .نص قرائي_ أن ُيطبق اإلستراتيجية على 

_ أن يتدرب على ممارسة عملية التخطيط 
 قبل البدء في المهام .

المراقبة _ أن يتدرب على ممارسة عملية 
 أثناء المهمة .

_أن يتدرب على ممارسة التقييم بعد االنتهاء 
 من المهمة .

 

 التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 (3_ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : )إستراتيجية م

 ثالثا : توزيع اختبار قبلي للجلسة : 
) موجودة ، مختفية ،  3اتيجية م_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو : تعلم إستر 

 في مخي (  و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة . 
و تطلب منهم    KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

لي اإلجابة على القسمين األول و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القب
 للجلسة . 

 رابعًا : التعريف :
 ؟ 3_ ما معنى كلمة : إستراتيجية ، موجودة ، مختفية ، في مخي ، إستراتيجية م

 إستراتيجية : طريقة تتكون من عدة خطوات 

 موجودة :موجودة في النص بوضوح 

 " مختفية : موجودة في النص أيضا لكن بطريقة غير واضحة " ضمنية 

  في مخي : ليست موجودة في النص و يمكن اإلجابة من خالل خبرتنا حول

 -السبورة 
بطاقات 
 –تدريب 

 أوراق عمل

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 )التلميح بمكان وجود االجابة على االسئله(، 3ماستراتيجية : ثالثةالجلسة ال
 في مخي( في تنمية الفهم القرائي - 3مخيفة،  - 2موجودة،  - 1)

 
 



 

611 

 

 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الموضوع 
 االسلوب -4 الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1

األنشطة يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ  -
 والتدريبات أن يكون قادر على أن:

 

 _ أن يحقق التلميذ المتطلبات القبلية للمهارة 

عرف اإلستراتيجية     َ  َ  َ  _ أن ُي
 _ أن يحلل اإلستراتيجية 

 .نص قرائي_ أن ُيطبق اإلستراتيجية على 

_ أن يتدرب على ممارسة عملية التخطيط 
 قبل البدء في المهام .

ممارسة عملية المراقبة _ أن يتدرب على 
 أثناء المهمة .

_أن يتدرب على ممارسة التقييم بعد االنتهاء 
 من المهمة .

 

 اختصار للكلمات الثالثة التي تبدأ بحرف الميم  3إستراتيجية م : 

 ؟ 3_ في أي المواقف نستخدم إستراتيجية م
 عندما أحاول اإلجابة عن األسئلة الموجودة في دروس القراءة أو القصة . 

 . عندما أحل أسئلة االمتحان أو التدريبات 

 ؟ هو التخطيط و التفكير كيف نجيب عن السؤال  3_ ما هو هدف تعلم إستراتيجية م
تعني التدريب على التخطيط : فأنا أخطط  3إستراتيجية م_ عرض التعريف على الشاشة : 

ل ضمني أم غير قبل اإلجابة على السؤال هل اإلجابة موجودة في النص بوضوح أم بشك
 موجودة و هنا علي اإلجابة من مخي 

 عرض مثال : من درس الغراب واإلبريق -
 (  PMAPتطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل ) -

 -السبورة 
بطاقات 
 –تدريب 

 أوراق عمل

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 االختبار القبلي للجلسة :* نشاط: 
 أمام العبارة الخاطئة × أمام العبارة الصحيحة و  √أضع عالمة  

 هي : 3إستراتيجية م
 *طريقة في التعلم ...

 * تدل على ثالث كلمات تبدأ بحرف الميم ...
 * تفيد في فهم دروس القراءة فقط ...

 * تفيد في فهم جميع الدروس... 
 * تفيد في حل األسئلة و االمتحانات ...

 ي أن اإلجابة واضحة في النص ...* موجودة تعن
 .مختفية تعني أن اإلجابة صحيحة *

  : أوراق عمل  * ورقة عمل
 مالذي تعلمته عن؟ مالذي تريد أن تعرفه عن؟ ماذا تعرف عن ؟

 موجودة
....................... 

 مختفية
....................... 

 في مخي
...................... 

 موجودة
....................... 

 مختفية
....................... 

 في مخي
...................... 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحــدة األولى " تمهديه "

 

 تعلم مهارة إدراك التناقض  -في تنمية الفهم القرائي(  KWL بناء المعنى المعرفي)استرتيجية  تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:

 تطبيق مهارات ميتا معرفية 
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                        حصتان مدة الجلسة:

الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 األدواتو 

االسلوب -4
 وطريقة

 *أهداف عامة:
تعلم إستراتيجية بناء المعنى المعرفي 

KWL  مالذي أعرفه ، مالذي أريد أن
 أعرفه ، مالذي تعلمته . 

 تطبيق مهارات ميتا معرفية 

 *أهداف فرعية :
_ أن يحقق التلميذ المتطلبات القبلية 

 لإلستراتيجية.

 _ أن ُيعرف اإلستراتيجية  
 _ أن يحلل اإلستراتيجية 

نص _ أن ُيطبق اإلستراتيجية على 
 .قرائي

 _ أن يتدرب على ممارسة عملية

 نشاط تفكير بالصور الذهنية ) التمهيد و جمع الواجب المنزلي( 
 (KWL_ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : )إستراتيجية بناء المعنى المعرفي 

 توزيع اختبار قبلي للجلسة : 
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو : التدريب على استراتيجية بناء المعنى المعرفي ) مالذي 

 أعرفه عن الموضوع ، مالذي أريد معرفته عن الموضوع ، ماذا تعلمت من الموضوع ( 
و تطلب منهم اإلجابة على    KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

 القسمين األول و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 
 رابعًا : التعريف :

 _ ما معنى كلمة : إستراتيجية ، مالذي أعرفه ؟ مالذي أريد معرفته ؟ مالذي تعلمته ؟ 
 * إستراتيجية : طريقة تعلم من عدة خطوات    
 مالذي اعرفه عن الموضوع : ماذا أعرف عن موضوع القراءة *    
 * الذي أريد معرفته : ماذا أريد معرفته عن موضوع القراءة    
 * ماذا تعلمت : بعد انتهاء القراءة ماذا تعلمت من موضوع القراءة   

 -السبورة 
بطاقات 
 –تدريب 

 أوراق عمل
 بوربوينت 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 رابعةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي KWL بناء المعنى المعرفي استراتيجية
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

  

الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب -4
 وطريقة

 التخطيط قبل البدء في المهام .

_ أن يتدرب على ممارسة عملية 
 المراقبة أثناء المهمة .

_أن يتدرب على ممارسة التقييم بعد 
 االنتهاء من المهمة

 _ متى استخدم استراتيجية بناء المعنى المعرفي 
 عندما أحاول اإلجابة على األسئلة الموجودة في موضوع القراءة أو القصة 

 . عندما أحل أسئلة االمتحان أو التدريبات 

 . التخطيط و التفكير كيف نجيب عن السؤال 

 _ ما هو هدف تعلم استراتيجية بناء المعنى المعرفي 
  فهم نصوص القراءة و االجابة على أسئلة التدريبات وهو المساعدة على  

 القراءة 
_ عرض التعريف على الشاشة : إدراك التناقض يعني فهم وجهتي النظر المتناقضتين و ذلك لكي نقرر 

 ماذا يمكننا أن نتصرف حيال هذا التناقض .
ما يقول اللص أنه كان في مثال : شاهد أحدهم اللص بالقرب من المحل التجاري قبل حدوث السرقة ، بين

 المنزل أثناء حدوث السرقة .

