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 شكر وذًدٍر...

نٌ أن أذوجةةةةةد تاةةةةةا و رلر ةةةةةانٌ و ةةةةةا   شةةةةةكرً  يف هناٍةةةةةح لةةةةةسر ر   ةةةةة  ٍ ةةةةةرّ    

 ميَةةةح د يل لةةةد ذوجَ ةةةاخ أراملةةةا يدلةةةح ةةةد أ ٍةةةة   ةةةا    ر ةةةدررو رملشةةةر  وذًةةةدٍرً    

 . ري يدوج و س د يل حَث ران ,و ل َح  ون ذًاري

رمل ايشةةةح  رهضةةةل   يثةةةو   كةةةَ    أل ضةةةان   ةةةح  أذًةةةدز ل ٍةةة  ر شةةةكر ور حةةة رز   ر ةةةا 

 ر رسا ح، و سدرن ر  اح ور روجَ اخ ر  ل َح،  رح ني رمل روى ر  ل ٌ هلا.

)لةةةةد لد سةةةةني،     مجَةةةةع ر  ةةةةاللني  ج ٍةةةة  ر شةةةةكر ور رًةةةةدٍر ور  ر ةةةةان   ر ةةةةا أذًةةةةدز  

ملةةةا يةةةدلو  ، ر ل  رألساسةةةٌ يف ظا دةةةح  لشةةةىلةةةدر ل ر ةةةولةةةد رن، ولرشةةةدٍد نه ةةةَني  يف 

)ذالةةةةسج  د، ورةةةة  رربةةةة  ةةةبر   رمل ةةةرًث  وٍا َ ةةة    ل ًطةةةع ر ةةة دري   نلةةةد ذ ةةة َاخ وذ ةةةاو   

ٌ   ر اةةةل ر ررتةةةع لةةةد  َ ةةةح ر د رسةةةح رربا َةةةح       ، وحًةةةا  ر ةةةسٍد رةةةانور جةةة نر   ةةةا ا  يف   ةةة

 .ل  رر  ج َد ل د جناحٌ

تكةةة  ر  ةةةاللني  َةةةد ملةةةا  -رلَةةةح ر  تَةةةح  -شةةةكر ور حةةة رز هلةةةسر ر اةةةر  ر  دةةةَ  ورةةة  ر 

 .لد ج د أوصلين     رثاخ ر  جا  يدلو 

 

 ر ثاح ح
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 ...رإللدرن

ألةةةدً   لةةةةٌ رملرور ةةةةع وتكةةةة   جةةةة  ورحةةةة رز    شةةةة درن ر ةةةةَ  ر  رتةةةةٌ   

ر  ةةةو ً و ر رحةةةي رألتطةةةا  ر ةةةسٍد هت  ةةةور ترضةةةحَاو  رأللةةة  ورربَةةةاج..، وصةةة  ور     

رربا ةةةةةر ورمل ةةةةةرًث   ثلةةةةةدنا ر  َةةةةة  ر  دةةةةةَ  ر ةةةةةسً   انةةةةةا،   ةةةةة ر ا ، و انةةةةةا،   

    ح َد، وتا ك ري أ طانا، ول  ا أ طَ ا  يلَ ...

 ئٌ    ور دً َّر لسٍد  تَانٌ وذ ثا يف   ب حَاذٌ:وأ  ُّ  لدر

 )أتٌ و ألٌ 

ظةةةةرو   ورةةةة  رربةةةةة    لةةةةد  اشةةةةا ل ةةةةٌ أٍةةةةاز  رحةةةةٌ وح نةةةةٌ، و  ةةةةا       

 سر د يوذٌ و  ر ذٌ:  رسيت و  ٌ، ولد حثّ  ا أ

 )هتوجٌ ورتين .

 و   ر  لد ٍهر   هرحٌ وحي ن رب نٌ..

 و   ر  لد ٍر  ي يل ر   ا ج..  

 وأصديائٌ  وذٌ )  

 ر ثاح ح     
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 :الدراسة وموضوعها مةمقد   -
عدة دول في باىتمام غير مسبوق عمى المستوى العالمي و صعوبات التعمم في وقتنا الراىن حظيت 

التي تتجمى في  تمك الصعوبات السمبية التي يمكن أن تترتب عمىفي سبيل الحد من اآلثار وذلك عربية، 
جع عمى البحث في يشونفسية واجتماعية..إلخ لدى التالميذ الصغار، ومما سموكية مشكالت أكاديمية و 

مستوى ذكاء وقدرات عقمية من يتمتعون بصعوبات التعمم االىتمام المتزايد بيذه الفئة من األفراد كونيم 
رغم ذلك فيم يواجيون صعوبات نوعية في مقرر دراسي أو ، و مستوى متوسط أو فوق المتوسط أحياناً 

 .بإمكان أقرانيم العاديين تعممو وفق مستوى قدراتيم العقميةيكون مقررات دراسية مجموعة 
ويعتبر ميدان صعوبات التعمم من الميادين الحديثة نسبيًا في التربية الخاصة إذ يمكن إرجاع بداياتو 

 المحددةغير أن والدة مصطمح صعوبات التعمم لقرن العشرين، إلى نيايات القرن التاسع عشر وبداية ا
(Specific Learning Disabilities )حيث كان فترة الستينيات من القرن الماضي،  تعود إلى
-35ص، 8887)الزيات، صطمح عمى تمك الفئة من التالميذ من أطمق ىذا الم لأو  (صامويل كيرك)

ت العديد من التعريفات المتنوعة التي قدمت لصعوبات التعمم من خالل الييئا ت. كما ظير (46ص
كالمجنة الوطنية المشتركة  ،الحكومية المتنوعة والمنظمات المينية المتخصصة وغيرىا من المجان

حظي مجال صعوبات ع مصادر االىتمام واختالف أىدافو، عمى تنو  ، وبناءً (NJCLD)لصعوبات التعمم 
فات إال أنيم التعمم بتعريفات كثيرة ومتعددة، لكن وعمى الرغم من اختالف العمماء في صياغة التعري

أبو )يتفقون عمى معظم العناصر في التعريفات وكذلك عمى خصائص التالميذ الذين لدييم صعوبات تعمم 
يمكن تعريف صعوبات التعمم إذ  .(Sacks & Silberman, 2008, p162(؛ )84، ص1008نيان، 

واستخدام المغة  فيمبأنيا اضطرابات في واحدة أو أكثر من العمميات النفسية األساسية التي تتضمن 
والقراءة أو  والتي تبدو عمى شكل اضطرابات في االستماع والتفكير والكالم ،المكتوبة أو المغة المنطوقة
الخط(، أو العمميات الحسابية، والتي ال تعود إلى أسباب تتعمق باإلعاقة العقمية الكتابة )اإلمالء، التعبير، 

الشريف، )؛ (80، ص1001)العبد المطيف، اع اإلعاقات رية أو غيرىا من أنو أو السمعية أو البص
متنوعة يمكن تمخيص المفاىيم والعناصر األساسية لمتعريفات ال (ليرنر)حسب بو  (.88، ص1002

 لصعوبات التعمم فيما يمي:
 اين الكبير بين القدرة والتحصيل.التب -8
 ي والكتابة والحساب.والفيم القرائالفشل األكاديمي أو الصعوبات األكاديمية وخاصة في القراءة  -1
 د اضطرابات في العمميات النفسية.وجو  -2
، 1008تعمم ليست ناجمة عن إعاقات أخرى )السرطاوي، يعني أن صعوبات الاالستبعاد الذي  -3
 (.Sacks & Silberman, 2008, pp162-163)؛ (32-38ص ص

التعمم اختالفًا كبيرًا جدًا، وذلك بسبب وتختمف التقديرات حول أعداد أو نسب األطفال ذوي صعوبات 
عدم وضوح التعريف من جية، وبسبب عدم توفر اختبارات متفق عمييا لمتشخيص، ففي حين يعتقد 
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يعتقد آخرون أن النسبة قد تصل إلى (، %8)بعضيم أن نسبة حدوث صعوبات التعمم ال تصل إلى 
، 8886)الخطيب والحديدي،  (%2إلى  %1ال أن النسبة المعتمدة عمومًا تتراوح بين )، إ(10%)

 (.70ص
نمائية ومن جية أخرى تتعدد مظاىر صعوبات التعمم والتي يمكن تقسيميا إلى صعوبات تعمم 

(Developmental Aspects ؛ وصعوبات تعمم) في التحصيل الدراسيأكاديمية (Academic 

Achievement Aspects ) ،ذا  (.87، ص1007نبيان، )؛ (78، ص1003)الروسان وآخرون وا 
يتسمون المصابين بيا ر في األداء الوظيفي لممخ فإن ترجع إلى قصو نت صعوبات التعمم في أساسيا كا

بدءًا من االنتباه وحتى التفكير وحل مميات العقمية المعرفية المختمفة، بقصور في واحدة أو أكثر من الع
ل المعرفي لممعمومات من جانبيم، ومن األكثر وىو األمر الذي يؤثر سمبًا عمى مستوى التمثي ،المشكالت

احتمااًل بالنسبة ليم أن يكونوا في مستوى أدنى من ذلك التسمسل اليرمي الذي تمثمو العمميات األكثر 
وىذا ينعكس (. 3-2صص ، 1007باسم التمثيل المعرفي لممعمومات )محمد، تعقيدًا والمعروفة 

الذين التعمم المتعمقة بالفيم القرائي شكالت في صعوبات بالضرورة عمى األطفال الذين يعانون من م
( %70)حيث قد تصل نسبتيم إلى أكثر من  ،يمثمون نسبة كبيرة من التالميذ ذوي صعوبات التعمم

(Lyon, 1995, p5120) ،؛ (78، ص1001؛ )برغوث(Wiseheart et al, 2009, p152.) 
وىذه الرموز  ،يتمقاىا القارئ عن طريق العينتتضمن القراءة تفسير الرموز التي من جية أخرى و 

ىناك عمميات نفسية معقدة بدرجة والربط بين الخبرة الشخصية والمعاني، وبالتالي  تتطمب فيم المعاني،
فالمفيوم المعاصر لمقراءة ال يقتصر فقط عمى االىتمام بالشكل ة بالقراءة جعمتيا أكثر تعقيدًا، كبيرة مرتبط
تجابة الفيزيولوجية لما ىو مكتوب، بل يتعداه إلى االىتمام بالناحية العقمية التي يتم أي االس الميكانيكي،

عممية معقدة تشمل أكثر من التعرف عمى كمن خالليا تفسير المعنى وتشمل التفكير واالستنتاج بالقراءة 
عوبات (. أما ص82-81ص ، ص1005)أحمد، يتعداه لفيم المعاني والعبارات  الكممات المطبوعة، بل

دراك ما  ةالمقروءالمادة الفيم القرائي فتشير إلى قصور في فيم  المعاني من عالقات بين تتضمنو وا 
يستخدم مصطمح ضعف الفيم القرائي لوصف حيث  (.171، ص1001)ممحم، واألفكار والخطأ المفظي 

 لفيم أو استخدام المغة األطفال الذين يبدون انحرافًا عن المتوسط في واحدة أو أكثر من العمميات الالزمة
الحركية، وبالمقابل فيم يعانون من و  الحسيةو  في قدراتيم العقميةكونيم عاديين المنطوقة أو المكتوبة، رغم 

يؤدي بنياية  بصورة خاصة، ممام الفيفي عمى قدرتيم و  ،بصورة عامة التعممعمى تؤثر مشكالت إدراكية 
 .(Hallahan & Kauffman, 2003, p54) يم الدراسيتحصيمالمطاف إلى انخفاض مستوى 

مما يستعدي  ،في فيم النصوصواجيون ضعفًا الفيم القرائي ياألطفال ممن يعانون من صعوبات إن 
الفيم الفعال ال يأتي الفيم القرائي لدييم، فميارات بيدف تحسين التدريس المباشر تطبيق استراتيجيات 

 ,Cubukcu) ؛(668، ص1005)السميمان، تمد عمى التعميم المعرفي المباشر بشكل تمقائي، لكنو يع

2008, p3( ويشير .) صعوبات التعمم يعانون من ضعف القدرة عمى ة ذ( إلى أن تالم8002عبد اهلل
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يعانون من كما استيعاب المعمومات، وعدم الدقة في ترميز المعمومات وتجييزىا وتمثيميا وتخزينيا، 
فضاًل عن قصور في تجييز المعمومات والمشكالت في  ،العمميات العقمية المعرفية المختمفةقصور في 

، 1007خدام وتوظيف المعمومات المختمفة )عبد اهلل، التمثيل المعرفي ليا فيجدون صعوبة في فيم واست
تجييز المعمومات صعوبات التعمم في  ةذ( أن القصور في قدرة تالم8002شمبي )وتؤكد (. 83ص

صعوبة في  ، ومن ثمالمعرفي لممعموماتالتمثيل عمميات  في إلى سطحيةبيم قد يؤدي  ،ومعالجتيا
 (.83، ص1008)شمبي، الحقًا  وتوظيفيا بفعالية ،واالحتفاظ بيا ،فيميا

وجود و التمميذ عمى دافعية يعتمد بشكل رئيسي النجاح في عممية فيم األفكار المقروءة وترى الباحثة أن 
 من جانب آخر عمى مياراتو، كما يعتمد في بنيتو المعرفية المفاىيمعممية تمثيل في لديو خمفية أساسية 

االستراتيجيات استخدام فاعميتو في ، وعمى في مضمونيا المعرفي إدراك الكممة والقدرة عمى التفكيرفي 
ت المعرفية لدى التالميذ ذوي ونظرًا لوجود قصور في مثل ىذه المكونات أو العممياالمعرفية المناسبة، 

لدييم، وزيادة احتمال معاناتيم من قصور في مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات  ،صعوبات التعمم عامة
يصبح من األكثر احتمااًل أن يكون بإمكاننا الحد منو وتحسينو نسبيًا عن طريق البرامج التربوية المناسبة 

سن في مما قد يترتب عميو تحقيق قدر ممموس من التح ،غرضالتي تعمل في األساس عمى تحقيق ذلك ال
ستراتيجيات المعرفية استخدام االمستوى الفيم القرائي لدييم، لذلك كان ىدف الدراسة الحالية وموضوعيا 

ياغة ص األسئمة،صياغة وطرح  االستيعاب، جمع وتمخيص المعمومات، ستماع والتركيز،االالتالية )
صعوبات ة ذنَّ تالمإلى أ (8002 اهلل عبد) يشيررفي(. إذ التنظيم الذاتي المع التقييم، االستنتاج، األفكار،

 ،وتمثيميا ،وتجييزىا ،وعدم الدقة في ترميزىا عف القدرة عمى استيعاب المعمومات،التعمم يعانون من ض
يز المعمومات تجيفي  قصور  و مميات العقمية المعرفية المختمفة، يعانون من قصور في العكما  وتخزينيا،

 فيجدون صعوبة في فيم واستخدام وتوظيف المعمومات المختمفة )عبد ،في التمثيل المعرفي ليا مشكالت  و 
( أن القصور في قدرة ىؤالء التالميذ عمى تجييز المعمومات 8002شمبي . وتؤكد )(83ص ،1007 اهلل،

يمي ذلك صعوبة في  ،من جانبيمثيل المعرفي لممعمومات التمفي إلى سطحية بيم ومعالجتيا قد يؤدي 
 (.83ص ,1008 )شمبي, وتوظيفيا بفعالية ،واالحتفاظ بيا ،امييف

 ،صعوبات التعمم عامةة ذالمعرفية لدى تالم في مثل ىذه المكونات أو العمميات رقصو  ونظرًا لوجود
يصبح من األكثر احتمااًل أن  ،في مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات وزيادة احتمال معاناتيم من قصور  

نسبيًا عن طريق البرامج التربوية المناسبة التي تعمل في األساس عمى  اوتحسيني ايكون بإمكاننا الحد مني
، من التحسن في مستوى الفيم القرائي لدييم مما قد يترتب عميو تحقيق قدر ممموس ،تحقيق ذلك الغرض

فعالية برنامج تدريبي قائم عمى االستراتيجيات )ب ية:يمكن تحديد موضوع الدراسة الحال ومما سبق
في تنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم في الفهم  المعرفية
 (.القرائي
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 :شكمة الدراسة ومسوغاتهام -أوالً 
الفيم القرائي مشكالت كثيرة في سنوات الدراسة، ويعود ذلك في صعوبات تعمم ة ذيواجو معظم تالم

منيم وفق قدراتيم جزء كبير منو إلى المتطمبات المدرسية التي تفرض عمييم أن يحققوا اإلنجاز المتوقع 
وبالتزامن مع وجود ، أخرى إضافة إلى التقيد بالمعايير السموكية من جيةالعقمية في الجوانب األكاديمية، 

)الشريف، ؛ (80، ص1001)العبد المطيف، االضطراب في العمميات النفسية النمائية ظاىر بعض م
عمى نجاحيم  يؤثريمكن أن وبالتالي  ،مما قد يعيق عمميات االستيعاب والفيم لدييم (،88، ص1002

تعمم مأكثر فئات التربية الخاصة حاجة لي صعوبات الفيم القرائة ذوتحصيميم األكاديمي، إذ يعتبر تالم
ستراتيجيات تمك االقدرتيم عمى استخدام تتمثل في عدم األساسية مشكمتيم رفية، فمعالستراتيجيات وفق اال
استخدام تمك و قابمية لتعمم من لدييم ما الرغم من، ببنفس المستوى الموجود لدى أقرانيم العادييفعالة بطريقة 

ضعف القدرة أن أىم أسباب عدد من الباحثين االستراتيجيات إذا قدمت ليم بالطريقة المناسبة، ويعتقد 
صعوبات في معالجة بترتبط صعوبات التعمم ة ذلدى تالم استراتيجيات الفيم القرائيواستخدام تعمم عمى 

ىذه الفئة في  سمبًا عمى قدرة تنعكس صعوبات التعممإذ  (.581، ص1003)خطاب، المعمومات لدييم 
التمثيل المعرفي في ون مستوًى منخفضًا وغير كفء يبدفيم ميارات التمثيل المعرفي لدييم، تفعيل 

جو عمى و  النجاح األكاديميمن و  ،مما قد يحرميم بالتالي من النواتج المعرفية عموماً  ،لممعمومات
في أدائيم األكاديمي بشكل عام  ، وفيلدييمالفيم القرائي تحصيل ، ويترتب عمى ذلك تدني في الخصوص
عمقًا تأخذ ىذه المشكمة منحى أكثر في السنوات الدراسية الالحقة (. و 88، ص1007)محمد، باقي المواد 
القرائي، حيث أشارت دراسة  صعوبات الفيم ذين قد يعانون منبة األطفال الاالعتبار نسإذا ما ُأخذ ب

من أطفال المدارس لدييم صعوبات  (%80)أن ( ماليزيا)في ( التي أجريت 8002حسني وجمال الدين )
إلى آثار أدى قد تمقى طرق تعميم عالجية مناسبة، مما  منيمالقرائي، وأن عددًا قمياًل  القراءة والفيمفي 

إدواردز ) كما أشارت دراسة(. Husni & Jamaludin, 2009, p64نفسية سمبية لدى ىؤالء التالميذ )
يذ ممن تالمالدى إلى التجارب السمبية ل (Gray 2008)جراي الواردة في دراسة ( وكوفاكس وجيرماثي

العالية بالنفس الثقة  ذووىوبون حتى الطمبة المو  إذ تبين أنوائي، الفيم القر تعمم يعانون من صعوبات 
 ًا ما ينظر إلييم عمى أنيم منوغالب ،خالل سنوات الدراسةالمعاممة غير العادلة، واإلىمال  يختبرون
ون ر صعوبات القراءة يفتقة ذ( أن تالم2222الزيات )كما يرى (. Gray, 2008, p. 117) الذكاء خفضو

إلى الدافع لمقراءة، بسبب ضآلة الحصيمة المعرفية التي يستوعبونيا من ناحية، وبسبب شعورىم بالقمق 
دييم اتجاىات األمر الذي ينمي ل ،والتوتر الناشئ من ضعف فيم المادة موضوع القراءة من ناحية أخرى

 (.333، ص8887)الزيات، بشكل خاص القراءة عممية سمبية نحو 
)فك الترميز، ىما أساسيين كونين م –معرفية كعممية عقمية  -عممية القراءة من جية أخرى تتضمن و 

 ,Joshi, 2003)ال يمكن تطور أحدىما دون تطور اآلخر  نالمكونان مترابطان ذاوى (،الفيم المغوي

p250 .)التي تتضمن ميارتي التعرف قروءة جزءًا من القراءة الصامتة وتعتبر صعوبة فيم المادة الم
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في  اً ضعفتضمن والتي ت، المادة المقروءةمشكالت في فيم من ، وىنا يعاني تالمذة صعوبات التعمم والفيم
خراج المعنى من السياق ار المقروءة، وتذكر وتنظيم األفك ،عمميات الربط الصحيح بين الرمز والمعنى، وا 

يعد إذ  (.27-26صص ، 1007واستخداميا في األنشطة الحاضرة والمستقبمية )عماد، ف ىذه األىدا
ذا لم يتم ، تالمذة ىذه الفئةعمى التعميمية تأثيرًا الصعوبات من أكثر الفيم القرائي  تدريبيم عمى ميارات وا 

تقدمًا ممموسًا في قد ال يحرزون لدييم، فإنيم ىذه الميارات لم يتم معالجة التعرف عمى الكممات، و 
عمى الفيم والتدرب عمييا تعمم االستراتيجيات الفعالة التي تساعدىم الفيم القرائي، وتظل حاجتيم ل اختبارات
الفيم القرائي عممية معرفية تعتمد عمى خبرات القارئ وخمفيتو المعرفية أو بنائو المعرفي، وعمى قائمة، ف

-358صص ، 8887)الزيات، مة في النص موضوع القراءة القائ لمتراكيب المغوية ةالمعرفة المالئم
 ..إلخ،وتوظيفيا ،وتمثيميا ،تؤثر صعوبات الفيم القرائي بشكل كبير عمى استيعاب المعموماتإذ  (.352

 & Miller) وقد يعود ذلك إلى مشكالت في الوعي الفونولوجي ومشكالت في الذاكرة والترميز

Kupfermann, 2009, p13)نكاتز وآخريع مع ما أوردتو دراسة ، وىذا يتقاط (Catts et al, 2003 )
ييز الكممات، واالستماع، والذاكرة وتم ،صعوبات الفيم القرائي لدييم مشكالت في الفيمتالمذة من أن 

(Catts et al, 2003, pp151-164).  إلى ارتباط صعوبات في دراستو ( 8006محمد )أشار حيث
، 4، ص1005واإلدراك..إلخ )محمد،  ،والتذكر ،المؤشرات المعرفية كاالنتباهن مالفيم القرائي بالعديد 

حسن مستوى التمثيل المعرفي لدى إلى أن تذات الباحث في دراسة أخرى لو في حين أشار (. 35ص
، ص 1007ذاتو )محمد، الفيم القرائي يرتبط بزيادة التحسن في مستوى الفيم القرائي ة صعوبات ذتالم
أن التالميذ األقل مستوى في فييا ( التي تبين 8006السميمان )دراسة نتائج وىذا يتقاطع مع (. 5-8ص

قد يستخدمون استراتيجيات أو  الفيم القرائي،بمتعمقة القراءة لدييم أساليب خاطئة في العمميات المعرفية ال
(. 2، ص1005السميمان، ة )مذات أثناء القراءخاطئة لتطوير مراقبة أو قد يتجيون نحو معرفية خاطئة، 

صعوبات التعمم بحاجة عمى تعمم استراتيجيات معرفية أن تالمذة إلى ( Rottman) روتمانيشير حيث 
جديدة، وتعتبر كل أخرى أثر التدريب إلى مواقف تدرب عمى نقل االستيعاب لدييم، والعمميات لتسييل 

تمك أىم ( االستخدام أو التوظيف)الحفظ، التخزين، التصنيف، التوليف، التوليد، من ميارات 
فق و تالمذة صعوبات الفيم القرائي  . فتدريب(185ص، 1003االستراتيجيات المعرفية )خطاب، 

ىذه الفئة من ذوي الحاجات الخاصة، السيما أفراد التعامل مع المعرفية من أىم وأحدث طرق  األساليب
 .(84، ص8887)الزيات، ما يتعمق بصعوبات الفيم القرائي في

ق لكي يتعمموا القراءة بطر صعوبات الفيم القرائي يجب أن يتمقوا تعميمًا مباشرًا ومنظمًا ة ذإن تالم
لذا ترى الباحثة ضرورة  لدييم الحقًا،أفضل، ألن ذلك التدريب ىام في تحسين االستيعاب والفيم القرائي 

وىذا ىو االستراتيجيات المعرفية، قائم عمى  ،صعوبات الفيم القرائييناسب تالمذة إعداد برنامج تدريبي 
من  يناسب تالميذ الصف الرابع األساسيلىذا البرنامج تصميم إلى ىدف الدراسة الحالية التي ستسعى 

عمى تنمية يعمل ىذا البرنامج من المتوقع أن ، فلفيم القرائي في محافظة مدينة دمشقاذوي صعوبات 
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في زيادة الذي أحدثو  حجم األثرو  ثم اختبار فعاليتومن لدييم، و  مستوى تمثيميم المعرفي لممعمومات
عميو يمكن تحديد مشكمة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيسي و فيم القرائي لدى ىؤالء التالميذ، مستوى ال

برنامج تدريبي قائم عمى االستراتيجيات المعرفية في تنمية مستوى التمثيل المعرفي فاعمية ما  التالي:
 ؟. الميذ ذوي صعوبات التعمم في الفهم القرائيلممعمومات لدى الت

 أهمية الدراسة: -ثانياً 
 التالية:الرئيسية ترجع أىمية ىذه الدراسة إلى النقاط 

من مستوى الصف  صعوبات التعمموىم تالمذة ذوي الحاجات الخاصة ىامة من  شريحةاستيداف  -8
لمراحل اعمى لتعمم في اساسية األ ةحمالمر ومن المعروف دور لتعميم األساسي، الرابع لمحمقة الثانية من ا

 الميارات المعرفية األساسية.في تنمية واستخدام الالحقة ة يالتعميم
برنامج تدريبي قائم عمى الدراسة الحالية من الدراسات النوعية التي استيدفت تصميم تعتبر  -1

الصف الرابع األساسي  ةذالمعرفي لممعمومات لدى تالمالتمثيل االستراتيجيات المعرفية في تنمية مستوى 
عوبات التعمم في الفيم القرائي، وذلك النعدام مثل ىذه الدراسات عمى المستوى المحمي، وقمتيا ذوي صمن 

 .عمى المستوى العربي واألجنبي )بحسب عمم الباحثة(
لتمثيل المعرفي لممعمومات رات االدور اليام لمياطبيعة الدراسة الحالية التي تيتم بكشف فاعمية  -2

 .بوجو عام النجاح األكاديمي في، و ل الدراسي والنواتج المعرفية بوجو خاصفي رفع مستوى التحصي
أىمية البرنامج التدريبي المصمم في الدراسة الحالية في تمكين تالمذة صعوبات التعمم من  -3

فيم )في مجاالت مقراءة المعرفية األساسية ل الميارات الوصول إلى المستوى المطموب في تعمم واستخدام
(، وذلك باستخدام معنى الكممة، فيم معنى الجممة، فيم معنى النص، إدراك العالقات، إدراك المتعمقات

االستماع والتركيز، جمع وتمخيص المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح )التالية االستراتيجيات المعرفية 
( أسوة بأقرانيم العاديين، تمييدًا االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي لممعرفةاألسئمة، صياغة األفكار، 

 لدمجيم األكاديمي والتربوي ضمن الصف العادي في المراحل التعميمية الالحقة.
مى تعرضيم لخطر التعمم عصعوبات ة ذالتمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالميعمل تدني مستوى  -4

وىو األساس لمعديد من  ،الفيم القرائية منيا األداء الضعيف في ميارات مشكالت سموكية وأكاديمي
 المشكالت األكاديمية الالحقة.

تدريبية تسيم في التخطيط لمبرامج الأىمية ما تفضي إليو الدراسة الحالية من توصيات يمكن أن  -5
األىمية من أثر بالغ الفيم القرائي لدى التالميذ الصغار، وذلك لما لو صعوبات معالجة أثر التي تستيدف 

 دمج أفراد ىذه الفئة من الناحية التربوية واالجتماعية.في 
ضافة ما ىو جديد في مجال تنمية متواضعة من الباحثة إلمحاولة  -6 غناء المكتبة العربية وا 

يناسب تالمذة لاستراتيجيات التمثيل المعرفي ام الميارات المعرفة األساسية في الفيم القرائي باستخد
 .صعوبات التعمم
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 أهداف الدراسة: -ثالثاً 
التمثيل المعرفي برنامج تدريبي قائم عمى االستراتيجيات المعرفية في تنمية مستوى تصميم  -8

 .الفيم القرائيذوي صعوبات الصف الرابع األساسي من  ةذلممعمومات لدى تالم
ة ذالتمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالمفي تنمية مستوى  التعّرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي -1

، والبعدية المباشرة، ةات القبميمقارن، بإجراء الالفيم القرائيالصف الرابع األساسي من ذوي صعوبات 
الفيم القرائي  –التطبيق في مجالي )التمثيل المعرفي ومكوناتو بعد مرور شير من انتياء والبعدية التتبعية 

 ومكوناتو(.
 فرضيات الدراسة: -رابعاً 
( بين متوسطات 0,04ال يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى داللة ) الرئيسية األولى:الفرضية  -8

مستوى التمثيل  عمى مقياسي المباشر وفق أدائيم رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعد
 المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.

( بين متوسطات 0,04ال يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى داللة ) الرئيسية الثانية:الفرضية  -1
مستوى التمثيل  مقياسرتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي المباشر وفق أدائيم عمى 

 المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.
( بين متوسطات 0,04ال يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى داللة ) الرئيسية الثالثة:الفرضية  -2

مستوى  دي التتبعي وفق أدائيم عمى مقياسرتب المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي المباشر والبع
 ت لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.التمثيل المعرفي لممعموما

( بين متوسطات 0,04ال يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى داللة ) الرئيسية الرابعة:الفرضية  -3
رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي المباشر وفق أدائيم عمى اختبار الفيم القرائي 

 لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.
( بين متوسطات 0,04ال يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى داللة )  الرئيسية الخامسة:الفرضية  -4

رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي المباشر وفق أدائيم عمى اختبار الفيم القرائي لكل 
 مجال فرعي ولمدرجة الكمية.

( بين متوسطات 0,04داّل إحصائيًا عند مستوى داللة ) ال يوجد فرق الرئيسية السادسة:الفرضية  -5
رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي التتبعي وفق أدائيم عمى اختبار الفيم 

 القرائي لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.
 :مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية -خامساً 

الطبعة الرابعة  -الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقميةحّددىا : صعوبات التعمم -2
أو أكثر من المجاالت  بانخفاض التحصيل الدراسي في واحد (DSM-IV-TR 2000المعدلة )
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األكاديمية )قراءة، كتابة، تعبير كتابي، رياضيات( بناًء عمى أداء التمميذ عمى اختبار فردي ُمقنَّن، يكون 
ن المتوقع مقارنًة بالعمر الزمني، والقدرات العقمية، والذكاء العام، مما يعيق النشاط فيو التحصيل أقل م

المدرسي ومتطمبات الحياة اليومية، وال يكون انخفاض التحصيل ىذا ناتجًا عن عوامل بيئية )اختالف 
قة )حسية، أو المغة وعوامل ثقافية، أو التعميم غير الكافي وغير المناسب(، وال يكون ناتجًا عن أي إعا

تخمف عقمي(، بل يرتبط انخفاض التحصيل باضطراب واحدة أو أكثر من العمميات النمائية )إدراك 
بصري، أو إدراك سمعي، أو نقص انتباه، أو ذاكرة، أو المغة( التي تختمف شدتيا من فرد آلخر، ويمكن 

أو اضطرابات التوافق أن ترتبط صعوبات التعمم باالضطرابات االجتماعية )تدني مفيوم الذات، 
االجتماعي، أو اضطراب التواصل االجتماعي، أو االندفاعية، أو فرط النشاط، أو العدوان(، وتنتج 
صعوبات التعمم )بشكل غير مؤكد( عن عوامل وراثية، أو والدية، أو اضطرابات عصبية، أو حاالت 

 ,DSM-IV-TR( المنكسر" )Xتسمم والدية )بالرصاص، أو متالزمة الكحول الجينية( أو متالزمة )

2000, pp50-51.) 
تتضمن دى التمميذ أثناء القراءة، و تمك الصعوبات النوعية التي تظير ل :القراءة تعمم صعوبات -8

التي و الذاكرة أو التفكير أو المغة، صعوبات نمائية في واحدة أو أكثر من عمميات االنتباه أو اإلدراك أ
( أثناء القراءة، أو تعيق عممية الفيم Decodingأو فك الشفرة )تعيق عممية التعرف عمى الرموز 

المتضمنة في الكممات أو التراكيب المغوية في  ي( لألفكار أو المعانComprehensionواالستيعاب )
النص المقروء، وال يعاني تمميذ صعوبات القراءة في مستويي فك الشفرة أو الفيم واالستيعاب أو كمييما 
من إعاقة سمعية أو بصرية أو تخمف عقمي، وتكون قدراتو العقمية من مستوى فوق المتوسط، لكن 

 & Goughالعاديين في الصف بشكل دال دون المتوسط ) تحصيمو في القراءة أدنى من أقرانو

Tunmer, 2007, pp7-9.) 
تمميذ من مستوى ائيًا في الدراسة الحالية بأنو إجر  عرفي :ئيقرافهم الال تعمم صعوباتتمميذ  -3

ذكاء )المصفوفات المتتابعة  اختبار في المتوسط عن ذكائو درجة تقل الالصف الرابع لمتعميم األساسي، 
درجة دون المتوسط في اختبارات )الفيم  عمى ويحصل(، 1003لرافن( المعير عمى البيئة السورية )رحمة 

اري عمى األقل وفق المتوسط بحدود واحد انحراف معي من أقل درجةوعمى (، 8887القرائي لعجاج 
 حركية أو عقمية أو حسية إعاقة أي يعاني وال ،)مستوى التمثيل المعرفي إعداد الباحثة( معايير مقياس

 DSM-IV-TR)في الـئي وفقًا لممعايير الواردة القرافي الفيم  تعمم صعوبات ذو أنو عمى ويصنف

2000). 
 Cognitive)التمثيل المعرفي ( piaget 1963) بياجيه يعرفالتمثيل المعرفي:  -4

Representation المنبيات إلى مخططات أو أنماط سموكية""عممية تحويل المثيرات أو ( بأنو 
(Piaget, 1963, p64 كما .) برونريعرفو (Bruner 1974 بأنو ) عممية يتم خالليا تعديل"

أما  (.848، ص1081نقاًل عن القيسي وعبد الخالق، المعرفية لمفرد" ) تالمنظومات أو المنبيا
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أو التفكيري الذي ينتج عنو فعل مبطن" "األداء الذىني ( فيعرفو بأنو Veygotsky 1978) فيجوتسكي
(Veygotsky, 1978, P22.)  التمير وستيفنزأما (Latimar & Stevens 1997 فيعرفانو بأنو )

 ستخراج رموز شاممة بدون تحميل مسبق ومتفق لعنصر الحدث أو الموضوع"ال"إمكانية اآلليات المعرفية 
(Latimar & Stevens, 1997, p13).  سولسوأما (Solso 1995 ) فيعرف التمثيل المعرفي

ي بناء ترميز أو تشفير لممعمومات التي يكتسبيا الفرد، ثم ربطيا بالمعمومات السابقة فلممعمومات بأنو "
ا الخام التي قدرة الفرد عمى تجييز وتحويل المعرفة المستدخمة من صورتي الفرد المعرفي أو ذاكرتو، أي

ة شكمية كاألشكال في صياغة رمزية كالكممات والرموز والمفاىيم، أو صياغسواء أكانت يتم استقباليا بيا، 
، إلى العديد من الصور واالشتقاقات كالمعاني واألفكار والتصورات الذىنية، وذلك عن والرسوم والصور

 طريق الترابط والتمايز، والتكامل والتوليف بينيا حتى يتم ربطيا بما لديو من أبنية معرفية لتصبح جزءاً 
 (.Solso, 1995, p132) منيا

عبارة عن دمج  :وفي ضوء ما سبق ُيمكن تعريف التمثيل المعرفي إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنه
عمى تجييز وتحويل المتعمم قدرة ، أي الخارجي ضمن البنية المعرفية لممتعممالمثيرات الواردة من العالم 

عن طريق الترابط األفكار والتصورات الذىنية، العديد من المعاني و إلى يا الخام صورتقبمة بستالمعرفة المُ 
نيا، والتي تم قياسيا بنية معرفية لتصبح جزءًا من مالمتعمم  ليتم ربطيا بما لدى ،والتكامل والتوليف بينيا

فرعي )االحتفاظ، المعنى، الربط واالشتقاق،  لتمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجالمستوى ا وفق مقياس
 .، المرونة العقمية المعرفية( ولمدرجة الكميةتوليفلا

ق أو األساليب التي يستخدميا األفراد في تعامميم مع ائىي تمك الطر  :ةالمعرفياالستراتيجيات  -5
حضوره، المثيرات التي يتعرضون ليا في مواقف حياتيم المختمفة، والتي يقوم الفرد من خالليا بتوجيو 

ليس فقط في المجال المعرفي  ،كشف الفروق بين األفرادوتعممو، وتذكره، وتفكيره، مما يساعد في 
في المجال االنفعالي ..إلخ، بل المعموماتمعالجة و ، والتعمم ،كاإلدراك، والتذكر، والتفكير، وتكوين المفاىيم

 (.583، ص1003)خطاب، الشخصية أيضًا  ، ودراساتلمجال االجتماعيالوجداني، وا
)االستماع والتمثيل، جمع وتمخيص االستراتيجيات المعرفية التالية الدراسة الحالية  تتضمنو 

المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، صياغة األفكار، االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي 
 المعرفي(.