 عرض أمثلة 
 (  PMAPتطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل )

 تقويم نهائي للجلسة
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 * نشاط: 
 االختبار القبلي للجلسة :

 أمام العبارة الخاطئة× أمام العبارة الصحيحة و  √أضع عالمة  
المعرفي بعد انتهاء الدرس فقط *نستخدم استراتيجية بناء المعنى 

... 
* نستخدم استراتيجية بناء المعنى المعرفي قبل بداية الدرس وبعد 

 االنتهاء منه ...
 * تفيد استراتيجية بناء المعنى المعرفي في فهم الدروس...

* تنشط استراتيجية بناء المعنى المعرفي المعرفة السابقة لدى 
 المتعلم ...

 

 * ورقة عمل
 ( PMApو )  KWLpل : أوراق عم

 مالذي تعلمته عن؟ مالذي تريد أن تعرفه عن؟ ماذا تعرف عن ؟
التناقض في موضوعات القراءة : 

....................... 

....................... 

....................... 

التناقض في موضوعات القراءة :  
....................... 
....................... 
....................... 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحدة الثانية " جمع المعلومات وتنظيمها "

 

 تعلم المالحظة -تطبيق مهارات ميتا معرفية  . المالحظة في تنمية الفهم القرائياستخدام مهارة  تدريب التالميذ على مهارات - الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                            حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  - 4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ األنشطة والتدريبات  -
 قادر على أن:أن يكون 

 _ أن يحقق التلميذ المتطلبات القبلية للمهارة.

 _ أن يحلل المهارة عرف المهارة  _ أن يُ 

 .القراءة نص_ أن ُيطبق المهارة على 

_ أن يتدرب على ممارسة عملية التخطيط قبل 
 .البدء في المهام

_ أن يتدرب على ممارسة عملية المراقبة أثناء 
 المهمة .

مارسة التقييم بعد االنتهاء من _أن يتدرب على م
 المهمة

 : التمهيد
 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : )مهارة المالحظة(

 توزيع اختبار قبلي للجلسة:  -
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة 

 ُتستخدم في جمع المعلومات وهي المالحظة و أنواعها و ُتستخدم في
 فهم القصص و موضوعات القراءة .

   KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 
و تطلب منهم اإلجابة على القسمين األول و الثاني منها . باإلضافة 

 لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 
 التعريف: -

 _ ما معنى كلمة مالحظة ؟ مشاهدة ، مراقبة ، متابعة ... إلخ 

 السبورة 
 بوربوينت 

:  أوراق عمل
KWLp و 

 (PMAp) 
 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

  عمل فردي

 

 خامسةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي المالحظةاستخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 االختبار القبلي:   * نشاط:
أ _ ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في المكان المناسب 

 . ) العين ، اأُلذن ، الفم ، اللمس ، األنف ( 
 النظر إلى الصورة هو مالحظة بـ ............ -1

االستماع إلى الموسيقى هو مالحظة بـ  -2
............ 

 شم العطور هو مالحظة بـ ................. -3

 ..............لمس الماء هو مالحظة بـ ..... -4

 تذوق الطعام هو مالحظة بـ ................. -5

 
* نشاط:  _ في أي المواقف نستخدم المالحظة ؟ في 

 الحياة عامة ، في الدراسة ، في اللعب ... إلخ
 

_ ما هو هدف المالحظة ؟  هدفها جمع   * نشاط:
المعلومات التي تفيدنا في الفهم القرائي أو حل األسئلة 

بطريقة صحيحة و التركيز على األفكار الرئيسة أو على 
 األفكار الفرعية و التفاصيل

 

 ( PMApو )  KWLp* ورقة عمل أوراق عمل : 
 نمالذي تعلمته ع مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن

المالحظة : 
....................... 
....................... 

 المالحظة : 
 .......................... 

........................... 

 المالحظة :
......... 

.......... 
 (  PMApعمل   )

س : اذكر ثالث خصائص تالحظها في األشياء اآلتية ) قلم الرصاص ، إطار السيارات ، 
 العملة المعدنية ( و فكر في إعطاء سبب لكل خاصية .

 األسباب الخصائص األشياء
 * قلم الرصاص

* 
* 
* 

 * إطار السيارات
* 

* 
* 

 * العملة المعدنية
* 

* 
* 

 (   PMApسادسًا : تطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل ) 
 _ نص قراءة ) الحي الذي نسكنه (

 _ تطبيقات على النص : الفكرة الرئيسة ، معاني كلمات من السياق ، العالقة بين كلمتين 
 ) اكتب مالحظاتك حول تغير الطقس خالل اليومين القادمين (.نشاط منزلي للتلميذ * 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 يمها "ظالمعلومات وتنالوحدة الثانية " جمع 

 

 تطبيق مهارات ميتا معرفية  تعلم مهارة الترتيب - الترتيب في تنمية الفهم القرائية استخدام مهار تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                 حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ األنشطة  -
 والتدريبات أن يكون قادر على أن:

 _ أن يحقق التلميذ المتطلبات القبلية للمهارة 

 _ أن ُيعرف المهارة  _ أن يحلل المهارة 

 .نص قرائي_ أن ُيطبق المهارة على 

ملية التخطيط يتدرب على ممارسة ع_ أن 
 . قبل البدء في المها

_ أن يتدرب على ممارسة عملية المراقبة 
 أثناء المهمة .

_أن يتدرب على ممارسة التقييم بعد 
 االنتهاء من المهمة

 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : )مهارة الترتيب( :التمهيد
 توزيع اختبار قبلي للجلسة: 

بر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في _  ُتخ
جمع المعلومات وهي الترتيب و كيف ُتستخدم في فهم القصص و موضوعات 

 القراءة .
و تطلب    KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

باإلضافة لإلجابة على أسئلة  منهم االجابة على القسمين األول و الثاني منها .
 االختبار القبلي للجلسة . 

 المعيار  ؟  _ ما معنى الكلمات اآلتية : الترتيب ، التصاعدي ، التنازلي ،
 الترتيب : وضع األشياء في درجات أو مراتب 

التنازلي : الهبوط من أعلى إلى - التصاعدي : الصعود من أسفل إلى أعلى 
 األساس الذي في ضوئهالمعيار :  - أسفل 

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

  عمل فردي

 

 سادسةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي الترتيباستخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

ما معنى الكلمات اآلتية : الترتيب ، التصاعدي * نشاط: 
 ، التنازلي ، المعيار ؟ 

  الترتيب : وضع األشياء في درجات أو مراتب 

  التصاعدي : الصعود من أسفل إلى أعلى 

  التنازلي : الهبوط من أعلى إلى أسفل 

 المعيار : األساس الذي في ضوئه ُأرتب األشياء 
 _ في أي المواقف نستخدم الترتيب ؟ 

  ترتيب أدوات المنزل 

 ترتيب أحداث حسب تسلسل معين 

 جملة ترتيب كلمات لتكوين 

 ترتيب أحداث قصة لنفهمها 
_  ما هو هدف الترتيب ؟  هدفه جمع المعلومات 

 وتنظيمها لتسهيل تذكرها و فهمها 
 

 ( PMAp) و   KWLp:  أوراق عمل
 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن

الترتيب : 
....................... 