ة من النشاطات الُمخّطط ليا مجموع بأنوُيعّرف إجرائيًا في الدراسة الحالية  البرنامج التدريبي: -6
اليدف العام واألىداف الفرعية تحديد ، ثم تحمياًل دقيقاً بتحميل ميارات الفيم القرائي التي تبدأ بدقة، 

ثم تحديد استراتيجيات التدريس  ،لمبرنامج التدريبي في مجال الفيم القرائي )من مستوى الصف الرابع(
أبعاد )االستماع والتركيز، جمع وتمخيص المعمومات،  ثمانيةضمن القائمة عمى التمثيل المعرفي 

وتعيين االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، صياغة األفكار، االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي لممعرفة(، 
ثم تقديميا اليدف العام واألىداف الفرعية لمبرنامج، تحقيق تعمل عمى التي من شأنيا أن الوسائل التعميمية 
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حتى يتمكن من استيعابيا واالستجابة ليا محددة ضمن كل جمسة، إلى المتعمم تدريجيًا وعمى خطوات 
تحقق األىداف بعممية تقويم قبل تطبيق والتأكد من التعزيز والتغذية الراجعة، بمفرده، مع العناية بتقديم 

 بعده، وبعد مرور شير من انتياء التطبيق.و البرنامج، 



 

 الثاني الفصل
 )المحاور النظرية للدراسة(

 .صعوبات التعلم وصعوبات الفهم القرائي –أولا 
 .التمثيل المعرفي –ثانياا 



 

 المحور األول
 )صعوبات التعمم وصعوبات الفهم القرائي(

 تمهيد. -
 )صعوبات التعمم(

 مفهوم صعوبات التعمم. –أواًل 
 صعوبات التعمم وبعض المفاهيم األخرى المتصمة بها. -ثانياً 
 أسباب صعوبات التّعمم. -ثالثاً 
 تشخيص صعوبات التعمم. -رابعاً 

 تصنيف صعوبات التعمم. -خامساً 
 العالقة بين صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية. -سادساً 
 خصائص تالمذة صعوبات التعمم. -سابعاً 

 )صعوبات الفهم القرائي(
 طبيعة عممية القراءة وتعريفاتها ومكوناتها. -أوالً 
 المهارات الالزمة لتعمُّم القراءة. –ثانياً 
 صعوبات تعمم القراءة )التعريف والتشخيص(. -ثالثاً 
 الصعوبات النوعية في القراءة لدى تالمذة صعوبات التعمم. -رابعاً 

 المستخدمة في عالج صعوبات القراءة.والمداخل االستراتيجيات  -خامساً 
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 :تمييد -
 مبحثيف اثنيف:تناكؿ المحكر األكؿ مف اإلطار النظرم لمدراسة الحالية 

صعكبات التعمـ كبعض التمييز بيف مفيكـ ، تال ذلؾ مفيـك صعكبات التعمـ تناكؿ المبحث األكؿ
 كأىـ محكات التشخيص مـأسباب صعكبات التععرض االنتقاؿ إلى يـ األخرل المتصمة بيا، ثـ المفاى
بحث العالقة القائمة إلى صعكبات نمائية كصعكبات أكاديمية ك  تصنيؼ صعكبات التعمـ، تال ذلؾ فييا

 صعكبات التعمـ.خصائص تالمذة عرض أىـ بينيما، ثـ 
مككناتيا، تال ذلؾ عرض أىـ طبيعة عممية القراءة كتعريفاتيا ك أما المبحث الثاني فقد تضمف عرض 

، تال ذلؾ التعريؼ كالتشخيصمف حيث  صعكبات القراءة، ثـ البحث في الميارات الالزمة لتعمُّـ القراءة
االستراتيجيات المستخدمة في ، كأىـ الصعكبات النكعية في القراءة لدل تالمذة صعكبات التعمـعرض أىـ 

 المعرفي في عالج صعكبات القراءة المدخؿصعكبات القراءة، كأخيران تـ البحث في عالج 
 )صعوبات التعمم(

 :مفيوم صعوبات التعمم – أولً 
تربية الخاصة قبؿ بداية ستينات القرف ألف صعكبات التعمـ لـ تكف قد اعتمدت كفئة مف فئات ال

ذا كاف  ذكم صعكبات التعمـ،خاصة لتربكية خدمات أك فكؼ صكجد قبؿ ىذا التاريخ يمـ ف ،العشريف كا 
بسيط كذكم لذكم التخمؼ العقمي المكجية قد كانت فالتالميذ قد حصؿ عمى خدمات خاصة بعض ىؤالء 

في بعض الدكؿ يستفيدكف مف الخدمات التربكية  صعكبات التعمـ الضطرابات السمككية، كذلؾ كاف ذككا
ككاف مف إعاقات إدراكية،  كأإصابات دماغية ممف يعانكف  تالميذمجية الخاصة التي كانت مكجية لكالعال

( كغيرىـ جريس فيرنالدو  وألفرد ستاورس، وىانز ويرنر،كورت كولدستان، )بيف الركاد في ىذا المجاؿ 
أدرؾ المتزايدة كلياء األمكر ألدعكات كنتيجة ليذا الكضع ك . (205ص ،5002 الخطيب كالحديدم،)

في  ان تأخر أك السمعي، بصرم أك الدراؾ اإل تالميذ الصغار يظيركف تأخران في نمكالتربكيكف أف بعض ال
بالرغـ مف أنيـ المغة  يفيـ المف ىؤالء التالميذ  ، فبعضالحساب كأالتيجئة  كميارات القراءة أك الكتابة أ

مع العاـ ـ يالتعمصفكؼ يستطيع أف يتعمـ بالطرؽ العادية المستخدمة في  الاآلخر كبعضيـ  ،ليسكا صمان 
التعمـ الخاصة صعكبات يسمى ب المجمكعات أصبحت تندرج تحت ما تخمفيف عقميان، كىذهأنيـ ليسكا م

(Specific Learning Disabilities ،) صعكبات التعمـ مصطمحان مقبكالن يضـ أنكاعان كثيرة غدت إذ
 ..إلخ(التخمؼ العقمي ، كؼ البصر،ي الفئات الخاصة التقميدية )كالصمـمف المشكالت غير المتضمنة ف

 .(22-20ص ص ،2651 اؿ العجز المعركفة )كيرؾ ككالفنت،غيرىا مف أشكك 
فعمى يده  في البحث في مفيكـ صعكبات التعمـ،( الرائد األكؿ kirk 1963) ركصموئيل كيكيعد 

حيف حدد مجمكعة مف الخصائص اعتبرىا مميزة  ة،ممنيجبطريقة عممية ك  ظير المصطمح ألكؿ مرة
 كأبطء التعمـ  كأالتي تتميز عف حاالت التخمؼ العقمي  ت التعمـ النمائية أك األكاديميةصعكبافراد فئة أل
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 ية في عمؿ الجياز العصبي المركزم،فصعكبات التعمـ ناتجة عف اضطرابات كظيف ،اسيالتأخر الدر 
كيعاني المصابكف بيا مف اضطرابات في  ،انفعالية كليست نتيجة مباشرة إلعاقات حسية أك حركية أك

ستكيات عقمية مف مع أنيـ يتمتعكف بم ،ميارات االستماع أك القراءة أك الكتابة أك التيجئة أك الرياضيات
كلعؿ ما يؤخذ عمى ىذا (. Bateman & Chard, 1995, pp7-8)مف ذلؾ مستكل متكسط أك أعمى 

استخدمت ( 2632)عاـ كفي ائيان لتشخيص ذكم صعكبات التعمـ، لـ يضع محكان إجر  (كيرؾ)التعريؼ أف 
 معرض تحديدىا لمفيـكبيف القدرة العقمية كالتحصيؿ الفعمي في باعد مككف الت (Bateman) باتمان

ية يظيركف تباعدان تعميميان بيف قدرتيـ العقمة صعكبات التعمـ ذحيث أشارت إلى أف تالم ،صعكبات التعمـ
كأّف ىذه  ،ييـ مف اضطرابات في عممية التعمـظير لدخالؿ ما يى مف  ،العامة كمستكل إنجازىـ الفعمي

بينما  ،العصبي في الجياز مغير مصحكبة بخمؿ ظاىر  أكاالضطرابات مف الممكف أف تككف مصحكبة 
 كأأك الحرماف الثقافي  ،تخمؼ العقميالأم مف حاالت أك مستكيات التعمـ لدييـ إلى صعكبات ترجع  ال

 (.Hallahan & Mock, 2003, p22الحرماف الحسي ) أك التعميمي، أك االضطراب االنفعالي الشديد،
 ات صعكبات التعمـ،محك  االستعداد كالتحصيؿ كأحد  بيفتباعد مككف الالحظ أف ىذا التعريؼ قد أدخؿ كي

تمؾ عف األسباب التي تقؼ خمؼ الحرماف الحسي  أكلتخمؼ العقمي أك الحرماف الثقافي كاستثناء حاالت ا
 الصعكبات.

 كألقت بظالليا عمىية اليامة التي تكتنؼ ىذا المجاؿ، إحدل القضايا المحكر التعريؼ كتمثؿ مشكمة 
في طياتيا  تحمؿلكيبدك ذلؾ كاضحان مف خالؿ القكانيف التي صدرت  ،إيقاع التطكر الذم لحؽ بو

المعوقين  تالميذالمجمس الستشاري لمالتعريؼ الذم اقترحو ف صعكبات التعمـ؛ لمفيكـتعريفات مختمفة 
(NACHC 1968 ) مف اضطراب في كاحدة أك أكثر "أف صعكبات التعمـ النكعية ىي يشير إلى

كالتي تعبر عف  ،خداـ المغة المنطكقة أك المكتكبةاست العمميات النفسية األساسية المستخدمة في فيـ أك
نفسيا في نقص القدرة عمى االستماع أك الحديث أك القراءة أك الكتابة أك التيجي أك إجراء العمميات 

اإلصابات  ،عاقة اإلدراكيةاإل)حاالت يشتمؿ عمى ىذا التعريؼ عميو فإف ك الرياضية". الحسابية أك 
مشكالت تعميمية مف  يتضمف مف يعاني كال، (الحبسة الكالمية ،الخمؿ المخي الكظيفي البسيط ،الدماغية

أك  ،اضطراب انفعاليك  عقمي، أك تأخر ،أك حركية ،أك سمعية ،لى معكقات بصريةاألكلى إترجع بالدرجة 
 .(53-52ص ص ،2665، )الزيات أك انخفاض حاد في المستكل االقتصادم ،أك ثقافي ،بيئي

عاـ  مفيكـا "صعكبات التعمـ بأني قد عرؼف (7987) مجمس الوكالة الدولية لصعوبات التعممأما 
كاضحة في التي تتضح مف خالؿ الصعكبات ال يشير إلى مجمكعة غير متجانسة مف االضطرابات

اب، أك الميارات ، أك قدرات الحسأك االستدالؿ ،أك الكتابة ،أك القراءة الكالـ،أك  ،أك االستماع االكتساب،
التعمـ قد  لذا فإّف صعكبات ،الجياز العصبي المركزم لى خمؿ فيىذه االضطرابات ترجع إك  االجتماعية،

، أك االضطراب أك التخمؼ العقمي ،متصاحبة مع ظركؼ اإلعاقة األخرل كاإلعاقات الحسية تحدث
أك  كالتعمـ غير المناسب، ،ت البيئية االجتماعية كالفركؽ الفرديةككذلؾ التأثيرا ،أك االجتماعي فعالي،االن
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ت مف الممكف أف تسبب كؿ ىذه الحاالك  ،العيكب الخاصة باإلدراؾالعكامؿ النفسية أك الجينية السيما 
 )عمي،" الظركؼت ىذه أك لتأثيرا ،التعمـ ليست نتيجة ليذه الحاالت كلكف صعكبات ،مشكالت تعمـ

 .(53-52ص ص ،5022
حالة تعد  ةصعكبات التعمـ المحدد"بينت أف قد ف (LDA) ذوي صعوبات التعمم تالميذجمعية الأما 

قد تؤثر أيضان عمى كؿ ، ك عمى النمك كالتكامؿ - بشكؿ انتقائي -تؤثر سمبان نيكركلكجي  أصؿمزمنة ذات 
تعمـ المحددة كحالة إعاقة مميزة لكتنشأ صعكبات ا ،عمى أحدىا فقطك أ مف القدرات المفظية كغير المفظية،

 الفرد عمى تقديره لذاتو، حياةخالؿ أف تؤثر كيمكف ليذه الحالة كفي درجة حدتيا، كتختمؼ في مظيرىا 
 ."كأنشطة الحياة اليكمية مستكل تعميمو، كأدائو الكظيفي كالميني، كتنشئتو االجتماعية،ك 

 فقد شمؿ، (7997)( IDEA) قانون تعميم األفراد ذوي اإلعاقاتتعديالت في  التعريؼ المتضمفأما 
 :ثالثة مجاالت ىي

كجكد اضطراب في ( Specific)يعني مصطمح صعكبة التعمـ النكعية أك المحددة  :الناحية العامة -2
 سكاءن  ،المتضمنة في فيـ أك استخداـ المغة األساسيةكاحدة أك أكثر مف تمؾ العمميات السيككلكجية 

عمى اإلنصات أك التحدث أك القدرة يظير في شكؿ قصكر في ، كىك اضطراب المكتكبة أك المنطكقة
 .جراء العمميات الحسابية المختمفةالقراءة أك الكتابة أك التيجي أك إ

اختالؿ األداء  أك ،صابات الدماغأك إ ،صعكبات اإلدراؾاالضطرابات المتضمنة: كحاالت  -5
 .أك الحبسة الكالمية التطكرية ،ك عسر القراءةأ الكظيفي لممخ،

تنتج في أساسيا مشكالت التعمـ التي يتضمف  الأم  :رابات غير المتضمنة أك المستبعدةاالضط -5
أك أم قصكر بيئي أك  ،أك اضطراب انفعالي ،أك تخمؼ عقمي ،أك حركية ،أك سمعية ،إعاقة بصريةعف 
 .(25ص ،5002ىالياف كآخركف، ) تمميذمنو اليعاني  ..اقتصادم أك ،ثقافي

 -DSM-IVالطبعة الرابعة المعدلة ) -الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقميةأما تعريؼ 

TR 2000) ك أكثر مف المجاالت أ انخفاض التحصيؿ الدراسي في كاحدصعكبات التعمـ ب، فيحدد
كالذم يككف  ،التمميذ عمى اختبار فردم مقنف اءأد، كفؽ (األكاديمية )قراءة، كتابة، تعبير كتابي، رياضيات

الدراسي كمتطمبات يعيؽ النشاط  مما ،اـالع وذكائك  ،العقمية وقدراتك  ه الزمني،عمر مف المتكقع مقارنة بأقؿ 
 ،اختالؼ المغة كعكامؿ ثقافيةك)ية يككف انخفاض التحصيؿ ىذا ناتجان عف عكامؿ بيئ كال ،الحياة اليكمية

بؿ يرتبط باضطراب  ،الكافي كغير المناسب(، أك عف أم إعاقة )حسية أك تخمؼ عقمي(التعميـ غير أك 
الذاكرة أك المغة( أك أك نقص االنتباه  مائية )إدراؾ بصرم، إدراؾ سمعي،كاحدة أك أكثر مف العمميات الن

دني ات االجتماعية )تالتعمـ باالضطرابكيمكف أف ترتبط صعكبات  ،التي تختمؼ شدتيا مف فرد آلخر
أك فرط  ،أك االندفاعية مفيكـ الذات، أك اضطراب التكافؽ االجتماعي، أك اضطراب التكاصؿ االجتماعي،

أك  عكامؿ كراثية، أك كالدية،( عف كتنتج صعكبات التعمـ )بشكؿ غير مؤكد النشاط، أك العدكاف(،
 .(DSM-IV-TR, 2000, pp50-51) "حاالت تسمـ كالدية أك ،اضطرابات عصبية
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ينجز بصكرة مناسبة أك مالئمة لعمره  التعمـ ال صعكبات تمميذ"أف  (Lerner 2000ليرنر ) ترلكما 
كلديو تباعد أك  غـ تزكيده بخبرات تعميمية مالئمة،ر  ،ي كاحد أك أكثر مف مجاالت متعددةكمستكل قدراتو ف

)التعبير ىي مجاالت سبعة  تناقض حاد بيف مستكل تحصيمو كقدرتو العقمية في كاحد أك أكثر مف
، التعبير الكتابي، الميارات األساسية في القراءة، الفيـ القرائي، الفيـ كاالستيعاب السمعيالمفظي، 

 .(Lerner, 2000, p9)العمميات الرياضية، التفكير أك االستدالؿ الرياضي( 
أك دة تظير عمى شكؿ ضعؼ في األداء في كاح"( فيرل أف صعكبة التعمـ 1007سيد سميمان أما )

، التعبير الشفيي التعبير ،الفيـ السمعي لتالية )ميارات القراءة األساسية، الفيـ القرائي،أكثر مف الجكانب ا
مف  ان غالب صعكبات التعمـة ذ(، كما يعاني تالمالحساب الرياضي أك االستدالؿ الرياضي الكتابي،

ؤدم إلى صعكبة في اكتساب ت ،مشكالت لغكية أك صعكبة في سماع االختالفات الدقيقة ألصكات المغة
قة كيجب استبعاد جميع حاالت اإلعا ،مشكالت في الذاكرةقد يعاني  كأ ،ميارة التعرؼ عمى الكممات

نكاحي الحرماف البيئي  داستبعكذلؾ ا ،في ضعؼ األداء األكاديمي األخرل عمى أنيا السبب الرئيس
 (.225ص ،5002، يد سميمافبان لصعكبات التعمـ  )سالثقافي كاالقتصادم في ككنيا سبك 

في  ان الذيف يظيركف اضطراب"بأنيـ ذكم صعكبات التعمـ  اف( فيعرف1070وعبد العزيز كوافحة أما )
أك  ،أك التيجئة ،أك المنطكقة ،كاحدة أك أكثر مف العمميات النفسية األساسية مثؿ استعماؿ المغة المكتكبة

أك اضطرابات في التفكير أك قصكر في اإلدراؾ أك  كالرياضيات،ىيـ العممية األساسية فيـ كاستيعاب المفا
يعانكف مف إعاقات  كال كيتمتعكف بذكاء متكسط أك أكثر، ،التذكر أك ضبط االنتباه أك الحركة الزائدة

 ئي أك ثقافي )ككافحة كعبد العزيز،مف حرماف بي أك ،أك انفعالية ،أك حركية ،أك بصرية ،سمعية أك ،عقمية
 (.225ص ،5020
مف تحميؿ ىذه يمكف أف نستنتج أننا  صعكبات التعمـفيكـ معمى الرغـ مف تعدد تعريفات ترل الباحثة ك 

 :مشتركة ىيعناصر ات مجمكعة التعريف
يعانكف  ظير عمى األفراد الذيف، كالتي تي مف االضطراباتمايزة مجمكعة متتتضمف  صعكبات التعمـ -2

 .كالمميزات الخاصةكؾ كثيرة مف السم ان منيا أنكاع
ميارات ذات داللة في اكتساب كاستعماؿ كاحدة أك أكثر مف مصاعب  ينتج عف صعكبات التعمـ -5

 .، أك الميارات الرياضيةأك الذاكرة ،أك التفكير ،أك الكتابة ،أك القراءة ،أك الكالـ ،االستماع
تنشأ عف الظركؼ الخارجية أك  كالداخمية المنشأ كذات أساس نيركلكجي، مشكمة صعكبات التعمـ  -5

 .ربكمالنظاـ الت
عكامؿ كراثية  ايككف سببي ،صعكبات التعمـ ناتجة عف خمؿ كظيفي في الجياز العصبي المركزم -1

 .التفكير أك المغة أك االنتباه أك اضطراب العمميات النمائية لإلدراؾ أك الذاكرة أك ،أك كيميائية حيكية
ة، أك أك الحركي ،أك البصرية ،جة ألم مف اإلعاقات الحسية السمعيةتككف نتي صعكبات التعمـ ال -2

 .أم مف حاالت التخمؼ العقمي
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مقنف( بيف ذكاء )كفؽ اختبار يقع مستكل ذكاء األفراد الذيف يشمميـ مصطمح صعكبات التعمـ  -3
اء لديو كبيف ذكىك متكقع مف الفرد كفؽ مستكل ال كبالتالي ىناؾ فرؽ بيف ما المتكسط، فكؽالمتكسط أك 

 .األداء الفعمي لو
 .كاجتماعية خاصة ،كنفسية ،إلى خدمات تربكيةصعكبات التعمـ الذيف يعانكف مف فراد األيحتاج  -4

 :يم األخرى المتصمة بياصعوبات التعمم وبعض المفاى -ثانياً 
يا يخمط البعض بيف مصطمح صعكبات التعمـ كبعض المفاىيـ كالمصطمحات األخرل المتصمة بقد 

ثـ قمة  كمف ،التشخيصفي فيـ كأخطاء في المما يؤدم إلى سكء ، كغيرىاكالتأخر الدراسي كبطء التعمـ..
 فعالية البرامج العالجية.

يتمثؿ في ضعؼ مستكل عمـ كالفئات التشخيصية األخرل إف القاسـ المشترؾ بيف حاالت صعكبات الت
متخمفيف دراسيان في مجاؿ أكاديمي أك  قد يككنكفي أف ذكم صعكبات التعمـ كىذا يعن، التحصيؿ الدراسي

 كما يعدؼ دراسيان يعاني مف صعكبة تعمـ، بمعنى أنو ليس كؿ متخم ،إال أّف العكس غير صحيح ،أكثر
أك لتعمـ مف مقدرة عقمية عامة )ذكاء( متكسطة صعكبات ا اعد أك التبايف بيف ما يمتمكو ذككمحؾ التب

يعد أحد  حصيؿ فعمي منخفض في مجاؿ أك أكثر مف ناحية أخرلكما يحققكنو مف مستكل ت ،عالية
صعكبات ، إضافة إلى أف الدراسي كبطء التعمـ المؤشرات الجكىرية الفارقة عمميان بينيـ كحاالت التأخر

فيـ المغة اضطرابات ضمنيا التي مف إلى قصكر في العمميات النفسية األساسية  أساسان التعمـ ترجع 
 (.150ص ،5002، عماليا )القريطيكبة( كاست)المنطكقة أك المكت

الذيف يظيركف  يشير إلى أكلئؾ التالميذإف التأخر الدراسي  صعوبات التعمم والتأخر الدراسي: -7
مف سنة دراسية بمعدؿ أكثر ك  التعميمية،ادة أك أكثر مف المكاد متحصيميـ الدراسي ب تأخران ممحكظان في

 60نقطة إلى  40يتراكح ذكاؤىـ بيف )، إذ مف الناحية العقمية أقؿ ذكاءن ىـ ك  ،زمالئيـبالعادييف مف مقارنة 
كضعؼ في حؿ المشكالت  ستنتاجيااليعانكف مف قصكر في التفكير كما  ،كىي الدرجة الحديةنقطة( 

العكامؿ المؤدية لمتأخر الدراسي تنقسـ  ( أف7988كيرك وكالفانت كيرل ) .(225ص ،5002 ،)أبك فخر
 ضعؼـ بسبب التغيب الطكيؿ عف المدرسة، ك نقص فرص التعمخارجية كالحرماف الثقافي، ك  إلى عكامؿ
كعدـ  ،القدرات العقمية المنخفضة، كعدـ كجكد كسائؿ تعميمية مناسبة، كعكامؿ داخمية كالمعمـ في أداء

 .(55ص ،2665، لـالسرطاكم كسيسا، كاألمراض المزمنة )كاعتالؿ الصحة ،لمتعمـ كجكد الدافعية
يأخذ زمنان مضاعفان في أداء المياـ بطيء التعمـ غالبان  تمميذالإف  صعوبات التعمم وبطء التعمم: -1

ىك الزمف الذم فالمعيار األساسي  ،فأقرانو العاديك لزمف الذم يستغرقو عميمية المككمة إليو قياسان بالتا
 تمميذفال ،حكمان بطء التعمـ يقع في مجاؿ العمميات العقمية ، فالتعميمية اـفي أداء المي تمميذاليستيمكو 

 ةكنسب ،في التحميؿ كالتركيب بطيءه لكنو  ،بطيء التعمـ قد يحرز تقدمان في النكاحي االنفعالية االجتماعية
الدراسي )أبك  التأخرمع حاالت  كف، كفي ىذا يتشابي(دكف المتكسطفراد تقع غالبان عند )ذكاء ىؤالء األ
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تنطبؽ عمى التالميذ الذيف يعانكف مف انخفاض في  فصعكبات التعمـ ال. (232ص ،5002فخر، 
 (.Lyon, 1996, p56)بيئي  التحصيؿ نتيجة إعاقات فيزيكلكجية أك حرماف

 :ممأسباب صعوبات التع -ثالثاً 
اضطرابات كنمائية  نفسيةأسباب بيف التعمـ، كتتنكع صعكبات التي تقؼ خمؼ حدكث سباب األتعدد ت

يميائية حيكية، إلى أسباب أسباب كعكامؿ ك، ك مرضيةأسباب كعكامؿ كراثية ك ك  ،اإلدراؾ الحسي كالذاكرة
 تتضافركالتي  ،العكامؿ البيئيةتعمقة باضطرابات الجياز العصبي المركزم، ناىيؾ عف دكر األسباب ك م

 :تعمـ أكاديميةلاإلصابة بصعكبات لتقكد إلى ا فيما بينيا
لككف الدماغ أساس عمميات التعمـ  نظران  :الجياز العصبي المركزي المتعمقة باضطراباتالعوامل  -7

احتؿ الدماغ مركزان ميمان لذلؾ  ،التي مف بينيا التعمـو كالييمنة عمى كظائف ،كالتحكـ كالسيطرة عمى الجسـ
لجة المعمكمات معاكالتي دارت حكؿ التمؼ الدماغي ك  ،في الدراسات التي حاكلت تفسير صعكبات التعمـ

تكصمت إليو نظران لما رئيسي نيت فكرة التمؼ الدماغي كسبب كلقد بي رية كالمعالجة الصكتية كالذاكرة، البص
صعكبة القراءة ما سببو ذلؾ التمؼ مف مشكالت كك  ،يدماغدراسات أجريت عمى مرضى أصيبكا بتمؼ 

يا الدماغ المسؤكلة عف عمميات حيث أظيرت الصكر الشعاعية كجكد تمؼ في خال(، Alexiaالمكتسبة )
مما  ،فكجد بينيـ تشابو في ذلؾية ميصعكبات تعميعانكف مف  ةذتالمتمت مقارنة حاالت ، إذ القراءة

حدث خمالن في الكظائؼ ىذا التمؼ يي ، ك الدماغبعض مناطؽ تمؾ الصعكبات إلى تمؼ رد أعطى مؤشران ل
أك )كنقص األكسجيف، عف أسباب مباشرة  ان التمؼ ناتجكقد يككف ىذا ، األساسية لتركيب معيف مف الدماغ

(، الخمؿ الكيميائي في إفراز النكاقؿ العصبيةان عف أسباب غير مباشرة )كناتج أك(، التيابات الدماغ
. كما (16-15ص ص ،5006 قدراتو )البطاينة كآخركف،مف  ان ىذه النكاقؿ يفقد الدماغ بعضفي نقص الف

كعمى كجو التحديد  ،كأقرانيـ العادييف اختالفات بيف أدمغة ذكم صعكبات التعمـبينت دراسات أخرل كجكد 
أما الفص  ،التي تككف أصغر حجمان لدييـ عند العقدة القاعدية ذات العالقة باألنشطة السمككية الركتينية

جكدة في أما المنطقة الصدغية المسطحة ذات العالقة بالمغة كالمك  ،يككف أقؿ نشاطان فالدماغي األمامي 
 أقرانيـ العادييف فتختمؼلدل  ماأ ،فميا حجـ متماثؿ لدل ذكم صعكبات التعمـ نصفي الكرة الدماغييف

 بيذا االختالؼ قد ترتبطكبناءن عمى ذلؾ تأسس اعتقاد بأف صعكبات القراءة كالرياضيات  ،الحجـجكىريان ب
المخية غير  ية أف األغشيةبينت الدراسات التشريحكما (. 225ص-202ص ،5001، )الركساف كآخركف

حيث يككف تكازف الفصكص المخية الصدغية غير عادم مف  ،لدل ذكم تأخر القراءة النمائيالنمك كاممة 
الدماغ  قشرةفي المادة البيضاء لاليا العصبية أظيرت الدراسات عددان متزايدان مف الخكما  ،حيث التركيب

فقد  (MRI) المغناطيسيالرنيف دراسات ما (. أBaker, 2006, pp20-23) لدل ذكم صعكبات القراءة
أف بيانات رسـ المخ ك  ،القراءة كجكد فركؽ تككينية بيف المصابيف كغير المصابيف باضطراباتبينت 

بعسر القراءة أشارت إلى أنيـ يظيركف نشاطان كيربائيان غير عادم في منطقة  الكيربائي لممصابيف
 .(Scheffel, 1996, p177) الفصيف الصدغي كالجدارم األيسر
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مف خالؿ عدة دراسات  ،أف صعكبات التعمـ تتكارث في األسرةبينت التي  :العوامل الوراثية -1
إذ  ،مشكالت في القراءة أك المغةتضـ عددان كبيران مف األفراد يعانكف عمى بعض العائالت التي أجريت 
قدـ دليالن كافيان عمى أف مثؿ مما ي ،األقارب شيكع صعكبات القراءة كالكتابة كالتيجئة عندفي نسبة لكحظ 

(، كما قاـ كؿ مف 7977جرتشمي وبانتين )مف دراسات  كما ثبت ىذه الحاالت تخضع لقانكف الكراثة
، األمريكية (ككلكرادك)( بدراسة أسرية شاممة عمى صعكبات القراءة في جامعة 7980ديفرنر ديكر و )

، ألسرية لصعكبات القراءة )العشاكماالكراثية ك بشكؿ حاسـ الطبيعة مف خالليا بيانات تؤكد استنتج 
أكدت الطبيعة الكراثية لصعكبات التعمـ تمؾ التي أجريت عمى التي كمف الدراسات  .(65ص ،5001

فالتكائـ المتماثمة أكثر اتفاقان فيما يتعمؽ بصعكبات التعمـ قياسان  ،التكائـ المتماثمة كالتكائـ غير المتماثمة
سؤكليف يككناف م ( قد22( )3) اتحديثة إلى أف الكركمكسكمكما أشارت دراسات  ،التكائـ غير المتماثمةب

 .(556ص ،5003 اف،عف تكريث صعكبات التعمـ )ىالياف كككفم
جسـ اإلنساف ف ،مجسـكر التكازف الكيميائي الحيكم لترتبط بقصالتي  العوامل الكيميائية الحيوية: -3

ف  ،كنشاطو مجسـالحيكم لتكازف اليحتكم عمى نسب محددة مف العناصر الكيميائية الحيكية التي تحفظ  كا 
(، بالخمؿ الكظيفي البسيط)عرؼ يي الذم يؤثر عمى خاليا المخ  في معدؿ ىذه العناصر افالزيادة أك النقص

 ،صعكبات التعمـ )سالـ كآخركف تالميذية لصاأىـ خأك النشاط الزائد الذم يعتبر مف أىـ مظاىره الحركة ك 
فمتاعب الغدة الدرقية لدل  ،البيككيميائيةسباب (. كما أف االضطرابات الغدية ترتبط باأل15ص ،5003

، كما لذكاء كالكظائؼ المغكية كالقدرات الحركيةعمى ابدكره الصغار يمكف أف تسبب تمفان دائمان لممخ يؤثر 
لو نتائج خطيرة أىميا جعؿ حجـ المخ صغيران الطفؿ حياة مف  يفاألكليف امانخفاض سكر الدـ في العأف 
(Wong, 1991, p29). 

 تمميذيتمقاىا ال تتمخص بأشكاؿ الحرماف البيئي مف مثيرات حسية نفسية الالتي  العوامل البيئية: -4
مما  ،كالعصبي كالحركيؤدم إلى نقص في النمك الجسمي كء التغذية المبكرة يكما أف س ،بصكرة طبيعية

التعرض لكميات صغيرة مف مادة  أفكما . (236ص ،5002، أبك فخريؤدم إلى صعكبات تعمـ )
 الرصاص فترة الحمؿ أك بعد الكالدة يؤدم إلى أنماط سمككية كتعميمية مميزة لذكم صعكبات التعمـ

تالمذة صعكبات التعمـ إف كمف جانب آخر ف (.Silver, 1992, p21كمشكالت الكالـ كنقص االنتباه )
المستخدمة تختمؼ عف الطرائؽ التدريسية التي  يحتاجكف لطرائؽ خاصة في التعميـ تتناسب مع صعكباتيـ

 ،)أبك فخر كآخركف القراءة يحتاج ألسمكب تحميؿ الميمة مثالن ، فتمميذ صعكبات العادييفأقرانيـ مع 
تسيـ ة التي عتبر مف العكامؿ البيئيت الخاصنقص فرص التربية كأنماط التعميـ (. كما أف 46، ص5005
ففي أكاخر ، تمقاه التمميذيقد ف التدريس غير المناسب الذم تعكس نكعان مالتي  تفاقـ صعكبات التعمـفي 

 :التربكم نتيجة ثالثة عكامؿ رئيسية ىيالقرف العشريف تحكؿ االىتماـ مف المجاؿ الطبي إلى 
 .مية صعبة داخؿ المدارس العامةركؼ تعميإدراؾ كجكد تالميذ ذكم ظ -أ
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بيف  (عصبيعمى نحك ) عدـ كجكد شكاىد كأدلة كافية عمى قدرة الفحكص الطبية عمى التمييز -ب
 .عادييف الذيف يعانكف صعكبات تعمـالتالميذ العادييف كغير ال

 .(522ص ،5001، التدخالت الطبية )مارتف ىنمي كآخركف األدلة عمىنقص الشكاىد ك  -ج
ما استمرارىا نذكر التي تزيد مف تفاقـ صعكبات التعمـ كتأخذ دكران سمبيان في امؿ البيئية اليامة عك كمف ال

 يمي:
 .غير الفعالة في البيئة المدرسية استراتيجيات التدريس -أ

 .لمعرفي لمتمميذ ذم صعكبات التعمـاألسمكب ا -ب
 (.16ص ،5005 ،)سالـ كآخركفجاز كتحصيؿ التمميذ االتجاىات الكالدية السمبية نحك إن -ج

 مما ،تدنيالمي  وابنسمبيان مف تحصيؿ  مكقفان  السيما في األسر التي يتخذ فييا أحد الكالديف أك كالىما
تتحكؿ تفاقـ، فصعكبات التعمـ كتفتتعمؽ  ،وتحصيمكبالتالي انخفاض  ،لالبتعاد عف الدراسة يدفع باالبف

 .(Coplin & Morgan, 1998, p619)األكاديمية مكاد لى إعاقة تعميمية في الالصعكبة الطفيفة إ
 تشخيص صعوبات التعمم: -رابعاً 

مف  لكؿ أم عمؿ عالجي ال يقـك عمى نتائج التشخيص الدقيؽ يككف احتمالو الفشؿ كضياع الكقتإف 
بأف اليدؼ مف التشخيص ىك جمع معمكمات تفيد ( 7984جاي بوند وآخرون ، إذ يرل )التمميذ كالمعالج
 ، كمعرفة دقيقة لحاجات التمميذفيـ دقيؽ لمعكامؿ المسببة لمصعكبةكالتكصؿ إلى  ،عالجيةفي كضع خطة 

 ،تعميمي يعتمد عمى نقاط القكة كالضعؼ لديو بيدؼ كضع برنامج عالجي ،خصائصو الفردية، ك الفعمية
بما ييسر  ،ؼيلظركؼ التي تحتاج إلى نكع مف التصحيح كالتكياك مف حكلو  البيئةخصائص في كالبحث 

ت اعريفشير تتك  (.51-55ص ص ،5002 عمي،عف  نقالن في برنامجو العالجي ) لمتمميذ إحراز التقدـ
ة ذمحكات يمكف استخداميا لتشخيص تالم ةثالثإلى ج الدراسات كالبحكث صعكبات التعمـ المتعددة كنتائ

 :، كىذه المحكات ىيعف حاالت اإلعاقة األخرلكتمييزىـ  التعمـ صعكبات
كفؽ مما يمي  صعكبات التعمـ تباعدان في كاحد أك أكثر تالميذيظير  :محك التباعد أو التباين -7
 :يف التالييف أك كمييماالمحك
، القدرة البصرية المغة ،التمييز ،ك العديد مف السمككيات النفسية )االنتباهفي نم تباعد كاضح -أ

دراؾ العالقات..  الحركية، الذاكرة، ظائؼ النفسية كالمغكية عند الك في نمك  فمقد لكحظ تفاكت (،كغيرىاكا 
بشكؿ عادم في بعض الكظائؼ كيتأخر في كظائؼ  تمميذينمك الإذ ، ما قبؿ المدرسةة ذبعض تالم

 .يتأخر في المشي كالتناسؽ الحركي لكنو في المغةطبيعي بشكؿ التمميذ ينمك كأف ، أخرل
أم التفاكت بيف التحصيؿ األكاديمي كاألداء  :العقمي العاـ كالتحصيؿ األكاديميتباعد بيف النمك ال -ب
في حيف يالحظ التخمؼ  ،ما يالحظ عدـ االتزاف النمائي عادةن  ففي مرحمة ما قبؿ المدرسة ،المتكقع
أف قدرتو العقمية تقع ضمف عمى دليالن  تمميذعطي اليي  حيث ،يمي في المستكيات الصفية الالحقةاألكاد
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أف لديو  تمميذعندئذ يمكف اعتبار الك  ،افية مف كجكده في المدرسةلكنو لـ يتعمـ القراءة بعد فترة ك المتكسط،
 (.53ص، 51، ص55ص ،2651في القراءة )كيرؾ ككالفنت، صعكبة 

لمحكات مف بيف أكثر اأكؿ مرة  (Bateman 1964باتمان )الذم أشارت إليو  كيعد محؾ التباعد
عد كيدؿ محؾ التبا ،التعمـإعاقات عف غيرىا مف  كتمييزىا صعكبات التعمـيؼ تعر الرئيسية التي تعتمد في 

أكاديمية مجاالت أك عدة العقمية كمستكل تحصيمو الفعمي في مجاؿ  تمميذبيف قدرة ال اؿدعمى كجكد فرؽ 
يقع عند حدكد صعكبات التعمـ  ذبالرغـ مف أف ذكاء تمميف ،تيجئة أك الحسابمقراءة أك الكتابة أك الل

 وتحصيمؤدم إلى تدني مشكالت حادة تعكؽ التعمـ المبكر أك ت إال أنو يكاجو ،أك فكؽ المتكسط المتكسط
بيف التحصيؿ  كيقدر التباعد ،ودكف مستكل ذكائمستكل تحصيمو إلى تراجع بحيث ي ،األكاديمي مستقبالن 