 التصاعدي :

....................... 

 التنازلي :

....................... 

 المعيار :

 الترتيب : 

 .......................... 

 التصاعدي :

........................... 

 التنازلي :

........................... 

 المعيار :

 الترتيب :

......... 

 التصاعدي:

.......... 

 التنازلي :

.......... 

 المعيار :

 المفردات اآلتية ترتيبًا تصاعديًا ثم اذكر معيار الترتيب :رتب 
 4 3 2 5 معيار الترتيب

 ولد رجل  طفل شيخ العمر
 عصر صبح مغرب ظهر  الزمن

 جملة كلمة حرف فقرة عدد الحروف
 غرام155 كيلو غرام جرام طن الوزن

 يأكل يزرع  يحصد يطحن العملية
 

 

 

 * نشاط منزلي للتلميذ: 
 

 شجرة ، ورقة ، غابة ، بستان -حسب الحجم : رتب 
 فقرة ، قصة ، موسوعة ، قصيدة -                  

 األرض ، الشمس ، القمر ، المشتري -                  

 يطحن ، يحصد ، يخبز ، يأكل  -رتب حسب التسلسل الزمني : 

 صيف ، ربيع ، شتاء ، خريف -                             

 الليل ، العصر ، الفجر ، الظهر -                             
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 ثانية " جمع المعلومات وتنظيمها الوحدة ال

 

 تطبيق مهارات ميتا معرفية  تعلم مهارة المقارنة - .القرائيالمقارنة في تنمية الفهم استخدام مهارة   تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                حصتان مدة الجلسة:

الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ  -
والتدريبات أن يكون قادر األنشطة 
 على أن:

أن يحقق التلميذ المتطلبات القبلية 
 للمهارة .

_ أن يحلل عرف المهارة _ أن يُ 
 المهارة 

نص _ أن ُيطبق المهارة على 
 قرائي.

_ أن يتدرب على ممارسة عملية 
 التخطيط قبل البدء في المهام.

. 

 التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 الجلسة على السبورة : ) مهارة المقارنة (_ تكتب الباحثة عنوان 

توزيع اختبار قبلي للجلسة: _  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير 
جديدة ُتستخدم في جمع المعلومات وهي المقارنة  و أنواعها و ُتستخدم في فهم القصص 

 و موضوعات القراءة .
و تطلب منهم    KWLpبناء المعنى المعرفي _ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل 

االجابة على القسمين األول و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار 
 القبلي للجلسة . 

 _ ما معنى كلمة :  مقارنة ، التشابه ، االختالف؟ 
 ، التطابق  لمقارنة : التمييز ، التفريق ، الموازنة ... إلخ التشابه : التماثل ، االتفاق

 االختالف : التغاير ، عدم التشابه ، عدم التماثل
 _ في أي المواقف نستخدم المقارنة ؟ في مواقف الحياة عامة ، في الدراسة : المرادفات 

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل 
 :KWLp  
و 

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

  فرديعمل 

 سابعةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي المقارنةاستخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 

 * نشاط: 
 أمام العبارة الخاطئة × أمام العبارة الصحيحة و  √ضع عالمة 

 المقارنة هي التفريق بين شيئين أو أكثر ........  -5

المقارنة هي البحث عن العناصر المتشابهة بين شيئين أو أكثر  -2
.......... 

المقارنة هي البحث عن العناصر المختلفة بين شيئين أو  أكثر  -3
.......... 

 التشابه هو االتفاق بين شيئين أو أكثر ..... -4

 االختالف هو عدم االتفاق بين شيئين ....... -1

 المقارنة تعتمد على المالحظة ....... -6

 المقارنة تساعد على دقة المالحظة ....... -7

 المقارنة تساعد على التعرف على األشياء غير المألوفة .... -8

 المقارنة هي عملية تفكير .... -9

 المقارنة تحتوي على التشابه و االختالف .....-55

 :_نشاط
قارن بين المصباح الكهربائي و المصباح الذي يعتمد على شحن  

 البطارية 
 

 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل * ورقة عمل
 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن

المقارنة : 
....................... 
....................... 

 المقارنة : 
 .......................... 

........................... 

 المقارنة :
......... 

.......... 
 

 تقويم مراقبة تخطيط
 * التأمل في المدرسة
 * التأمل في المصنع
 * احدد نقاط التشابه

 *أحدد نقاط االختالف
* كيف اسجل المعلومات 

 على ورقة 
 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

 * هل تأملت في المدرسة
 * هل تأملت في المصنع

 * هل حددت نقاط التشابه
 * هل حددت نقاط االختالف 

* هل سجلت المعلومات بطريقة واضحة و 
 مناسبة 

 

 . قارن بين السيارة و الدراجة الهوائية :نشاط منزلي للتلميذ* 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 ثانية " جمع المعلومات وتنظيمها الوحدة ال

 تطبيق مهارات ميتا معرفية تعلم مهارة التصنيف.  التصنيف في تنمية الفهم القرائياستخدام مهارة  تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:

 خطوات تنفيذ الجلسة:                                               حصتان مدة الجلسة:

الوسائل -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد تنفيذ  -
األنشطة والتدريبات أن يكون 

 قادر على أن:
_ أن يحقق التلميذ المتطلبات 

 القبلية للمهارة .

 _ أن ُيعرف المهارة    
 _ أن يحلل المهارة 

 نص قرائي_ أن ُيطبق المهارة 

_ أن يتدرب على ممارسة عملية 
 التخطيط قبل البدء في المهام

 التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : ) مهارة التصنيف(

 توزيع اختبار قبلي للجلسة: 
ثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في جمع المعلومات وهي _  ُتخبر الباح

 التصنيف و كيف ُيستخدم في فهم القصص و موضوعات القراءة .
و تطلب منهم االجابة على القسمين    KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

 ة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة. األول و الثاني منها . باإلضاف
 _ ما معنى كلمة :  التصنيف ، الفئة ؟ 
 الفئة تعني المجموعة -       التصنيف تعني التجميع في مجموعات 

_ في أي المواقف نستخدم التصنيف ؟ في مواقف الحياة عامة )المالبس ، األثاث ، األدوية ( ، في الدراسة 
 األسماء ، األفعال ، الضمائر ، أحرف الجر .... إلخ: في اللغة نصنف 

 _ ما هو هدف عملية التصنيف ؟  تنظيم المعلومات و حفظها و فهمها حتى نستطيع تذكرها 
التصنيف هو القدرة على تجميع األشياء أو الوحدات في مجموعات وفقا  _ عرض التعريف على الشاشة :

  تتضمن كل مجموعة وحدات ذات خواص أو صفات مشتركة .للتشابه و االختالف فيما بينها ، بحيث 
  عرض أمثلة ) نشاط نمذجة تقوم به الباحثة أمام التالميذ

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل 
 :KWLp  
و 

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 
 
 

 ثامنةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي التصنيفاستخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 

س: صنف المفردات اآلتية في فئات و ضع لكل فئة عنوانًا مناسبًا * نشاط: 
 ( ، أنا9، هما، يشرب ،  7سبورة ،، يأكل ، حقيبة ، 55) طباشير ، هو ، 