تخدـ إلعطاء الصفة الكمية كىي عالمة رياضية تس ،المتكقع كالتحصيؿ الفعمي عمى أساس درجة التبايف
 ،كيستخدـ لتحديد ىذه العالمة اختبارات التحصيؿ النظامية كغير النظامية ،بيف التحصيؿ كالقدرة لمتباعد

.. كغير ذلؾ مف العكامؿ سيادر ، كالصؼ المنيكالعمر الز  ،كالمالحظات الصفية ،كاختبارات الذكاء الفردية
 .(10ص ،5005)الكقفي، 

ييقصد ك ، ت صعكبات التعمـمف بيف المحكات التي تستخدـ في التعرؼ عمى حاال محك الستبعاد: -1
بعض الحاالت التي ترجع الصعكبة فييا إلى التخمؼ العقمي العاـ أك اإلعاقة السمعية أك بو استبعاد 
عدـ احتماؿ أف تككف صعكبات التعمـ راجعة أم  ،االضطراب االنفعالي أك نقص فرص التعمـالبصرية أك 

 .(12ص ،5003 ،( )سالـ كآخركفانفعاليةإعاقة  حسية،إعاقة  ،عقميحاالت )تخمؼ مف أم إلى 
مشكالت الصمـ خصيصان لمعالجة تي  يقصد بو استخداـ أساليب تربكية محك التربية الخاصة: -3

االضطرابات النمائية التي تمنع أك بعض  ذكم صعكبات التعمـ التعميمية الناجمة عف كجكدلاألكاديمية 
المستخدمة في صفكؼ التعميـ رؽ التعميـ يصعب عمييـ االستفادة مف طإذ  ،عمى التعمـ تمميذتعكؽ قدرة ال

 .(525ص ،2665 العادييف )سيد سميماف، ةذتالممع الالعاـ المستخدمة 
 :وبات التعممتصنيف صع -خامساً 

رئيسييف اعتمدت أساسان لجميع التصنيفات  ( صعكبات التعمـ إلى نكعيف7984كيرك وكالفنت صنؼ )
 :التي ظيرت الحقان كىي

 :نمائيةصعوبات تعمم  -7
دراؾ(، كصعكبات ثانكية إانتباه، ذاكرة، صعكبات أكلية )تشمؿ العمميات النفسية األساسية كتنقسـ إلى 

ف ىذه لتحصيؿ في المكضكعات األكاديمية، بيدؼ ا تمميذيحتاجيا التمؾ الميارات ك لغة(، )تفكير،  كا 
فحيف  ،لتمكينيـ مف تعمـ المكضكعات األكاديمية تالميذلدل معظـ ال الكظائؼ تتطكر بدرجة كافية

عندئذ تككف لديو  ،كظائؼ أخرلتعكيضيا بعف  تمميذكيعجز ال ،تضطرب ىذه الكظائؼ بدرجة كبيرة
-25ص ص ،2651 العمميات الحسابية )كيرؾ ككالفنت،صعكبات في تعمـ الكتابة أك التيجئة أك إجراء 

26). 
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 الصعوبات األولية: -أ
كلمتركيز  ،األحداث العقمية االنتقائيةباالنتباه عممية تركيز الجيد خالؿ  يقصد صعكبات االنتباه: -*
كتعد اضطرابات االنتباه مف  ،كانفعالية دافعية ،كعقمية معرفية حسية عصبية،النتباه محددات ماـ كاكاالىت

تتعمؽ إذ (، التيقظ، كاستمرارية االنتقائية)حيث تتطمب عممية التعمـ كؿ مف  ،أىـ مصادر صعكبات التعمـ
ر يككف ىذا المثير في بؤرة شعك بحيث  ،بحصر التركيز عمى المثير مكضكع االنتباه االنتقائيةعممية 
الستمرارية أك كاأما التيقظ ، ما يطمؽ عميو االنتباه االنتقائي الذم يعد أساسان لكفاءة اإلدراؾ كىك ،الفرد

يسمى  بمختمؼ عناصره كىك ماكذلؾ لإللماـ  ،االنتباه لممثير لفترة كافية ةتعمؽ بمكاصم)دكاـ االنتباه( في
 ،كالقابمية لمتشتت ،قصكر االنتباهنتباه اضطرابات االعميو تتضمف ك ، باالنتباه الممتد أك المتكاصؿ

 كالتحكؿ مف نشاط آلخر ،كترؾ أنشطة دكف استكماليا ،كعدـ المثابرة ،كعدـ التركم ،كاالندفاعية
تكقؼ بييئة سنكات ( 3)كصعكبات االنتباه تظير قبؿ عمر (. 551-555ص ص ،5002، )القريطي

مف نشاط آلخر كأنو فقد صعكبات التعمـ  تمميذفينتقؿ  ،األنشطة دكف استكمالياكترؾ  ،عف المياـ مبكر
كيجب أف ينحصر التشخيص في حدكد عدـ المثابرة كعدـ  ،اىتمامو بميمة ما ألف ميمة أخرل قد جذبتو

 (.544ص ،ICD-10 ،2665في مقابؿ المتكقع مف التمميذ في حدكد عمره كحاصؿ ذكائو ) ،االنتباه
فالتعمـ عند اإلنساف يتـ مف  ،عنصران ىامان مف عناصر التعمـ تعتبر الذاكرةصعكبات الذاكرة:  -*

ىيولز ) قد ذكر، فخالؿ المركر بتجارب كخبرات معينة تختزف في الذاكرة لإلفادة منيا في مكاقؼ الحقة
يا االحتفاظ ب، ياتخزين مات،)تصنيؼ المعمك ىي أساسية عمميات  الذاكرة تتألؼ مف أربعأف   (7980

فعمى مستكل الذاكرة . (56ص ،5006 ،فنة كآخريالبطايعف  نقالن ( )استرجاعياقدرة  ،مستقبالن الستخداميا 
الحركؼ خالؿ الفترة الزمنية التي عمى تعرؼ  ات التعمـ بسبب ضعؼ قدرتوصعكب ذيمتمإف الحسية ف

الفترة التي زمنية أطكؿ مف حيث يحتاج لفترة  ،ضعيفةلديو تحتفظ بيا الذاكرة الحسية قبؿ أف تخبك تككف 
قبؿ أف يتمكف  مما يجعؿ الذكرل تخبك لديو، ثكافو ( 2)صكرة الحركؼ في الذاكرة الحسية كىي بيا  تمكث

عطائيا داللتيا صعكبات  ميذتمكعمى مستكل الذاكرة القصيرة فيي لدل  ،مف معالجتيا كالتعرؼ إلييا كا 
كعمى  ،المعمكمات كتجييز لمتسميع كالترميزمالئمة فاءة كفعالية بسبب افتقاره الستراتيجيات التعمـ أقؿ ك

بط المعمكمات الحالية مع المعمكمات يتـ بتفسير المعمكمات كتكامميا كر التي ت مستكل الذاكرة العاممة
 صعكبات التعمـ يفتقر ميذتمفرة الطكيمة كعمى مستكل الذاك ،مقارنة بالعادييفيي أقؿ كفاءة فالسابقة 

في استرجاع المعمكمات مف الذاكرة  االستراتيجيات المستخدمة لديو، فتيةلميارات الضبط كالمراجعة الذا
تفعيؿ في  أقؿ كفاءةيككف ك  ،إلى الترابط كالتنظيـ كالتمايز تفتقر ذاكرتو، كما طكيمة المدل غير فعالة

 لتعمـ لو مراحؿ. فا(553-551ص ص ،2665 ،)الزيات جرائيةالتبادؿ بيف المعرفة التقريرية كالمعرفة اإل
كيسجؿ في الذاكرة العاممة التي  ،ثـ التعرؼ عميو فبعد االنتباه لممثير يتـ إدراكو،متتابعة كمترابطة، 

عطائي ،الخبرات مف الذاكرة طكيمة المدل تستدعي  معنى بناءن  افتتـ عممية المقارنة كالمعالجة لممثير كا 
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ة اكرة العاممة ىك ما يفتقده تالمذكىذه العمميات المتتابعة التي تتكسطيا الذ عمى الخبرات السابقة،
 .(Mclean & Hitch, 1999, pp245-249) صعكبات التعمـ

ظيـ التنبييات الحسية الكاردة إليو عبر نقدرة المرء عمى تيعرؼ اإلدراؾ بأنو " :صعكبات اإلدراؾ -*
عطائي ،كالتعرؼ عمييا ،كمعالجتيا ذىنيان في إطار الخبرات السابقة ،الحكاس المختمفة ا معانييا كدالالتيا كا 
 ،العمميات الرمزية ميات رئيسية ىي )العمميات الحسية،دراؾ يتضمف ثالث عمفاإل ،المعرفية المختمفة
صعكبات  تالميذلدل اإلدراؾ (. كتتضمف اضطرابات 555ص ،5005 ،)ممحـ "(العمميات الكجدانية

 :ما يميالتعمـ 
 جييز كالمعالجة.صعكبات عممية الت -
كصعكبة التذكر  ،التمييز السمعيك  ،تتضمف صعكبة الكعي الصكتي: اإلدراؾ السمعي صعكبات -

 األصكات السمعية )اإلغالؽ السمعي(.كصعكبة مزج  ،كصعكبة التعاقب كالتسمسؿ السمعي ،السمعي
كصعكبة  ،كصعكبة اإلغالؽ البصرم ،تتضمف صعكبة التمييز البصرم: صعكبات اإلدراؾ البصرم -

كصعكبة التآزر ، كصعكبة التذكر البصرم ،كصعكبة تمييز الصكرة كخمفيتيا ،المكانية إدراؾ العالقات
 .(205-202ص ص ،5006 اإلدراؾ البصرم )البطاينة كآخركف،كصعكبة سرعة  ،البصرم الحركي

 الصعوبات الثانوية: -ب
 :يا إلى قسميف رئيسييفيمكف تصنيفصعكبات المغة الشفيية: التي  -*
، التكاممية صعكبات  المغة الداخمية أك، صعكبات في المغة االستقبالية الشفييةف )يتضماألكؿ:  -

 .صعكبات المغة التعبيرية(
كصعكبات النحك  ،كصعكبات بناء الجممة ،يتضمف صعكبات تتعمؽ بعمـ أصكات الكالـالثاني:  -
 كاعد األساسية في المغة.كالق

فشؿ في ربط الكممات المنطكقة المغة االستقبالية الصعكبات  تمميذكمف أىـ األعراض التي تظير عمى 
عف  يمتمؾ لغة ليا معنى لمتعبير يفيـ ما يسمع فيك ال ال، فمع األشياء كالمشاعر كالخبرات كاألفكار

صعكبة في تعمـ المعاني المتعددة لمكممة ، ك التعميمات كاألكامر تباعاصعكبة في ، كما يعاني مف األشياء
جونسون )حدد كما  .مف الكالـ مثؿ حركؼ الجر كالصفاتمعينة  مـ أجزاءصعكبة في تع، ك نفسيا

 :كىينمطيف متميزيف لصعكبات المغة الشفيية التعبيرية  (ومايكمبست
كتعتبر استعادة الكممات  ،: صعكبة في اختيار كاسترجاع الكممات أك إعادة ماتـ سماعوالنمط األكؿ -

 التعبير.جزءن ىامان في عممية مف أجؿ نطقيا 
حيث يستعمؿ كممات منفردة كعبارات  ،اضطرابات تتعمؽ ببناء الجممة كتركيبيا: النمط الثاني -
كيتصؼ نطقو ككالمو بحذؼ  ،في جمؿ كاممة صعكبة في تنظيـ كمماتو كالتعبير عف أفكارهمع  ،قصيرة
الت األلفاظ كأخطاء قكاعدية مرتبطة بدال ،صيغ أفعاؿ غير صحيحة كأ ،تحريؼ كممات كأ ،كممات

 .(205، ص201ص ،5001 ،)العشاكم
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 ،كالتساؤؿ ،كالعمميات الحسابية ،كالمقارنة ،الحكـتتضمف عممية التفكير  :صعكبات التفكير -*
ّف مككنات عممية التفكير ىذهك  ،، كاتخاذ القراركحؿ المشكمة ،كالتفكير الناقد ،كالتقكيـ، كاالستدالؿ  ا 

 يابعضالمفاىيـ كتجزئة المعرفة كربطيا مع تنظيـ إذ تتطمب جميعيا قدرة  ،يصعب تحديدىا أك كصفيا
مف  ان عددالتعمـ يظيركف صعكبات ة ذتالمإف لذلؾ ف ،مفيـإلى ىدؼ أك تحصيؿ مستكل جديد لمكصكؿ ل

عمى  يا )االندفاعية، االعتماد الزائدأىم اؿتشير إلى عدـ استخداميـ لعمميات التفكير الفع  السمككيات التي 
محاكلة  ،فقداف المعنى ،الثقة بالنفسنقص  ،أك مركنتو تصمب التفكير ،عدـ القدرة عمى التركيز ،عمـالم

ات إلى يكتشير ىذه السمكك ،(ضعؼ التنظيـ كالتصنيؼكاستمراره، تركيز االنتباه عكبة ص ،مقاكمة التفكير
دالؿ كحؿ المشكالت )كيرؾ ياء أك االستصعكبة في تككيف المفاىيـ كمالحظة العالقات بيف األش

ؽ يسكتن في تنظيـ النتائج فتمميذ صعكبات التعمـ يعاني مف قصكر. (254ص ،2651، ككالفنت
كيعطي  ،كقت أطكؿ لتنظيـ أفكارهإلى ج اكيحت ،يستطيع تطبيؽ ما تعممو الف ،العمميات العقمية كالمعرفية

 تباعايستطيع  كال ،في التفكير المجرديعاني مف ضعؼ ، كما اىتمامان أقؿ لمتفاصيؿ كمعاني الكممات
 .(55-54ص ص ،2660 التعميمات أك تذكرىا )ككافحة،

 أكاديمية:صعوبات تعمم  -1
تساعد في التعرؼ عمى ك المؤشرات التي تصاحب صعكبات التعمـ، ف أىـ م :صعوبات القراءة -أ

 :الذيف يعانكف مف ىذه الصعكبة ما يميالتالميذ 
 .رسةادلعمرىـ العقمي كسنكات المتكقع بالنسبة  أقؿ بصكرة دالة عما ىكتحصيميـ في القراءة  -
 .يسيظيركف أم دليؿ لكجكد أم عجز ح ال -
كيميمكف إلحداث نكع مف االضطراب بالنسبة  ،يظيركف صعكبة كبيرة في تذكر نماذج الكممة كاممة -

 .لمكممات التي تتشابو في الشكؿ العاـ
يظيركف اضطرابات كاضحة في كما  ،تيـ األكلى لمقراءة كالكتابةمحاكالضعاؼ في التيجئة خالؿ  -

 .(25ص ،5002، )عمي تذكر تكجو الحركؼ
 :يمي صعكبات التعمـ يالحظ أنيا تقع في ثالث فئات كماة ذتحميؿ أىـ مشكالت القراءة لدل تالم كعند
 .التعرؼ الخاطئ عمى الكممة -
 .كالفيـة األساسية عمى االستيعاب القصكر في القدر  -
، العكسية األخطاء ،التكرار ،اإلبداؿ ة القراءة )الحذؼ، اإلدخاؿ،األخطاء الممحكظة أثناء عممي -

 .القراءة البطيئة( القراءة السريعة كغير الصحيحة،
كلما كاف  ،صعكبات التعمـة ذتالم ة بيفصعكبات القراءة نسبة كبيرة مف الحاالت الشائع تالميذكيشكؿ 
تؤثر بشكؿ ىداـ أف يمكف القراءة صعكبات فإف  ،القراءةميارات مف التعمـ المدرسي يعتمد عمى  قدره كبيره 

كيرل عدد مف الباحثيف أف صعكبات القراءة تمثؿ أكثر أنماط صعكبات التعمـ  ،تمميذشخصية العمى 
)سالـ  اءةالقر فئة صعكبات مف مف ذكم صعكبات التعمـ ىـ  (%50)بؿ إف أكثر مف ، األكاديمية شيكعان 
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ىذه الصعكبات بيف البسيطة، إلى (. كتتفاكت شدة 211، ص222-221ص ص ،5003 كآخركف،
كتعتبر أحد  ،صعكبات في الكتابة إلىتؤدم ، كما تتأثر بصعكبات المغة، كما الشديدة جدان الشديدة، ف

مف  كاحدة أك أكثركىي حالة عصبية معرفية تقؼ خمفيا  ،المصاعب اليامة في التعمـ المدرسي
 .(Scheffel, 1996, p171أبعاد إدراكية كمعرفية كلغكية ) كليا ،نمائيةالصعكبات ال

ىي )التعبير  ىامة لمغة المكتكبة محاكر ةأف ىناؾ ثالثتجمع نظريات الكتابة  :صعوبات الكتابة -ب
كنتيجة  ،لمكتابةالتي تتكامؿ مع بعضيا البعض لتشكؿ الميارة الكمية (، الكتابة اليدكيةالكتابي، التيجئة، 

الكتابة كالتيجئة كالتعبير ميارات في ة صعكبات التعمـ عجزان ذلتعدد أبعاد الكتابة يكتسب العديد مف تالم
 ،تحصيميـ األكاديمي )الزياتبشكؿ عميؽ عمى تؤثر  تالميذالكالمشكالت التي يعاني منيا ىؤالء ، الكتابي
 :أىميا سمككيةعدة خصائص يتميزكف بتابة تكضح الدراسات أف ذكم صعكبات الكو. (154ص ،2665
اضطراب ك  ..إلخ،كالتراكيب ،كالقكاعد ،كاإلمالء ،في التيجئة أخطاءأكراقيـ ككراساتيـ متخمة بعدة  -

 .طاء الكتابةأخأخرل مف أنماط ، ك كتشابؾ الحركؼ)النقط كالفكاصؿ..إلخ(، عالمات الترقيـ في استخداـ 
، كتفتقر إلى التنظيـ كالضبط ،تسير كفقان ألم قاعدة منضبطة كال يغمب عمى كتاباتيـ أف تككف غير -

 .كغالبان ما يحذفكف بعض الحركؼ
تشير كتاباتيـ إلى صعكبات في أعماؿ الضبط التنفيذم لمعظـ العمميات المعرفية التي تقؼ خمؼ  -

نتاج النص ،كالتي تشمؿ تكليد المحتكل ،الكتابة الفعالة  كمراجعة كتاباتيـ. ،كتابةكالتخطيط لم ،كاألفكار ،كا 
 .كتفتقر إلى المعنى كالمضمكف ،فككةكم ،غالبان ماتككف جمميـ قصيرة -
 تصحيحان لتمؾ األخطاء فيما بعد.قؿ فيمان ك ، كىـ أتصحيحيـ ألخطائيـ آلي كال مبالي -
صعكبة في كضع اليمزات في أك  ،في الشكؿ كالمخرج الصكتياألحرؼ المتشابية الخمط في كتابة  -

تحكـ كصعكبة ال ،صعكبة في كتابة الحركؼ متصمة أك منفصمة، كذلؾ أماكنيا الصحيحة أثناء اإلمالء
كؿ صحيح صعكبة في مسؾ أدكات الكتابة ككضع الكرقة بشإلى باإلضافة  ،مكتابةبالسرعة المناسبة ل

 .(520ص ،5005(؛ )ممحـ، 53ص ،5002)الزراد، 
 عمى فيو يجب التأكيدم الذنتاج التعبير الكتابي ند تقييـ عتتجمى  :صعوبات التعبير الكتابي -ج

 :ىيخمسة عناصر أساسية 
التعبير صعكبات  ةذتالم(، كيتميز عدد المفردات المكتكبة)يقصد بيا كمية المكضكع أم الطالقة:  -

 .كالمرادفاتات كاألفكار كالمعاني إنتاج أكبر عدد مف الكممبضعؼ ميارة الكتابة بسالسة كسرعة الكتابي 
أخطاء النحك األكثر تكراران تقع في  أفكيالحظ  ،تكارد الكممات في الجممة ايقصد بي :القكاعد كالنحك -

تصريؼ ك  ،كاستخداـ غير صحيح لألفعاؿ كالضمائر ،د الكممات في الجممةك ر كسكء ك  ،حذؼ الكممات
 ...إلخخاطئ لمكممات، كضعؼ التنقيط

 .كتنظيـ الميارات ،اليدكم ئة، كالخطكالتيج ،الميكانيكية لمكتابة كالترقيـيقصد بيا الصفات لبنية: ا -
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ر الكممات التي يستخدميا في اختياعند  تمميذاله يقصد بيا األصالة أك النضج الذم يظير المفردات:  -
و يستخدمكف أنماطان مف المفردات تقؿ عما يستعممعبير الكتابي صعكبات التتالمذة أف إذ لكحظ  ،توكتاب
 .فضالن عف ككنيا أقؿ تنكعان  ،اديكفالع

فقدرة  (،التنظيـ ،الدقة ،األفكار)يمكف مالحظة ثالثة عناصر عند تقييـ المحتكل ىي  :المحتكل -
ىي التي تساىـ في  التسمسؿ المنطقيك  ،رئيسيةء المكضكع حكؿ نقطة كتمحكر كؿ أجزا ،تكليد األفكار
. كترتبط صعكبات التعبير الكتابي بصعكبات (515-512ص ص ،2665، )الزيات تقييـ المحتكل

عدـ قدرة التمميذ عمى دراكية التي تكشؼ عف نفسيا مف القراءة كصعكبات المغة الشفيية كالصعكبات اإل
يمكف اعتبار التمميذ  كال ،فتتضح األخطاء القكاعدية كالتنظيـ السيئ لممقاطع ،تأليؼ نصكص مكتكبة

 ،أك كتابة يدكية سيئة ،فقط لتيجئةفي اأخطاء أف لديو بير الكتابي إذا لكحظ يعاني مف صعكبات التع
مما  ،بالصعكبات األخرل نسبيان مقارنةن  عالجيا قميؿه الكتابي فإف  ىك معركؼ عف صعكبات التعبير ماكك 

 ،وذكائالزمني كنسبة  هعمر و المتكقع مع كمقارنة أدائ ،ميذة مف كتابات التميتطمب فحص عينات كاسع
 .(DSM-IV-TR, 2000, p54قبؿ نياية الصؼ الثاني )تمؾ الصعكبات  يتـ تشخيص كنادران ما

طمحات أكثر المص( مف Dyscalculiaالحساب ) مصطمح عسريعتبر  :صعوبات الرياضيات -د
 تمميذكامؿ مف جانب العجز شير إلى يا تكبصكرة عامة فإن ،عف صعكبات الرياضياتانتشاران لمتعبير 

ة صعكبات الرياضيات ذبرىا تالمالصعكبات الخاصة التي يخكمف أىـ  ،عف القياـ بالعمميات الحسابية
 ،)ىالياف كآخركف (المفظيةالمسائؿ ، صعكبات الحسابصعكبات أداء ، النمك المعرفي)صعكبات 

 :الحسابة صعكبات ذمتالكمف خصائص  .(315-310ص ص ،5003
 .عددة لحؿ المشكالت المقدمة إلييـمتيستخدـ التالميذ استراتيجيات  -
 مع ككف الحقائؽ العددية األكلية صحيحة. في الغالب أجكبة غير صحيحةيعطي التمميذ  -
 .بالمسائؿ التي تضـ أعدادان صحيحةيكجد العديد مف األخطاء في المسائؿ الكسرية مقارنة  -
كاستخداـ  ،ف ما درسكهعند نسيا لحسابية بتطكير إجراءات خاصةالعمميات اصعكبات  ةذيقكـ تالم -

 .(235–234ص ص ،5003 ،أخطاء )سالـ كآخركفعدة راءات يؤدم في الغالب إلى مثؿ ىذه اإلج
 DSM-IV-TRمعدلة )الالرابعة  ةالطبع -أما الدليؿ التشخيصي كاإلحصائي لالضطرابات العقمية

ية عمى اختبار رياضيات يشير إلى أف صعكبات الرياضيات تشخص مف خالؿ الدرجة المتدنف( 2000
كمستكل العاـ،  وذكائه الزمني، ك لعمر المستكل المتكقع بالنسبة أدنى مف التمميذ أداء ، حيث يككف مقنف

الحياة اليكمية  اتاألكاديمي كفي نشاط وتحصيمىذه الصعكبة بشكؿ ذم داللة في  كتؤثر ،التعميـ المقدـ
ف بقصكر في كاحدة أك أكثر مصعكبات الرياضيات كترتبط  ،ميارات الرياضياتاستخداـ التي تتطمب 

مع سالمة الحكاس  (تفكيرأك ال ذاكرة،أك ال نتباه،أك اال دراؾ،أك اإل مغة،بال)المرتبطة العمميات النمائية 
(DSM-IV-TR, 2000, p53). 
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 :ات التعمم النمائية واألكاديميةالعالقة بين صعوب -سادساً 
كقاية أك عالج صعكبات الر في تحديد أك تشخيص أك مف الباحثيف أف أم تقصير أك تأخ يرل العديد

كاديمية عندما األتعمـ الصعكبات تطكر قكد بالضركرة إلى ، يالتعمـ النمائية خالؿ سنكات ما قبؿ المدرسة
ارتباطية ات عالقمف تحديد مف الباحثيف  ده تمكف عدكقد  ،االبتدائيةالتعميـ  مرحمةالطفؿ إلى يصؿ 

، اإلدراؾكؿ مف ميارات )االنتباه، بيف مستكل كفاءة العمميات المعرفية المتعمقة ب كعالقات سببية دالة
أم ك  ،كمستكل التحصيؿ األكاديمي عمى اختالؼ مستكياتو كمككناتو كمراحمو (المغة ،التفكير، الذاكرة

قبؿ المدرسة ذكم  ما تالميذما أف كتعمـ األكاديمية الالحقة، انحرافات نمائية تقؼ خمؼ صعكبات ال
كسابيـ الميارات  تاستراتيجياصعكبات التعمـ النمائية يحتاجكف إلى  نكعية لمتدخؿ العالجي لتعميميـ كا 

ترتبط صعكبات التعمـ إذ  ،عف طريؽ تقكيـ ىذه االنحرافات كعالجيا ،األساسية لمتعمـ األكاديمي
فتعمـ القراءة يتطمب الكفاءة في القدرة عمى فيـ  ،إلى حد كبير بصعكبات التعمـ النمائية ةاألكاديمي

فالعالقة بيف صعكبات التعمـ األكاديمية  ،كاستخداـ المغة كميارة اإلدراؾ السمعي كميارة التمييز البصرم
ئيسية لمتعمـ األكاديمي حيث تشكؿ األسس النمائية لمتعمـ المحددات الر  ،كالنمائية ىي عالقة سبب كنتيجة

كما يمكف التنبؤ بصعكبات التعمـ ك ينتجيا النشاط العقمي المعرفي، المعرفية التي يفرزىا أ تاألداءاككافة 
 (.125-125ص ص ،2665 ،صعكبات التعمـ النمائية )الزيات األكاديمية مف خالؿ

مف منياج مرحمة ما قبؿ  جزءان دريب قدرات التعمـ النمائية أك تالنمائية تدريب العمميات  كيعتبر
ع النظر كاالستماميارات في مرحمة ما قبؿ المدرسة  تالميذيعترض أحد عمى تدريس ال حيث ال ،المدرسة

مف األفراد  ككثير ،التي تمثؿ قدرات تعمـ نمائيةحؿ المشكالت  أك ،يتكممكنوو ك نكالمقارنة كالفيـ لما يسمعك 
متطمبات سابقة مف الميارات تساعد في  أنيا، كاعتبرت بلمتعمـ يعتبركف ميارات االستعداد ىذه ضركرية

االعتبار العممية ية التشخيص كالعالج أف يأخذ بكيجب عمى المدرس الذم يقكـ بعمم ،التعمـ الالحؽ
كيحاكؿ تحسينيا مف خالؿ تدريس المتطمبات السابقة لكؿ  ،السابقة المطمكبة لكؿ كاحدة مف ىذه الميارات

فمف المفيد تدريس التمييز البصرم لألحرؼ  ،يعاني مف مشكمة تمييز بصرم تمميذاف الفإذا ك ،ميارة
 ص ،2651 ،لمدكائر كالمربعات )كيرؾ ككالفنت مف تدريس التمييز أكثر اكالتركيز عميي ،كالكممات

 .(65-65ص
 صعوبات التعمم:خصائص تالمذة  -سابعاً 
 تكفر مجمكعة مف الخصائص العقمية، كالمعرفية، مىدراسات حديثة عمعظـ الباحثيف مع عدة  يتفؽ

عمميف كأكلياء كمعرفة ىذه الخصائص تساعد الم ،صعكبات التعمـدل تالمذة لكاالنفعالية  ،كاالجتماعية
كالكصكؿ لممستكل المتكقع قياسان بعمرىـ الزمني  لتربكية الخاصة،كالمربيف في تحديد حاجاتيـ ااألمكر 

 كمف أىـ تمؾ الخصائص: تمميذ،تجتمع بالضركرة عند نفس ال الصفات الىذه  ،كقدراتيـ العقمية
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بقدرات عقمية متكسطة تالمذة صعكبات التعمـ إذ يتمتع أىميا الذكاء،  خصائص عقمية ومعرفية: -7
 اختبار ذكاء مقنف )كيرؾ ككالفنت، مىانحرافيف معيارييف ع ار انحراؼ إلىأك فكؽ المتكسطة أحيانان بمقد

فإف  بيا تالمذة صعكبات التعمـ عمكمان،القدرات العقمية التي يتمتع مف رغـ بالك  (.50ص ،2651
تحصيميـ الدراسي في المكاد األكاديمية ينحرؼ دكف المتكسط بمقدار يزيد عف انحراؼ معيارم مقارنة 

 ,DSM-IV-TR, 2000) كمستكل الخدمات التربكية المقدمة ليـ ،كقدراتيـ العقمية ىـ الزمني،بعمر 

P51).  مقراءة، أك ارات األكاديمية األساسية للميأك أكثر مف ا ةىذا في كاحدكيككف انخفاض التحصيؿ
المرتبطة بمشكالت يضاؼ إلى ذلؾ استراتيجيات التعمـ المعرفية ، أك التعبير الكتابي أك الرياضياتالكتابة 

المعرفي لحؿ المشكالت يككف  فالتفكير مى األداء المعرفي لمياـ التفكير،التي تنعكس ع اإلدراؾ كالذاكرة
تطمبات كفي تعييف الم التنظيـ،ما في مجاالت التخطيط ك السي غير منظ ـ، لدل ذكم صعكبات التعمـ
 تيجية مناسبة كتنفيذىا، كمراقبة األداء كضبطو،كفي القدرة عمى اختيار استرا الالزمة ألداء ميمة معينة،

جراء التعديالت الالزمة ألداء   (.515-515ص ص ،5003ميمة المطمكبة )ىالياف كككفماف، الكا 
السمعي، اضطرابات في عمميات اإلدراؾ )صعكبات التعمـ يكاجو تالمذة  خصائص نمائية: -1

كقد سبؽ كتحدثنا عف تمؾ  رة، كالتفكير،كالذاك االنتباه،في كصعكبات  البصرم، البصر حركي(،
 الخصائص النمائية لتالميذ صعكبات تعمـ القراءة: عف كسنتحدث ىنا ،الصعكبات

التي تتجمى لدل تالمذة صعكبات القراءة في عدـ القدرة عمى االنتباه إلى  صعوبات النتباه: -أ
المثيرات السمعية أك البصرية أك كمييما أثناء تعّمـ قراءة الحركؼ اليجائية كالكممات كالجمؿ في الصؼ، 

( مف مراجعة عدة دراسات أف Thorpe & Borden 2008) وردنثورب وبفقد تبّيف لكؿ مف 
سنكات، كأف معظـ أكلئؾ  (4ات التعمـ في القراءة قبؿ عمر )صعكبات االنتباه تظير لدل تالمذة صعكب

التالميذ يحصمكف عمى عالمات متدنية في اختبار االنتباه لممثيرات السمعية كالبصرية، كما تتجمى 
ي سرعة التشتت بالمثيرات الثانكية التي ليس ليا صمة بمكضكع القراءة، كما صعكبات االنتباه لدييـ ف

يفشمكف في أداء الميمات األكاديمية التي تتطمب جيدان عقميان مستمران لفترة زمنية معينة مقارنة بالعادييف 
اـ القراءة داخؿ حجرة الصؼ، كأثناء قياميـ بميمني كالعقمي، كما ييالحظ عمييـ الممؿ مف نفس العمر الز 

، كعمى مستكل القراءة ل دكف قراءتياييالحظ أنيـ يقفزكف مف كممة إلى أخرل، أك مف جممة إلى أخر 
ال يستطيعكف التمّعف في معنى كممات النص الذم يقكمكف بقراءتو  -كنتيجة لعدـ االنتباه  -االستيعابية 

(Thorpe & Borden, 2008, pp279-281.) 
فتالمذة صعكبات القراءة يكاجيكف صعكبات في الذاكرة السمعية كالبصرية  صعوبات الذاكرة: -ب

، فنتيجة القصكر في (الذاكرة طكيمة المدل، الذاكرة العاممة)الذاكرة قصيرة المدل،  بمستكياتيا الثالثة
 الذاكرة السمعية ال يستطيع التمميذ تخزيف مجمكعة كبيرة مف أصكات الحركؼ كالجمؿ في الذاكرة قصيرة
المدل، مما يعيؽ عمؿ الذاكرة السمعية العاممة عف القياـ بعمميات تجييز كمعالجة المعمكمات، مما يؤثر 
سمبان عمى عمميات اإلدراؾ السمعي لتمؾ األصكات كالتمييز بينيا، كبالتالي تصؿ تمؾ المثيرات السمعية 
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ا كتخزينيا في الذاكرة السمعية بشكؿ خاطئ إلى الذاكرة السمعية طكيمة المدل، مما يجعؿ عممية تصنيفي
طكيمة المدل عممية مشكبة بكثير مف التحريؼ كالتشكيو، مما يؤدم بدكره إلى جعؿ عممية استرجاع 

الذاكرة عمى صعكبات ة أيضان، كىذا األمر ينطبؽ المثيرات السمعية لمحركؼ كالكممات عممية مشّكى
شكاؿ البصرم طكيؿ المدل ألتذّكر العمى  تالمذة صعكبات القراءة، مما يؤثر سمبان البصرية لدل 

ف كال ك الشكؿ كالرسـ عمى الصفحة، ة الخمط بيف الحركؼ المتشابية ب، فتحصؿ عمميؼالحرك  ا 
المزاكجة بيف المثير السمعي )لصكت الحرؼ أك بالتالي إلى صعكبة تقكداف الصعكبتيف السمعية كالبصرية 

 (.Rourke & Fuerst, 1996, pp289-291ة( )الكممة( كالمثير البصرم )لشكؿ الحرؼ أك الكمم
اضطراب %( مف تالمذة صعكبات القراءة يعانكف مف 45ف  )بينت الدراسات أ اإلدراك: تصعوبا -ج

ارتباطان كثيقان كداالن بصعكبات االنتباه، كتتضمف تبط تر التي في اإلدراؾ البصرم أك السمعي أك كمييما، ك 
، بؿ ةبصري ةحسيإعاقة صعكبات اإلدراؾ البصرم مجمكعة مف الصعكبات الفرعية التي ال تشير إلى 

صعكبة كتؤدم إلى ، ؤكلة عف اإلدراؾ البصرماألجزاء المسالدماغ عند اضطراب كظيفي لعمؿ شير إلى ت
التمييز ..إلخ، كصعكبة يف األشكاؿ مف حيث المكف، كالحجـالشبو بالتمييز البصرم ألكجو االختالؼ ك 

شكؿ مستقالن عف الصكرة أك التمميذ صعكبات القراءة ال يستطيع إدراؾ كالخمفية، فالبصرم بيف الشكؿ 
يضاؼ إلى ذلؾ ، لديو عمييا، مما يذبذب مدركاتو البصرية، كيسيء إلى سرعة اإلدراؾ ةالخمفية القائم

التي تتضح أكثر ك الحركؼ المتصمة أك المنفصمة، إدراؾ العالقات المكانية التي تتجمى في تكّضع صعكبة 
-Darch & Simpson, 1990, pp64االتجاىات )كز السطكر أثناء القراءة، كعدـ معرفة خالؿ تجا

ت ه لألصكالخبرات السمعية، نتيجة لصعكبة في االنتبايضاؼ إلى كؿ ما سبؽ صعكبات إدراؾ ا(. 65
صعكبات التمييز السمعي ألصكات الحركؼ كالكممات بالمقارنة كالمكازنة لمتفاصيؿ كتذّكرىا، السيما 

الحركؼ كالكممات،  فردة التي تتركب منيانصعكبات التحميؿ السمعي لألصكات المصكتية المميزة ليا، ك ال
 (.50ص، 2، ص2665)الكقفي، تـ سماعو مما يؤثر في قدرة فيـ كاستيعاب ما 

 كتتضمف:الشفيية:  ةصعوبات في المغ -د
تحدث نتيجة لخمؿ كظيفي في منطقة الفص الصدغي األيسر  التي المغة الستقبالية:صعوبة  -*

إلى اضطراب عمميات اإلنصات إلى المتحدث، كسماع ، مما يؤدم (فيرنييؾ)لمدماغ المعركفة بمنطقة 
دراؾ كفيـ التاألصكات النكعية، كتحديد كيفية ضـ األصكات معان،  جمعات الصكتية )الكممات كالجمؿ(، كا 
 (.222، ص5002، كاستيعاب الرسالة الصكتية المنقكلة )ىالياف كآخركف

ؼ الكرة المخية األيسر تحدث نتيجة لخمؿ كظيفي لجزء صغير في نصصعوبة المغة التعبيرية:  -*
الذم  ،(Hallahan & Mercer, 2001, p1) (برككا)المسؤكؿ عف النطؽ المعركؼ بمنطقة مف األماـ 

نتيجة الضطراب تمميذ عف التعبير باستخداـ النطؽ كالكالـ، أك ضعؼ قدرة تقميد الكالـ يؤدم إلى عجز ال
ع الكممات، أك إعادة ما تـ سماعو، فاستعادة إلى ضعؼ في استرجا الذم يقكد بدكرهالذاكرة السمعية 
جؿ نطقيا جزء ىاـ في عممية التعبير، كما تؤدم صعكبات المغة التعبيرية إلى عجز في الكممات مف أ
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االقتصار عمى كممات مفردة أك جمؿ صغيرة، كبالتالي مكاجية صعكبات متعمقة بناء الجمؿ كتركيبيا ب
ت، كتحريؼ كمماكبسببيا يتصؼ النطؽ بحذؼ كممات بتنظيـ الكممات كالتعبير عف األفكار بجمؿ كاممة، 

 (.556، ص2651)كيرؾ ككمفانت، دالالت األلفاظ ر صحيحة، كأخطاء قكاعدية لكصيغ أفعاؿ غي
صدار األصكات، كعسر المشكالت المرتبطة بالفونولوجيا:  -* أم المشكالت المتعمقة بالنطؽ كا 

التي تعرؼ كنيمات كما يمكف لمتمميذ أف يكاجو مشكالت تتعمؽ باستقباؿ الف ،الكممة كعمى الصكت
 .بصعكبات التمييز السمعي

المغة الشفيية القراءة كنتيجة لصعكبات فتالمذة صعكبات  المشكالت المرتبطة بالتراكيب المغوية: -*
يفّسركنيا بأكثر مف طريقة، كما يكاجيكف صعكبة ف ،يكف مشكالت في فيـ معنى بعض الجمؿ لغكيان يكاج

يستخدمكف صحيحة مف الناحية القكاعدية، ك غير جمالن  ينطقكفأك  في فيـ الضمير المستخدـ في الجممة،
 .جمالن أطكؿ كأكثر تعقيدان، كمع التقدـ في النمك يستمركف في ارتكاب عدد أكبر مف األخطاء النحكية

 قد يرتكبكف أخطاءن  القراءةالمتعمقة بالصرؼ كالنحك، فتالمذة صعكبات  المشكالت المورفولوجية: -*
تتعمؽ بزمف الفعؿ أثناء الحديث، كالتحدث عف أمر ما حدث في الماضي بصيغة الحاضر، كما يكاجيكف 

 .ارنة، كالتعبير عف تسمسؿ األحداثمشكالت تتعمؽ بصيغة الممكية، كصيغ المق
مف مشكالت ترتبط بنقص عدد القراءة حيث يعاني تالمذة صعكبات  مشكالت الدللت المفظية: -*

ي المخرج الصكتي، كفي ي عمؽ المعرفة بالكممة، كفي التمييز بيف الكممات المتشابية فالكممات، كف
 صعكبة تسمية األشياء عمكمان.

التي ترتبط بميارة الكعي الفكنيمي، كمشكالت التجييز المغكم، فتالمذة  ما وراء المغة:مشكالت  -*
ف المغة المفظية في الذاكرة، تتعمؽ بتخزيالمغة الشفيية يعانكف مف مشكالت القراءة كصعكبات صعكبات 

كمف الذاكرة طكيمة المدل، كمشكالت في استخداـ المغة مات المفظية مف الذاكرة العاممة استرجاع المعمك ك 
 (.160-144صص ، 5002، الشفيية في التعمـ )ىالياف كآخركف

بتفسير عممية حيف قاما  (Gough & Tunmer 2007) جوف وتونمربّيف  صعوبات التفكير: -ه
ف معظـ تالمذة صعكبات القراءة الفيـ كاالستيعاب(، أك فؾ الشفرة، نيا تتككف مف مرحمتيف )القراءة عمى أ

مف الصعب ىي عممية شاقة بالنسبة ليـ، فإف تمّكنكا مف إنجاز متطمبات المرحمة األكلى )فؾ الشفرة( ك 
ممات النص الذم يقرؤكنو، بسبب أف صعكبات عمييـ الكصكؿ إلى المرحمة الثانية )الفيـ كاالستيعاب( لك

القراءة في معظميا ناتجة عف صعكبات نمائية لكاحدة أك أكثر مف صعكبات اإلدراؾ البصرم أك اإلدراؾ 
بعمميات الحكـ، كالمقارنة، كاالستدالؿ، السمعي أك الذاكرة أك المغة، كبالتالي يصعب عمييـ القياـ 

ف تمّكنكا ات التفكير بالكممات المتضمنة بكغيرىا مف عممي ،إلخ..كاالستنتاج، كالتحميؿ، كالتركيب النص، كا 
مف عممية الفيـ كاالستيعاب فإنيا لف تككف بنفس المستكل المكجكد لدل أقرانيـ العادييف مف نفس المرحمة 

القراءة، مما أثناء الرقابة العقمية النشطة عمميات في لقصكر تـ اختبارىـ مف قبؿ الفاحص، الصفية إذا ما 
النفسية النمائية العمميات النص كاستخراج الفكرة العامة منو، لعدـ تناسؽ أفكار تنظيـ عمى  يعيؽ قدرتيـ
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أطكؿ لتنظيـ  كقتو يحتاج لمف جية أخرل، فتمميذ صعكبات القراءة  المعرفيةمف جية، كالعمميات العقمية 
ممات ذات قد ال يجد صعكبة في التفكير بمعاني الكأثناء القراءة كبعدىا، كما حكؿ معاني الكممات أفكاره 

 & Gough)يجد صعكبة في التفكير في معاني الكممات ذات المدلكؿ المجرد المدلكؿ الحسي، لكنو 

Tunmer, 2007, pp11-18). 
ما تتضمنو مف عممية فؾ ات القراءة الصامتة أك الجيرية ك إف ميار التكامل الحسي: صعوبات  -و

كاستيعاب معنى الكممات كالجمؿ كالمفاىيـ كالتراكيب المغكية، تتطمب مف التمميذ استخداـ لمشفرة كفيـ 
سمعو كبصره كنطقو كحاسة الممس لديو في القراءة، فاألنشطة القرائية تككف متعددة الحكاس ألنيا تتطمب 

ت في التكامؿ مدخالت تستخدـ حاستيف عمى األقؿ أك أكثر، كتالمذة صعكبات القراءة يعانكف مف صعكبا
الحسي لإلدراؾ السمعي كالبصرم كالحركي كالذاكرة كاالنتباه، فتضعؼ قدرتيـ عمى استقباؿ المعمكمات 

مما يقؼ عائقان أماـ تطكر ميارات القراءة  ،كالمثيرات مف المداخؿ الحسية كاالحتفاظ بيا كمعالجتيا
 ,Thorpe & Borden)لصعكبات إلى برنامج عالجي لتجاكز تمؾ ا يـدييـ، فتظير حاجتاألساسية ل

2008, p281). 
السمككية المميزة لتالمذة صعكبات التعمـ جكانب عديدة مف الخصائص تشمؿ خصائص سموكية:  -3

 نعرضيا في فئتيف ىما:الشخصية، 
 الشعكر بالتكتر كالقمؽك  ،عدـ االستقرار االنفعالي كتضـ :الخصائص النفعالية والجتماعية -أ

كالمفيكـ السمبي عف الذات نتيجة الفشؿ في مجاراة  الشعكر بالدكنية، كانخفاض الثقة بالنفس،، ك كاإلحباط
النشاط الحركي الزائد ، ك دكف تقدير النتائج المترتبة عميوغير المتكقع التيكر كالسمكؾ االندفاعي ، ك اآلخريف

ماعي كقصكر جتعدـ النضج اال، ك غير اليادؼ كفي بعض الحاالت الخمكؿ كالكسؿ كضعؼ النشاط
التصرؼ السميـ عدـ ك  ماعي مع اآلخريف كتحمؿ المسؤكلية،كالفيـ كالتكاصؿ االجتالميارات االجتماعية 

فقدت قيمتيا أك  ت عمى سمكؾ ما بعد أف تككف االستجابةالمداكمة أك الثبا، ك في المكاقؼ االجتماعية
نقص الدافعية ، ك ـيمة المكككلة إلييكاالنخراط في أنماط سمككية غير مرتبطة بالم مالءمتيا لممكقؼ،

ف ميارات الضبط الداخمي االعتمادية عمى اآلخريف كنقصا، ك عمكمان كالدافعية لإلنجاز كالتعمـ خاصة
شؿ المتكرر كاالفتقار إلى التقدير المنخفض لمذات كالسيما مفيكـ الذات األكاديمي نتيجة الف، ك كاألحداث
 .النجاح

ييـ لدكنقص المبادرة، كما أف  داء المدرسي كالفشؿ األكاديمي،سكء األك خصائص تعميمية: -ب
 القابمية لمتشتت،يمات كفيـ المناقشات داخؿ الص ؼ، مع تتبع التعمكصعكبة  عادات تعميمية خاطئة،

لمثيرات األخرل اك عدـ القدرة عمى التركيز عمى المثيرات المرتبطة بالميمة أك قصكر االنتباه االنتقائي )ك 
يجيات غير كاسترات ير مالئمة في معالجة مياـ التعمـ،استخداـ أساليب معرفية غالتعمـ(، ك  في مكاقؼ

؛ (242ص ،5002 )أبك فخر،؛ (111-115صص  ،5002 )القريكطي،مناسبة في حؿ المشكالت 
 (.521-511ص ص ،5003 )ىالياف كككفماف،
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 ( التالي:2المميزة لتالمذة صعكبات التعمـ كفؽ الجدكؿ ) تمخيص أىـ الخصائص السمككية كيمكف
 ( الخصائص السموكية المميزة لتالمذة صعوبات التعمم7الجدول )

 وصف الخاصية أو تحميميا الخاصية
غير آمف أك مطمئف، يفقد  لقراءة: حركات متكترة،عادات ا

يحمؿ مكاد القراءة قريبة  مكاف القراءة، حركات جانبية لمرأس،
 .مف عينيو

 صكت مرتفع، يرفض القراءة، يبكي كيصرخ، عصبي، متمممؿ،
طريقة متقطعة متشنجة مع ىز ينطؽ ب يحاكؿ تشتيت المعمـ،

. الرأس،  يبدك عميو التبـر
 استبداؿ، أخطاء مى الكممة: أخطاء حذؼ،أخطاء التعرؼ ع

قراءة  ترتيب،كأخطاء  نطؽ، أخطاء عكس، قمب، أخطاء
 متقطعة بطيئة.

يدخؿ بعض  يحذؼ بعض الكممات، يقفز مف مكقع آلخر،
 يقرأ عدـ االلتزاـ بالنطؽ الصحيح، يعكس الكممات، الكممات،

 .الكممات بترتيب خاطئ

، عجز األساسيةعجز عف استرجاع الحقائؽ  :أخطاء فيـ
 عجز عف استرجاع الفكرة الرئيسية. عف تتابع االسترجاع،

إلجابة عف أسئمة معينة تتعمؽ بالحقائؽ الكاردة قادر عمى ا غير
التي قرأىا بالتتابع  صيرةفي النص، كغير قادر أف يعيد القصة الق

ى استرجاع الفكرة الرئيسة أك اليدؼ مغير قادر ع أك الترتيب،
 .الرئيسي لمقصة

 كممة، صكت مرتفع كحاد،اض التشتت: قراءة كممة أعر 
صياغات غير  لعالمات الترقيـ،ىؿ أك سكء تفسير تجا

 مالئمة.

غير قادر عمى التجميع المترابط  يقرأ بطريقة متقطعة كممة كممة،
مختمفة عف  مرتفع كحاد بصكرةبصكت  يقرأ مات أك المعاني،كملم

يضـ الجمؿ  الئمة،م كقفات غير نظـ المحادثة العادية،
 .كاصؿالف أكمعان دكف االلتزاـ بالنقط  )العبارات أك الفقرات(

 (.500ص ،5005نقالن عف ممحـ، )
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 )صعوبات الفيم القرائي(
 طبيعة عممية القراءة وتعريفاتيا ومكوناتيا: -أولً 

ف قبؿ الباحثيف في تعميـ المغة، تعد القراءة مف فنكف المغة األساسية التي حظيت باىتماـ كاسع م
كيعتبر مكضكع القراءة  ،شأنيا عمى مر العصكر ةكعظم ،شعكرىـ بأىمية القراءة كمبعث ىذا االىتماـ ىك

بالقراءة في الصؼ األكؿ أك  تمميذيبدأ ال فعادة ما ،مف أكثر المكضكعات التي تتضمنيا البرامج المدرسية
كتتككف عممية القراءة مف مجمكعة كبيرة مف  حياتو،اعتماده عمى القراءة طيمة  ثـ يستمرذلؾ،  قبؿ

عريفات القراءة ( أّف كؿ ت7983عبد اهلل كيذكر )يا القارئ أثناء تعاممو مع النص؛ الميارات التي يستخدم
 تقع ضمف مجمكعتيف:

كتحكيؿ الرمكز المطبكعة إلى  ،عمى أنيا عممية فؾ رمكز تنظر إلى القراءة :األكلىالمجمكعة  -2
 المنطكقة المسمكعة.أصكات تمثميا لتشكؿ المغة 

محتكاىا، حيث أّف المقصكد مف قراءة أم مادة ىك فيـ  ،ترل أنيا عممية فيـ :الثانيةالمجمكعة  -5
 .كتحكيؿ الرمكز إلى معافو 

إال أّف معظـ الباحثيف يتفقكف عمى أف عممية القراءة تشمؿ عمى األقؿ اإلدراؾ كالتعرؼ عمى الحرؼ 
 .(15ص ،5002 عمي،كفيـ المعاني التي تصؿ عف طريؽ الكممات المكتكبة ) ،كالكممة
عاني مف الحصكؿ عمى المتتضمف  أّف القراءة ميمة سمعية بصرية (Mercer 1997ميرسر ) كيرل

(، الفيـ الشامؿأساسيتيف ىما )حؿ الرمكز، كتشتمؿ القراءة عمى عمميتيف  ،الرمكز كالحركؼ كالكممات
 تمثيؿ مشابو لمغةعممية حؿ الرمكز فيـ عالقات السمع كالشكؿ كترجمة الكممة المطبكعة إلى  كتتضمف
فيـ أما ميارات ال ،تمميذ عمى لفظ الكممات بشكؿ صحيحكبذلؾ فإف ميارات حؿ الرمكز تساعد ال ،الشفكية
كيشير  (.4ص ،5002، مة الكاحدة مف خالؿ السياؽ )سالـالمتعمـ عمى فيـ معاني الكم تساعدالشامؿ 

كتحكيميا إلى أصكات المكتكبة  الرمكز( إلى أف القراءة ىي القدرة عمى فؾ شيفرة Gough 1972) جوف
كالمعيد القكمي )( 5005لمقراءة كالكتابة  المعيد القكمي األمريكي)كىناؾ تعريؼ مشترؾ بيف منطكقة، 
كيعمؿ عمى إيجاد التكازف بيف  ،شمكالن التعاريؼ أكثر مف الذم يعد ( 5005اإلنساني  كالنمك تمميذلصحة ال

 فيعرِّؼ القراءة عمى أنيا ذلؾ النسؽ المعقد الذم يمكننا بمكجبو استخراج ،الجكانب التي تتضمنيا القراءة
 :عة كيتطمب تكفر المككنات التاليةالمعنى مف مادة مطبك 

الكالمية الميارات كالمعارؼ الالزمة لفيـ تمؾ الكيفية التي ترتبط بمكجبيا الفكنيمات كاألصكات  -2
 .بالمادة المطبكعة

 .مألكفةالغير ى فؾ شيفرة الكممات القدرة عم -5
 .القدرة عمى القراءة بطالقة -5
 .غكية تسيـ في حدكث الفيـ القرائيخمفية كافية مف المعمكمات كالمفردات الم -1



- 21 - 
 

 .ص المعنى مف تمؾ المادة المطبكعةتطكير استراتيجيات فعالة مالئمة يتـ بمكجبيا استخال -2
 .(224-223صص  ،5002 )ىالياف كآخركف، اإلبقاء عميياكجكد أك تكفر الدافعية لمقراءة ك  -3

عادة تركيبياعنى بتحميؿ الرمكز المكتكبة فالقراءة ميارة لغكية تي  يستطيع القارئ فيـ معنى الكممة  كال ،كا 
عادة تركيبيا تبعان  نفسية لغكية معقدةدت القراءة عممية كليذا السبب عي  ،إذا لـ يتمكف مف تحميؿ رمكزىا كا 

 .(Lovett et al, 2000, p112) الرتباطيا بعدد مف الميارات العقمية كاإلدراؾ كالتذكر كالفيـ كاالستنتاج
تحكيؿ الرمكز تتضمف قدرة  ية نفسية عقمية معقدةبأنيا عممالقراءة ( 1004الروسان وآخرون كما يعرؼ )
كاحدة مف الميارات ك  ،العادييف ةذتالمممة لكاحدة مف العمميات العقمية الالز ك  رمكز منطكقة، المكتكبة إلى
طريقة رئيسية ك  ،مف أىداؼ المدرسة االبتدائية مككنة لمبعد المعرفي لمفرد كىدؼ رئيسياألساسية ال

)المغة  السمـ اليرمي لتطكر النمك المغكمكتمثؿ القراءة المستكل الثالث في  ،لمكصكؿ إلى المعرفة
 (كقة كالمكتكبة في الحياة اليكميةالمغة المنط تكظيؼ ،الكتابة ،القراءة ،المغة التعبيرية االستقبالية،

كمف أحد تعريفات القراءة أيضان أنيا القدرة عمى ترجمة  (.34-33ص ص ،5001 ،)الركساف كآخركف
الفيـ بآف كاحد كبمركنة لفيـ المعنى  تاستراتيجياالرمز المجرد المكتكب إلى كممات كجمؿ مع استخداـ 

ؾ فإف القراءة تتضمف عمميتيف كبناء عمى ذل. (Gildroy & Deshler, 2005, p2)الذم يريده الكاتب 
 متصمتيف:

عف طريؽ  رؤية القارئ لمتركيبات كالكممات كالحركؼ المكتكبة يقصد بيااألكلى )ميكانيكية(:  -
 .كالنطؽ بيا بكاسطة جياز النطؽ العينيف،
 ,Hallahan) تتـ قراءتو يتـ مف خالليا تفسير المعنى كتشمؿ فيـ كاستيعاب ما(: عقميةالثانية ) -

1999, p329). 
التي  األساسيةالقراءة أنو يمكف ضـ العناصر  ( في كصفيما لعناصر7986 جوف وتونمر)كيرل 
 يمي: القراءة في صيغة بسيطة كماتدخؿ في 

( C×R = D ) 
 أم أف:

 (الفيم والستيعاب× = فك الشيفرة القراءة )
 .(226ص ،5002)ىالياف كآخركف، 

نيما ميارة القراءة ) فؾ أف العنصريف المذيف  تتككف م (Snow et al 1998) سنو وآخرونكيضيؼ 
 ،عكامؿ أخرل أيضان  مافرعية، كتؤثر فيي عناصرعدة كؿ منيما الفيـ أك االستيعاب( يتضمف  الشيفرة،

كاتجاه  مميذ عمى دراية بالحركؼ اليجائية،يككف الت في المغة يتطمب أف (فؾ الشيفرة)فنجد أف عنصر 
مكِّف الفرد القراءة يلنص  كاالستيعاب( الفيـ)كما أف عنصر  ،األصكات معان  ككيفية الجمع أك ضـ ،القراءة

كتصكر  ،الكممةكضركرة امتالؾ حصيمة لغكية لمعنى  ،أخرلفرعية  يتضمف عناصرلمف فؾ شيفرتو 
 ،ةكاالستراتيجيات المعرفي ،كميارات االنتباه ، كتحديد الفكرة العامة في النص،المجرد معناىا المادم أك
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 ان مرتفع يتطمب مستكلن  تعمـ القراءة عمؿ معرفي معقدف .(Snow et al, 1998, pp24-25)كذاكرة قكية 
تتضمف أكثر ىذه العممية غير أف  ،ممية القراءة التعرؼ عمى الكمماتكأساس ع ،مف الميارات كالقدرات

المثيرات التي يتمقاىا عمى شبكية  تفسيرمف  تمميذم، كالبد لمحركؼ كالكمماترؤية أشكاؿ معقدة لمف مجرد 
 :إلى كتنقسـ ميارات عممية القراءة ،مف خبرتو السابقة كأف يربط بينيا كبيف المعنى المستمد ،العيف
ز الكممات يكتمي ،الكمماتعمى التعرؼ  يقصد بيا قدرة الفرد في: ميارة التعرؼ عمى الكممة -2

قد اتضح مف خالؿ ، ك صكرتيا الكميةك الكممة ؤثر في تعرؼ ، كالتي تالمتشابية عف بعضيا البعض
ف  اختالؼ الكممات مف حيث  ،البحكث أف الكممات التي يسيؿ التعرؼ عمييا ىي الكممات القصيرة كا 

 .ييز بينياالقصر كالطكؿ يساعد في التعرؼ عمييا كالتم
كالخطكة األكلى ىي ربط خبرة القارئ  ،قراءة فيـ المعنىإف اليدؼ مف عممية ال :الفيـ القرائي -5
بيا يصؿ المعنى مف كممة كاحدة بؿ يستطيع القارئ الجيد أف يفسر الكممات مف تركي كقد ال ،بالرمز
لممكضكع أك النص كالفقرات كأجزاء  ،كالجمؿ كأجزاء لمفقرات ي، كيفيـ الكممات كأجزاء لمجمؿ،السياق

 (.225ص ،5003، )سالـ كآخركف
 :نستنتج أف  القراءة تـ عرضو مف طبيعة عممية القراءة كتعريفاتيا كمككناتيا مف خالؿ ماك 
 نفسية عقمية معقدة كتعتبر كاحدة مف الميارات األساسية المككنة لمبعد المعرفي لمفرد. عممية -
المادة المطبكعة إلى لغة منطكقة، ميكانيكية كىي تحكيؿ تتضمف القراءة عمميتيف متصمتيف األكلى  -

 .عقمية يتـ مف خالليا تفسير المعنى كتشمؿ فيـ كاستيعاب ماتتـ قراءتوكالثانية 
 .االستنتاج( –التذكر  –كاإلدراؾ )القراءة بعدد مف الميارات العقمية ترتبط  -
 .كالخبرات كأساس كؿ عممية تعميميةالقراءة كسيمة لكسب المعمكمات  -
المغة  ،النمك المغكم )المغة االستقباليةتمثؿ القراءة المستكل الثالث في السمـ اليرمي لتطكر  -
 (.كقة كالمكتكبة في الحياة اليكميةالمغة المنطتكظيؼ  ،الكتابة ،القراءة ،ريةالتعبي
 :لميارات الالزمة لتعمُّم القراءةا –ثانياً 
كمعالجتيا  ،ظيـ التنبييات الحسية الكاردة إليو عبر الحكاس المختمفةنىك قدرة المرء عمى تاإلدراك:  -7

عطاؤ  ،كالتعرؼ عمييا ،ذىنيان في إطار الخبرات السابقة دراؾ فاإل ،كدالالتيا المعرفية المختمفةىا معانييا كا 
 ،5005 ،جدانية( )ممحـالعمميات الك  ،العمميات الرمزية عمميات رئيسية )العمميات الحسية، يتضمف ثالث

حسب المدخؿ الحسي إلى إدراؾ اإلدراؾ بنقسـ ارتباطان كثيقان بعممية االنتباه، كي. كيرتبط اإلدراؾ (555ص
دراؾ سمعيبصرم ك  إلى أف  (Darch & Simpson 1990) دارش وسيمبسونمف  كؿ كيشير ،ا 

دراؾ أكج و الشبو كاالختالؼ اإلدراؾ البصرم الالـز لعممية القراءة يتضمف التمييز البصرم لألشكاؿ كا 
كتعد جميع القدرات  ،ييز البصرم بيف الشكؿ كاألرضية، كاإلغالؽ البصرم لألشكاؿ الناقصةكالتم ،بينيا

 (.Darch & Simpson,1990, pp63-65) الفرعية لعممية اإلدراؾ البصرم ضركرية لتعمـ القراءة
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عمى مالحظة أكجو االختالؼ  تمميذقدرة الالبصرم : يقصد بالتمييز ميارة التمييز البصرم -أ
 ،األلكاف كاألحجاـ المختمفةكذلؾ القدرة عمى تمييز  ،كالصكر كالحركؼ كالكممات األشياءكالعالقات بيف 

 .(204, ص5002عبد الفتاح, في القراءة كالكتابة في المستقبؿ ) تمميذككؿ ما يتصؿ بنجاح ال
 ،ميذ عمى التركيز عمى بعض األشكاؿتضمف قدرة التمي :البصرم بيف الشكؿ كاألرضيةالتمييز  -ب

فالتمميذ الذم  ،كاؿ كالتي التنتمي إليياكاستبعاد كؿ المثيرات التي تكجد في الخمفية المحيطة بيذه األش
 عميو كيبدك ،منيا جزءف الخمفية كيستطيع استخالص الشكؿ م يعاني مف مشكالت الشكؿ كالخمفية ال

 .(Darch & Simpson, 1990, pp63) شيء في الصفحة مف أكثرعندما يككف ىناؾ الرتباؾ ا
 ،كمي عند ظيكر أجزاء مف الشكؿ فقطالقدرة التمميذ عمى إدراؾ الشكؿ  ىك :اإلغالؽ البصرم -ج

اإلغالؽ ليصفكا  (الجشتالتيكف)كيستخدـ  ،البشرية إلتماـ األشياء الناقصة كاإلغالؽ نزعة في النفس
 .(525ص ،5005 مؿ )منصكر،إغالؽ النفس لنمط غير كا

 .: تميؿ األجزاء التي تككف متقاربة بالمكاف كالزماف إلى إدراكيا معان التقارب -د
 ع في أنماط إدراكية متميزة )ممحـ،تتجم أفالمتشابية إلى جذب االنتباه ك : تميؿ العناصر التشابو -ق

 .(551ص ،5005
: درجة االتساؽ كالتكافؽ كالتناسؽ بيف حركات العيف كحركات األداء لتآزر البصرم الحركيا -ك

 .(44ص ،5005 لحميد،سمان أك كتابة )السيد عبد النشاط حركي ر  تمميذالحركي لميد عند أداء ال
عطائيا المعنىفيتمثؿ في القدرة عمى الت أما اإلدراؾ السمعي مما يعزز  ،عرؼ عمى األصكات كا 

 اإلدراؾ السمعي:كيتضمف ، اإلدراكات السمعية كتذكرىا كليس سماعيا فقط
كالتمييز بيف أصكات  ،تمييز شدة الصكت كارتفاعو أك انخفاضو ايقصد بي :ميارة التمييز السمعي -أ

كأيضان التمييز بيف صكت كاحد يظير في أكؿ بعض  ،الحركؼ سكاء المتشابية أك المختمفة في النطؽ
 .(12ص ،5004 ،لكممات أك كسطيا أك آخرىا )جدعافا

 .عمى معرفة الكممة المنطكقة إذا فقد جزء منيا تمميذىي قدرة ال :غالؽ السمعيميارة اإل -ب
ميمات المفظية في كقت كاحد التعالستجابة لعدد مف عمى ا تمميذىي قدرة الميارة التتابع السمعي:  -ج

 .(25-22ص ص ،5005 )ىاني،
و لممدة التي يتطمبيا عمى اختيار مثير محدد كاالستمرار في التركيز عمي قدرة التمميذيعني  :النتباه -1

تنفيذ المتطمبات  بدكنياتمميذ يستطيع ال "بأنو عممية عقمية ال( فيعرفو 7995أندرسون أما )ذلؾ المثير، 
و في، تركيز كمقاكمة لمتشتتو في، عممية حسية عقمية)ىي  النتباه مجمكعة مف السمات، كلالعقمية لمميمة

ألنو يتطمبو خالؿ  يرتبط باإلدراؾ، عممية انتقائية لممثيرات ذات العالقة، مثير معيف تكجيو الشعكر نحك
 يعتبر ضركريان أكثر الميارات أىمية ك كاالنتباه  (.45ص ،5005 ،فسالـ كآخرينقالن عف التعمـ( ) عممية

 ،كتفصيالت الكممات ،تجاه الحركؼ كترتيبيا ضمف الكممةكاالنتباه إلى ا ،لتطكير ميارات معرفة الكممات
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نطقيا كلف يحاكؿ معرفة الكممة ك  الميارات لف يعكس أك يقمب الحرؼ، كالتمميذ الذم يممؾ جميع ىذه
 .(531ص ،2655 ،مف الكممة )ىارجركؼ كبكتيتالثاني خاطفة لمحرؼ األكؿ أك نظرة اعتمادان عمى 

 ،نظاـ معالجة المعمكماتىاـ ل كمتغير ،مف العناصر اليامة في عمميات الت عمـ كالتفكير :الذاكرة -3
، كلمذاكرة ثالثة كتخزينيا كاسترجاعيا عندما تدعك الحاجة إليياالمعمكمات تحقيؽ تفاعؿ قدرة فالذاكرة ىي 

فأكثر المعمكمات التي نحصؿ عمييا نستقبميا مف خالؿ الحكاس  ،(طكيمة -قصيرة  –)حسية أنماط 
رب الثانية فتتككف بذلؾ أكؿ كمف ثـ يتـ تخزيف المعمكمات التي جمبت االنتباه لفترة تقا ،السمعية كالبصرية

كينصب ، ىالممدخالت كتشخيص أىـ عناصر  اكتشاؼ المالمح األساسيةإذ يتـ  ،اف المعمكماتلجري عممية
تصبح  ثـ ،كاألشكاؿ عدادكاألالعناصر البصرية كالسمعية لمحركؼ في البداية عمى اكتساب  تالميذـ التعم

 .(555ص ،5005عممية آلية تحدث دكف جيد )الكقفي، 
كحؿ  ،المياـ المشتممة عمى الفيـنجاح المغة الشفيية ىي أساس إف قدرات  المغة الشفيية: -4

فالمغة الشفيية شفيية كاالستقبالية كالتعبيرية، ال عمى قدرات المغةالتي تعتمد ك  ،كالمراقبة الذاتية ،المسائؿ
في منجاح لإلى أكثر مف ميارة  يحتاجف ،استيعاب كفيـ ما يقاؿ لوالفرد عمى االستقبالية تشير إلى قدرة 

نقكلة بشكؿ استقباؿ كترجمة الرسالة الم تمميذيتطمب مف الالذم  ،ىذا المجاؿ كمف أىميا )االستماع(
عبر عف يي ت لعمى استحضار األفكار كالمفردا تمميذتشير إلى قدرة الفأما المغة الشفيية التعبيرية صحيح، 

يعاني مف  تمميذفإذا كاف ال ،ىك الكالـ ىذه الميمة في تمميذفأكثر قدرة الزمة لنجاح ال ،الئـأفكاره بشكؿ مي 
 ،في استخداـ المغة التعبيرية في مرحمة ما قبؿ المدرسة فمف المحتمؿ أف يكاجو صعكبات أكاديميةضعؼ 

ذا كانت قدرة ال ،القراءةميمات خالؿ ارات المغة ضركرية في المدرسة فمي عمى سرد القصص أك  تمميذكا 
 .(204-203ص ص ،5001 ،)العشاكمأك يكتب  ما يقرأفيسيؤثر  هأداءكصؼ األحداث محدكدة فإف 

 ،لفعؿ أثناء الحديثكزمف ا ،مصرؼ كالنحككما تتضمف المغة التعبيرية ميارات مرتبطة بالمكرفكلكجية ل
 .(Hurley, 2004, pp10-11) ..إلخكالتعبير عف تسمسؿ األحداث ،كصيغة المقارنة كصيغة الممكية،

إف التعمُّـ نكع مف النشاط العقمي المعرفي الذم تنتظـ فيو العديد مف المفاىيـ أك  :التفكير -5
، ما كراء نظاـ تجييز كمعالجة المعمكمات، االستراتيجيات المعرفيةالبنية المعرفية، )التككينات المعرفية 

 حثكف في القراءة. كيؤكد البا(251ص ،2665( )الزيات، الذاكرةنظـ الضبط المعرفي، االنتباه،  المعرفة،
فيجب أف يدرؾ التمميذ أف  ،الدكر الذم يمعبو الكعي الفكنيمي في تطكر ميارات القراءة المبكرةعمى 

ف ميارات الكعي الفكنيمي كفؾ الشيفرة تعد ضركرية كأ ،الكممات يمكف تجزئتيا إلى مقاطع كفكنيمات
 (.255ص ،5002 ف كآخركف،)ىاليا بالنسبة لمتمميذ كي يتمكف مف قراءة الكممات

أما تحديد ىذه  ،نضج العقميإف النجاح في تعمـ القراءة يقتضي قدران معينان مف ال :القدرة العقمية -6
البعض ففي الكقت الذم يفترض فيو  ،القراءةففيو خالؼ بيف الباحثيف في  القدرة مف النضج تحديدان دقيقان 

سنكات ( 4)رتفع بعضيـ إلى في حيف ي ،( سنة3.3)ف يشترطكف نرل آخري ،سنكات( 3عمران عقميان قدره )
كمعيار رئيسي تقارف فيو قدرتو عمى  تمميذكغالبان ما تستخدـ القدرة العقمية لم. (210ص ،2665 )السيد،
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استخداـ العمر العقمي أك صؼ  ة العادية لعمؿ ىذه المقارنة ىيكالطريق ،حكـ عمى كجكد العجزالقراءة لم
 (.205ص ،2651 ،القرائي )مرسي كأبك العزايـالتمميذ كمفتاح لمتكقع 

ف كالمعّير عمى المقنّ  (مطمب بتطبيؽ اختبار الذكاء )راففكفي الدراسة الحالية تـ التحقؽ مف ىذا ال
( ضمف كؿ الضابطة اختيار أفراد العينتف )التجريبية،، عند (1004رحمة ة السكرية مف قبؿ الباحثة )البيئ

الذم يتجاكز حدكد المتكسط كفؽ المحكات التشخيصية لصعكبات التعمـ التي فئة عمرية مف ذكم الذكاء 
 .الفعمي كالقدرات العقمية العامة تبدأ بمحؾ التباعد بيف التحصيؿ

كيصعب  ،استمرار تركيز االنتباه خالؿ القراءة تتطمب عممية القراءة :توافر الميل والدافع لمقراءة -7
تقدير أقؿ ، أك عمى يكف النص مكضكع القراءة مثيران الىتماـ القارئلـ  ما ة عمى ىذا التركيزظالمحاف
كميكؿ كاىتمامات  دافعيةتنشيط كاستثارة عمـ كلكي يحدث ىذا يجب عمى الم، جديدة ان معاني كأفكار يحمؿ 

 كف إلى الدافع لمقراءة كالميؿ لياأف ذكم صعكبات القراءة يفتقر إلى كتشير الدراسات كالبحكث التالميذ، 
عف ىـ بالتكتر كالقمؽ الناجـ كبسبب شعكر  ،بب ضآلة الحصيمة المعرفية التي يستكعبكنيا مف جيةبس

القراءة تتطمب مف ف(. 111ص ،2665القراءة مف ناحية أخرل )الزيات،  ضعؼ فيميـ لممادة مكضكع
 ،ميارات القراءة جي باتجاه اكتسابالحافز الخار الذم يتكلد لديو مف ـ أف يتكفر لديو الدافع الداخمي المتعم

مف المتعمـ كما تتطمب  اتج العممية التي يقكـ بيا،ءة كنك إدراؾ العالقة بيف جيده في القرامف خالؿ قدرة 
اإلصرار )كالشعكر باألمف النفسي، تقدير الذات، الرغبة ك تكفر بعض العكامؿ االنفعالية الضركرية 

عدـ شعكر المتعمـ باإلحباط أك ك  ،راءة..(إيجابية نحك القتبني مشاعر  لمثابرة المتالؾ ميارات القراءة،كا
 كاألسرةكىنا يمعب المعمـ  ،أك العزك السمبي لمكاقؼ الفشؿ ،اتو القرائيةكقعات متدنية عف قدر الكصكؿ إلى ت

 كرفع مستكل ،كتساب ىذه الميارةكحفزه بالمعززات الخارجية ال ،في زيادة دافعية المتعمـ لمقراءةدكران كبيران 
 .(Boscardin et al, 2006, p5) ..إلخالشعكر بالثقة كتقدير الذات كاألمف النفسي

كفي الدراسة الحالية تـ تحقيؽ ىذا المطمب لدل أفراد المجمكعة التجريبية مف أجؿ تحسيف ميارات 
ي كاف الؿ جميع الجمسات التدريبية، كالتخ اختيار المكضكعات التي تثير اىتماميـب ،الفيـ القرائي لدييـ

فعالية كبيرة في دفعيـ لتعّمـ ميارات الفيـ القرائي كاستخداـ )التشجيع، انتباه المعممة، االبتساـ، قكؿ  الي
 كممة صحيح، المشاركة االجتماعية(.