 أفعال أرقام ضمائر أدوات مدرسية
 يأكل  01 هو  طباشير
 يشرب 7 هي حقيبة 
  9 أنا سبورة

 
 

 * ورقة عمل
 (   PMAp: تطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل ) 

 _ نص قراءة )حياكة السجاد(
_ تطبيقات على النص : الفكرة الرئيسة ، األفكار الفرعية ، معاني كلمات 

من السياق ، العالقة بين كلمتين ، نوع النص . أسئلة حول النص و 
 3استخدام إستراتيجية م

 بمَّ اتصفت مهنة صناعة السجاد ؟ 

 استخدم اإلنسان في حياكة السجاد؟ ماذا 

  ما الفرق بين خيوط الَّسدى و خيوط اللُّحمة 
 

 نشاط منزلي للتلميذ : صنف الكلمات اآلتية في فئات و ضع عناوين للفئات  *

 )مطرقة ، مقص ، إزميل ، مسمار ، قماش ، إبرة ، خيوط ، قلم ، طباشير ، دفتر تحضير(.
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحدة الثالثة " تحليل المعلومات "

 تعلم مهارة العالقات السببية و االرتباطية  إدراك العالقات االرتباطية في تنمية الفهم القرائياستخدام مهارة  تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:

 تطبيق مهارات ميتا معرفية 
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                    حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  -3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من  -
التلميذ بعد تنفيذ 

األنشطة 
والتدريبات أن 

يكون قادر على 
 .أن:

 ُيعرف المهارة    

_ أن ُيطبق 
نص المهارة على 

 .قرائي

_ أن يتدرب على 
ممارسة عملية 
التخطيط قبل 

 البدء في المهام .

 التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 إدراك العالقات السببية و االرتباطية (مهارة ) _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : 

 توزيع اختبار قبلي للجلسة : 
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تحليل  المعلومات وهي  و كيف إدراك 

 .  العالقات السببية و االرتباطية و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة
و تطلب منهم اإلجابة على القسمين األول و    KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

 الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 
 _ ما معنى الكلمات اآلتية ؟ 

 العالقة :  تعني مترافقة ، مصاحبة ، مالزمة ، 

 مثال:  األم و الطفل _ السرعة و الحوادث  : وجود عالقة بين شيئين يكون حدوث أحدهما سببًا في حدوث اآلخرالسببية 

مثال : الليل و  االرتباطية : االقتران وتدل على وجود عالقة بين شيئين دون أن يكون أحدهما سببًا في حدوث اآلخر 
 النهار _ الدخول و الخروج

ت السببية و االرتباطية ؟ في تفسير األحداث عندما نقرأ الصحيفة أو عند اإلجابة على أسئلة _ ما هو هدف تعلم العالقا
 الفهم 

 _ عرض التعريف على الشاشة :عرض أمثلة 

 السبورة 
 بوربوينت 

 ورقة عمل   

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 تاسعةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي االرتباطية والسبيىةإدراك العالقات استخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 

 * نشاط: 
 من العالقة السبيةبين العالقة االرتباطية 

 االب واالبن
 والنهار الليل

 الزوج والزوجة
 الصيف والشتاء

 نص قراءة )ولدي(
 الفكرة الرئسة 

 االفكار الفرعية 
 معاني الكلمات من السياق

 العالقة بين كلمتين
 نوع النص

 : ماذا فعل االب من أجلي ولدهاسئلة حول النص
 ماذا تمنى االب لولده

 * ورقة عمل
 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل

 
 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن

 العالقات السببية:
....................... 
....................... 
العالقات االرتباطية : 

....................... 
...................... 

 العالقات السببية :
.......................... 

 ...........................
 العالقات االرتباطية :

.......................... 
........................... 

 العالقات السببية :
.......... 
.......... 

 العالقات االرتباطية :
............... 
............. 

 
 

 ؟بين المحيط الذي تعيش فيه بينك ةارتباطيه وأخرى سببياذكر عالقات  النشاط المنزلي:* 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحدة الثالثة " تحليل المعلومات "

 .في تنمية الفهم القرائيإدراك العالقات التناظرية استخدام مهارة  تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:

 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                  حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  - 3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من  -
التلميذ أن يكون 

 قادر على أن:
 ُيعرف المهارة    

_ أن ُيطبق المهارة 
 .نص قرائيعلى 

_ أن يتدرب على 
ممارسة عملية 

التخطيط قبل البدء 
 في المهام

 التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : ) مهارة إدراك العالقات التناظرية (

 توزيع اختبار قبلي للجلسة : 
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تحليل  المعلومات وهي  و كيف إدراك 

 العالقات التناظرية و كيف نستخدمها في التعلم . 
 و تطلب منهم اإلجابة على القسمين األول و   KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

 الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 
 _ ما معنى كلمة العالقات التناظرية ؟ 

  ، العالقة :  تعني مترافقة ، مصاحبة ، مالزمة 

   تناظر : تشابه ، تماثل ، القياس 
ين ؟ و لتفسير األحداث و اإلجابة _ في أي المواقف نستخدم العالقات التناظرية ؟ في اإلجابة على سؤال يبدأ بـ أ

 على أسئلة الفهم القرائي ، في معاني الكلمات و ضدها . في المترادفات والمتضادات و في التصنيف . 
_ ما هو هدف تعلم عالقات التناظر ؟  هو المساعدة في تحليل المعلومات و تفسير األحداث و اإلجابة على أسئلة 

 الفهم القرائي . 
 تعني وجود تشابه جزئي بين زوجين من المفاهيم أو األشياء عالقات التناظر ف على الشاشة : _ عرض التعري

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 
 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 عاشرةالجلسة ال
 في تنمية الفهم القرائي إدراك العالقات التناظريةاستخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 أشكال عالقات التناظر    * نشاط:
 الجزء : التفاح ، البذورعالقة الكل إلى  -5

 عالقة الجزء إلى الكل : البذور ، التفاح -2

 عالقة التضاد : بارد ، حار -3

 عالقة الترادف : بندقية ، باروده -4

 العالقة الوظيفية : الطبخ ، الفرن -1

 العالقة المكانية : طائرة ، مطار -6

 العالقة التصنيفية : اللقلق ، الطيور -7

 العالقة االقترانية : بنطلون ، قميص -8

العالقة الهندسية : اذا كان يشبهه في الشكل الهندسي  -9
 مثال المستطيل ، الباب

 

 شكل العالقة
 كل إلى جزء -               جزء إلى كل -      

 ترادف  -                     تضاد -

 اقترانية -                   وظيفية -

 هندسية -                    مكانية -

 تصنيفية -     
 

 * ورقة عمل
 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل

 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن
 العالقات التناظرية :

....................... 

....................... 

 العالقات التناظرية :
.......................... 
........................... 

 التناظرية :العالقات 
.......................... 
........................... 