 :(التشخيصو  )التعريف القراءةتعمم صعوبات  -ثالثاً 
عمى  ياأىمكف إف لـ ت ،األكاديميةليامة لصعكبات التعمـ اك األساسية  تشكؿ القراءة أحد المحاكر

فيي تؤثر ان لمفشؿ المدرسي، رئيسيان سببأف  صعكبات القراءة تمثؿ د مف الباحثيف حيث يرل عد، اإلطالؽ
 أنماط السمكؾ الالتكافقي كالقمؽ، مف لعديدو تقكد لذاتية، أك كعمى شعكره بالكفاءة ا ،تمميذالعمى صكرة ذات 

 Elkins) ألكين وكيرك وليونتدني مفيكـ الذات كاحتراـ اآلخريف ليا، كما يرل ك  ،كاالفتقار إلى الدافعية

& Kirk & Lyon) و ما نسبتكأف عكبات التعمـ األكاديمية شيكعان، أّف صعكبات القراءة تمثؿ أكثر ص
خمؼ العديد مف أنماط تقؼ القراءة، ك  صعكباتذكم ف ( مف تالمذة صعكبات التعمـ ىـ م50%)
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ف  ،ألساسية لكؿ المدخالت األكاديميةالقراءة ىي الكسيمة اف ،كالصعكبات األكاديمية األخرلالمشكالت  كا 
 Harris) ىاريس وسيباي يرلكما  ،القراءةصعكبات يرتبط بكثير مف األحياف بأكاديمي الحؽ أم فشؿ 

& Sipay)  المدارس،  تالميذ%( مف 22% إلى 20إلى ما بيف )تصؿ نسبتيـ ذكم صعكبات القراءة أف
%( مف مجتمع تالمذة 60ى إل %52بيف ) ما أف (Kaluger & Kolson) ور وكالسونجكال يرلكما 

مف ك  .(152-150ص ص ،2665 الزيات،نقالن عف )القراءة ىـ مف ذكم صعكبات صعكبات التعمـ 
حدثان ممدرسة جعؿ الذىاب ليمكف أف يك  ،ميذتمء لتعمـ القراءة ليس خطأ الف العناجية أخرل يمكف القكؿ أ

ذا لـ يتمقكا ليس لدييـ رغبة في الذىاب لممدرسة، ك القراءة صعكبات  تالميذ( مف %50مؤلمان، فما نسبتو ) ا 
ـ عدل يتعبكف مف عدـ قدرتيـ عمى القراءةيمكف أف يتخمكا عف التعمـ، فيـ تعميمان منتظمان كمكثفان في القراءة 

قراءة صعكبات الة ذ( مف تالم%20أف ما نسبتو )دقيقان يرينا قييمان إف ت، الكتب المدرسيةبمعاني  يـإحساس
 (.Gildoy & Deshler, 2005, p1) يترككف المدرسة الثانكية كؿ سنة في الكاليات المتحدة األمريكية

عالـ األعصاب  كاف ،قاصدان بو الصعكبة الشديدة في القراءة (الديسميكسيا)مصطمح كضع أكؿ مف إف 
( Lexis، )كتعني صعكبة( Dysكممة في أصميا اليكناني ترجع إلى )فال (،2545)عاـ األلماني )برليف( 

 كىي: (،الديسميكسيا)، كيتفؽ الباحثكف عمى أربعة أمكر حكؿ كتعني الكممة المكتكبة
 .نيا ذات منشأ عصبي كراثيإ -
 .يا أعراض إدراكية كمعرفية كلغكيةل -
 .باستمرار حياة الفرد شكالت تستمرتشير إلى م -
 (.534-533ص ص ،5005، ية كثيرة مع نضج الفرد )الكقفيإلى مشكالت حياتتؤدم  -

 لمفرد رائيةالقفييا الميارات تككف  (عسر القراءةلى أف صعكبات القراءة أك )( إبراون وأليورد) أشار كما
تكل القدرة منخفضة بمستكل داؿ عف مسأك القدرة عمى القراءة  ميارة فيـ القراءة أك كميارة معرفة الكممة

عسر  (ميرسر) كتعرؼ. (535ص ،2665، تبعاد ظركؼ اإلعاقة األخرل )كامؿمع اس ،العقمية العامة
 أك، مجياز العصبي المركزمتعزل إلى اضطرابات كظيفية ل حادة في تعمـ القراءةأنيا "صعكبة القراءة ب

تعمـ القراءة عبر عف نفسيا في عدـ القدرة عمى تكظيفي عصبي ضطراب أك ال ،كراثية ألسباب جينية أك
 صعكبات أفإلى ( 1005القريطي )كيشير  .(151ص ،2665 ،)الزيات "التقميديةلتدريس اليب اأسب

صعكبة القرائي، الفيـ ، التيجئة الشفكية)ىي أساسية عدة مياـ ضطراب القراءة تشمؿ مظاىر متعددة ال
فيميا كاستيعابيا ة ك الصعكبات التي تتعمؽ بالتعرؼ عمى الرمكز المكتكبكؿ كما تضـ  (،التعبير المفظي

كيراعى عند  ،تاـ عف عيكب الكالـباستقالؿ  الجيرمالقرائي الصامت ك  الفيـكتعطؿ قدرة  ،كاسترجاعيا
و ممف في ميارة قرائية أك أكثر دكف متكسط أقران تمميذتشخيص ىذه الصعكبات أف يككف مستكل أداء ال

كمستكل  ،رغـ تمتعو بمقدرات حسية سمعية كبصرية عادية ،عمره الزمني كالعقمي كصفو الدراسيمثؿ مف 
في بيئتو المنزلية  فرص كخبرات اجتماعية كثقافية كتعميمية معتادة أك كافية لمنمك تكفرمع  ء متكسط،ذكا

"قصكر عصبي ( بأنيا 1008بدران )يعرفيا كما  .(156-155ص ص ،5002 ،كالمدرسية )القريطي
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ا لدييـ صعكبات تقطيع الكممات إلى مقاطع يفأصحاب الديسميكس ،معرفي يرتبط بعمميات القراءة كاليجاء
كما كرد في . (55ص ،5005لتصبح كممات )بدراف،  األصكاتكلدييـ اضطراب في تجميع  ،أك فكنيمات

المتدنية لمتمميذ عمى اختبار ؿ الدرجات أف صعكبات القراءة تشخص مف خال( DSM-IV-TR 2000)الػ
ستكل كذكائو العاـ كمف المستكل المتكقع لعمره الزمني التي تككف بشكؿ جكىرم أدنى مك  ،قراءة مقنف

بشكؿ ذم داللة في التحصيؿ األكاديمي كفي نشاطات الحياة تظير  كما ،التعميـ المقدـ لعمره الصفي
ات النمائية تبط بقصكر في كاحدة أك أكثر مف العمميكتر  ،ي تتطمب ميارات القراءة األساسيةاليكمية الت
صعكبات الكتابة كغالبان ما ترتبط ب مة الحكاس،مع سال ،، أك التفكيرأك الذاكرة ،أك االنتباه لإلدراؾ،
غير  أساليب التقكيـية تقكيـ ميارات القراءة بكتتـ عمم .(DSM-IV-TR, 2000, p53الكتابي ) كالتعبير

كتحدد  ،عف نكاحي العجزتقدـ ثركة ىائمة مف المعمكمات إذ  ،بسرعة كسيكلة اتطبيقييمكف التي ة رسميال
كالتكنيكات التي يمكف  ،لمنصكص مكضكع القراءة تالميذكمدل فيـ ال ،كأنماط األخطاء ،مستكياتو

ثالثة  ةالقراءة غير الرسميكتحدد اختبارات  ،استخداميا لمعالجة ميارات عدـ التعرؼ عمى الكممات
مستكل اإلخفاؽ في القراءة(،  ،مستكل القراءة التعميمية ،مستكل القراءة المستقمةي )كيات لمقراءة ىمست

لتقكيـ المدرسي يضان اكأجيد إيجابي لتقكيـ الفيـ القرائي،  أيضان تحميؿ األخطاء الشفكية كىك كىناؾ
ؾ )كير  (؛211ص ،5002 )البطاينة كآخركف، (؛135-133ص ص ،2665 الكثائقي )الزيات،

 :مف خالؿ كيتـ التشخيص الرسمي .(536-535ص ص ،2651 ،ككالفنت
لممستكل العاـ لمتحصيؿ القرائي، ىي مجمكعة مف االختبارات التي تعطي تحديدان  :اختبارات مسحية -أ

 (.لمفيـ القرائيدرجة ك  ،تبارات تكفر بصكرة عامة درجتيف )درجة لمتعرؼ عمى الكمماتكىذه االخ
: ىي اختبارات فردية تقدـ معمكمات أكثر عمقان عف نكاحي القكة كالضعؼ في تشخيصيةاختبارات  -ب

 .تمميذالقراءة لدل ال
ىي مجمكعة مف االختبارات المتعددة التي تقيس مختمؼ المجاالت بطاريات االختبارات الشاممة:  -ج
 (.136ص ،2665 ،اديمية بما فييا القراءة )الزياتاألك

المجمكعتيف )التجريبية  تـ المجكء إلى التقييـ غير الرسمي لتشخيص أفرادكفي الدراسة الحالية 
كالعكدة إلى سجالت المحصالت الدراسية التي تبيف  ،مف خالؿ ترشيحات المعمميف مف جية (كالضابطة

باستخداـ ص الرسمي تـ المجكء إلى التشخيكما  ،تقدير متكسط الدرجات بناءن عمى اختبارات المعمـ
 .اييس ليا خصائص سيككمترية مقبكلةمجمكعة مق

 :لدى تالمذة صعوبات التعممالصعوبات النوعية في القراءة  -رابعاً 
 :المقروءة لممادةالشيفرة الصعوبات المتعمقة بفك  -7

 تمييز الكممة أثناء القراءة:أخطاء  -أ
 .مف الجممةأك حذؼ كممة  إلى حذؼ بعض الحركؼ أك المقاطع مف الكممة يميؿ التمميذ :الحذؼ -*
 ىك ليس مكجكد. بعض الحركؼ أك الكممات إلى النص مما يضيؼ التمميذاإلضافة:  -*
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 .حرؼ بحرؼ آخر في الجممة الكاحدة أك ،عند القراءة كممة بكممة أخرل يبدؿ التمميذاإلبداؿ:  -*
 .النص إذا تكقؼ عندىا في القراءة ىنا عمى إعادة كممة معينة في تمميذيعمؿ الالتكرار:  -*
 .كسة مف نيايتيا بدالن مف بدايتيا: حيث يقرأ الكممة معكاألخطاء العكسية -*
 .مكاقع األحرؼ في الكممة الكاحدة تغير -*
 .التيجئة غير السميمة لمكممات -*
 .لكصكؿ إلى كممات غير معركفة لديوالتردد في القراءة عند ا -*
السيما فتكثر في قراءتو األخطاء تمميذ إلى القراءة بسرعة : يمجأ الير الصحيحةالقراءة السريعة غ -*

 .أخطاء الحذؼ لمكممات التي ال يستطيع قراءتيا
كقراءتيا  ،لمنص ببطء حتى يتمكف مف التعرؼ إلى رمكز الكممات تمميذم قراءة الالبطيئة: أ القراءة -*

 .يسبب لو عدـ فيـ المعنى المراد مف النص ، ممامما يفقد تركيبة النص كالمعنى المراد منو
 .القراءة كممة كممة دكف ربط الكممات في الجممة الكاحدة أثناء القراءة مما يفقد الجممة معناىا -*
كقؼ )البطاينة التكقؼ في مكاف ال يستدعي التكأثناء القراءة  استخداـ تعابير قرائية غير مالئمة -*

 (.545ص ،2665 ،)كيرؾ ككالفنت ؛(213ص ،5002 ،كآخركف
تشخيصي  الختبار دهإعداتكبيا التالميذ أثناء القراءة عند ( األخطاء التي ير 1005عمي ) قد ذكرك 

 :كمنياة لصعكبات تعمـ القراء
نطؽ صكت التنكيف ، التي تتضمف مقاطع ساكنة، التي بيا مدكد)كقراءة الكممات  رؼصعكبات تع -*

التي تبدأ بالـ شمسية أك قمرية،  قراءة الكمماتراءة الكممات التي بيا حرؼ مشدد، ق، المناسب أثناء القراءة
 .متشابية األحرؼ أثناء القراءة( التمييز بيف الكممات

 .التعرؼ عمى أجزاء الكممة كدمجيا صعكبات -*
صعكبات التذكر البصرم ، صعكبات التذكر البصرم لمحركؼ)صعكبات التذكر البصرم كتشمؿ  -*

 (.64-63صص  ،5002، )عميصعكبة الربط بيف الرمز المكتكب كالصكت المنطكؽ ، لمكممات

 :ادة المقروءةالصعوبات المتعمقة بالفيم والستيعاب لمم -1

كالتي  ،الباحثيف في طبيعة عممية القراءة كمككناتيا األساسية مما ذكرناه سابقان مف كجيات نظر انطالقان 
كقد تـ   ،عممية فؾ الشيفرة كالتعرؼ عمى الكمماتاألكلى ىي  ترل أف القراءة تتضمف عمميتيف أساسيتيف

كالعممية الثانية يا خالؿ قراءة النصكص، الصعكبات المتعمقة ب تـ البحث فيك  ،تعريؼ عممية فؾ الشيفرة
شيء مف التفصيؿ ألف الدراسة يا ببحث فيىي عممية الفيـ كاالستيعاب لمنصكص المقركءة كسيتـ ال

لقراءة مف يمكننا تقسيـ اكتعريفيا كأنكاعيا كمياراتيا، ك  (ات القراءة )الفيـ القرائيالحالية تركز عمى صعكب
 حيث الشكؿ كاألداء إلى:

دراؾ ما يسمع، ىي قدرة ااالستماع: قراءة  -أ مف ترجمة كيككف ذلؾ بتمكنو لمستمع عمى فيـ كا 
كتقـك ىذه  ،الشركد الذىني كيحتاج ذلؾ إلى قدرة فائقة عمى التركيز بعيدان عفاألصكات إلى دالالت، 



- 12 - 
 

إدراؾ المعاني التي تحمميا األصكات صكات باألذف كأجيزة السمع، تمقي األىما )القراءة عمى عنصريف 
إكساب التمميذ القدرة ، متابعة المسمكعإكساب التمميذ القدرة عمى )كمف أىداؼ ىذه القراءة (، المسمكعة

، إكساب التمميذ القدرة عمى فيـ ما يسمع بسرعة تتناسب مع سرعة المتحدث، عمى التركيز كاإلصغاء
بداء الرأم فيو(،إكساب التمميذ آداب م القدرة عمى  كمف مميزات القراءة االستماعية تنمية ناقشة المسمكع كا 

 ،5002 ،المجيد معرفة قدرة طمبتو عمى االستيعاب )عبدعمـ لممكما تتيح  ،االستيعاب كالتذكر لدل المتعمـ
 .(51ص

الرمكز المكتكبة إلى ألفاظ منطكقة كأصكات مسمكعة فييا  جـتر العممية التي ت :القراءة الجيرية -ب
رؤية الرمز )تعتمد عمى ثالثة عناصر رئيسية  كبالتالي فيي ،متباينة الداللة حسب ما تحمؿ مف معنى

(، لكف الفيـ عف التمفظ بالصكت المعبر عما يدؿ عميو الرمز، نشاط الذىف في إدراؾ معنى الرمز، بالعيف
 .الحركؼ مف مخارجيا كمراعاة الضبطألف جيد القارئ يتجو إلى إخراج  ،طريؽ القراءة الجيرية أقؿ

دراؾ تـ فييا تفسير الرمكز الكتابية، يعممية  :القراءة الصامتة -ج كمعانييا في ذىف القارئ  مدلكالتياكا 
النظر )القراءة الصامتة تقكـ عمى عنصريف كبالتالي ف ،أك حتى تحريؾ شفاه دكف صكت أك ىميمة،

مى أف القراءة بحكث عكتؤكد الدراسات كال(، تمؾ الرمكزالنشاط الذىني الذم تثيره ، بالعيف إلى المقركء
 ،)ممحـألف فييا تركيز عمى المعنى دكف المفظ  ،اءة الجيريةكاالستيعاب مف القر الصامتة أعكف عمى الفيـ 

غير الرسمي بأف كيتـ الحصكؿ عمى مستكل القراءة الصامتة في التقييـ  (.562-561ص ص ،5005
تمؾ بطرح أسئمة حكؿ عمـ ثـ يقكـ الم، لمستكاه التعميميمناسبة طع صامتة اقمقراءة  يطمب مف التمميذ

، قراءة الصامتة )كيرؾ ككالفنتفي اليذ عمى الفيـ كبالتالي تحديد مستكاه التعميمي قدرة التممليحدد المقاطع 
القراءة الصامتة كقراءة سبؽ نجد أف الفيـ القرائي يعتبر جزءان مف  انطالقان مما (.536ص ،2651

المعاني أم القدرة عمى استخالص أك اشتقاؽ  ،بو أف اليدؼ مف القراءة ىك الفيــ كمف المسمّ االستماع، 
 كتسعى جميع طرؽ تدريس القراءة كأساليبيا إلى تنمية قدرات الفيـ القرائي. ،مف النص مكضكع القراءة

كاستخراج المعنى  الربط الصحيح بيف الكممة كالمعنى، يعّرؼ الفيـ القرائي بأنومف جانب آخر ك 
ة )أحمد الحاضرة كالمستقبيم كاستخداميا في بعض األنشطة السياؽ كتنظيـ األفكار المقركءة، المناسب مف

نشاط حركي "( الفيـ القرائي بأنو Anderson 1993) أندرسون كيعّرؼ(. 54ص ،2665كمحمد، 
حداث مكاءمة ،كبة كالمعمكمات المخزنة في العقؿيربط بيف المعمكمات المرئية المكت كمماثمة بيف ىذه  كا 

كتحميمو  القراءة، كرأم القارئ في النص المقركء،نشاط عمى معرفة الغرض مف كيشتمؿ ىذا ال ،المعمكمات
 "معرفة الفكرة العامة لمنصكاالنتياء مف كؿ ذلؾ ب لمعاني المتضمنة في النص المقركء،كتنظيـ ا لو،
(Anderson, 1993, p310كما تعرؼ .) ليرنر (Lerner 1993 ) القدرة عمى الفيـ القرائي "بأنو

(. فالفيـ القرائي عممية Lerner, 1993, p95) "مكضكع القراءةاستخالص أك اشتقاؽ المعاني مف النص 
كتكليد االستنتاجات  نشيط الخمفية المعرفية ذات الصمة،كت تطمب إدراؾ الكممات كفيـ معانييا،معقدة ت

الفيـ  (اهلل عبدكما يعرؼ ) .(Nation & Angell, 2006, P77) القراءة كمعمكمات كاممة خالؿ عممية
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عيف مكتكب تمؾ العممية التي يتـ بمكجبيا معرفة المتعمـ بالكممات المتضمنة في نص م"بأّنو القرائي 
كقيامو باستخالص معنى معيف منو يمثؿ  فيمو لمثؿ ىذا النص كما يدكر فيو،ك  عندما يقدـ عمى قراءتو،

البنائية  كتقترح النظريات .(4ص ،5005 تضمنيا كيدكر حكليا )محمد،الفكرة الرئيسية أك الجكىرية التي ي
 :الثة عناصر أك مككنات أساسية ىيلمقراءة أف الفيـ القرائي يعتمد عمى ث

كىذه مى اختياره لممكاد مكضكع القراءة، القارئ: تؤثر خصائص القارئ العقمية كالمعرفية كالدافعية ع -أ
حيث عمى القراءة مف حيث الكـ كالكيؼ، كتؤثر عمى قدرتو  رائي،فيمو الق الخصائص تقؼ خمؼ معدؿ

 كامؿ العقمية كالعمميات المعرفيةباختالؼ العكفيمو ليا كمثابرتو عمييا يختمؼ معدؿ إقبالو عمى القراءة 
كما تؤثر ميكؿ الفرد كاىتماماتو كدكافعو كاتجاىاتو  غيرىا مف األنشطة العقمية األخرل،كالقدرات المغكية ك 

 .عمى اختياراتو القرائية
مف الناحيتيف الشكمية النص مكضكع القراءة: تؤثر طبيعة المادة أك النص مكضكع القراءة  -ب

كعناصر الجذب كالتشكيؽ فيو عمى مدل  ،كالتنسيؽ ،كالطباعة ،كالتنظيـ ،مف حيث الكضكح كالمكضكعية،
 .اءتو كفيمو كالشعكر بما يقرأإقباؿ القارئ عميو كاالىتماـ بقر 

فييا عمى فيـ القراءة لدل كالظركؼ البيئية التي تحدث ئص سياؽ القراءة السياؽ: تؤثر خصا -ج
الفيـ القرائي لدل  ؤثر عمىفقد كجد أف المكاقؼ االختبارية كالتكترات التي تصاحبيا يمكف أف ت ،التالميذ
لقراءة فالقراءة في مجمة بغرض التسمية تختمؼ عف ا ،مف سياقيا ان كيعتبر الغرض مف القراءة جزء التالميذ،

 (.135ص ،2665 ؼ التحصيؿ كالفيـ الدقيؽ )الزيات،في كتب عممية بيد
يا بعضكممة كمعنى الجممة كربط المعاني مف معرفة ال تمميذتعني تمكيف ال :ميارات الفيـ القرائي *

 ،كاستخداميا في أنشطة الحياة ظيميا في تتابع منطقي متسمسؿ، كاالحتفاظ بالمعنى كاألفكار،كتن ،ببعض
، معناه إعطاء الرمز)( كىي 1000يونس حددىا ) كما ميارات كتشتمؿ ميارات الفيـ القرائي عمى عدة

فيـ الكممات في ، القراءة في كحدات فكرية، فيـ الكحدات األكبر كالعبارة كالجممة كالفقرة كالقطعة كميا
فيـ التنظيـ ، األفكار الرئيسية كفيميااختيار ، تحصيؿ معاني الكممات، السياؽ كاختيار المعنى المالئـ ليا

. كما قّدـ (540ص ،5000 ،لمقركء كمعرفة غرض الكاتب )يكنستقكيـ ا، االستنتاج، الذم اتبعو الكاتب
 ضـ مككنات فيـ القراءة جاء بيا:( قائمة ت7998عجاج )

 تصنيؼ الكممات(. يبة،تشابية كالمتضادة كالغر إدراؾ الكممات الميضـ )إدراؾ معنى الكممة ك  -
بداؿ الجممة بكممة تؤدم است فيدة،التكفيؽ بيف الكممات لتككيف جممة م)يضـ إدراؾ معنى الجممة ك  -

 إدراؾ العالقات المغكية، ترتيب الكممات لتككيف جممة مفيدة، مة الجممة بكممة معطاة أك بدكف،تكم معناىا،
 (.6ص ،2665 )عجاج،( إدراؾ المتعمقات المغكية

القراءة مف أجؿ المالحظة كاستدعاء لتي تعتبر ضركرية كىامة لمفيـ ىي )ميارات القراءة اكمف 
الخركج ، تتبع سمسمة مف األحداث أك الخطكات، القراءة مف أجؿ معرفة األفكار الرئيسية، التفصيالت

قكيـ ت، تطبيؽ ما قرأ في حؿ المشكالت، تنظيـ األفكار، باستنتاجات كالكصكؿ إلى نتائج كخالصات
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ائي الباحثكف عمى أف الفيـ القر  يؤكدك  (.565-562ص ص ،2651 )كيرؾ ككالفنت، المادة التعميمية
 اكمني ،يربطيا بالمعمكمات الجديدة المستقاة مف النص المقركءلالفرد يستمـز كجكد معارؼ سابقة لدل 

فالفيـ القرائي  ،تسمح بذلؾعقمية يمتمكو مف عمميات  االعتماد عمى ما ضركرةك  تشكؿ المعنى النيائي،ي
كتقييمو  ،كاستراتيجياتو التي يستخدميا أثناء القراءة ،عممية عقمية معرفية تعتمد عمى مراقبة التمميذ لنفسو

دراؾ العالقات باإلضافة إلى ككنو ،ليا كتتطمب  ،عممية معرفية تقكـ عمى التمييز كالتنظيـ كاالستنتاج كا 
كحسف تصكر المعنى  ،ت المطبكعة التي يستجيب ليا التمميذ بصريان قدرة التمميذ عمى فؾ رمكز الكمما

، كذلؾ خالؿ فترة زمنية محددة، إذ تصنؼ سكاء أكانت كممة أك جممة أك فقرة ،الحرفي كالضمني ليا
 إلى: لمفيـ القرائيالمككنات المعرفية 

 ترادفة كالمتضادة،مالكممات التمميذ عمى تمييز شير إلى قدرة اليم : الذتمييز معاني الكممات -
 لمعاني المتعددة لمكممة الكاحدة.كا كالغريبة،

كتكممة  لمزاكجة بيف الكممات لتككيف جممة،اتمميذ عمى شير إلى قدرة ال: الذم يإدراؾ معنى الجممة -
 معطاة. الجممة الناقصة بكممات مناسبة معطاة كغير

 لمجممة. تمميذف سؤاؿ يقيس فيـ الاإلجابة ع -
 لفقرة فيمان حرفيان كاستدالليان.عمى فيـ اتمميذ شير إلى قدرة ال: الذم ذمعنى الفقرةإدراؾ  -
 ترتيب الكممات لتككيف جممة مفيدة،عمى إعادة شير إلى قدرة التمميذ : الذم يتنظيـ المادة المقركءة -

عادة ترتيب الج  مؿ لتككيف فكرة أك قصة ليا معنى.كا 
ابقة خالؿ الزمف المعيارم ممككنات الخمسة الستمميذ في االستجابة لالتحدد بقدرة التي ت :سرعة الفيـ -

 المحدد لالختبار.
 رجة الكمية التي يحصؿ عمييا التمميذيتحدد إجرائيان بالد: الذم مستكل فيـ القراءة المعرفي العاـ -
 (.10ص ،5005 يبي المحدد لالختبار ككؿ )الصاكم،مزمف التجر دائو عمى المككنات السابقة لأخالؿ 
 :يمي كما( ثالثة مستكيات لمفيـ القرائي 7997سعد صنؼ ) مستكيات الفيـ القرائي: *
تعييف ، تحديد معنى الكممة كفيـ دالالتياالتالية )الميارات ضـ ي: (مستكل الكممةالمستكل األكؿ ) -

 .(متشابية المعنى القدرة عمى تصنيؼ الكممات في مجمكعات، إدراؾ العالقة بيف كممتيف، مضاد الكممة
نقد ما  ،تحديد ىدؼ الجممة كفيـ دالالتياضـ الميارات التالية )ي (:مستكل الجممةالمستكل الثاني ) -

إدراؾ العالقة ، ربط الجممة بما يناسبيا مف معاني كنصكص متشابية، تتضمنو الجممة مف معنى
 .(إليو مف آراء كأفكاركفؽ ما تنتمي ة عمى تصنيؼ الجمؿ القدر ، الصحيحة بيف جممتيف كنكع ىذه العالقة

كضع عنكاف ، إدراؾ ما تيدؼ إليو الفقرة) الميارات التاليةضـ ي :(مستكل الفقرةالمستكل الثالث ) -
 )سعد، تقكيـ الفقرة في ضكء ماتتضمنو مف آراء كأفكار، إدراؾ األفكار الرئيسية في الفقرة، مناسب لمفقرة

 (.362ص ،2664
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ىذه حيث قسـ الفيـ القرائي، لمستكيات مف أكثر النماذج تفصيالن يعد ف( Barrett) باريتأما أنمكذج 
 الميارة إلى أربعة مستكيات ىي:

، رؼ أك استرجاع األفكار التفصيميةميارات التع(: يضـ الفيـ الحرفي المباشرالمستكل األكؿ ) -أ
 كسمات الشخصية. ة،كالنتيج سببكعالقات ال كاألفكار الرئيسة كالتسمسؿ، كأكجو الشبو كاالختالؼ،

األفكار التفصيمية، كاألفكار الرئيسة، (: يضـ ميارات استنتاج اجيتستنالاالفيـ المستكل الثاني ) -ب
 .كالتنبؤ كالتسمسؿ، كأكجو الشبو كاالختالؼ، كعالقات السبب كالنتيجة،

قيقة كالح لخياؿ،عالـ الكاقع كاميارات التمييز بيف يضـ  :(الفيـ الناقد أك التقكيـالمستكل الثالث ) -ج
 ، كميارة الحكـ عمى القيمة.كميارة الحكـ عمى مناسبة األفكار ،كالرأم الشخصي

 ميارة االستجابة ألسمكبك  ميارة االستجابة لممكضكع،(: يضـ الفيـ التذكقيالمستكل الرابع ) -د
 (.223-222ص ص ،5002 )سعد،كميارة االستجابة لمصكر  الكاتب،

حدل المشكالت ىي إ صعكبة الفيـ القرائي تعريفات الفيـ كمياراتو كمستكياتو نستنتج أفّ كبعد عرض 
لكنيا تتفاقـ مع  ،كىذه المشكالت تظير ظيكران بسيطان في مرحمة الطفكلة المبكرة الرئيسة في القراءة،

تؤثر سمبان عمى  المغكيةالقراءة قكاعد عمقان لتضـ صعكبات في أكثر إلى اضطرابات اكتساب ميارات المغة 
الفيـ القرائي يعانكف مف صعكبة في التعبير عف أنفسيـ كأفكارىـ  ذكم صعكباتكما أف  لقرائي،الفيـ ا
غير قادريف عمى استيعاب األفكار ك  ،كيجدكف صعكبة في معالجة المعمكمات المفظية كاستيعابيا ،بكضكح

الفيـ القرائي تتضمف القصكر في إدراؾ كصعكبة  (.42ص ،5025 )أبك الديار، المجردة كالمغة الرمزية
الفيـ  عاني أك األفكار أك التعبير عنيا، فصعكباتما تشتمؿ عميو المادة المقركءة مف عالقات بيف الم

الذيف يبدكف انحرافان عف الكسط في كاحدة أك أكثر مف العمميات  مصطمح يستخدـ لكصؼ التالميذ القرائي
إال أنيـ  ،ركيان ككنيـ عادييف عقميان كحسيان كح رغـداـ المغة المنطكقة أك المكتكبة، الالزمة لفيـ أك استخ
إلى مشكالت إدراكية لدييـ  د ذلؾك كقد يع ،في الفيـ الصحيح لممادة المقركءة يعانكف مف صعكبات

 :قرائي بمجمكعة نقاط ىيفيـ الالصعكبات ( 7983بوند وآخرون كقد حدد ) (.555ص ،5005 )ممحـ،
المعرفة المحدكدة بمعاني تضـ : جكانب القصكر في القدرة األساسية عمى االستيعاب كالفيـ -أ

القراءة في كحدات فكرية ذات معنى، كنقصان في فيـ معنى الجممة كاممة، كضعؼ القدرة عمى  الكممات،
 في تذكؽ النص. كالقصكر في إدراؾ تنظيـ الفقرة، ككذلؾ يكازيو قصكر

ضعؼ القدرة عمى استخالص ضـ ت :محدكدة في القدرة الخاصة في االستيعاب كالفيـ جكانب -ب
 كقمة االستفادة مف القراءة في عمميات تنظيـ المعرفة مف أجؿ التقييـ. الحقائؽ كاالحتفاظ بيا أك تذكرىا،

استخداـ طرؽ تحديد مصادر ضعؼ قدرة ضـ ت :جكانب القصكر في ميارات الدرس األساسية -ج
 ي قرأىا.تكالجيؿ في تنظيـ المكاد ال ،استخداـ الخرائط كالرسـك البيانيةكاالفتقار إلى قدرة  ءة،القرا
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 مناسبان غير استخدامضـ تمحتكل تخصصي: التكيؼ مع قراءة مكاد ذات ميارات قصكر في  -د
لمام لقدرات الفيـ، كضعؼ نمك المفاىيـ كاالفتقار لمعرفة االختصارات  ان بالمفردات التخصصية،محدكد ان كا 

 المتعارؼ عمييا.
كجكانب  رة عمى ضبط معدؿ السرعة في الفيـ،ضعؼ القدضـ ت :جكانب القصكر في معدؿ الفيـ -ق

كضعؼ القدرة عمى معرفة  ان في مفردات المعرفة كفيميا،كتعسر  ،القصكر في كفاية المفردات البصرية
 (.523-525ص ص ،2655 بكند كآخركف،) الكممة

إلى المشكالت التي يعاني منيا تالمذة صعكبات الفيـ القرائي ( 1005ىاليان وآخرون )أشار كما 
مقارنة بأقرانيـ العادييف  عدد األفكار المكجكدة في نص مقركء فيـمنخفض لمف مستكل معاناتيـ  كمنيا

ج أكثر مف فكرتيف في أحسف استخر ستطيع اي الالتعمـ صعكبات فتمميذ ، الزمني كالعقمي مف نفس العمر
مشكالت في فيـ الكممات كالتراكيب ذات المعاني  يكاجو، كما ( أفكار رئيسية2األحكاؿ في نص يتضمف )

يقرأ تالمذة ، كما فيـ الكممات ذات المعاني المحسكسةمف مشكالت  ال يعانيكبالقابؿ فيك  ،المجردة
في ضحالة ، مع أقرانيـ العادييفكية غير المألكفة بصعكبة قياسان بصعكبات التعمـ الكممات كالتراكيب المغ

يستطيع تالمذة  ال، كما ة في اختبارات الفيـالحصيمة المغكية مما يجعميـ يحصمكف عمى درجات متدني
لتي يتضمنيا استخداـ معرفتيـ كخبراتيـ السابقة في فيـ الجكىر أك الفكرة األساسية االتعمـ صعكبات 

إلى أف  (1005 البطاينة وآخرون)أشار كما  (.255-254ص ص ،5002 )ىالياف كآخركف،النص 
عدـ ، ك قراءتو تمف نص تم ةبسيطلقدرة عمى استدعاء حقائؽ أساسية عدـ ا الفيـ القرائي تتضمف أخطاء

الرئيسي عدـ القدرة عمى استدعاء العنكاف ، ك التسمسؿ الصحيح في إعادة سرد قصة ما تباعاالقدرة عمى 
إلى أف ( 1006سالم وآخرون )يشير كما  (.213ص ،5002 )البطاينة كآخركف، لمقصة المقركءة

القراءة في كحدات فكرية ذات عدـ قدرة ، ك محدكدة بمعاني الكمماتمعرفة  صعكبات الفيـ القرائي تتضمف
الجممة كتذكؽ النص )سالـ  القصكر في فيـ معنى، ك استخالص الحقائؽ كاالحتفاظ بيا كتذكرىا، أك معنى

 (.221ص ،5003 كآخركف،
 المستخدمة في عالج صعوبات القراءة:والمداخل  الستراتيجيات -خامساً 

 المدخل المعرفي في عالج صعوبات القراءة: -7
تمد عمى العمميات المعرفية يقـك النمكذج المعرفي عمى افتراض رئيسي مفاده أف سمكؾ الشخص يع

العنصر  حؿ المشكالت، معالجة المعمكمات، اتخاذ القرار، التعميؿ، التخيؿ(، التفكير،لديو كالتي تضـ )
كيتمثؿ أحد األىداؼ يا تعتمد عمى التعمـ كالتذكر، العمميات كاألنشطة ىك أنيا جميعىذه المشترؾ في 

عمى استخداـ استراتيجيات التعمـ  عرفي في التدريس في مساعدة التالميذالميمة لتطبيؽ مبادئ النمكذج الم
كفي اؼ التعميمية بنجاح كبشكؿ مستقؿ، مف تحقيؽ األىد ، تمكفلمعالجة المعمكمات بطرؽ أكثر فاعمية

 تعمـ عممية تتـ عمى ثالث مراحؿ ىي:ىذا المنحى يمثؿ ال
 .المدخالت -أ
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 لعمميات: تضـ تخزيف المعمكمات كتنظيميا.ا -ب
 ات التي تخرج عف الشخص.المخرجات: تضـ االستجاب -ج

كثمة عمميات تنفيذية في نظاـ معالجة المعمكمات كىذه العمميات تكجو األنشطة المعرفية كتقـك 
في تنظيـ قدرتو عمى ك  ،لديو ةالمعرفي ماكراءالفرد تعتمد في تأديتيا لكظائفيا عمى ميارات التي ك  ،بمتابعتيا

تضمف ، كما تكطريقة تعممو ،تحديد مدل تعمموا الفرد في العمي كتساعد العمميات المعرفيةىذه العمميات، 
 كيقصد بيذه االستراتيجيات األفكار ،استخداـ ما يعرؼ باستراتيجيات التعمـ، ك تخطيط أسمكب التعمـ

كتيدؼ إلى التأثير عمى األساليب التي يتـ استخداميا  ،كاالستجابات التي يكظفيا الفرد أثناء التعمـ
كيؼ  تالميذالديد الطرؽ المناسبة لتعميـ كلقد حاكؿ الباحثكف تح ،ظيـ المعرفةالختيار كاكتساب كتن

كصؼ استراتيجية كتبعان ليذا التدريب يبدأ المعمـ ب ،كأصبح يعرؼ ذلؾ باسـ استراتيجيات التعمـ ،يتعممكف
كد خالؿ ذلؾ ، كيز بممارسة االستراتيجية إلى أف يتقنيا تمميذكبعد ذلؾ يبدأ ال التعمـ كيكضحيا لمتالميذ،

كثمة  ،عمى استخداـ تمؾ االستراتيجية في أكضاع تعميمية جديدة، كييشجع عمى استخدميا ك تغذية راجعةالب
 ،عمى تكظيؼ استراتيجيات معرفية فعالة في التعمـ كير برامج تدريبية لمساعدة التالميذاىتماـ متزايد بتط

 (.11-15ص ص ،5002 )الحديدم كالخطيب، كيعرؼ ىذا بالتكجو نحك تدريب االستراتجيات المعرفية
القراءة بحث المتعمؽ مكانة بارزة في الب يرةاألخالقراءة في السنكات تعميـ لقد أخذت استراتيجيات 

كأثبتت الدراسات أف  ،تحسيف ميارات القراءةأثرىا في ك كأخذت دكران مركزيان في الدراسات العممية  ،كتدريسيا
ت متقدمة في فيـ النصكص حققكا مستكياإذ  ،المعرفيةستراتيجيات كفؽ االالتالميذ يمكف تدريسيـ 

كتعرؼ االستراتيجية بأنيا اإلجراء أك مجمكعة اإلجراءات  ،كتنمية اتجاىات إيجابية نحك القراءة ،المقركءة
كما  (.55ص ،5004 اهلل، )العبد ليصبح تدريسو أكثر فاعميةيقكـ بيا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ التي 

بعض الدراسات اكتساب استراتيجية محددة إلى تطكير ميارات المتعمميف عمى استخداـ نظاـ مف تجاكزت 
كمف  ،تدريس القراءة استراتيجيان ، كيدعى ىذا المنحى في االستراتيجيات قابمة لمتكيؼ مع النص المقركء

لمعمـ بنمذجة كقياـ ا ،(لماذا تستخدـ )أيف، كيؼ،خصائصو قياـ المعمـ بتكضيح ىذه االستراتيجيات 
لمتعمـ لدل استخدامو ىذا كتقديـ التغذية الراجعة إلى ا ائي باستخداـ المنحى االستراتيجي،السمكؾ القر 
تنشيط المعرفة  التنبؤ، التساؤؿ،)كفالقراء الماىركف يستخدمكف استراتيجيات قرائية متعددة المنحى، 

كالمعرفة السابقة بالنص  عمى الميمة القرائية كينشطكف ىذه االستراتيجيات عمى نحك ماىر بناءن  ،(السابقة
ىك الذم يميز القراء الماىريف عف  كبيذا فإف االستخداـ المرف الستراتيجيات القراءة المقركء، كنكع النص،

 (.222ص ،5003 )حداد، غير الماىريف
يجب مراعاة مختمؼ العمميات المتداخمة فييا كليذا  ،تعميـ القراءة أمران ضركريان يعتبر بناء استراتيجية ك 

التي يتخذىا التمميذ  (العممية ماكراء المعرفية)العممية المعرفية، كالتي تصنؼ إلى عمميتيف أساسيتيف ىما 
نجاز اليدؼ مجمكعة مف العمميات لدل القارئ إل"بأنيا  ؼ االستراتيجيات المعرفيةكتعرّ ، لمقراءة عند تعمـ

لكممات األساسية تحديد اا كؾ التي تسيـ في جمع كمعالجة المعمكمات الكتابية ليدؼ متمأم  مف القراءة،
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كتعتبر ىذه االستراتيجيات عمميات  ،"كالصكر الذىنية المرافقةفي النص المقركء، كالقصد مف القراءة، 
تعمقة تساىـ في بمكغ اليدؼ المنشكد منيا كىك الفيـ كحؿ المشكالت المك  ،ىامة في اكتساب القراءة

(. 16ص ،5004 )ىالؿ، أك غياب الستعماليا يؤدم إلى صعكبات في الفيـ، ككجكد أم ضعؼ بالنص
الطرؽ أك األساليب التي يستخدميا األفراد في تعامميـ مع المثيرات التي "بأنيا ( 1004خطاب كيعرفيا )
" تعممو كتذكره كتفكيرهكالتي يقكـ الفرد مف خالليا بتكجيو  كف ليا في مكاقؼ حياتيـ المختمفة،يتعرض