 فيما يلي مجموعتان من عالقات التناظر )أ( و )ب( اقرأها جيدًا ثم أكمل الجزء الناقص في المجموعة )ب( .
 شكل العالقة ) ب( كالعالقة بين ) أ ( العالقة بين
 جزء من كل اإلصبع و اليد الغصن والشجرة

 .......... العصفور و ............ السمكة و الزعانف
 ........... القلم و ................ البنزين و السيارة
 ............ الخشب و ............. الجلد و الحقيبة

 ............ البقرة و .............. العصفور و العش
 ........... األسد و ............. الهدهد و الطيور
 ............. المربع و ............ الدائرة و الكرة

 ............ المربع و ............. المستطيل و الباب
 
 

 أكتب عالقة تناظر مراعيا أشكال العالقات الواردة في الدرس :نشاط منزلي للتلميذ* 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 الوحدة الثالثة " تحليل المعلومات "

 .إدراك العالقات اللفظية في تنمية الفهم القرائياستخدام مهارة  تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:
 الجلسة:خطوات تنفيذ                                                  حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  - 3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من  -
أن التلميذ 

يكون قادر 
 :على 

 

توزيع  - (مهارة إدراك العالقات اللفظية_ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : ) : التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 اختبار قبلي للجلسة: 

_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تحليل  المعلومات وهي  و كيف إدراك 
 العالقات اللفظية البسيطة و المركب ة و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة . 

و تطلب منهم اإلجابة على القسمين األول و الثاني    KWLpي _ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرف
 منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 

 _ ما معنى الكلمات اآلتية ؟ 
 اللفظية : الكلمات -              العالقة :  تعني مترافقة ، مصاحبة ، مالزمة ،

المركبة : تنطوي على مجموعة من الحقائق أو المعلومات حول : أشخاص أو  -    البسيطة : بين المفردات / الكلمات
 أشياء أو أحداث .

_ في أي المواقف نستخدم العالقات اللفظية ؟ في قراءة موضوع أو حل مسألة رياضيات أو عندما نقرأ الصحيفة أو عند 
 اإلجابة على أسئلة الفهم . 

و المساعدة في تسهيل عملية الفهم القرائي و تسهيل الوصول إلى اإلجابة _ ما هو هدف تعلم العالقات اللفظية؟  ه
الصحيحة._ عرض التعريف على الشاشة : إدراك العالقات اللفظية يعني إدراك العالقات بين مكونات النص المكتوب أو 

 المسموع ، من كلمات و حقائق و معلومات لفظية . عرض أمثلة

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 

 الحادي عشرةالجلسة 
 في تنمية الفهم القرائي اللفظيةإدراك العالقات استخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 * نشاط: 
 

 * ورقة عمل
 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل

 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن
 التلخيص : ...........
....................... 
....................... 

 التلخيص : ...........

....................... 

....................... 

 التلخيص : ...........

....................... 

....................... 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 م المعلومات "يالرابعة " تقيالوحدة 

 .التلخيص في تنمية الفهم القرائياستخدام مهارة تدريب التالميذ على مهارات  الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                            حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  - 3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من  -
التلميذ بعد تنفيذ 

األنشطة 
والتدريبات أن 

يكون قادر على 
  أن:

 ُيعرف المهارة    

_ أن ُيطبق المهارة 
 .نص قرائيعلى 

_ أن يتدرب على 
ممارسة عملية 

التخطيط قبل البدء 
 في المهام

 

 التمهيد و جمع الواجب المنزلي
 على السبورة : ) التلخيص (_ تكتب الباحثة عنوان الجلسة 

 توزيع اختبار قبلي للجلسة: 
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تحليل  المعلومات و معالجتها هي 

 التلخيص و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة . 
و تطلب منهم اإلجابة على القسمين األول و    KWLpمل بناء المعنى المعرفي _ توزع الباحثة على التالميذ ورقة ع

 الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 
 _ ما معنى كلمة التلخيص  ؟ 

 في أي المواقف نستخدم التلخيص ؟ -         التلخيص : االختصار ، التكثيف 
 مواجهة ضيق الوقت في حياتنا المعاصرة     تساعد على التفكير الناقدترتيب األولويات و 

 معالجة المفاهيم و األفكار بلغة صاحب التلخيص
_ ما هو هدف تعلم التلخيص ؟ هو تسهيل عملية الفهم القرائي و التركيز على العناصر المهمة ذات الصلة المباشرة 

 بالموضوع 
هو معالجة المفاهيم و األفكار الواردة في النص بلغة من يقوم بالتلخيص ، ص التلخي_ عرض التعريف على الشاشة : 

 عرض أمثلة    بهدف استخالص لب الموضوع و األفكار الرئيسة المرتبطة به ، ثم التعبير عنها بإيجاز و وضوح.

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 الثانية عشرةالجلسة 
 في تنمية الفهم القرائي التلخيصاستخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 * نشاط: 
أمام العبارة × أمام العبارة الصحيحة و إشارة  √ضع إشارة 

 الخاطئة 
 _  يتطلب التلخيص معرفة الفكرة الرئيسة للموضوع ......
 _ يتطلب التلخيص معرفة األفكار الفرعية للموضوع .....

الموضوع _ يتطلب التلخيص ترتيب األولويات األهم في 
....... 

_ يتطلب التلخيص إهمال األفكار الرئيسة و التركيز على 
 التفاصيل ...

 _ يزيد التلخيص الوقت المطلوب للدراسة ......
_ يعد التلخيص غير ضروري في عصر تزايد المعرفة و 

 المعلومات ...
 _ التلخيص يشتت االنتباه عند الدراسة ......

 دم في تحليل المعلومات ...._ التلخيص مهارة معرفية تستخ
 

 (  PMAPتطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل )

 * ورقة عمل
 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل

 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن
 التلخيص : ...........
....................... 
....................... 

 التلخيص : ...........

....................... 

....................... 

 التلخيص : ...........

....................... 

....................... 
 

 التقييم المراقبة التخطيط
دقيقا  فهما الموضوع المراد تلخيصهفهم _ 
. 

 _ تحليل الموضوع 
 _ تقييم مدى أهمية محتوياتها .

يمكن حذفه أو _ اتخاذ القرار حول ما 
 إبقاءه .

_ محاولة فصل ما هو أساسي عما هو 
 غير أساسي

 _ فرز الكلمات و األفكار 
 _ تسجيل األفكار بلغتي الخاصة 

 _ المحافظة على الشكل العام للموضوع .

...... 
 
..... 
...... 
 

...... 
 

...... 
 

...... 
..... 

 دقيقا . فهما الموضوع المراد تلخيصه تفهم_ هل 
 قمت بتحليل الموضوع_هل 

 _ هل قمت بتقييم مدى أهمية الموضوع ومحتوياته 
 _ هل اتخذت القرار حول ما يمكن حذفه أو إبقاءه.
 _  هل  فصلت ما هو أساسي عما هو غير أساسي

 _ هل فرزت الكلمات و األفكار 
 _ هل سجلت األفكار بلغتي الخاصة 

 _ هل حافظت على الشكل العام للموضوع

 

 ستعينًا بورقة العمل.م اقراء درس معرض االنتاج الزراعي ثم لخصه بما ال يتجاوز الخمسة اسطر:منزلي للتلميذ نشاط* 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 م المعلومات "يالوحدة الرابعة " تقي

 .إدراك التناقض في تنمية الفهم القرائياستخدام مهارة  على مهارات تدريب التالميذ الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                    حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  - 3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

 :أهداف عامة*
 إدراك التناقضتعلم مهارة 

 تطبيق مهارات ميتا معرفية 

 *أهداف فرعية :
_ أن يحقق التلميذ 

 المتطلبات القبلية للمهارة .

 عرف المهارة    _ أن يُ 
 _ أن يحلل المهارة 

_ أن ُيطبق المهارة على 
 .نص قرائي

_ أن يتدرب على ممارسة 
عملية التخطيط قبل البدء 

 في المهام .

_ أن يتدرب على ممارسة 
 عملية المراقبة أثناء المهمة 

 نشاط تفكير بالصور الذهنية: التمهيد و جمع الواجب المنزلي 
 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : ) إدراك التناقض (

 : توزيع اختبار قبلي للجلسة :  
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تقييم  المعلومات هي إدراك 

 التناقض و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة . 
مين و تطلب منهم اإلجابة على القس   KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

 األول و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 
 : التعريف : 

 _ ما معنى كلمة : التناقض ؟
 التناقض : التعارض ، عدم االنسجام 

 _ في أي المواقف نستخدم إدراك التناقض ؟
 متناقضة و علينا معالجتها و  في أي مادة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ، ترد إلينا معلومات خاطئة و

 معرفة الخطأ و تصويبه .
 _ ما هو هدف تعلم إدراك التناقض ؟ هو تحديد أي المعلومات الخاطئة و غير المنطقية في موضوعات القراءة 

_ عرض التعريف على الشاشة : إدراك التناقض يعني فهم وجهتي النظر المتناقضتين و ذلك لكي نقرر ماذا 

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 الثالثة عشرالجلسة 
 في تنمية الفهم القرائي التناقضإدراك مهارة إدراك استخدام مهارة 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

_أن يتدرب على ممارسة 
التقييم بعد االنتهاء من 

 . المهمة
 

 رف حيال هذا التناقض .يمكننا أن نتص
  مثال : شاهد أحدهم اللص بالقرب من المحل التجاري قبل حدوث السرقة ، بينما يقول اللص أنه كان

 في المنزل أثناء حدوث السرقة .
 : عرض أمثلة 

 (  PMAP: تطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل )
 : تقويم نهائي للجلسة 

 
 

 * نشاط: 
 (  PMAPتطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل )

  نص قراءة في العاصفة
 تطبيقات على النص

 الفكرة الرئسة 
 االفكار الفرعية 

 معاني الكلمات من السياق
 العالقة بين كلمتين

 النصنوع 
 أسئلة حول النص

 لماذا حتمى الصبي بأمه
 لماذا اختباء االنسان والحيوان

 
 

 * ورقة عمل
 مالذي تعلمته عن مالذي تريد أن تعرفه عن ماذا تعرف عن

 العالقات السببية:
....................... 
....................... 

العالقات االرتباطية : 
....................... 
....................... 

 

 العالقات السببية :
.......................... 

 ...........................
 العالقات االرتباطية :

.......................... 
........................... 

 العالقات السببية :
.................... 

..................... 
 ة :العالقات االرتباطي

.......................... 
........................... 
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 ( البرنامج التدريبي 6ملحق ) مالحق الدراسة ( البرنامج التدريبي 6ملحق )

 م المعلومات "يالوحدة الرابعة " تقي

 . في تنمية الفهم القرائي الصلةإدراك المعلومات ذات مهارة  تدريب التالميذ على مهارات الهدف من الجلسة:

 خطوات تنفيذ الجلسة:                                             حصتان مدة الجلسة:

الوسائل و  - 3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من  -
التلميذ أن يكون 

 قادر على أن:
 _ أن ُيعرف المهارة    

_ أن ُيطبق المهارة 
 .نص قرائيعلى 

_ أن يتدرب على 
ممارسة عملية 

التخطيط قبل البدء 
 في المهام.

_ أن يتدرب على 
ممارسة عملية 

 المراقبة أثناء المهمة.

_أن يتدرب على 
 ممارسة التقييم 

 نشاط تفكير بالصور الذهنية 
 التمهيد و جمع الواجب المنزلي

 لى السبورة : ) تمييز المعلومات ذات الصلة (_ تكتب الباحثة عنوان الجلسة ع
 توزيع اختبار قبلي للجلسة : 

_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تقييم  المعلومات هي تمييز 
 المعلومات ذات الصلة و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة . 

و تطلب منهم اإلجابة على القسمين األول    KWLpباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي _ توزع ال
 و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على أسئلة االختبار القبلي للجلسة . 

 ر: التعريف :
 _ ما معنى كلمة : تمييز / المعلومات / ذات الصلة ؟ 

  تمييز : تفريق ، فرز ، فصل 

 لومات : الجمل و الفقرات ، التفاصيل الواردة في النصالمع 

  ذات الصلة : المرتبطة ، المشتركة ، التي لها صلة بالموضوع 
 _ في أي المواقف نستخدم تمييز المعلومات ذات الصلة ؟

  معرفة األحداث األساسية في القصة أو النص 

 السبورة 
 بوربوينت 

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

 عمل مجموعات 
 

 الحوار-
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 الرابعة عشرالجلسة 
المعلومات ذات الصلة في تنمية الفهم  مهارة إدراكاستخدام 

 القرائي
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  تشتت االنتباهمعرفة التفاصيل الزائدة التي ال قيمة لها في فهم النص و 

_ ما هو هدف تعلم تمييز المعلومات ذات الصلة ؟ هو إصدار حكم على القضية المطروحة أو حل المشكلة 
 بالشكل الصحيح 

يعني التعرف على المعلومات ذات الصلة تمييز المعلومات ذات الصلة _ عرض التعريف على الشاشة : 
 غير المرتبطة بحل المشكلة . بالمشكلة وحلها بالشكل الصحيح و تحديد المعلومات
 (  PMAPعرض أمثلة : تطبيق الطلبة باستخدام ورقة عمل )

  تقويم نهائي للجلسة
 

 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل* ورقة عمل )
 ؟مالذي تعلمته عن ؟مالذي تريد أن تعرفه عن ؟ ماذا تعرف عن
التناقض في موضوعات القراءة : 

....................... 

....................... 

....................... 

التناقض في موضوعات القراءة :  
....................... 
....................... 
....................... 

 

 ضع اشارة صح أمام العبارت التي تدل على الناقضورقة عمل: 
 .يجلب السعادة لإلنسان ويحقق له كل امنياته المال ال       المرأة األرملة تحضر العشاء لزوجها.

 ملونه بخفه في الحوض.تطير االسماك ال
 أسئلة حول النص - صنوع الن -العالقة بين كلمتين  -معاني الكلمات من السياق  -االفكار الفرعية    سةيالفكرة الرئ نص القراءة: )اجتمع الرفاق( نشاط:

 انت ورفاقك ان هند لجأت اليكم، فكيف تساعدونها؟  تخيلسؤال: 

 .ذات صلة بالعنوان افكارأ درس الهاتف وحدد اهم ثالث اقر  :* نشاط منزلي للتلميذ
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 م المعلومات "يالوحدة الرابعة " تقي

 في تنمية الفهم القرائيتطبيق مهارات ميتا معرفية و  مهارة التمييز بين الرأي و الحقيقة تدريب التالميذ على  الهدف من الجلسة:
 خطوات تنفيذ الجلسة:                                                 حصتان مدة الجلسة:

الوسائل  - 3 األنشطة و اإلجراءات - 2 األهداف - 1
 و األدوات

االسلوب  -4
 وطريقة

يتوقع من التلميذ بعد  -
تنفيذ األنشطة والتدريبات 

 أن يكون قادر على أن:
أن يحقق التلميذ المتطلبات 

 . القبلية للمهارة

 _ أن ُيعرف المهارة    
المهارة على أنشطة _ أن ُيطبق 
 .الفهم القرائي

_ أن يتدرب على ممارسة 
لية التخطيط قبل البدء في عم

 .المهام

_ أن يتدرب على ممارسة 
 عملية المراقبة أثناء المهمة.