في  تمميذال الطريقة التي يستعمميابأنيا " (Kolb 1984كولب )يعرفيا . كما (321ص، 5001 )خطاب،
عمى تكيؼ الفرد مع البيئة  كىي عممية ديناميكية تعمؿ، إدراؾ كمعالجة المعمكمات أثناء عممية التعمـ

 التعمـابة لممثيرات كالمنبيات في سياؽ االستجنيا "طريقة بأ( Randall 1996) راندلكيعرفيا " المحيطة
تشير إلى األسمكب المميز لمفرد في اكتساب المعمكمات كاستعماليا في التعمـ كحؿ ، ك كاالستجابة ليا

كاالستراتيجيات المستخدمة مف قبؿ  .(625ص ،5025)نقالن عف القيسي كعبد الخالؽ،  المشكالت"
 تالميذ صعكبات التعمـ تتميز بما يمي:

بالرغـ مف أف بعض ىذه  ثابتة في أغمب الميمات التعميمية،استخداـ استراتيجيات مختمفة لكنيا  -أ
كىذا  ستراتجيات الفعالة صعبة االكتشاؼ،االستراتيجيات فعالة أكثر مف غيرىا، كلكنيـ يجدكف أف اال

 سبب ثبات استراتيجياتيـ.
كمات بشكؿ رحمة مف مراحؿ معالجة المعمعدـ استخداـ استراتيجية التغذية الراجعة في أم م -ب
 معمكماتيـ تككف ناقصة في بعض األحياف.ف الحظ عجزىـ في حؿ المشكالت التي تكاجييـ،في فاعؿ،
ف بحثكا عف  كال يبحثكف عف استراتيجيات جديدة،عند مكاجية مشكمة ما ال يستطيعكف حميا،  -ج كا 
 فيي تتالءـ مع مستكل عجزىـ في العمميات العقمية.كرغـ ذلؾ  تيجية جديدة لمحؿ فقد تككف خاطئة،استرا
خازف الذاكرة عدـ استخداـ استراتيجية التحكـ لمعالجة المعمكمات )كالتسميع أك التصنيؼ( في م -د

 يؤدم إلى فقد المعمكمات، كبالتالي عجزىـ عف التعمـ. مما بصكرة فعالة،
يؤثر في االتجاه اإليجابي بدرجة كبيرة في  إف  التدخؿ المباشر لتعميميـ استراتيجيات جديدة قد -ق

 (.Swanson, 1993, p370أدائيـ لمميمات الالحقة األخرل في المجاالت التربكية )
طرؽ حؿ المشكالت كفي طرؽ كتقترح النظريات المعرفية أف صعكبات التعمـ تحدث نتيجة لمعجز في 

كما أنيـ يعانكف مف  كمات بشكؿ صحيح،يعكف انتقاء المعميستط ال فتالمذة صعكبات التعمـ التفكير،
 ،2662 بالخبرات السابقة )المصطفى، المعمكمات الجديدة كربط كاسترجاع المعمكمات، صعكبة في تذكر

كينات عمـ نكع مف النشاط العقمي المعرفي الذم ينتظـ فيو العديد مف المفاىيـ أك التكأف التّ  كبما (.31ص
كنظـ  كراء المعرفة، كما كاالستراتيجيات المعرفية، كنظاـ تجييز المعمكمات،المعرفية كالبنية المعرفية، 

لبعض االضطرابات  حاكؿ تقديـ تفسيرفالمدخؿ المعرفي ي ..إلخ،كالذاكرة ،كاالنتباه ،الضبط المعرفي
كيركز ىذا المدخؿ عمى دكر كؿ مف اكتساب  ،المعرفية بصكرة عامة كصعكبات التعمـ بصكرة خاصة

كتأثر التعمـ بكؿ  ،كاالستراتيجيات المعرفية كنظـ تجييز المعمكمات في التعمـ المعرفي مف ناحيةالمفاىيـ 
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تراتيجيات استخداميا مف كاالحتفاظ بيا كتخزينيا كاستخداميا كاس مف المعرفة السابقة، كأساليب اكتسابيا،
ة مف المفاىيـ أك لمعرفيالحصيمة المغكية كاؿ مف عدد مف األسس منيا )كينطمؽ ىذا المدخجية أخرل، 

جيات المعرفية كفاعمية استخداميا، سعة كنظـ تجييز المعمكمات، فاعمية أك االستراتيالسعة المعرفية، 
 ا:. كيقكـ ىذا المدخؿ عمى افتراضات عديدة مني(فاعمية ككفاءة التمثيؿ المعرفيكفاءة الذاكرة العاممة، 

 .يـ العادييفلتعمـ كمان ككيفان عف أقرانتختمؼ خصائص البناء المعرفي لذكم صعكبات ا -
ساليب التي عمـ تتناكؿ االستراتيجيات أك األصعكبات الت كاالضطرابات التي يعاني منيا ذكك القصكر -

 يـ.ديأك اإلمكانات العقمية لتتناكؿ القدرات ال ك  ،ستخدمكنيايس
كاستراتيجيات ية بيف ذكم صعكبات التعمـ في األنشطة العقمية المعرفية يمكف عزك الفركؽ الفرد -

 لى البنى المعرفية الفارقة لدييـ.إالتجييز كالمعالجة 
تعتمد كفاءة أك فاعمية التمثيؿ العقمي المعرفي لممعمكمات عمى تفاعؿ مككنات أك عمميات التجييز  -

 ة.لمعرفي بخصائصو الكمية كالكيفيمع محتكل البناء ا
ك تخزينيا أك تكظيفيا االحتفاظ بالمعمكمات أك معالجتيا أصعكبات التعمـ نتيجة الفشؿ في تنشأ  -

ضعؼ كفاءة ، ك كاشتقاؽ االستراتيجيات المالئمة الفشؿ في تجييز كمعالجة المعمكمات، ك كاستخداميا
 التمثيؿ المعرفي لممعمكمات.

عالجة المعمكمات لدل ذكم صعكبات التعمـ كمف الدراسات التي تتحدث عف المشكالت في تجييز كم
البالغيف لدييـ مشكالت تالمذة صعكبات التعمـ إلى أف فييا الذم تكصؿ  (Brown 1985براون )دراسة 

تباع التكجييات أك التعميمات ات تقكد إلى صعكبات في اكىذه المعمكم ،في تجييز كمعالجة المعمكمات
 ,Deshler et al) نديشمر وآخريدراسة ك  كمشكالت في اإلدراؾ.اكرة السمعية التي تعتمد عمى الذ

يرل ىؤالء ذكم صعكبات التعمـ، إذ المراىقيف  قصكر كظائؼ كمعالجة المعمكمات لدلالتي بينت ( 1982
مات ىك سبب كنتيجة في ذات الباحثكف أف الفشؿ في االستخداـ النشط الستراتيجيات كمعالجة المعمك 

 ـ بو أف كفاءة التمثيؿ المعرفيكمف المسمّ ة الدراسة، التمثيؿ المعرفي لدل أفراد عينلضعؼ كفاءة الكقت 
رفية كتكظيفيا في كعمى مدل االستخداـ النشط ليذه الكحدات المع تعتمد عمى شبكة ترابطات المعاني،

ّف عدد فإ يتصؼ بالضحالة كالضآلة غالبان،دييـ كحيث أف البناء المعرفي لمختمؼ األنشطة المعرفية، 
حيث يجدكف البناء المعرفي ليـ يككف ضئيالن، الترابطات القائمة بيف الكحدات المعرفية التي تشكؿ 

كسابيا لدييـ كفاءة كمف ثـ تضعؼ  معاني كالدالالت الفتقارىـ إلييا،ال صعكبة في استقباؿ الرمكز كا 
حيث تظؿ معظـ  ،تمثيؿ المعرفييفتقركف إلى فاعمية أك كفاءة الفيـ لمعرفي، عمميات التمثيؿ ا كفاعمية

تفتقر إلى االستيعاب ك ية طاففي البناء اليرمي لدييـ الكحدات المعرفية كالمفاىيـ المكتسبة أك المتعممة 
 (.520، ص514، ص543ص ،5005 )الكقفي،؛ (505-503ص ص ،2665)الزيات، كالتسكيف 

كيعزك  ،التي ىي أساس التمثيؿ المعرفيتككيف البنى المعرفية التعمـ داللة في ت استراتيجياألساليب ك ك 
أكثر مف كف بيا أك فشميـ إلى ضعؼ الطرائؽ التي يفكر  ( نجاح التالميذSternberg 1992) ستيرنبرغ
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،)أنفسيـ  تالمذةإرجاع ذلؾ إلى ال كىذا يعني أف البنى المعرفية ىي أساس (. 505ص ،5001 العتـك
(. كما Bernardo, 2002, p165) عممية التعمـل ككالىما أساسه ، عممية التمثيؿ المعرفي كأساس التفكير

 ة في المدرسة االبتدائية كاآلتي:( ميارات التفكير المعرفي1007محمد حد د )
عتبر عنكانان أك ممخصان كت كضكع،معمكمة التي يدكر حكليا المىي ال: ميارة صياغة األفكار -أ

 لممكضكع.
تسمسؿ كفؽ بعد معيف )كالطكؿ أك التتعمؽ بترتيب األشياء أك : التي ميارة التنظيـ أك الترتيب -ب

 اؾ العالقة بيف متكالية عددية(.الكزف أك الحجـ أك إدر 
 ا في فئات معينة،مف خالؿ تناكؿ التمميذ لألشياء المتكافئة أك المتشابية ككضعي :ميارة التصنيؼ -ج

 المقارنة(. االختالؼ، إلى ميارات فرعية ىي )التشابو، كتنقسـ ىذه الميارة
االستماع  ع التقديرم،االستما )االستماع العرضي،ىناؾ أنكاع مختمفة منو : ميارة االستماع -د

 التحميمي(.
مف خالؿ ك  ة عديدة،التي يستخدميا التمميذ في مكاقؼ كمشكالت دراسي :ميارة الحكار كالمناقشة -ق

 يؼ يتعامؿ مع الحقائؽ كالمشكالت.ـ ككيتعم كالحكار يكتسب التمميذ المعمكمات،المناقشة 
 ا كتكظيفيا ككيفية التعامؿ معيا.الحصكؿ عمى المعمكمات كتنظيميقدرة : ميارة تناكؿ المعمكمات -ك
 ميارة االستنتاج. -ز
عادة عرضيا بإيجاز بيدؼ تثبيت األفكار ميارة التمخيص: أ -ح م تدكيف المعمكمات الرئيسية كا 

 (.502، ص211ص ،5002 في المكضكع المراد تمخيصو )محمد، الرئيسة
 فؽ اآلتي:تصنيفان لميارات التفكير المعرفية ك  (Marzano 1997مارزانو )كضع  كما
 كتحديد األىداؼ. : كتضـ تحديد المشكالت،ميارات التحديد -أ

 : مف خالؿ المالحظة كصياغة األسئمة.ميارة جمع المعمكمات -ب
 دعاء.كاالست: مف خالؿ الترميز ميارات التذكر -ج
 : مف خالؿ المقارنة كالتصنيؼ كالترتيب كالتمثيؿ.ميارات التنظيـ -د
 كتحديد العالقات كاألنماط. سية،تحديد األفكار الرئي: مف خالؿ ميارات التحميؿ -ق
عادة البناء ميارة التكامؿ -ك  (.200ص ،2664 كآخركف، )مارزانك: مف خالؿ التمخيص كا 

المعرفية أىميا )التفكير، إلى أف  الفيـ القرائي يقكـ عمى عدد مف المككنات ( 7998الزيات )كيشير 
 مف كجية نظره:فالفيـ القرائي (، طبيعة المادة مكضكع القراءة الخمفية المعرفية، الميكؿ أك االىتمامات،

عتمد عمى خبرات ، تعتمد عمى ما يستحضره القارئ معرفيان خالؿ مكقؼ القراءةعممية معرفية ت -أ
القائمة في  عمى المعرفة المالئمة لمتراكيب المغكيةفيتو المعرفية أك بنائو المعرفي، كما تعتمد القارئ كخم

 النص مكضكع القراءة.
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خالؿ القراءة اليستطيع القارئ استكماؿ ، فالكصكؿ إلى المعنى مف خالؿ المغةفي  عممية لغكية: -ب
 ة أك جممة في النص مكضكع القراءة.كممعممية التفكير حتى يصؿ إلى آخر 

حيث يرل البعض  ،عممية تفكير: تشير الدراسات كالبحكث إلى العالقة الكثيقة بيف القراءة كالتفكير -ج
ففي حؿ المشكالت يستخدـ الفرد المفاىيـ كيطكر كيختبر  ف القراءة ىي نكع مف حؿ المشكالت،أ

 ير أف القراءة ىي نشاط ذىني مكجو.يمكف تقر  كلذا ،الفركض كيعدؿ المفاىيـ كيشتؽ المعاني
ف كأ ،مع النص: يجب أف يككف القارئ نشيطان أثناء عممية القراءةان نشط الفيـ القرائي يتطمب تفاعالن  -د

يقرؤكف  كتشير الدالئؿ إلى أف ذكم المستكل المرتفع في القراءة ال ،يتفاعؿ مع مادة النص مكضكع القراءة
نم ،النص كممة كممة المعنى داخؿ صياغات كأطر ا تتجو قراءتيـ إلى تجميع الكممات التي تعكس كا 

ص  ،2665 )الزيات، لى القراءة كممة كممة مع تضييع المعنىصعكبات القراءة إ بينما يميؿ ذككمعرفية، 
 (.131-135ص

سكاء أكانت مقركءة  عممية الفيـ لمرسالة المغكية،أف  ( Kintsch 1977) كينتشنمكذج كما يكضح أ
 قتيف تحميميتيف في المعالجة ىما:تعتمد عمى تفاعؿ طري ،أك مسمكعة

الذاكرة طكيمة المدل عمى البنية المعرفية المخزنة في يتـ االعتماد المعالجة مف الكؿ إلى الجزء:  -أ
 لدل الفرد.

ؿ دكرىا في تزكيد الفرد التي يتمثيتـ االعتماد عمى مؤشرات النص المعالجة مف الجزء إلى الكؿ:  -ب
 البصرية ك الصكتية في المعالجة.بمنظكمة مف الخصائص 

البان ما يعجزكف فيـ غ ،كنظران لما يمتاز بو ذكك صعكبات الفيـ القرائي مف ضحالة في بنيتيـ المعرفية
إجراء  -( Kieras 1981) لكيرازنمكذج العممية أكما يشير  -يستطيعكف  أنيـ ال كماعف القياـ بذلؾ، 

أما إذا كاف  ،الفيـتكامؿ بيف المعمكمات المغكية في الذاكرة العاممة كالذاكرة طكيمة المدل لمتأكد مف صدؽ 
إلى عمميات مسح الذاكرة  فإنو يمجأ تضمف تركيبات لغكية شديدة الغمكض،النص غير مفيكـ لككنو ي

يشير إلى أف ىذا  ما كىك ت السابقة،ستفادة مف مخزكف الخبراكمسح الذاكرة الطكيمة المدل لال العاممة،
كمف أسفؿ  ألسفؿ،إلى ااألنمكذج مف النماذج التي ترل أف الفرد يعتمد عمى طريقتي التجييز مف أعمى 

كقدرتو عمى االستفادة مف  ثراء البنية المعرفية لدل الفرد، عتمد عمىأم ي إلى األعمى في فيمو لمنص،
ر إف أسباب القصك ص البصرية كالصكتية في المعالجة، صائمؤشرات النص في تزكيده بمنظكمة مف الخ

كالقصكر في فيـ ما يقرؤكنو أك يسمعكنو مف جية أخرل كفقان ليذه  في تعمـ ىؤالء التالميذ مف جية،
خاصة كأف مجاؿ المغة يعد مف أكثر  يـ في تجييز المعمكمات كمعالجتيا،يرجع إلى عدـ كفاءت ،النظرية

اعتبار أف المغة عمى  العادييف،أقرانيـ صعكبات التعمـ ك ة ذفييا الفركؽ بيف تالمتي تظير المجاالت ال
و ن، نظران لما يعانك أكثر المجاالت التي يظير فييا ذكك صعكبات التعمـ انخفاضان كاضحان مقارنة بالعادييف

 يرماندكيرل  (.Kavale & Nye, 1996, p343)المعمكمات معالجة مف قصكر في عمميات التجييز ك 
(Mandre 1985 )جيد لكحدات ذيف يمتمككف قاعدة جيدة لممعرفة لدييـ قدرة إحداث تكامؿ أف األفراد ال
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كما يمكنيـ إحداث العديد مف الترابطات التي تنتج  ئات المعرفة حكؿ مختمؼ المكضكعات،كف
الذاكرة كنظاـ تجييز ى كبأقؿ قدر مف العبء عماستراتيجيات كاضحة كغير عشكائية، كيحدث ىذا تمقائيان 

في حيف أف ذكم صعكبات التعمـ يفتقركف إلى الميارات السابقة لعدـ قدرتيـ عمى إحداث  المعمكمات،
 يمكنيـ كما ال خداميـ الستراتيجيات تعمـ مناسبة،كعدـ است يف تعمميـ السابؽ كتعمميـ الحالي،تكامؿ ب

حتى أنو في إحدل  ديدة،مى مشكالت جالتي سبؽ ليـ تعمميا عتعميـ استراتيجيات حؿ المشكالت 
مف ذكم  (%10)أف لكحظ  العادييف في حؿ المشكالت،ارنة بيف ذكم صعكبات التعمـ ك لمقالدراسات ا
( %3)مقابؿ بحؿ المشكالت أك المياـ المقدمة،  التعمـ قد أجابكا إجابات عشكائية ال عالقة لياصعكبات 

ل كفاءة ت المستكل األعمى مف التجييز تعتمد عمى مدفاألنشطة المعرفية ذامف المجمكعة الضابطة، 
مما يؤكد تأثيرىا عمى تبايف مستكل التحصيؿ األكاديمي لدل ذكم صعكبات  كفاعمية الذاكرة العاممة،

 .(61ص ،5003 )نقالن عف الصياح، التعمـ كالعادييف
 استراتيجية تحميل الميمة: -1

بأف يتقف  أكاديمية محددة، كيسمح ىذا األسمكب لمتمميذالتدريب المباشر عمى ميارات يقصد بيا 
تقاف الم عناصر الميمة، يمة التعميمية بأكمميا كمف ثـ يقكـ بتركيب ىذه العناصر بما يساعد عمى تعمـ كا 

التمميذ عندىا كفي مكضكعات القراءة كالكتابة يتـ تبسيط الميمات إلى النقطة التي يتمكف  كفؽ تسمسؿ،
 ،5002 )عمي،خطكة إلى السمكؾ األكثر تعقيدان  كمف ثـ ينتقؿ خطكة ،عمييا بشكؿ مريحمف االستجابة 

تجزئة الميمة التعميمية إلى كحدات صغيرة أك ، ثـ (. كتتمثؿ ىذه االستراتيجية في تحديد األىداؼ15ص
التي يعجز  مف أدائيا كتمؾ يتمكف التمميذتحديد الميارات الفرعية التي ، ثـ عناصر الميمة المككنة ليا

عية ضمف مجمكعة الميارات الفر  ارة الفرعية التي لـ يتقنيا التمميذالتدريس بالمي بدء، ثـ عف القياـ بيا
 .(60ص ،2651 لمميارة التعميمية )كيرؾ ككالفنت،المتسمسمة 

 استراتيجية التدريب القائم عمى العمميات النفسية: -3
كيعنى ىذا األسمكب بعالج كظائؼ  ،يؤثر عمى المتعمـإلى عالج مظاىر العجز النمائي الذم تيدؼ 
في تطكير مياراتو  كيساعد ىذا األسمكب التمميذ لتعمـ،لة عف النفسية اإلدراكية المعرفية المسؤك العمميات ا

كفي ظؿ ىذه الطريقة يتـ  ،كبالتالي زيادة فرص التعمـ لديو ،اإلدراكية مثؿ التمييز كالمقارنة كالتعميـ
 ،تعاني مف ضعؼ أك قصكر عند التمميذ لتدريس بيدؼ عالج كظائؼ العمميات التيتخصيص خطة ا

يعاني مف مشكمة في القراءة نتيجة الضعؼ في ميارات التمييز تمميذ إذا كاف الفعمى سبيؿ المثاؿ 
 ،عمى التمييز بيف أحد األصكات كصكت آخر تدريبان  ، ففي ىذه الحالة يمكف إعطاء التمميذالسمعي

ب عمى ميارات بسبب صعكبات في اإلدراؾ البصرم سكؼ يدرّ  الذم يعاني مف مشاكؿ في القراءة تمميذكال
 (.42ص ،5003 )سالـ كآخركف، اإلدراؾ البصرم قبؿ أف يتعمـ القراءة
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 العمميات النفسية:عمى تدريب لجمع بين أسموبي تحميل الميمة والالستراتيجية القائمة عمى ا -4
يؿ الميمة في برنامج عالجي كمزايا تحمالنفسية يجمع ىذا األسمكب بيف مزايا التدريب عمى العمميات 

يترتب  كقد صعكبة في تمييز األشكاؿ اليندسية،كفي إطار ىذا األسمكب فإف تمميذان ما قد يظير كاحد، 
كفي ىذه الحالة  اليجائية،الحركؼ ميذ صعكبة في تمييز أشكاؿ عمى ىذه المشكمة اإلدراكية أف يجد التم

بتعميمو األشكاؿ  يذ أشكاؿ الحركؼ أكثر مف اىتماميايجب أف تيدؼ الجيكد العالجية إلى تعميـ التمم
كاالدعاء كالجـز بفاعمية أحد  اليدؼ المباشر كالنيائي، اليندسية بحد ذاتيا طالما أف تمييز الحركؼ ىك

اج المدرس إلى تطبيؽ األسمكب األكثر مناسبة لمتمميذ فيحت ساليب عمى األخرل أمر غير مقبكؿ،ىذه األ
كتضـ ىذه االستراتيجية ثالث  (.15-15ص ص ،5002 جاتو في مرحمة نمائية محددة )عمي،كحا

 :ىي مراحؿ أساسية
 تقييـ نكاحي القكة كالضعؼ في العمميات النفسية )تحميؿ التمميذ(. -أ

يد تسمسؿ الميارات السمككية كالمعرفية المطمكبة ألداء تحميؿ الميمات التي يفشؿ فييا التمميذ لتحد -ب
 تمؾ الميمات )تحميؿ الميمات(.

الجمع بيف المعمكمات الخاصة بتحميؿ التمميذ كتحميؿ الميمات مف أجؿ تصميـ األساليب  -ج
 (.61ص ،2651 تقديميا بشكؿ فردم )كيرؾ ككالفنت،التدريسية كالمكاد التدريبية التي سيتـ 

 استراتيجية تعدد الحواس أو الوسائط: -5
كاإلحساس  ،(Auditory)كحاسة السمع  ،(Visual) حاسة البصر أم االعتماد عمى الحكاس األربع

كمف ىنا جاءت تسمية ىذه الطريقة نسبة إلى  ،(Tactual)كحاسة الممس  ،(Kinestheticبالحركة )
 عمى االفتراضات التالية:كتقكـ ىذه الطريقة (، VAKTؿ في كؿ كممة )الحرؼ األك 

لحصكؿ عمى المثيرات أك تبايف األفراد في االعتماد عمى الحكاس أك الكسائط المختمفة في ا -أ
يذه الحكاس لدل األفراد كمنافذ حسية لتمقي المعمكمات أك أم تبايف األىمية النسبية ل المعمكمات،
 المثيرات.

مما يفرض عميو تفضيالن حسيان أك معرفيان ألم  ،ىذه الحكاس في كفاءتيا النسبية لدل الفرد تبايف -ب
 منيا في استقباؿ المعمكمات أك المثيرات.

إحداث نكع مف التكامؿ بيف الحكاس، مما يجعميا أكثر فاعمية يمكف مف خالؿ ىذه االستراتيجية  -ج
 في استقباؿ المعمكمات أك المثيرات. كنشاطان 
كيعالج القصكر  مراد تعمميا،إف استخداـ الحكاس المتعددة يحسف كيعزز تعمـ التمميذ لممادة ال -د

 ى حاسة دكف األخرل.المترتب عمى االعتماد عم
 جعؿ التمميذ يرل الكممة المكتكبة،ي أفكيقع عبء استخداـ الطريقة عمى المعمـ حيث يتعيف عميو 

كيرددىا  ،كأقرانو ، كأف يسمعيا مف المعمـحركي(/)نشاط حس كيقكـ بتجميع حركفيا، كيتتبعيا بأصابعو
 ثـ يكتبيا عدة مرات. صكت مسمكع،لنفسو ب
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 فرنالد:طريقة  -6
إعماؿ الخبرة المغكية في اختياره لمكممات ىي األكلى  :( في نقطتيفVAKT)عف طريقة ختمؼ ت

قباالن عمى مكقؼ القراءة اختيار التمميذ لمكممات مما يجعمو أكثر إيجابيةالثانية ، ك كالنصكص ، كنشاطان كا 
دراؾ معانييا تتميز بو ىذه الطريقة ىك تركيزىا عمى األنشطة التي تتناكؿ التعر  كأىـ ما ؼ عمى الكممات كا 

كما يمكف استخداـ ىذه  كالفيـ القرائي لما يكتب كيقرأ،لتمميذ لقصتو مستخدمان كمماتو، خالؿ كتابة ا
 :مراحؿ ربعف ىذه الطريقة مف أكتتكك يذ ميارات التيجي، في تعميـ التممالطريقة أيضان 

ثـ  بكتابتيا عمى كرقة بقمـ ممكف،عمـ كيقكـ الملكممة أك الكممات المراد تعمميا، يختار التمميذ بنفسو ا -أ
كمع تتبع التمميذ لمكممة ينطؽ  طقو لحركؼ الكممة خالؿ تتبعو ليا،يتتبع التمميذ الكممة بأصابعو مع ن
كتتكرر ىذه العممية حتى يستطيع التمميذ كتابتيا عمى النحك الصحيح المدرس الكممة كي يسمعيا التمميذ، 

ثـ يتـ تكميفو بكتابة قصة  ات في الممؼ أك الصندكؽ الخاص بو،كيتـ تجميع الكمم ،اعتمادان عمى ذاكرتو
تطيع قراءة قصتو الخاصة المككنة كأخيران تطبع قصة التمميذ كي يس ،مستخدمان جميع الكممات التي تعمميا

 مف كممات تمثؿ اختياراتو الذاتية.
مع تعميمو كممات جديدة مف خالؿ رؤيتو لممدرِّس  التمميذ تتبع كؿ كممة مف كمماتو، يطمب مف -ب

 أثناء كتابتيا مع ترديد التمميذ ليا بنفسو ثـ يكتبيا.
ىا ذاتيان أك ذىنيان قبؿ مات المطبكعة كتكرار طالعو عمى الكممـ التمميذ كممات جديدة مف خالؿ ايتع -ج

 كعند ىذا المستكل قد يستطيع التمميذ القراءة في الكتب المالئمة. كتابتيا،
أجزاء مف أك  خالؿ مماثمتيا بالكممات المطبكعة،يمكف لمتمميذ أف يتعرؼ عمى كممات جديدة مف  -د

 المعرفة المكتسبة مف خالؿ ميارات القراءة.كعمى ذلؾ يستطيع التمميذ تعميـ الكممات السابؽ تعمميا، 
 :جمنجيام(/أورتون)طريقة  -7

كالتنظيـ أك التصنيؼ كالتراكيب المغكية المتعمقة بالقراءة أك  كز ىذه الطريقة عمى تعدد الحكاس،تر 
 :كتعميـ التيجي عمى النحك التالي التشفير أك الترميز

 الحرؼ. ربط الرمز البصرم المكتكب لمحرؼ مع اسـ ىذا -أ
 ربط الرمز البصرم لمحرؼ مع نطؽ أك صكت ىذا الحرؼ. -ب
 ربط أعضاء الكالـ لدل التمميذ مع مسميات الحركؼ كأصكاتيا عند سماعو لنفسو أك غيره -ج

 ص ،5002 )عمي،(؛ 502 -500ص ص ،5005 )ممحـ،(؛ 143-145ص ص ،2665 )الزيات،
 (.34-32ص
 برنامج القراءة العالجية: -8

إذ يتـ ، أقرانيـىـ دكف مستكل الذيف  تالميذفردم مباشر لم س تقديـ تعميـ أك تدريساأسيقكـ عمى 
ف خالؿ تطبيؽ القرائي مالتي تيدؼ إلى رفع مستكاىـ  برامج القراءة العالجيةإلى  ااختيارىـ ليحكلك 
لكؼ، تسجيالت فكرية )قراءة المأ كيستخدـ برنامج القراءة العالجية الخطكات التالية، مقراءةالطريقة الكمية ل
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إلى المبادئ  (7984كيرك وكالفنت مكقفية، الكتابة، تقديـ كتب جديدة لمقراءة األكلى(، كقد أشار )
 األساسية في التعميـ العالجي كىي:

 .اكتشؼ الحاجات الخاصة بالتمميذ -أ
 يرة المدل.صسنكية كأىدافان تعميمية ق طكر أىدافان  -ب
 التمميذ.حمؿ الميمة التي سيتعمميا  -ج
 صمـ التعميـ في مستكل التمميذ. -د
 قرر كيؼ تدرس. -ق
 تعديؿ الميمات لكي تتناسب مع المشكالت المعرفية. -ك
 اختر اإلجراءات المالئمة لعرض المعمكمات عمى التمميذ. -ز
 اختر المكافآت المالئمة لمتمميذ. -ح
 تكفير تغذية راجعة. -ط
 .(65-63ص ص ،2651 لفنت،)كيرؾ ككا تحديد مدل تقدـ التمميذ -م

 برامج التدريس الموجو المباشر: -9
 ان دركستضمف كؿ مستكل كي ،مف ستة مستكيات تناسب الصفكؼ مف األكؿ إلى السادستتككف 

كي التي ككفقان لممبادئ األساسية لعمـ النفس السمك  ،مصممة بعناية عمى أساس التتابع اليرمي لمميارة
يتـ مف خالليا تدريب التمميذ كفقان لخطكات التي ، لمبادئ التكرار كالممارسةان تحتكم عمى تدريبات كفق

 رنامج مدخؿ التراكيب الصكتية.بكما يستخدـ ال مستخدمان التعزيزعمـ صغيرة يتابعيا الم
 :ئيفيم القرابرامج عالج ضعف ال -70
ابتداءن مف الصؼ الرابع كفؽ مجمكعة  ميذإلى تحسيف مستكل الفيـ القرائي لمتميدؼ ىذه البرامج ت

 :ىي تاليةخطكات 
استخداـ القامكس لمبحث عف معاني المفردات أك الكممات التي يصعب عمييـ فيـ معانييا  -أ

 باإلضافة إلى مرادفاتيا.
كعمؿ  المتعمقة بكؿ مفيكـ كاستخداماتو، العديد مف المفاىيـ كالخصائص تالميذإكساب ال -ب

 الستخداـ ىذه المفاىيـ كمعانييا.صياغات لغكية 
مخصات لقراءاتيـ ثـ كتابة م ،استثارة التالميذ لطرح بعض األفكار ثـ يطمب منيـ القراءة حكليا -ج

 (.550-545ص ص ،2665 )الزيات،حكؿ ىذه األفكار 



 

 المحور الثاني
 ()التمثيل المعرفي

 تمهيد. -
 مفهوم التمثيل المعرفي )نظرة تحميمية(. –أواًل 
 نظريات التمثيل المعرفي. -ثانياً 
 لعمميات التمثيل المعرفي. ةالمظاهر العقمية/المعرفي -ثالثاً 
 العمميات العقمية التي يتكون منها التمثيل المعرفي. -رابعاً 

 التمثيل المعرفي وصعوبات التعمم.عمميات  -خامساً 
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 :تمهيد -
، تبل ذلك عرض أىم نظرة تحميمية(ب)مفيوم التمثيل المعرفي تناول المحور الثاني من اإلطار النظري 

لعمميات التمثيل المعرفي، ثم  ةالمعرفي المظاىر العقمية/التمثيل المعرفي، ثم البحث في أىم نظريات 
عمميات التمثيل منيا التمثيل المعرفي، ثم بحث العبلقة بين  العمميات العقمية التي يتكونعرض أىم 

 .المعرفي وصعوبات التعمم
 :)نظرة تحميمية(التمثيل المعرفي  مفهوم –أواًل 

أنَّ التمثيل المعرفي لممعمومات إلى ( منذ ستينيات القرن العشرين Ausubuel) أوزوبل يشير
(Cognitive Representation ) تخزين األفكار الجديدة في بواسطتيا يتم أساسية يعدُّ بمثابة عممية

 Anderson) أندرسونفي البنية المعرفية لمفرد، ويذىب موجودة عبلقات ترابطية مع تمك األفكار ال

أن التمثيل المعرفي لممعمومات يعد بمثابة العمل عمى إيجاد شبكة من الروابط التي تصل لمقول ب( 1990
( Solso 1995) سولسوىيم واألفكار والمعمومات في ذاكرة الفرد، ومن ثم فيذه العممية كما يرى بين المفا

يوجد لديو من معمومات سابقة في لمعمومات التي يكتسبيا الفرد، وربطيا بما تعمل عمى ترميز أو تشفير ا
جييز وتحويل المعارف خبلل ىذه العممية بتيقوم الفرد عادًة الي أو في بنيتو المعرفية، وبالت ذاكرتو

التوليفات أو التعديبلت التي تتباين كمًا وكيفًا قباليا إلى عدد من المتدخمة من صورتيا الخام التي تم است
 بح، ثم ربطيا بما يوجد لديو في ذاكرتو من معمومات حتى تصأساساً عن تمك الصيغ التي تم استقباليا 

أنَّ فاعمية التمثيل ( إلى 1002شمبي )شير وت (.28ص ،8002 محمد،)جزءًا من بنائو المعرفي 
عمى االحتفاظ بقاعدة عريضة ومناسبة من بما يمتمكو الفرد من قدرة المعرفي لممعمومات يتم قياسيا 

وأفكار وفق  قاق عبلقات ذات معانٍ التي تمكنو من اشتالمترابطة والمتكاممة والمنظمة، المعمومات 
من اشتقاق خطط معرفية عمى درجة عالية من الكفاءة في، كما تمكنو تعقيد المعر من ال مختمفةٍ  مستوياتٍ 

من  كلٌ يؤكد ىذه الفكرة و  (.38، ص8002ُتساعده عمى الفيم والتعامل مع المشكبلت المختمفة )شمبي، 
وىام في  كبيرٌ  أنَّ مستوى تمثيل الفرد لممشكمة معرفيًا لو دورٌ ب( Medin& Ross 1997) ميدين وروس

عميو أن يقوم بتصور عبلقات أو روابط معينة فمكي يفيم الفرد المشكمة ، إلى الحل المناسبالفرد  وصول
ثم  وىو ما يعرف بالتمثيل الداخمي لممشكمة، ،مشكمة )الموضوع(عبلقات التي تتضمنيا العن  في ذاكرتو

ؤه في التمثيل عمل رسوم أو أشكال ىندسية أو خرائط أو مخططات تماثل ما تم بنابناء تمثيبلت خارجية ب
 أما (.Medin & Ross, 1997, p66الداخمي لممشكمة، فيتمكن بالتالي من فيميا، ويتوصل إلى حميا )

( بأنو "عممية تحويل Cognitive Representationالتمثيل المعرفي )فيعرف ( Piaget 1963) بياجيه
 ،8028 وعبد الخالق، القيسينقبًل عن المثيرات أو المنبيات إلى مخططات أو أنماط سموكية" )

 ، فيومسبق م ما يعرفو الفرد عمى نحوالخبرات والمعمومات الجديدة لتبلئ"عممية تعديل  وىو. (352ص
وىضم المعمومات وتغيير تركيبيا  ،المعرفية الحالية لمفرد البنية عممية تطوير الوضع كي يتسق مع
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خبرات مألوفة ير الخبرات الجديدة إلى بمعنى آخر تغي تفكير المعرفي الموجود لدى الشخص،لتناسب ال
( التمثيل المعرفي بأنو Bruner 1974) برونركما يعرف  .(221ص ،8000 )نقبًل عن أبو جادو،

 ،8028 نقبًل عن القيسي وعبد الخالق،"عممية يتم خبلليا تعديل المنظومات أو المنبيات المعرفية لمفرد" )
و في البيئة" )نقبًل عن أبو ىو موجود حول فييا الفرد ما"الطريقة التي يترجم أو يرى  وىو (.352ص

( التمثيل المعرفي بأنو "األداء Veygotsky 1978) فيجوتسكيكما يعرف (. 282ص ،8000 جادو،
 التمير وستيفنزأما  (.Veygotsky, 1978, p22ن" )الذىني أو التفكيري الذي ينتج عنو فعل مبطَّ 

(Latimar & Stevens 1997فيعرف )التمثيل المعرفي بأنو "إمكانية اآلليات المعرفية استخراج  ان
 ,Latimar & Stevens, 1997رموز شاممة بدون تحميل مسبق ومتفق لعنصر الحدث أو الموضوع" )

p13.)  سولسوكما يعرف (Solso 1995 التمثيل المعرفي لممعمومات بأنو "ترميز أو تشفير لممعمومات )
قدرة الفرد عمى  الفرد المعرفي أو ذاكرتو، أي أنوالتي يكتسبيا الفرد، ثم ربطيا بالمعمومات السابقة في بناء 

ة تجييز وتحويل المعرفة المتدخمة من صورتيا الخام التي يتم استقباليا بيا )سواء أكانت في صياغة رمزي
كالكممات والرموز والمفاىيم، أو صياغة شكمية كاألشكال والرسوم والصور( إلى العديد من الصور 

 عن طريق الترابط والتمايز والتكامل والتوليفر والتصورات الذىنية..إلخ(، واالشتقاقات )كالمعاني واألفكا
كما  (.Solso, 1995, p132)بينيا، حتى يتم ربطيا بما لديو من بنية معرفية لتصبح جزءًا منيا  فيما

تحويل دالالت الصياغات الرمزية )كممات، رموز، ( التمثيل المعرفي بأنو "2991الزيات )يعرف 
 عان وأفكار وتصورات ذىنية يتم إدخاليامفاىيم(، والصياغات الشكمية )أشكال، رسوم، صور( إلى م
التفاعل ذلك ىي رد، وأدواتو المعرفية في واستيعابيا وتسكينيا لتصبح جزءًا من نسيج البناء المعرفي لمف

مستوى التمثيل فيعرف  (1001)محمد  اأم .(61، ص2332)الزيات،  المستمر مع العالم من حولو
"ذلك الجزء أو المرحمة من البناء اليرمي أو التسمسل الذي تنتظم بو العمميات انات بأنو المعرفي لمبي

والتي تتمثل من األدنى إلى  ،األكبر التي تعرف بالتمثيل المعرفي العقمية البسيطة المؤلفة لمعممية المركبة
األعمى في الحفظ أو التخزين، والربط أو التصنيف، والتوليف، واالشتقاق أو التوليد، واالستخدام أو 

 .(21، 8002)محمد،  التوظيف، والتقويم الذاتي"
النقاط الرئيسية المشتركة من  لمدراسة الحالية استخبلص مجموعة منما سبق ُيمكن كل وفي ضوء 

 التمثيل المعرفي، وىي:وم تحميل مفي
التمثيل المعرفي عممية عقمية معرفية يتم من خبلليا استقبال المثيرات الحسية )السمعية أو  -2

 البصرية أو الممسية( بصورتيا الخام التي تم استقباليا.
المثيرات الحسية )السمعية أو البصرية أو التمثيل المعرفي عممية عقمية معرفية يتم بيا تحويل  -8

الممسية( التي تم استقباليا من صورتيا الخام إلى شكل جديد من االشتقاقات أو التوليفات أو التعديبلت، 
 والتي تتباين من حيث الكم والكيف عن شكميا األصمي.
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االشتقاقات أو  التمثيل المعرفي عممية عقمية معرفية يتم من خبلليا بناء عبلقات ربط بين -3
التوليفات أو التعديبلت التي طرأت عمى المثيرات الحسية التي تم استقباليا مع تمك األفكار السابقة 

 في البنية المعرفية لمفرد.أساسًا التي توجد في الذاكرة طويمة األجل، و المخزنة 
ات الحسية التي تم تمقفيا التمثيل المعرفي عممية عقمية معرفية يتم من خبلليا االستفادة من المثير  -6

عماليا مع البنية المعرفية المخز  يدف إيجاد بنة في الذاكرة طويمة المدى، من الذاكرة قصيرة المدى، وا 
وأفكار عند مستويات  من خبلل اشتقاق عبلقات ذات معانٍ  يمكن أن يواجييا الفرد،حمول لمشكبلت 

درجة عالية من الكفاءة ُتساعده عمى الفيم  مختمفة من التعقيد المعرفي، واشتقاق خطط معرفية عمى
 والتعامل مع المشكبلت المختمفة.