_أن يتدرب على ممارسة التقييم 
 .بعد االنتهاء من المهمة

 المنزليالتمهيد و جمع الواجب 
 _ تكتب الباحثة عنوان الجلسة على السبورة : ) التمييز بين الرأي و الحقيقة (

 توزيع اختبار قبلي للجلسة :  -
_  ُتخبر الباحثة التالميذ أن هدف الجلسة هو عملية تفكير جديدة ُتستخدم في تقييم  المعلومات هي التمييز بين 

 الرأي و الحقيقة  و كيف نستخدمها في التعلم و في فهم القصص و دروس القراءة . 
إلجابة على القسمين األول و تطلب منهم ا   KWLp_ توزع الباحثة على التالميذ ورقة عمل بناء المعنى المعرفي 

 أسئلة االختبار القبلي للجلسة . و الثاني منها . باإلضافة لإلجابة على
 _ ما معنى كلمة : التمييز ، الرأي ، الحقيقة  ؟

 الرأي : االعتقاد ، وجهة النظر الشخصية  -         التمييز : التفريق ، الفصل ، الفرز

 ؟التمييز بين الرأي و الحقيقةفي أي المواقف نستخدم  -        الحقيقة : اليقين ، الشيء الصحيح 
 في أي مادة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية و عبر األخبار في وسائل االعالم 

 في فهم نصوص القراءة .

_ ما هو هدف تعلم التمييز بين الرأي و الحقيقة؟ هو تقييم نصوص القراءة للتعرف على المعلومات التي تعد 
 تة أو المعلومات التي تعبر عن رأي صاحبها .حقائق ثاب

يعني اكتساب المهارة الالزمة لتمكين الفرد من التمييز بين الرأي والحقيقة _ عرض التعريف على الشاشة : 
 التعرف على األقوال أو التعبيرات التي تعد حقائق ثابتة ، و تلك التي تعبر عن وجهة نظر قائلها .عرض أمثلة 

 

 السبورة 
 وينت بورب

أوراق عمل : 
KWLp   و

(PMAp) 

عمل 
 مجموعات 

 

 الحوار -
 العصف- 
 الذهني- 
عمل  - 

 مجموعات 

 عمل ثنائي

 عمل فردي

 

 الخامسة عشرالجلسة 
 والحقيقة في تنمية الفهم القرائي التمييز بين الرأي استخدام مهارة
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 * نشاط: 
 _ لديك مجموعة من العبارات بعضها يمثل حقائق و البعض اآلخر يمثل آراء . اقرأها جيدا ثم ضع حرف

 ) ح ( أمام العبارة التي تدل على حقيقة و ضع حرف ) ر( أمام العبارة التي تدل على رأي . 
 

 اآلراء الحقائق
 وقعت أو وجدت في الماضي   من المحتمل أن تحدث مستقبال 
 عدد قليل من الناس ال يقبلون الحقائق  عدد أكبر من الناس ال يتفقون مع اآلراء 
  محددةتحوي معلومات رقمية و أمثلة   ليست أكثر من مقوالت عامة لم تثبت

 بصورة فعلية
 تُبنى على خبرات عدد كبير من الناس   مبنية على ما يعتقد الفرد أنه صحيح 

 

 تطبيقات على النص "التعاون قوة"نص قراءة 
 الفكرة الرئسة 

 االفكار الفرعية 
 معاني الكلمات من السياق

 العالقة بين كلمتين
 نوع النص

 

 (  PMAPالطلبة باستخدام ورقة عمل )تطبيق 
 
 
 

 * ورقة عمل
 ( PMAp) و  KWLp:  أوراق عمل

 
مالذي تريد أن تعرفه  ؟ ماذا تعرف عن

 ؟عن
مالذي 
 ؟تعلمته عن

الحقيقة 
....................... 

 الرأي
....................... 

 

الحقيقة  
....................... 

 الرأي
....................... 

 

 

 

 التعاون قوة هل هو حقيقة ام رأي ولماذا؟ :نشاط منزلي للتلميذ* 
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 توثيق البرنامج التدريبي( 7ملحق) مالحق الدراسة

 
 توثيق البرنامج التدريبي
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 ملخص الدراسة

تنمية وتطوير مهارات  وأصبحتبرز مفهوم التفكير في مقدمة الموضوعات التربوية , 

تدريب وتنمية  والبد منملحة لمواكبة العصر, متطلبات الضرورية والالتفكير لدى األطفال من ال

للتعلم من أجل  مهارات التفكير لدى األطفال في المراحل العمرية المبكرة ألنها القاعدة األساسية

يتضمن تعليم التالميذ كيف  الذياء المعرفة لتعليم الفعال البد أن يقوم على ما ور اكما أن . الحياة

تعلم واعيًا بعملياته  وهذا لن يتحقق إال إذا كان الم يفكرون وكيف يثيرون دافعيتهم للتعلم,

مفهوم ما  ظهروقد قادرًا على تخطيط ومراقبة وتقويم استراتيجياته ومهامه المعرفية . المعرفية و 

باهتمام  حظىو  السبعينات من القرن الماضيوبراون في أوائل   وراء المعرفة في أبحاث فالفل

أصبح من المفاهيم ذات ن في السنوات القليلة الماضية فكبير من قبل المتخصصين والباحثي

ي العديد من الغة في الدراسة المعاصرة للمعرفة عمومًا لما لها من تأثير واضح فاألهمية الب

 . واتخاذ القراراتوحل المشكالت  المجاالت كالذاكرة والدافعية والتحصيل الدراسي

األطفال األقل قدرة على التعلم وذوي صعوبات التعلم ال يمتلكون استراتيجيات ما وراء معرفة 

ى مساعدة معلميهم لتغيير االستراتيجيات واألساليب التي استخدموها من متطورة وهم بحاجة إل

أجل استخدام أساليب واستراتيجيات أكثر مالءمة لقدراتهم ولذلك فقد استقطبت عمليات ماوراء 

 .المعرفة لدى ذوي صعوبات التعلم االهتمام األكبر في السنوات األخيرة 

لذا ينظر إلى صعوبات تعلم حجر األساس الستمرار الطفل في التعلم, القراءة مرتكزًا  وتعد    

القراءة في المدارس بوصفها مشكلة خطيرة على كافة مستويات السلم التعليمي ألنها تؤدي للفشل 

. كما يعد الفهم القرائي من المدرسي وبذلك فهي تؤثر سلًبا على تقدم الطفل وتحصيله الدراسي

ات تأثيرًا على ذوي صعوبات التعلم, وهو أقلها قابلية للعالج فاألطفال أكثر المشكالت والصعوب
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الذين تم تدريبهم على مهارات التعرف على الكلمات ال يحرزون تقدمًا ملموسًا أو دااًل على 

اختبارات الفهم القرائي وتظل حاجتهم قائمة إلى تعلم االستراتيجيات الفعالة التي تساعدهم على 

 الفهم . 

نشأت فكرة الدراسة في استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة كأسلوب تدخل عالجي  من هنا
للتغلب على صعوبات تعلم القراءة )الفهم القرائي( لدى عينة من تالميذ الصف الخامس 

     اآلتية: األهداف وهدفت إلى األساسي.
لتطبيقها على تالميذ ذوي تصميم برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة  -1

 صعوبات تعلم القراءة )الفهم القرائي(.

مهارات الفهم القرائي ) مهارات فهم تعرف فاعلية البرنامج التدريبي بعد تطبيقه في تحسين  -2
الكلمة, ومهارات فهم الجملة, ومهارات فهم الفقرة, ومهارات تنظيم المادة المقروءة, 

 ألطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة.لدى اومهارات العالقات اللغوية ( 
 إعداد قائمة مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس االساسي. -3
 .إعداد مقياس الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس االساسي -4

 الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي : وتحددت مشكلة

الفهم  ت ما وراء المعرفة في تحسين مهاراتابرنامج تدريبي قائم على استراتيجيما فاعلية 
 القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة؟ 

 أدوات الدراسة:
 استخدمت الباحثة األدوات اآلتية:  
 أدوات فرز العينة  -أ 

مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم من إعداد مايكل بست وتقنين  -1
 (.2002الشريف )

 (.2004النسخة المعدلة تعريب وتقنين رحمة ) Ravenمقياس المصفوفات المتتابعة لرافن -2

 (.2002مقياس صعوبات تعلم القراءة. إعداد الزيات )  -3
 أدوات الدراسة: -ب 

 قائمة مهارات الفهم القرائي للصف الخامس األساسي. إعداد الباحثة  -1
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 إعداد الباحثةمقياس الفهم القرائي لتالميذ الصف الخامس األساسي.  – 2

الفهم القرائي لدى  اتقائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحسين مهار  تدريبيبرنامج  – 3
 إعداد الباحثةصعوبات تعلم القراءة. تالميذ الصف الخامس ذوي 

 نتائج الدراسة:
عها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من توصلت الدراسة إلى وجود فروق جمي -1

( بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية على 0000)
البعدي لصالح المجموعة  أبعاده ودرجته الكلية في القياس مقياس الفهم القرائي في جميع

 التجريبية. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من  -2

( بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس الفهم القرائي, في 0000)
 القياسين القبلي و البعدي لصالح القياسفي جميع أبعاده وفي الدرجة الكلية للمقياس, 

 البعدي.
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة راسة إلى أنه أشارت نتائج الد -3

(  في متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس الفهم القرائي 0.0%)
 بأبعاده و في الدرجة الكلية للمقياس بين القياسين القبلي والبعدي.

أفراد درجات متوسط في ( 0,0,توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4
مهارات فهم  - مهارات فهم الكلمة)على مقياس الفهم القرائي بأبعاده التجريبية  المجموعة

( مهارات العالقات اللغوية – مهارات تنظيم المادة –مهارات فهم الفقرة   -الجملة
 لصالح القياس التتبعي. بين القياسين البعدي والتتبعي.وبالدرجة الكلية 
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I 

The Summary 

The concept of thinking has emerged at the forefront of educational 

topics, and has become a development of thinking skills in children 

from the necessary and urgent requirements to keep up with the times, 

and should be the training and development of thinking in children in 

the early stages of life skills because it is the fundamental basis of 

learning for life. The effective education must be based on 

metacognition which includes teaching students how to think and how 

to raise motivation to learn, and this will only be achieved if the 

learner conscious cognitive its operations and be able to plan, monitor 

and evaluate the strategies and functions knowledge. The concept of 

metacognition in Falafel and Brown research has appeared in the early 

seventies of the last century and received considerable attention by 

specialists and researchers in the past few years became of critical 

concepts in contemporary study of knowledge in general because of 

its clear effect in many areas Such as memory, motivation and 

achievement academic and problem-solving and decision-making. 

At least children's ability to learn and people with learning difficulties 

do not own strategies beyond the advanced knowledge they need to 

help their teachers to change the strategies and methods they used in 

order to use the methods and strategies more suited to their abilities 

and that has attracted beyond the knowledge of operations at with 

learning the most attention difficulties in recent years. 

    The anchor reading the foundation stone for the continuation of the 

child's learning, so look at the difficulties of learning to read in 

schools as a serious problem at all levels of the educational ladder 

because they lead school failure and so they adversely affect the 

child's progress and school performance. It is also Reading 

Comprehension of more problems and difficulties impact on people 

with learning difficulties, which is the least treatable Children who 

have been trained to recognize words skills do not are making 



II 

significant progress or indicative of Reading Comprehension tests and 

remain their need list to learn effective strategies that will help them to 

understand.  

From here it originated the idea of the study in the use of knowledge 

beyond the therapeutic intervention strategies as a way to overcome 

the difficulties in learning to read (Reading Comprehension) among a 

sample of students of the fifth grade. And aimed at the following 

objectives: 

1. design a training program based on strategies beyond the 

knowledge to be applied to students with learning difficulties reading 

(Reading Comprehension). 

2. Know the effectiveness of the training program after its application 

in improving reading comprehension skills (the skills to understand 

the word, and understand the skills of sentence, and paragraph 

comprehension skills, organization skills and readable article, skills 

and linguistic ties) in children with difficulties in learning to read. 

3. Prepare a list of Reading Comprehension skills of fifth grade 

primary pupils. 

4. Preparation of Reading Comprehension scale the fifth grade 

primary pupils. 

The study identified a problem in the answer to the main question 

as follows: 

The effectiveness of the training program is based on strategies 

beyond the knowledge to improve the reading comprehension skills of 

students with difficulties learning to read? 

Tools of the study: 

  The researcher used the following tools: 

A - sort sample tools 

1. Scale estimate the behavior of the pupil to sort the cases of 

learning difficulties by Michael Best and rationing Sharif (2007). 
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2. row matrices measure of Raven Raven amended version 

Arabization and legalize mercy (2004). 

3. Scale difficulties learning to read. Zayat preparation (2008). 

B - study tools: 

1. List Reading Comprehension fifth grade basic skills. Prepared 

by the researcher. 

2. Reading Comprehension for the fifth grade students scale. 

Prepared by the researcher. 

3. Training program is based on strategies beyond the 

knowledge to improve the reading comprehension skills of 

fifth-grade students with learning difficulties reading.  

Prepared by the researcher Results of the study: 

1. The study found the presence of all differences statistically 

significant at the level of significance is less than (0.05) 

between the mean scores of members of the control group and 

the experimental group on the reading comprehension in all its 

dimensions measure college degree in the dimensional 

measurement for the experimental group. 

2. The results of the study indicated that there are statistically 

significant differences at the level of significance is less than 

(0.05) between the mean scores of the experimental group of 

Reading Comprehension scale, in all its dimensions and in the 

total score of the scale, in the two measurements tribal and 

posttest for the benefit of telemetric. 

3. The results of the study indicated that there is no statistically 

significant differences at the level of significance (0.5%) in the 

average grades members of the control group of Reading 

Comprehension scale and dimensions in the total score of the 

scale between the two measurements pre and post. 