يمكن قياس الفروق الفردية في ميارات التمثيل المعرفي من خبلل كفاءة وفاعمية الفرد في وضع  -5
)بأقل حل فروض متنوعة لحل مشكمة معينة معروضة عميو، واختيار األنسب منيا بما يؤدي إلى إيجاد 

 .قمة التكمفة( –قمة الجيد  –أقل جيد، وأقل تكمفة( )قمة الوقت وقت، و 
 التمثيل المعرفي: ات نظري -ثانياً 

 :ثيل المعرفيالتمنظرية )جان بياجيه( في  -2
نمو وتطور العمميات المعرفية عن أوائل الباحثين والمنظرين الذين تحدثوا من ( Piaget) بياجيهيعتبر 

في نظريتو التي اىتمت بالتطور بما في ذلك مظاىر التمثيل المعرفي، إذ تعرض لعمميات التمثيل المعرفي 
مبناء النمو التكيفي لموضوع باعو كثيرًا من الجيد والوقت لبحث أو االرتقاء المعرفي، بعد أن كرس مع أت

خصائصيا يا مرحمة منمراحل عمرية، ولكل  لمعرفي يسير وفق أربع( أنَّ النمو ابياجيو)يرى العقمي، إذ 
 وىي: مميزة ليا، ال

 سنتين(.المن الوالدة حتى عمر مرحمة النمو الحسي الحركي ) -أ
 عمر السنتين حتى عمر السبع سنوات(.ما قبل العمميات )مرحمة  -ب
 .(سنة 23من عمر السبع سنوات إلى عمر مرحمة العمميات المادية ) -ج
 وما فوق(.سنة  23من عمر المرحمة المجردة ) -د

أنيا تحدث عبر أربعة مفاىيم أساسية  (بياجيو)يرى عمميات االرتقاء المعرفي ث و حدية كيفعن أما 
 ىي:
كريًا، وينظمون بيا بيئاتيم، ىي البنى المعرفية التي يتكيف بيا األفراد ف(: Schemaالمخططات ) -*
بيذا  (بياجيو)وقع االرتقاء العقمي، وقد استعان تتغير وفق اليب التكيف البيولوجي البنى المقابمة ألس وىذه

 باستجابات ثابتة نوعًا ما إزاء المثيرات.نو في تفسير سبب ابتداء الطفل المصطمح البيولوجي لبلستفادة م
تعمم الم بواسطتيابأنو عممية معرفية يحول )بياجيو( يصفو : الذي (Assimilation) التمثل -*

ثيرة إلى مفاىيم أو نماذج سموكية قائمة، ويمكن القول بأنَّ دركة الجديدة أو األحداث المُ المواضيع المُ 
فالمتعمم يحاول تغيير وتنظيم دة أو أشياء قديمة بطرائق جديدة، لممتعمم خبرات، فيو يرى أشياء جدي
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مكاناتو المعرفية، وىو بذلك يشوهخصائص الموقف والخبرة التي يواجييا بما تسمح لو خبراتو المخزنة   وا 
 .خزنة، ويدركيا بتمك الصورةالمعرفية المُ اه نبُ الخبرة التي يواجييا لكي تناسب 

يقوم بخمق مفيوم جديد أن عندما يجابو الفرد مثيرًا جديدًا، إما (: Accommodationمة )المواء -*
م المثير مكنو من أن يضُ موجودًا أصبًل بطريقة تُ كيف مفيومًا غير أو يُ أو يُ  ،ثير فيوليمكنو من وضع المُ 

 ما يواجيو. مبلئتُ فيو، أي أنو يكيف خبراتو ومعارفو لكي 
معرفي بين عمميتي التمثل حالة التوازن ال يقصد بو(: Equilibrium) أو التوازن التعادل -*

حاول الطفل تفسير األحداث التمثل والمواءمة عمميتين متبادلتين، فعادًة ما ي تعد عمميتا، إذ مةوالمواء
الجديدة اعتمادًا عمى معرفتو السابقة )التمثل(، وبنفس الوقت قد يعمل عمى تعديل معرفتو لمخبرات 

 .(288ص، 8003وان، م)الع والمعرفة الجديدة )المواءمة(، ونادرًا ما تحدث المواءمة بدون تمثل
بمعنى أنَّ طريقة إدراك الطفل  ،فإن التطور المعرفي يحدث في ترتيب منفصل (بياجيو)نظرية ل اً ووفق

وفقًا لؤلشياء أو األحداث في مرحمة محددة تختمف نوعيًا عن طريقة اإلدراك والتفكير في مرحمة الحقة، و 
ينظر بل  ،إلى التطور المعرفي عمى أنو تراكم تدريجي لممعرفة أو المياراتلذلك فإن )بياجيو( ال ينظر 

ممعرفة، يل الطفل لمثالتحوالت التركيبية، أو تغيرات متقطعة ومفاجئة في طريقة ت سمسمة منإليو عمى أنو 
يز بين ما تبدو عميو األشياء وبين ما يوخبلل ىذا التمثيل يسكن الطفل عالمين مختمفين نوعيًا، وىو التم

 صغيرٍ  الطفل يحكم عمى شيءٍ فمثبًل ، لتفكير الطف، مما يؤدي إلى تصادم في طريقة واقعىي عميو في ال
خبلل التجربة )رفع األشياء( التي تقوده إلى التفاعل مع خصائص  من، و كبيرٍ  بأنو أخف من شيءٍ 

تحدد فقط بالحجم ولكن بالمادة المصنوع منيا، وفي ىذه الحالة أنَّ وزن األشياء ال يبسوف ُيدرك األشياء، 
 ومختمف ،تركيبي، وتطور تفكيري إلى مستوى جديد وأعمى غيرٍ معرفي وت يكون الطفل قد خضع لتمثيلٍ 
 (.Tomic & kingma, 1996, p7ابق )سَّ النظري التمثيل منوعيًا عن معرفتو المستندة ل

حسب بأن التطور المعرفي ينشأ من صقل وتحول في التمثيبلت الذىنية، وىي  (بياجيو)وىكذا يرى 
وجود تمثيبلت مجردة عامة  (بياجيو)يفترض ة يستعمميا الطفل لتفسير العالم، كما رأيو قاعدة بيانات معرفي

مختمف تقدم شيئًا مختمفًا أو ليا تمثيل ب أفعال عقمية مختمفة فييا، وكل واحدة من ىذه الجمل يمكن ترتي
+ م مفاده )فاعل معنى يمكن مبلحظتو، ولكن كل ىذه الجمل مستندة إلى تمثيل مجرد عاعمى أساس 

 ىما:( بين نوعين من التمثيبلت بياجيوومن جية أخرى يميز )فعل+ مفعول بو(، 
تبدأ  تستند إلى ردود أفعال غريزيةفي السنة األولى من العمر، و التي تتطور  :التمثيبلت البلمعرفية -أ

رد بمعنى أنو في دورة الحياة يتحول  ،بالتغير بصورة بطيئة حالما يبدأ الطفل بالتعود عمى االختبلفات
 )إدراك الرضاعة(.موجو مثل  ادفالفعل إلى فعل ى

عندما يبدأ الطفل باستعمال الرموز، وىو شيرًا(  22عمر )التي تنشأ في  :التمثيبلت المعرفية -ب
)اندرسون، ؤدي إلى بناء التراكيب المعرفية باتجاه العمميات اإلدراكية التي تبذلك يخطو الخطوة األولى 

 (.53ص، 8001



- 06 - 
 

فيم يبحثون  ،أنَّ األطفال ال يقنعون بما يعرفونو سابقاً  في نظريتو (بياجيو)وفيما يخص التمثيل يرى 
بأنَّ  (بياجيو)ضمنيًا فييم، ويعترف  اً متطور متوّلدل اً ىناك حافز أن معرفة أكثر، أي  بشكل مستمر عن

نمو المعرفي، إال أنو يعزو الدور الجوىري لمحافز في التطور العوامل البيئية والبيولوجية تؤدي دورًا في ال
المعرفي، ويقول بأنَّ الطفل يبني واقعيتو الخاصة بو، ويفسر المعمومة التي تأتيو من محيطو الطبيعي بمغة 

لمواقع، ويضيف و تتغير مما ينتج تغيرًا في كيفية إدراكلديو المعمومة التي يعالجيا، وقاعدة المعمومات 
 متمثبلً  اً تيعاباسلديو عمى التحكم فقط بالمعمومة التي يفيميا، أي أن  اً قادر يكون بأنَّ الطفل  (بياجيو)

 ،لطفل عمره خمس سنوات عميم مستوى قراءة أو رياضيات عالٍ عدم قدرتنا عمى تلممعمومة، وىذا سبب 
 (.Tomic & kingma, 1996, p10مكنو من الفيم )ال يمتمك مستوى تمثيمي لممعمومة يألنو 

 : نظرية )برونر( في التمثيل المعرفي -1
إلى الطرائق التي يتمثل فييا الطفل الخبرة التي ( Bruner) برونريشير مفيوم التمثيل المعرفي لدى 

يواجييا، والطريقة التي يخزن بيا المعرفة التي يتفاعل معيا، لذلك يعتبر التمثيل المعرفي ىو البناء الذي 
لديو من تمثيبلت معرفية، كما قاس خبرات الفرد ومعارفو بما الفرد في مجال خبرة ما، وتُ يمثل وحدة نمو 

أن األطفال  (برونر)يفترض و ىذه التمثيبلت،  د بما لدييم من تمثيبلت، ومستوىيمكن مقارنة خبرات األفرا
العوامل البيئي، ف تبلفات ىو العاملوراء ىذه االخفية، وأن العامل الرئيس يختمفون في تمثيبلتيم المعر 

تجعل بعض األطفال يطورون تمثيبلت عممية وحركية، في حين أن بعضيم  -وجية نظره  من –البيئية 
التي تمنع األطفال من الوصول إلى حد  اآلخر يقف عند حد التمثيبلت األيقونية )شبو الصورية(

لذا فالفروق حتى في ذكاء األطفال ترجع إلى  (.233ص، 8003التمثيبلت المعرفية الرمزية )العموان، 
من خبرات يتفاعمون بيا مع يم ، والسبب الرئيس لذلك ىو ما يييأ ليمفيما بين المعرفية التمثيبلتفروق في 

ىو التكامل لموصول إلى تحقيق  (برونر)إنَّ ىدف النمو المعرفي لدى ، لذلك فمتغيرات ومثيرات بيئية
الخبرة عن طريق الطفل أن يتمثل فييا مكن يالرمزية، وىذه المستويات رفية معالتمثيبلت من المستويات 

ذىنو في أشياء مخفية مجردة بعيدة عن التفاعل أو  عملع أن يُ موز، والكممات، والمفاىيم، ويستطيالر 
رية الرئيسة ( أن التغيرات السموكية والفكبرونر)يرى كما  (.233ص، 8003المعالجة اليدوية )العموان، 

بين  (برونر)يميز ي نتيجة اكتساب أنواع جديدة ومرنة وقوية من التمثيل المعرفي، إذ لمرتبطة بالعمر تأتا
 أنواع من التمثيل المعرفي، مرتبطة في األصل بالمستوى التطوري لمتعمم وىي: ةثبلث
ى األولىذا الشكل من التمثيل يظير خبلل السنتين لحدثي )التمثيل عن طريق الفعل(: التمثيل ا -أ

، أما البالغون فيمكن ..إلخ(الكرة التي يمعب بيا، وجود الدراجة، اإلمساكمخطط والثانية من حياة الطفل )
كيفية ر بالمغة عن جوىر معرفة الشخص بمشاىدة التمثيل الحدثي لدييم عندما يكون من الصعب التعبي

كيف  يعرف حقاً أي فرد منا ف، ؟(كيف تربط شريط حذائكسؤال التالي )الالجواب عمى شيء ما كمل ع
العضبلت والمنظومات األخرى  يوجوالسياق المعرفة مخزنة في نوع من ىذه تبدو يربط شريط الحذاء، إذ 

ع من التمثيبلت ويمكن تمخيص مبلمح ىذا النو و اليد والعين لربط شريط الحذاء، ولة عن توجيالمسؤ 
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تتطور ىذه التمثيبلت وتنمو عن إذ حركية، ة حس/معرف( أو إنيا تمثيبلت حسية حركيةالمعرفية باآلتي )
تتحدد حقيقة الموضوع إذا تمكن الطفل من و الفعل ىو األداة الوحيدة لئلدراك، و طريق الفعل والحركة، 

 (.851ص، 8002ره )قطامي، واختب التفاعل معو
( 82الطفل بعمر )عندما يكون ل يىذا النمط من التمثينشأ )الصور الذىنية(:  ونيقاأليالتمثيل  -ب

تمثل  ألفعالرسم معين شخص، شكل  ةصور التمثيل الذىني بصيغة ىيئات )كإدخال و ف بأنَّ عرَّ يُ شيرًا، و 
وال ىي تمثيبلت اعتباطية،  ،ليست تمثيبًل متطابقًا وصورًا واقعية..(، ومع ذلك فإنَّ ىذه الصور صورة ما

ذا ما أردنا أن ير معتمد نسبيًا عمى الفعل، أنو غما سبق ىو كل إن أفضمية التمثيل األيقوني عمى  وا 
أنو ليس من السيل التنقل من موقف إدراكي إلى آخر، لنوع من التمثيل المعرفي نجد نمخص مبلمح ىذا ا

ألنَّ كل موقف يستدعي إمكانات وعمميات ذىنية معرفية تقمل من الشعور بالراحة واالتزان، ثم إن الخبرات 
سقط التمثيبلت أي أنو ال يُ  ،البناء المعرفي لم يصل مرحمة االستبدال والتصحيح السابقة تتشوه، بمعنى أنَّ 

فضبًل عن أنَّ التمثيبلت بيذا التطور تتصف بالديناميكية أي ويستبدليا بتمثيبلت أكثر نضجًا،  المشوىة،
تمثيبلتو التي  اجأنَّ الفرد يكون مدفوعًا من ناحية معرفية دفعًا ذاتيًا لتحصيل أكبر عدد من الصور إلنض

 ودة من وجية نظر اآلخرين، أي أنوفيو تعد سيطرة مركزية الذات واضحة ومحدتساعد عمى الفيم، 
 (.852، 8002يدرك العالم عن طريق إدراكو لنفسو )قطامي، الطفل 
تطوره أنَّ  يتطمب صورة أو واقعًا ماديًا، كما الذي الالمستوى الثالث من التمثيل : (الرمزيالتمثيل ) -ج

نتائج عمل ما، ن الفرد من التفكير مميًا بمك  نى أنو يُ ية، بمعد بالتجربة الحس  قيَّ ُيساىم في جعل الفرد غير مُ 
نَّ وا  وسائل لمتبلعب بالرموز، أيضًا ن تؤم  فحسب، لكنيا  فإنَّ المغة ال تستعمل في التواصل (لبرونر)ووفقًا 

وال يصل الفرد  (.Tomic & kingma, 1996, p15نوات )( س1) ظير بعمرقوة المغة كأداة مفاىيمية ت
ن الفرد من التحرر من استعادة خبراتو عمى شكل صور مك  تُ التي  إلى ىذه المرحمة إال بعد تعمم المغة

حسية )خيالية(، إذ ال تكون الطريقة الحسية فعالة مع المشكبلت المجردة، وبداًل عن ذلك يعتمد الفرد عمى 
والتمثيل الرمزي لمخبرات ذات العبلقة، وىنا تمعب المغة بصفتيا أعمى مراتب القدرة الترميزية االستحضار 
الوسيمة األساسية الستحضار وتمثيل كل ما لو عبلقة بالمشكمة، وتمثل ىذه المرحمة تبر إذ تع ،دورًا مطمقاً 

 (.221ص، 8003)المرحمة الحقيقية لمتفكير( )مجيد، 
مى الذين يعتمدون عأنَّ األطفال األصغر سنًا  (برونر)يعتقد نماط الثبلثة بلل مقارنة ىذه األومن خ

ون يصرفون وقتًا أطول من األطفال األكبر سنًا الذين يعتمد ،حل المشكبلتالممارسة )التمثيل بالفعل( ل
ما م ،ىم عن طريق الفعليصمحون أخطاءعندما يخطئون األطفال الصغار ، فالتخيميعمى األسموب 

يستطيعون البداية، أما األكبر سنًا ف ن أحيانًا إلىلخ، وربما يعودو إلى أخطاء أخرى وىكذا..يؤدي إ
وتعطي المرحمة الثالثة )التمثيل نتيجة لقدرتيم عمى تخيل األحداث، االستمرار بعد إصبلح أخطائيم 

من تطور  الرمزي( انطبلقة أكبر نتيجة لتعمم المغة مع نيايات العام الثاني، ويمكن مبلحظة ذلك
)كممة ثل اإلشارة لؤلشياء بكممة واحدة مستخدام المركب لمغة، حيث يبدأ بقدرة االستخدام البسيط إلى اال
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الخ(، وىكذا إلى بح وسيمة لممقارنة )أصغر/أكبر..بابا(، ثم القدرة عمى استخدام كممتين، وىكذا إلى أن تص
اليدف الرئيس لنمو التمثيبلت ىو الوصول ، فردأن تصبح الوسيمة األفضل لمتمثيل المعرفي والتفكير المج

كممات ذاتية، وعبر عمال الرموز المغوية كصور تفكير مخزنة ينقميا لآلخرين بإلى درجة يمكن معيا است
قاموس ذاتي يتصف بخصائص مميزة، ليذا فإنَّ قوالب التفكير التي تظير عن طريق ما يستعممو الفرد 

 اكو وتنظيمو وتخزينو لمخبرات بييئة بناتعكس أساليب إدر كما  ،رفيتعكس مخزونو المع من كممات وجمل
تعكس أي نوع من التمثيبلت التي يسيطر عمييا التفكير الفردي في حاالت الخبرة المختمفة، ة، كما معرفي

و السير في حوار متشابك..إلخ قضايا منطقية، أتمثيبلت الرمزية ظيورىا بييئة وأكثر صور التعبير عن ال
لحل فإن التطور المعرفي ينتج عن ا (لبرونرووفقًا ) (.801ص، 8002ألنشطة الذىنية )قطامي، من ا

، وليذا فيو يعتقد بأنَّ التطور المعرفي يمكن تحفيزه عن طريق ةالمعرفي تالتمثيبلبين  صادمالمستمر لمت
 (.Tomic & kingma, 1996, p17إحداث تصادمات بين أشكال التمثيل المعرفي المختمفة )

 التمثيل المعرفي:في نظرية )فيجوتسكي(  –3
يتفق مع والذي  -ظرية تطّور التمثيل المعرفي ( صاحب نVygotsky 1978) فيجوتسكييرى 

قيقي أنَّ التعمم يجب أن يسبق التطور، وليس من ميمة التعميم أن يرافق مستوى التطور الحب - (برونر)
أن يعالج المساحة بين الحد األعمى لمتمثيل )ما الحقيقية ىي لكن ميمتو لممثيل المعرفي لممعمومات، 

يع الطفل عممو بمساعدة وبين الحد األدنى لمتمثيل المعرفي )ما يستطن يفعمو باستقبللية( يستطيع الطفل أ
 مستويين لممثيل المعرفي لممعمومات ىما: (فيجوتسكي)وقد بّين اآلخرين(، 

الذي يتحدد من خبلل حل المشكبلت أو المسائل بصورة  :المعرفيمستوى التطور الحقيقي لمتمثيل  -أ
 مستقمة، أي بدون مساعدة اآلخرين.

 ،الذي يتحدد من خبلل حل المشكبلت بإشراف اآلخرين :مستوى التطور المحتمل لمتمثيل المعرفي -ب
 مع الزمبلء القادرين بصورة أكبر.أو التعاون 

)منطقة التطور األقرب(، وىي المنطقة التي تحتوي عمى اسم يطمق عمى المسافة بين المستويين و 
ح براعم الوظائف التي لم تنضج بعد، ولكنيا باقية في عممية اإلنضاج، ويطمق عمى ىذه الوظائف مصطم

من الباحثين اعتمدوا المستوى األول الذي يرمي إلى عدم تقديم المساعدة  وكثيرٌ أو زىور التطور المعرفي، 
نَّ التعمم المعتمد عمى المستوى الحقيقي ( فإفيجوتسكي)، ووفقًا لرأي اختباريةلو مسائل  لمطفل عندما تقّدم

متطور ل اً لتعمم الجيد فيو الذي يكون سابقأما ا ،ىو تعمم غير فعَّال من وجية نظر التطور العام لمطفل
 (.Vygotsky, 1978, p89الذىني )الحقيقي لمعمر 

 : المعرفينظرية )ستيرنبيرغ( في التمثيل  -4
د نوعين من التمثيل فقد أكَّد عمى وجو  ،( صاحب نظرية التحكم العقميSternberg) ستيرنبيرغأمَّا 

، ويرى أنَّ تمثيل الصور أسيل من تمثيل (تمثيل الكممات أو الرموز -المعرفي ىما )تمثيل الصور 
 وىي:م عممية التمثيل اإلدراكي لمصور خمسة مبادئ تحك، ثم حدد الرموز
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 شبو كثيرًا عممية ضبط وتوجيو األشياء المادية.عممية ضبط وتوجيو الصور العقمية تإنَّ  -أ
زاد الوقت البلزم لتنفيذ نفي الجيد  نجاز جيد ما عمى مثير مادي،كمما زاد الوقت المطموب إل -ب

 عمى الصور العقمية في ذىن اإلنسان.
 العبلقة بين عناصر المثير المادي.العبلقة الفراغية بين عناصر الصور العقمية تشبو  -ج
 تستعمل الصورة لتوليد معمومات جديدة لم تكن متوافرة وقت معالجة المعمومات في الذاكرة القصيرة. -د
تعد وظائف الصور العقمية مماثمة لوظائف المثيرات البصرية من خبلل العمميات التي تقوم بيا  -ه

 (.233ص، 8006، لتحقيق اإلدراك )العتوم
ممعمومات الواردة عن ة الشخص لعالجية مكيف )ستيرنبيرغ( في التمثيل المعرفينظرية أىداف  ومن

وبالتالي سيكون ىناك اكتساب لممعرفة  ى ما تم تمثيمو وخزنو في الذاكرة،طبيعة األشياء باالعتماد عم
ستدعائيا لتكون ، وااىناك عمميات متضمنة في تعمُّم معمومات جديدة، وفي خزنيأن أي  ،)تمثيل معرفي(

ستعمال التركيز اضرورة  (ستيرنبيرغ)يرى معرفة، وعند إجراء ىذا الدور ذات أىمية في اكتساب ال
ير يتم فييا فصل المعمومات الجديدة المتعمقة بالموضوع عن المعمومات الجديدة غعممية  االنتقائي، وىو

المعمومات واالستعمال اآلخر ىو التجميع االختياري، وىنا يتم تجميع اليدف محدد،  المتعمقة بو، إذاً 
يي التي يتم فأمَّا المقارنة االختيارية  خميًا،وفق طريقة محددة تزيد من تبلحميا دازة اختياريًا رمَّ المُ 

ة مخزنة في الذاكرة لزيادمعمومات تم ترميزىا وتجميعيا اختياريًا مع  ربط المعمومات التي بواسطتيا
 تطور صيرورة البنىإلى كيفية ينظر  (ستيرنبيرغعميو فإن )و بقًا، مسبالبناء المعرفي المشّكل ارتباطيا 

 (.355ص، 8028القيسي وعبد الخالق، المعرفية وكيفية معالجتيا )
 لعمميات التمثيل المعرفي: ةالمظاهر العقمية/المعرفي -ثالثاً 

 قسمين أساسين ىما:يقسم الجانب العقمي المعرفي التمثيمي إلى 
احاتو المتعددة التي يقوم بيا الدماغ وبفيو:  عمل الدماغ وآلية التنظيم الفطريالقسم الخاص ب -2

تحقق تنظيمًا ذاتيًا عن طريق  فالدماغ يؤدي عممو كذاكرة عصبية تتيح لمخبرة أن، جيد لتوفير أداء ذاكرة
اك، وباختصار فإن اإلدراك، فالتفكير يتعامل باإلدراك، ولذلك نحن بحاجة إلى فيم كيفية عمل اإلدر  أنواع

يختمف تمامًا عن أنظمة المعمومات الخاممة الذي شط، و التنظيم ونظام المعمومات النَّ  مثلاإلدراك وحده ي
دون  ةعن الطريقعبر نسان يُ اإل أن والسبب ىويزة الحاسوب، خدمت في أجاستُ تقميديًا و  تمدتاعُ والتي 

يقوم نظم المعمومات بشكل نماذج، و الدماغ يفي يحتاج فرزىا لمدة شير تقريبًا، التفرز المعمومات 
 (.5ص، 2335باستدعاء ىذه المعمومة المنظمة عند الحاجة إلييا )حسين، 

التدريب  رات التي يمكنتعممة والميايتعمق باآلليات المُ ن التنظيم )المستوى النفسي(: القسم العام م -8
يارات التي تزيد من األداء الُمتقن والنجاح في حل المبلك مجموعة من امتعمييا لتساعد الفرد في 

وفي ىذا المجال يمكن اإلشارة إلى العبلقة بين التمثيل المعرفي والعمميات العقمية المعرفية المشكبلت، 
 باآلتي:
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التابعة لعممية التمثيل االنتباه أحد أىم العمميات العقمية المرتبطة و يعد  التمثيل المعرفي واالنتباه: -أ
تنقية المعمومات األخرى ، التركيز االختياري عمى مثيرات معينة) ويتضمن االنتباه عمميتين ىماالمعرفي، 

( أن الجممة العصبية والحواس تقوم الجشتالت)حيث يرى عمماء  (.86ص، 8005)جمل،  (التي نستقبميا
 (االنتباه االنتقائي)وىو ما ُيطمق عميو المثيرات المناسبة لمموقف الراىن، مية تنظيم تجميعي النتخاب بعم

ىمال المثيرات األخرى، ويكون  ،والتركيز عميو ،الذي يشير إلى اختيار مثير معين من عدة مثيرات وا 
باه الرئيس يقوم بتنظيم أجيزة االنتباه فجياز االنتات البصرية أو المثيرات السمعية، االنتباه االنتقائي لممثير 

العوامل المؤثرة في درجة االنتباه، فإذا كان  ىحدتعتبر إلذلك فإن درجة التمثيل المعرفي لمفرد ، الفرعية
البناء المعرفي منظمًا ومتمثبًل فإن ذلك يؤثر عمى زيادة االنتباه، حيث يتم فيم المثيرات ومعانييا بسرعة 

ترميزىا، وتجييزىا، ومعالجتيا، وانتقاليا إلى الذاكرة قصيرة األمد )مارزانو وآخرون، مما يؤدي إلى سيولة 
 (.50ص، 8006
عممية معرفية تمكن األفراد من فيم العالم الخارجي ك بأنو يعرف اإلدرا: التمثيل المعرفي واإلدراك -ب

فسيرات التي يتم المعاني والتاختيار األنماط السموكية المناسبة في ضوء المحيط بيم، والتكيف معو ب
تصمنا من العالم الخارجي فيو عممية تمثيل معرفي لممعمومات الحسية المختمفة التي  تكوينيا لؤلشياء،

الحواس )البصر، السمع، التذوق، الشم، اإلحساس بالممس، اإلحساس الحركي(، وتفسيرىا وربطيا عبر 
يو الوعي بالخصائص المعقدة لممثيرات، أي عممية قعاتو، فلمفرد وبحاجاتو ودوافعو وتو بالمعمومات السابقة 

عطائيا خاصة بيا في ضوء الخبرات السابقة )منصور واألحمد، معاني  تفسير خصائص المثيرات وا 
ومن ىنا يرتبط اإلدراك بقدرة الفرد عمى التمثيل المعرفي لممعمومات الحسية، ولمخبرات (. 21ص، 2331

فاإلدراك يعتمد عمى مجموعة واسعة من المعمومات بعضيا يقع ضمن نطاق ، السابقة الموجودة لدى الفرد
اإلحساس، وبعضيا اآلخر يعتمد عمى الخبرات السابقة التي تم بناؤىا من األنشطة السابقة لعمميات 

والحوادث البيئية من ت الحسية المتوافرة عن المثيرات حيث يقوم الفرد بالتمثيل المعرفي لممعموما، اإلدراك
ات المتعمقة بيذه ف اإلحساسصنتُ يل فيميا وتفسيرىا، وبعد ذلك خبلل تمييزىا، ومن ثم تحميميا ليس

وىنا  (.312ص، 8001يا )الريماوي وآخرون، ت بناًء عمى الخصائص المشتركة لفئاالمثيرات إلى 
اإلدراك بشكل  من وبالمعمومات المبلئمة التي تمكنالفرد  عالم الخارجي ليس كافيًا لتزويدنكتشف أن ال
دراكيا، وىنا يتم بد من إضافة بعض المعمومات إلى المعمومات الخارجية لتسييل فيممباشر، إذ ال يا وا 
ما ُيسيل استرجاع المعمومات ذات الصمة ليتم دمجيا مع االنطباعات ميا، برات المخزنة وتمثُ تنظيم الخب

إلطار المرجعي الذي ل اشك  نظمة تُ سابقة المُ فالخبرات والمعارف الما يتيح بناء خبرات جديدة، ب حسيةال
 (.225ص، 8003إدراكيا )الزغول والزغول، يتم دخبلت الحسية ومن ثم ر المُ عمى أساسو تُفس

حددة بمبلمحيا مُ و دركة التصور عبارة عن تخزين صورة حسية مُ  التمثيل المعرفي والتصور: -ج
ة التصّورات عمى أساس االرتباط بين التصورات واألجيز وتصّنف الفرد،  مت أمام عينيمثيقية التي الحق

معية، حركية، لمسية، سالتصورات بحسب تسمسميا وترتيبيا )بصرية، ميز الحسية المرتبطة بنشوئيا، إذ تُ 
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حسب درجة التعميم في صورة بيضًا صنف التصورات أتُ (، كما تصور الحرارةصور األلم، شمية، تذوقية، 
 (.33ص، 8008مبسَّطة )المنصور، ات فريدة، وتصورات عامة، وتصورات حقيقة موضوعة إلى تصور 
احتمالية عن دراسات تو عدة ضوفق ما افتر ميارات التمثيل المعرفي والتصور وتظير العبلقة الوثيقة بين 

 ىما:و  ،وجود طريقتين لتمثيل المعمومات وفق األساس اإلدراكي لممعمومات البصرية والمفظية
اغي لممعمومات )اإلدراك المكاني(: أي تمثيل الصور البصرية )األشكال اليندسية( كما التمثيل الفر  -*

صفة كامنة ، حيث يعّرف اإلدراك المكاني بأنو وبنفس التوجو األصمي ليا ،تم إدراكيا في بيئتيا األصمية
الذي يتميز بالتصور  وراء مجموعة من أساليب النشاط المعرفي )من أىميا ميارات التمثيل المعرفي(

متدة في والمُ  ،بينيافيما إدراك العبلقات ناول العقمي ليذه األشياء بثبلثي، والتاألشياء في بعدين ثنائي و 
 (.51ص، 8002)أحمد، كان وخمق تكوين ما في عقل الفرد ُبعد الم
أفقي  التمثيل الخطي أو األفقي لممعمومات: يتم تمثيل المعمومات المفظية عمى شكل خطي -*

نَّ أقل ، و كمصفوفة من المفردات كما لو كانت األحداث عمى شكل مصفوفة عمى مسوّدة فيمم التصوير ا 
عندما تكون األشكال مطابقة لنفس عناصر النموذج األصمي، حدث وقت لمتعرف عمى النماذج األصمية ي

 (.223,ص8006وم، )العت سواء أكان تمثيبًل فراغيًا أم تمثيبًل خطياً  ،وبنفس التوجو )التمثل(
د فرضية التمثيل الفراغي لممثيرات البصرية واليندسية )اإلدراك تؤك التمثيل المعرفي والتخّيل: -د

 - أي كما تم تمثيميا –المكاني( قدرة الفرد عمى تخّيل الصورة العقمية عمى ىيئتيا األصمية البصرية 
فالتخيل عممية عقمية عميا تقوم في جوىرىا عمى ، والتحكم بيذه الصورة بدرجة عالية من الدقة والتنظيم

بحيث تنظم في صور وأشكال ومخططات ال خبرة لمفرد بيا  ،إنشاء عبلقات جديدة بين الخبرات السابقة
تستعين بميارات التذكر واالسترجاع والصور العقمية المختمفة في إنشاء ىذه التنظيمات إذ من قبل، 

ذلك كمو دعائم اإلبداع ، وتستطرد إلى مستقبمو، فتبني بوتمتد لحاضرهالجديدة التي تصل الفرد بماضيو، 
 (.33ص، 8001والتكيف السوي مع البيئة )حجازي،  ،واالبتكار العقمي ،الفني
ى العوامل التي حدا إتتضح عبلقة التمثيل المعرفي بالذاكرة من كوني التمثيل المعرفي والذاكرة: -ه

أم نتيجة لطريقة تقديم  ،من قبل المتعمم نفسوسواًء أكان ىذا التمثيل  ذكر،زيادة فاعمية الحفظ والتتؤثر في 
معرفة يمكن تحميميا قد ارتبطت دراسة الذاكرة مع نظام معالجة المعمومات الذي يفترض أن الالمعمومات، ف

يتم في كل منيا عمميات معرفية عمى المعمومات و ، لتسمستحدث بشكل مُ إلى عدة مراحل افتراضية 
 المراحل ىي:ىذه و لتنتيي باستجابة ضمنية أو ظاىرة،  ،سية القادمة من البيئة الخارجيةالح

 المثيرات من البيئة عن طريق الحواس.إذ تأتي  (:الكشف الحسي)مرحمة  -
 ترميزىا، وتحميميا، وفيميا بمساعدة الخبرات السابقة لمفرد.ب (:التعرف عمى المثيرات الحسية)مرحمة  -
الخبرة السابقة ء فيم المثيرات الحسية وربطيا بفي ضو  (:تحديد أسموب االستجابة المناسب)مرحمة  -
وىكذا نجد أن عممية معالجة المعمومات تتضمن  ،ة ظاىرة أو ضمنيةلتتحول إلى استجابة معرفي ،لمفرد

دراك، وتعرُّف، وفيم، وتحميل، وتذكُّر، واتخاذ  قرارات، ضمن الجميع العمميات المعرفية من انتباه، وا 
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ص  ،8006 )العتوم، يصل الفرد إلى مرحمة االستجابةتتسم بالدقة والتسمسل والتنظيم، لمنظومة 
 (213-216ص

 منها التمثيل المعرفي: العمميات العقمية التي يتكون -رابعاً 
عممية أساسية مركبة تتألف من عدة  من الجدير بالذكر أنَّ التمثيل المعرفي لممعمومات يعد بمثابة

 بحيث تأتي العمميات وفق الترتيب اآلتي: ،تؤلف معًا سمسمة ىرمية من المستوياتعمميات عقمية بسيطة، 
اظ بالمعمومات بصورتيا الخام عني االحتف، وتالتي تقع في قاعدة البناء اليرمي :الحفظ والتخزين -2
 ل جزءًا منيا.مث  تُ لمفرد أو ذاكرتو إلى أن ناء المعرفي تدخمة، وتسكينيا في البالم

تدخمة بتمك التي سالذي يشير إلى ربط المعمومات المُ ، يأتي الربط أو التصنيففي المستوى الثاني  -8
 يسر استرجاعيا.توجد في ذاكرة الفرد، وتصنيفيا في فئات تُ 

ستدخمة مع ات الجديدة المُ واءمة بين المعموميأتي في المستوى الثالث التوليف، الذي يعني الم -3
 المعمومات القديمة الموجودة في الذاكرة.

وأفكار  ومعانٍ ي استنتاج وتوليد معمومات ويعن ،يأتي االشتقاق أو التوليدفأما في المستوى الرابع  -6
 الجديدة.ة في الذاكرة، أو التي تنشأ بتوليف المعمومات القديمة مع جديدة من تمك المعمومات الموجود

وتوظيفيا ويعني استخدام المعمومات ما ُيعرف باالستخدام أو التوظيف، المستوى الخامس ُيحدد  -5
 غراض متعددة.بطريقة فعالة ومنتجة أل

ويعني إجراء عمميات ه المستويات وىو المستوى السادس، يأتي التقويم الذاتي في أعمى ىذ -1
معمومات في ضوء ما بنى معرفية لماكرة من عمى ما يوجد في الذشتقاق أو اال ،أو التوليف ،التصنيف

( 2ظير الشكل )ويُ  (.28ص ،8002)محمد، عمييا وظيف يظير من أخطاء بعد إجراء عمميات الت
 ىرمية مستويات التمثيل المعرفي لممعمومات وفق الترتيب اآلتي:

 ( هرمية مستويات التمثيل المعرفي لممعمومات2الشكل )
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في ( 2991الزيات )وعمى ىذا األساس فإنَّ التمثيل المعرفي لممعمومات ُيسيم بصورة فعَّالة كما يرى 
 ،إحداث ترابطات جوىرية بين المادة الجديدة موضوع التعمُّمتظير من خبلل قدرة المتعمم حدوث التعمُّم، ف

 وزبلل فقًا و و  .(50ص ،2332 ت،)الزيا وتوظيفيافي استيعاب المعمومات وبين محتوى بنائو المعرفي، و 
(Ausbuel ) َّت أو خرائط بناء مخططالمفرد ل المعرفيالبناء محتوى بط المادة موضوع التعمم بر فإن

إذ  ،متباينةول إلى حمول جيدة لمشكبلت وصيام مختمفة، وُيسيم في المفي إنجاز  ساعد، يمعرفية فعَّالة
ة لمحتوى بنائو تمثيبلت عقمية معرفية داخمية ماىرة ومحكمبعمل القيام آنذاك المتعمم  ُيصبح بإمكان

ميات العقمية المعرفية المختمفة )كاالنتباه، اإلدراك، الفيم ذلك من شأنو أن يؤثر إيجابًا عمى العمالمعرفي، ف
أو عمى حل مشكمة ما  وعميو فإنَّ عدم قدرة المتعمم(، حل المشكبلتوالترميز، االسترجاع، والتفكير، 

في بناء تمثيبلت معرفية مناسبة لتمك المعمومات التي  و إلى فشموأساسمة معينة يرجع في مي إنجاز
 .(23ص ،8002 محمد،عن  نقبلً ) تتضمنيا مثل ىذه المشكمة أو تمك الميمة

 :وصعوبات التعمم التمثيل المعرفيعمميات  -خامساً 
أنَّ التمثيل العقمي المعرفي لممعمومات ىو استيعاب وتسكين المعاني إلى ( 1002شمبي تشير )
فاعل مثل بناًء تراكميًا تتوالتي تُ ، بح جزءًا من البناء المعرفي لممتعمماالحتفاظ بيا، لتصبغرض واألفكار 

لجة، مما توفر لو قاعدة جيدة ألساليب المعاو المباشرة وغير المباشرة، لخبراتفيو معمومات الفرد ومعارفو ب
ويضيف  (.32، ص8002دىا )شمبي، يدعم قدرتو عمى اإلنتاج المعرفي، وُيصبح ليا تميزىا وتفرُّ 

لمفروق الفردية في معالجة المعمومات ىي أنَّ ىناك خمسة مصادر ( Sternberg 1977) ستيرنبيرغ
لمعالجات، استراتيجيات )المكونات أو العمميات ذاتيا، التوليف بين المكونات، ترتيب مكونات التجييز أو ا

التجييز أو المعالجات، التمثيل العقمي المعرفي الذي يتم من خبلل تفاعل المكونات أو العمميات مع 
 (.13، ص8005محتوى البناء المعرفي لمفرد( )نقبًل عن محمد، 

التعمم صعوبات تبلمذة أنَّ  تكدعدد من الدراسات واألبحاث أنتائج ( إلى أنَّ 1002 محمد)يشير و 
وتخزينيا  ،، وتمثيمياىاوتجييز  ىا،يعانون من ضعف القدرة عمى استيعاب المعمومات، وعدم الدقة في ترميز 

المعمومات معالجة في  قصورٍ و  ،يعانون من قصور في العمميات العقمية المعرفية المختمفةكما في الذاكرة، 
 ،لتجييز والتمثيل المعرفي لممعموماتمن مشكبلت في عمميات احددة، و لتي ترتبط بمجاالت معرفية مُ ا

فيجدون صعوبة في فيم واستخدام وتوظيف المعمومات المختمفة أثناء حل المشكبلت التي تواجييم في 
القراءة تعمم ( بأنَّ تبلمذة صعوبات 1000عبد الباسط ويتابع ) .(61، ص8001، )محمد الحياة

يؤدي بيم إلى صعوبة التمثيل العقمي المعرفي  مما ،يستخدمون أساليب غير مناسبة لتشفير المعمومات
ما ب ،ئيالفيم القراميارات لدييم قد يرجع إلى افتقارىم إلى المعرفي نَّ اضطراب نظام التجييز ا  و يا، ل

تضيف كما  (.28، ص8000لمعرفي )عبد الباسط، التنظيم الذاتي لؤلداء ا ينعكس بدوره عمى صعوبات
قد يؤدي  ،تجييز المعمومات ومعالجتياعمى صعوبات التعمم تبلميذ أنَّ القصور في قدرة ب( 1002شمبي)
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واالحتفاظ  ،وتسكينيا ،استيعابيافي ، ومن ثم صعوبة التمثيل المعرفي لممعمومات ذاتياإلى سطحية بيم 
عادة استرجاعيا وتوظيفيا عمى نحو فعَّال وآخرون سوانسون يؤكد (. كما 38، ص8002)شمبي،  بيا، وا 

(Swanson et al 2004أنَّ تبلم )صعوبات التعمم يعانون من صعوبات في تمثيل ومعالجة ة ذ
عن تمك التمثيبلت التي يستخدميا أقرانيم من ناحية الكيف تمثيبلت عقمية تختمف ، كونيا المعمومات
 (.Swanson et al, 2004, p52) يؤدي إلى انخفاض مستوى تحصيميم الدراسي، وىذا قد العاديون
امة، عأن يزيد من قدرة التبلميذ  عبلجية من شأنواستخدام نماذج وبرامج تدخل  ( أنَّ أندرسون) ويرى

من بناء ىذه البرامج تمكنيم إذ خاصة عمى تمثيل المعمومات، وحل المشكبلت، وتبلمذة صعوبات التعمم 
دراك بنية المشكمة، ُيساعدىم عمى فيم ا ساىم في تخطيط بنيتيم المعرفية، بمنماذج عقمية ذات طبيعة ت وا 

 (.Anderson, 1990, P24)ِ فعال لممعمومات  مكنة، وتوظيفٍ معديدة توليفات والقيام بترابطات و 
منقطع النظير، في سبيل الحد من اىتمامًا الوقت الراىن في نالت أنَّ صعوبات التعمم قد وترى الباحثة 

قدرات عقمية ومعرفية يتمتعون بعمى التمميذ ومستقبمو األكاديمي، فتبلمذة صعوبات التعمم السمبية  ىاآثار 
رغم ذلك فيم يعانون من تراجع في تحصيميم األكاديمي ، و متوسط أو فوق المتوسط أحياناً مستوى من 

ىم عمر عاديين من نفس بال مقارنةً ابة والتعبير الكتابي والرياضيات السيما في المواد األكاديمية لمقراءة والكت
ن أقرانيم يصعب عمييم أن يستوعبوا مقررًا دراسيًا يكون بإمكاوالذكاء العام، إذ  ،العقمية يمقدراتالزمني، و 
ن كانت صعوبات التعمم ترجع في األساساستيعابو، العاديين   إلى قصور في األداء الوظيفي لمدماغ، وا 

بدءًا من  ،من العمميات العقمية المعرفية المختمفة فإن من يعانون منيا يتسمون بقصور في واحدة أو أكثر
يم، يمستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدمما يؤثر سمبًا في االنتباه وحتى التفكير، وحل المشكبلت، 

 ،معممية األكثر تعقيداً ليرمي ذلك التسمسل المن األكثر احتمااًل أن يكونوا في مستوى أدنى ل فيصبح
 المعروفة )بالتمثيل المعرفي لممعمومات(.و 

يساىم في  ،التدخل العبلجيحد برنامج ألتعرض تمميذ صعوبات الفيم القرائي ومن جانب آخر فإنَّ 
أفكار عن طريق التعديل والتوليف في الخريطة المعرفية أو خريطة المعاني الموجودة و  معموماتٍ إكسابو 
من تغيير تمك البرامج  وتمكنت الجديدة التي يحصل عمييا، كما م المعمومالتبلئ ،المعرفييتو في بن

لديو، تمثيبلتو المعرفية السابقة عندما يكتسب معمومات جديدة، وكمما ارتفع مستوى تمثيل المعمومات 
معرفية التي تتوقف ، وىو ما يدل عمى كفاءة النواتج الالمعرفي وترابطيا يتحسن مستوى أدائو ،وتنظيميا

 عمى فعالية أو مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات.
ونظرًا لوجود قصور في مثل ىذه المكونات أو العمميات المعرفية لدى تبلمذة صعوبات التعمم عامًة، 
وزيادة احتمال معاناتيم من قصور في مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدييم، ُيصبح من األكثر 

يكون بإمكاننا الحد منيا، وتحسينيا نسبيًا عن طريق برامج التعّمم العبلجي التي تعمل في  احتمااًل أن
مما قد يترتب عميو تحقيق قدر ممموس من التحّسن في أدائيم  ،األساس عمى تحقيق ذلك الغرض

 الدراسي.



 

 الثالث الفصل
 (دراسات سابقة)

 .تمهيد -
 .دراسات سابقة )عربية( –أولا 
 دراسات سابقة )أجنبية(. –ثانياا 
 .مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة وأوجه الستفادة منها –ثالثاا 
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 :تمهيد -
الفصل الثالث عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية الشبيية في بعض جوانبيا بالدراسة ل و تنا

عالج أو  ،جيةمن  وفق دراسات وصفية السيما تمك التي تناولت صعوبات الفيم القرائيالحالية، 
استراتيجيات  بينيامن كان استراتيجيات متنوعة مجموعة فق من جية أخرى و صعوبات الفيم القرائي 

بو واالختالف اشتالوأوجو  ،بيان مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقةالعالج المعرفي، تال ذلك 
 االستفادة منيا.وأوجو  ،، وموقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقةيامع

 :دراسات سابقة )عربية( -أولا 
 .بحرين( ال0222الرويعي)دراسة  -1

دور العمميات ما وراء المعرفية في العالقة بين الفيم القرائي والذاكرة العاممة عند  الدراسة:عنوان 
 تمميذات المرحمة االبتدائية ذوات صعوبات الفيم القرائي والعاديات.

صعوبات الفيم  تمميذاتلدى فيم القرائي والذاكرة العاممة البحث في العالقة بين ال ىدف الدراسة:
راء العمميات ما و  ذاكرة العاممة والمفردات ومتغيرالعالقة بين الوبحث العاديات، قريناتين ب مقارنةً القرائي 

العاديات، وىل ىذه العالقة نتيجة قريناتين ذوات صعوبات الفيم القرائي و لدى المعرفية والفيم القرائي 
 .؟ م لممفردات )معرفة الكممة(أ؟، ة ذي العام المتمثل في استراتيجيات ما وراء المعرفلمنظام التنفي

الخامس والسادس من تمميذات الصفين  (621)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا  عينة الدراسة:
مدارس البعض من عينة الاختيرت ، و (قرائيتمميذة صعوبات فيم  16، ةعادي تمميذة 16) االبتدائي

 االبتدائية بدولة البحرين.
التعمم وىي صعوبات  بع أدوات لفرز عينة العاديات عن تمميذاتأر الدراسة استخدمت  نتائج الدراسة:

واختبار الذكاء غير المغوي، واختبار تحصيمي في القراءة، ونص  الرجل ىما اختبار رسم ن لمذكاءااختبار 
 أربع أدواتتصميم ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم ، ميارة القراءة الجيرية لمكمماتإتقان  قرائي لمتأكد من

لقياس الذاكرة العاممة،  ، واختبار تذكر الكممةيم القرائياختبار الفو ، اختبار المفرداتقبل الباحثة وىي  من
ن د فروق دالة إحصائيًا بيو وجالدراسة  نتائجبينت ، و (ةالعمميات ما وراء المعرفية )تعريب الباحث انةواستب

ذوات صعوبات الفيم القرائي في كل من الفيم القرائي، والمفردات، والذاكرة العاممة التمميذات العاديات و 
المتمثمة في الكممات األقل واألكثر شيوعًا، ومتغيرات العمميات ما وراء المعرفية وىي االستراتيجية، 

حب عند ضبط الذكاء كمتغير مصا، و مطموبة لصالح التمميذات العادياتخصائص الشخص، والميمة الو 
في الفيم القرائي، تعمم صعوبات ال ائيًا بين التمميذات العاديات وتمميذاتتبين وجود فروق دالة إحص

اء عمميات ما وراء المعرفية، حيث كان أدالء الكممات األقل شيوعًا، ومتغير استراتيجية والمفردات، واستدعا
فروق دالة بينت النتائج عدم وجود  ، كماصعوبات الفيم القرائي ميذاتتمالتمميذات العاديات أعمى من 

الجزئي بين الفيم القرائي والذاكرة العاممة بتحييد المفردات االرتباط الت االرتباط األساسية و معامل اً إحصائي
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ارتباط جزئي بين الفيم ، كما ظير القرائي)معرفة الكممة( عند التمميذات العاديات وذوات صعوبات الفيم 
غيرات صعوبات الفيم القرائي بتحييد أو عزل متعاممة عند التمميذات العاديات وتمميذات القرائي والذاكرة ال

التنبؤ بالفيم القرائي لدى العينة الكمية ن أكثر المتغيرات قدرة عمى تبين أ، كما العمميات ما وراء المعرفية
ت ما وراء المعرفية، يمييا متغير خصائص الشخص من العمميا ،ثم الكممات األقل شيوعاً ، المفردات وى

أما بالنسبة لمتمميذات العاديات فقد برز متغير االستراتيجية كمتغير وحيد لمتنبؤ بدرجة التمميذات في الفيم، 
دى ميمة الذاكرة العاممة كمتغير وحيد أيضًا لمتنبؤ بدرجة الفيم للز متغير الكممات األقل شيوعًا وبر 

 صعوبات الفيم القرائي.تمميذات 
 ( البحرين.0221)السميمان  دراسة -0

أثر برنامج قائم عمى استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارة الفيم  عنوان الدراسة:
 القرائي لدى تمميذات صعوبات القراءة في الصف السادس االبتدائي.

الذي يقوم ي عالجي )قراءة استراتيجيات التفكير(، تدريسالكشف عن فاعمية برنامج  ىدف الدراسة:
من تمميذات عمى استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات الفيم والوعي القرائي لدى عينة 

 الصف السادس االبتدائي في دولة البحرين. صعوبات الفيم القرائي من
ات الفيم القرائي، ذة من ذوات صعوبيمم( ت22)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا  عينة الدراسة:

دولة ( بحمد)الصف السادس االبتدائي في منطقة مدينة مستوى من سنة(،  62.6إلى  66بين ) أعمارىن
 .إلى مجموعتين )تجريبية، وضابطة(العينة أفراد البحرين، وتم تقسيم 
اختبار تحصيمي في القراءة و ، (رافن)اختبار المصفوفات المتتابعة دراسة ال تاستخدم نتائج الدراسة:

اختبار ميارات الفيم القرائي باستخدام استراتيجيات ما و بقة لمفيم القرائي، اساختبار الميارات الو الصامتة، 
برنامج تدريس عالجي و مقياس الوعي القرائي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة، و وراء المعرفة، 

الدراسة وجود فروق بين نتائج أظيرت في تنمية الفيم القرائي، و  المعرفة باستخدام استراتيجيات ما وراء
لم ، كما التطبيق القبمي والبعدي عمى المجموعة التجريبية في اختبار الفيم القرائي لصالح التطبيق البعدي

لبعدي لصالح التطبيق اين القبمي و فروق بين التطبيقفروق لدى المجموعة الضابطة، كما ظيرت تظير 
 مقياس الوعي القرائي.في المجموعة الضابطة عمى ولم تظير فروق  ،ممجموعة التجريبيةالبعدي ل

 ( الكويت.0223دراسة )البراك  -3
أثر التدريب عمى الفيم االستماعي في تحسين الفيم القرائي لذوي صعوبات القراءة من  عنوان الدراسة:

 تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت.
معرفة و  ي تحسين الفيم القرائي،تعرف مدى فاعمية التدريب عمى الفيم االستماعي ف :ىدف الدراسة

فيم األفكار  فيم الكممة، فيم الجممة، فيم الفكرة الرئيسة،)تحسن ميارات الفيم القرائي في مجاالت مدى 
 ذوي صعوبات القراءة من تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت. دى ل (الجزئية
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 (233) مجتمع أصمي قوامومن  ًا اختيرواتمميذ (65)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا  راسة:عينة الد
ثالث مجموعات متكافئة في الذكاء،  قسمت العينة إلىو  ،صف الرابع االبتدائيالًا من مستوى تمميذ

 والفيم القرائي. والتحصيل، والفيم االستماعي،
درِّبت المجموعة و  (،اختبار الفيم القرائيدراسة )اختبار الفيم االستماعي، استخدمت ال نتائج الدراسة:

المجموعة التجريبية أما  معت )نصوص متماثمة(،التجريبية األولى عمى نصوص قرائية متماثمة لما س
طيت المجموعة في حين أعُ  معت )نصوص متباينة(،دربت عمى نصوص قرائية متبانية لما سفقد الثانية 
إلى أن الفيم القرائي القائم النتائج أشارت نصوصًا قرائية دون أن تسمع أي نص، و )الضابطة(  الثالثة
بشكل رة ممموسة لنصوص قرائية متماثمة إال أنو يتحسن بصو  الفيم االستماعي يتحسن بشكل عام، عمى

 االستماعي لنصوص متباينة.يفوق التحسن القائم عمى الفيم القرائي 
 ( المممكة العربية السعودية.0226محمددراسة ) -4

ألكاديمية بعض المتغيرات المعرفية ألطفال الروضة ذوي قصور الميارات قبل ا عنوان الدراسة:
 .كمؤشر لصعوبات التعمم

التعرف عمى مستويات بعض العمميات المعرفية ألطفال الروضة المعرضين لخطر  ىدف الدراسة:
 في كل من االنتباه واإلدراك والذاكرة.م قياسًا بأقرانيم العاديين صعوبات التعم

مروضة مجموعات من أطفال ذكور بالسنة الثانية ل طبقت الدراسة عمى عينة من ثالث عينة الدراسة:
قبل ما  ال ممن يعانون قصورًا في مياراتأطف( 63تضم المجموعة األولى )(، 23بمحافظة الشرقية )ن=

ولوجي والتعرف عمى الحروف اليجائية، وتضم المجموعة األكاديمية الخاصة بالوعي أو اإلدراك الفون
عرف عمى األرقام قبل األكاديمية الخاصة بالتما  ( أطفال ممن يعانون قصورًا في ميارات63)الثانية 

 ةأيباستبعاد العينات الثالث  تواختير ( من األطفال العاديين، 63) واألشكال، وتضم المجموعة الثالثة
 والعمر. ،والمستوى االقتصادي ،مستوى الذكاءمتكافئين في  ، كما كانواات أخرىمشكالت سموكية أو إعاق

موعة ومجمعب مقننة، لأدوات و لمذكاء،  (بينيو -ستانفورد)مقياس استخدمت الدراسة  نتائج الدراسة:
لروضة بطارية اختبارات لبعض الميارات ما قبل األكاديمية ألطفال ا)أدوات من إعداد الباحث وىي 

ماعي االقتصادي ، اختبار المسح النيرولوجي السريع، استمارة المسح االجتكمؤشرات لصعوبات التعمم
مقياس الذاكر قصيرة وطويمة النمو اإلدراكي ألطفال الروضة،  مقياس، مقياس االنتباهلألسرة المصرية، 

تين األولى والثانية وجود فروق دالة بين المجموعة الثالثة وكل من المجموعبينت النتائج ، و دى(الم
االنتباه واإلدراك والذاكرة قصيرة وطويمة المدى ضة لخطر صعوبات التعمم( في ميارات )المجموعات المعر 

فروق دالة بين كل من المجموعتين األولى والثانية )المجموعات لصالح األطفال العاديين، كما لم تظير 
ظيرت راك والذاكرة قصيرة وطويمة المدى، كما واإلداالنتباه ميارات المعرضة لخطر صعوبات التعمم( في 

المجموعات  والذاكرة قصيرة وطويمة المدى لدى أفراد االنتباه واإلدراكميارات عالقة ارتباطية بين كل من 
 الثالث.
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 ( مصر.0226)عطية دراسة  -5
القرائي لدى التالميذ ذوي فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات الفيم  عنوان الدراسة:

 صعوبات التعمم في المرحمة اإلعدادية.
( في ى استراتيجيات ما وراء المعرفة )التساؤل الذاتي، التمخيصأثر التدريب عمتعرف  ىدف الدراسة:

 الصف األول اإلعدادي من ذوي صعوبات التعمم. ةذة ميارات الفيم القرائي لدى تالمتنمي
من ذوي صعوبات التعمم، قسموا تمميذة ( تمميذًا و 83)سة عمى عينة قواميا طبقت الدرا عينة الدراسة:
 .التربية الخاصة( بعاد، التباعد،االست)باستخدام محكات ضابطة(، و  23تجريبية،  03إلى مجموعتين )
وفقًا و  ،المناسبة لعينة الدراسةيد ميارات الفيم القرائي تحدأدوات لدراسة عدة ال تصمم نتائج الدراسة:

س ميارات الفيم اقيلمن نمط االختيار من متعدد  اختبار موضوعيبية لميارات الفيم وىي لألىمية النس
المجموعة التجريبية عمى تنفيذ  كاختبار قبمي، ثم درِّب معمموطبِّق  المستيدفة التي تم االقتصار عمييا

حين ُتِركت المجموعة الضابطة  في ،لدليل المعد ليذا الغرضالتساؤل الذاتي والتمخيص وفق ا ستراتيجيتيا
ختبار الفيم القرائي تم التوصل البعدي التطبيق الوبعد  لطريقة المعتادة،ذات الموضوعات القرائية باتدرس 

تحديد العنوان الرئيسي  ،ادىاومضمة، تحديد معنى الكم)ميارة تناسب عينة الدراسة وىي  ةإلى اثنتي عشر 
التمييز  عالقة الكل بالجزء، التمييز بين الحقيقة والرأي،استنتاج  لمفقرة،تحديد الفكرة الرئيسة  لمموضوع،

بين التمييز  ،يتصل بو ال يتصل بالموضوع وما التمييز بين ما وغير المعقول من األفكار، ،بين المعقول
تنمية فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي والتمخيص في نتائج بينت ال، و (والحجج الضعيفة ،الحجج القوية

طة بين متوسطي أداء تالميذ المجموعة الضاب لوجود فروق ذات داللة إحصائية( السابقة 62الـ)ميارات ال
 تالميذ المجموعة التجريبية.والمجموعة التجريبية، لصالح 

 .البحرين (0228راسة )رمضان د -6
تعاونية في تنمية ميارات ثر التدريب عمى استراتيجيات ما وراء معرفية في مواقف أ عنوان الدراسة:

 الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية.
فاعمية التدريب عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة سواء في مجموعات تعاونية أو تعرف  ىدف الدراسة:

من صعوبات التعمم ة ذتالم نمية ميارات الفيم القرائي لدى عينة منتل ،في سياق المواقف الصفية المعتادة
 الصف الخامس االبتدائي بمممكة البحرين.مستوى 

الصف  من مستوى صعوبات القراءة ( من تالمذة03)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا عينة الدراسة: 
ا وراء استراتيجيات موا عمى بدر ( فردًا 66قواميا )األولى  ،لى ثالث مجموعاتوا إعوز  ،الخامس االبتدائي

 ،المواقف الصفية المعتادةدربوا عمى استراتيجيات ( فردًا 63قواميا )والثانية  المعرفة في مواقف تعاونية،
 استراتيجية. ةأيلم تتعرض لمتدريب عمى فردًا ( 66يا )قوامالثالثة المجموعة أما 

ة في مواقف تعاونية استراتيجيات ما وراء المعرفعمى فاعمية التدريس القائم بينت النتائج  نتائج الدراسة:
األمر يارة إيجاد الفكرة العامة لمنص، ماعدا م ،وكذلك الدرجة الكمية تنمية جميع ميارات الفيم القرائي،في 
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مواقف تعاونية في تنمية ستراتيجيات ما وراء المعرفة في االالذي يشير إلى فاعمية التدريس القائم عمى 
صدار األحكام والقرارات،االستنتاج  التضاد،الترادف،  ،ميارات )إيجاد الفكرة الرئيسة جة الكمية مدر ول وا 

وراء المعرفة في  فاعمية التدريس القائم عمى استراتيجيات ماكما بينت النتائج  .لميارات الفيم القرائي(
ة قرائي ولمدرجة الكمية ماعدا ميارتي )إيجاد الفكر يع ميارات الفيم الالمواقف الصفية المعتادة في تنمية جم

األمر الذي يشير إلى فاعمية التدريس القائم عمى االستراتيجيات ما وراء (، ترتيب األحداث الجزئية،
 إيجاد الفكرة الرئيسة، إيجاد الفكرة العامة،ادة في تنمية ميارات )المعرفية في المواقف الصفية المعت

صدار األحكام والقرارات،االستنتاج  لترادف، التضاد،ا كما بينت  لميارات الفيم القرائي. (يةالدرجة الكمو  وا 
ية بعض فاعمية التدريس القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف تعاونية في تنمالنتائج 

صدار األحكام االستنتاج و  ،األحداثإعادة ترتيب  إيجاد الفكرة الجزئية،ميارات الفيم القرائي في ميارات ) ا 
وذلك مقارنة بالتدريس القائم عمى التدريس لمثل ىذه  لميارات الفيم القرائي، (مدرجة الكميةول والقرارات،

 االستراتيجيات ولكن في المواقف الصفية المعتادة.
 ( مصر.0228)عماد دراسة  -7

أثر استخدام برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات التفكير لدى األطفال ذوي  عنوان الدراسة:
 األولى من التعميم األساسي.صعوبات التعمم بالحمقة 

تنمية بعض ميارات التفكير )التصنيف، الترتيب، االستنتاج، لتدريبي تعرف أثر برنامج  :ىدف الدراسة
وتحسين مستوى فيم المادة المقروءة المتمثمة في إدراك )معنى الكممة،  ،عالقات وأنماط، صياغة األفكار(

( لدى تالمذة صعوبات الفيم القرائي معنى الجممة، معنى الفقرة، العالقات المغوية، المتعمقات المغوية
عداد اختبار ميارات التفكير )التصنيف، الترتيب، االستنتاج، عالق، و متعميم األساسيبالحمقة األولى ل ات ا 

 وأنماط، صياغة األفكار(.
 20)ذوي صعوبات الفيم القرائي طفاًل من  (63)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا  عينة الدراسة:

متعميم األساسي بمحافظة من المرحمة األولى لبع االبتدائي الصف الرامستوى من  ،(اثنإ 20ور، ذك
 .(ضابطة 20ريبية، تج 20وا بالتساوي وبحسب الجنس إلى مجموعتين )مقسالجيزة، 

لينون( تقنين وتعريب )إمام  –اختبار القدرة العقمية العامة )أوتيس استخدمت الدراسة  نتائج الدراسة:
، واستمارة المستوى (كاملمالحظة السموك إعداد ) ة، وقائم(عجاجواختبار الفيم القرائي إعداد )، (كاملو 

، (كاملصعوبات التعمم إعداد ) تقدير السموك لفرز، ومقياس (الشخصالقتصادي إعداد )ا –االجتماعي 
تحسن ميارات التفكير لدى أطفال المجموعة بينت النتائج ، و (إعداد الباحث)واختبار ميارات التفكير من 

تحسن ميارات التفكير لدى أطفال المجموعة و ، التجريبية في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبمي ليم
ميارات فيم  طفال المجموعة الضابطة، وتحسنلبعدي مقارنة بالقياس البعدي ألالتجريبية في القياس ا

 وتحسن، القراءة لدى أطفال المجموعة التجريبية في القياس البعدي مقارنة بأدائيم في القياس القبمي
 .ديفي القياس البعبأداء المجموعة الضابطة مقارنًة ميارات فيم القراءة لدى أطفال المجموعة التجريبية 
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 ( المممكة العربية السعودية.0228)محمد دراسة  -8
فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالميذ  عنوان الدراسة:

 الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعمم في الفيم القرائي.
توى الصف السادس من مسالفيم القرائي صعوبات  ةذعالجي لتالميم برنامج تعميم تقد ىدف الدراسة:

 .لدى أفراد المجموعة التجريبيةواختبار فعاليتو  ،المعرفي لممعمومات التمثيلتنمية مستوى االبتدائي، ل
تألفت العينة من عشرة طالب ذكور في الصف السادس االبتدائي يعانون من صعوبات  عينة الدراسة:

قسمت العينة لمجموعتين متجانستين من جميع ، و لدييم أي مشاكل أخرىتعمم في الفيم القرائي وليس 
 النواحي واحدة ضابطة واألخرى تجريبية.

بينيو لمذكاء، استمارة  –اختبار ستانفورد ) استخدم الباحث في دراستو األدوات التالية نتائج الدراسة:
المستوى االجتماعي االقتصادي الثقافي، اختبار المسح النيورولوجي لمتعرف عمى ذوي صعوبات التعمم، 

بينت النتائج ، و برنامج التعميم العالجي( مقياس مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات، اختبار الفيم القرائي،
إذ ظيرت فروق  ،تنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات فاعمية برنامج التعميم العالجي المستخدم في

لصالح تجريبية والضابطة في مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات والفيم القرائي ال بين المجموعتين
 المجموعة التجريبية.

 ( العراق. 0211نهابةدراسة ) -9
ئي لدى طمبة الصف الثاني الفيم القراأثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات  عنوان الدراسة:

 .المتوسط
الصف  ةبلطمنمية ميارات الفيم القرائي أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تتعرف  :ىدف الدراسة
 .بابلمحافظة الثاني المتوسط ب
محافظة الصف الثاني المتوسط بتالمذة من ( 13)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا  :عينة الدراسة

باإلضافة إلى  ،ستراتيجية التساؤل الذاتيارست وفق دُ ( تجريبية 23)مجموعتين قسموا بالتساوي إلى  ،بابل
 ُدرِّست بالطريقة االعتيادية. (ضابطة 23)

فيم القرائي التي ينبغي تنميتيا تضمنت قام الباحث بإعداد قائمة تتضمن ميارات ال: نتائج الدراسة
الميارات ىي )الفيم  وىذه ،ميارات الفرعيةرة مجموعة من التندرج تحت كل ميا خمس ميارات رئيسة

، الفيم التذوقي ميارات 0 ، الفيم النقدي تضمميارات 0 تضم ستنتاجياالالفيم ، ميارات 2 الحرفي تضم
وىو  ميارات الفيم القرائيل اً اختبار (، كما أعد الباحث ميارة 2 ، الفيم اإلبداعي تضمميارات 2 تضم

العالمة ، و سؤاالً  (63)من اختبار تحصيمي لقياس تحصيل التالميذ في ميارات الفيم القرائي، تكون 
ميارات الفيم وجود فروق في التحصيل البعدي لنتائج بينت ال، و درجة (633)ىي القصوى لالختبار 

، التجريبية لصالح المجموعةوالفيم اإلبداعي  ، والفيم النقدي، والفيم التذوقي،ستنتاجياالوالفيم  الحرفي،
 بالطريقة التقميدية. مقارنةً ميارات الفيم القرائي في تنمية يجية التساؤل الذاتي اتاستر مما يشير إلى فاعمية 
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 :دراسات سابقة )أجنبية( -ثانياا 
 الوليات المتحدة األمريكية. (Solan et al 2003) نسولن وآخريدراسة  -1

 .االنتباه عمى الفيم القرائيعنوان الدراسة: أثر معالجة 

Effect of Attention Therapy on Reading Comprehension. 

صف تأثير معالجة االنتباه البصري عمى الفيم القرائي لدى أطفال الفاعمية و تعرف  ىدف الدراسة:
 .غياب عالج خاص لمقراءةحال في القراءة المتوسطة ذوي صعوبات  السادس

حولوا الذين ادس ( تمميذًا من مستوى الصف الس23)طبقت الدراسة عمى عينة قواميا  عينة الدراسة:
 مقننةباستخدام اختبارات شخصوا (، ركو نيوي)في مدارس مدينة إلى صفوف خاصة لذوي صعوبات التعمم 

 .ضابطة( 66تجريبية،  66تساوي إلى مجموعتين )بالوا قسم، لمفيم القرائي
وعتين )التجريبية مجمال نظام التقييم اإلدراكي لكالوفق نتباه لالمقننة طارية ب تم تطبيق نتائج الدراسة:
منيا ساعة  مدة كل( أسبوعًا، 62تدريبية خالل )حصة  (62)ت المجموعة التجريبية قمتوالضابطة(، إذ 
، أما المجموعة عتمد نظام التعمم الذاتيوي بو عمى الحاس معتمد نتباهالامج عالجي لنبر واحدة وفق 

ئي دعم القراالفيم ذوي صعوبات المجموعة التجريبية ألطفال أي تدريب، وبالنسبة  الضابطة فمم تتمقّ 
خالل الجمسات  فرضية أن االنتباه البصري مرن اختبارات القراءةتدريب االنتباه لدييم ونتائج تطبيق 

متابعة خالل لوحظ الفيم القرائي، كما ميارات عمى ميم  عالج االنتباه البصري أثرٌ العالجية، وأن 
لدى أفراد  تالمقنن قد تحسناالنتباه الكمية الختبار  ، أن الدرجةالحصص التدريبية لعالج االنتباه

 .المجموعة التجريبية من جمسة تدريبية ألخرى
 ( بريطانيا.Bowyer-Crane & Snowling 2005) دراسة بويركراين وسنولينغ -0

 .؟ ما الذي تقيسو اختبارات الفيم القرائياالستدالل لدى األطفال/  تقييم تولُّدعنوان الدراسة: 
Assessing children’s inference generation/ What do tests of reading 

comprehension measure ?. 

، ستداللد االيتتطمب تولليا شيرة واسعة لتصنيف أسئمة مفيم القرائي استخدام اختبارين ل ىدف الدراسة:
الميارة في األسئمة لتعيين  ميرة وقميمي ةذلدى تالم( االستيعاب – يمالصمة )الف ذيالتحقق من األداء و 

 الستدالل.من انماذج مختمفة 
 663.31) من عمر متوسطميرة في )الفيم واالستيعاب( تمت مقارنة أداء عشرة تالميذ  عينة الدراسة:

اختبارين شير(، بتطبيق  662.83)بعمر متوسط ذوي صعوبات التعمم وذات العدد من أقرانيم (، شير
 لمفيم القرائي.

 The Nealeالنسخة الثانية ) - نايل لميارات القراءة التحميمية اختبارطبيق تم ت نتائج الدراسة:

Analysis of Reading Ability- NARA 2كان اختبار الختبار الفرعي لفيم الكممة، إذ (، وا
(NARA 2 )بينما كان االختبار الفرعي  ،االستدالالت المبنية عمى المعرفةبشكل كبير عمى تولُّد  اً معتمد
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تشخيصيم وفق كان أداء األطفال الذين تم االحتفاظ بالمعمومات الحرفية، و كشف يميل للفيم الكممة 
ضعيفًا في فكان ذوي صعوبات الفيم أما أداء  ،لفيم الكممةمعدل الطبيعي ال( ضمن NARA 2)اختبار 

عمى  نكان ىؤالء األطفال قادري، وعمومًا فقد مبنية عمى المعرفةموسعة و األسئمة التي تتطمب استدالالت 
عند مستوى منسجمة أو استخدام أدوات  ،اإلجابة عن األسئمة التي تستمزم انتباىًا لممعمومات الحرفية

 .ميارات االستدالل أثناء القراءةًا مختمفة من أنواعتمك االختبارات حددت  كمالمقراء العاديين، مشابو 
 .( تركياGüngör & Açıkgöz 2005)أشيكغوز غونغور و دراسة  -3

 ميدية عمى الفيم القرائي وعالقتوق التقالطر التعاوني و التعمم كل من طريقة عنوان الدراسة: آثار 
 بالجنس.

Effects of Cooperative Learning and Traditional Methods on Reading 

Comprehension and Its Relationship with Gender. 

دى لعمى الفيم القرائي الطرق التقميدية يم التعاوني و التعموفاعمية كل من آثار تعرف  ىدف الدراسة:
 القراءة.حمة االبتدائية من ذوي صعوبات تعمم تالمذة المر 

 يعانون مستوياتمن المرحمة االبتدائية، تمميذًا  (61طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:
تمقت تعميمًا بالطريقة  تجريبيةلممجموعة ال( 23موا إلى مجموعتين )، قسمختمفة من صعوبات الفيم القرائي

 .الطريقة التقميديةبطة تمقت تعميمًا بضالممجموعة ال( 21إضافة إلى )، تعاونيةال
، من متعدد يارتخااختبارات لمفيم القرائي )عدة تطبيق من دراسة بيانات ال تم جمع الدراسة: نتائج

( يومًا، مدة 23خالل )و  تدريبية، ( جمسة23مدة )، واستمر تطبيق التجربة (نصوص قرائية من مقاالت
التعميم  –المجموعتين )التعميم التعاوني  نصوص الفيم القرائي موحدة لكالكانت كل جمسة ساعة كاممة، و 

 التوضيح، شجرة القصة، االستنتاجات،)ميام تعميمية  تمتخداسموعة التعميم التعاوني التقميدي(، وفي مج
بين توالتي (، صياغة األسئمة بة القصائد، كتابة كممات األغاني،كتا لما تم تعممو، التمخيص، اإلنصات

 مقارنةً المغة التركية ميام الفيم القرائي بإنجاز ، وفي في تجاوز صعوبات الفيم القرائيأكثر فاعمية يا أن
مع عدد المعمم تواصل ، ىذه النتيجة لم تكن مفاجئة كون التعميم التقميدي يتصف بالتعميم التقميدي طرقب

 يرددونو  نصوص،الأسئمة ن ون عيجيبالتالميذ  إذ كان، نشاطات الفيم القرائيمحدود من التالميذ خالل 
عن تمك  أو يسألوا او قدتين متمك النصوص، كما لتكرة عن أفكار ال يقدمون أجوبة مبو  الفقرات بشكل حرفي،

بالممل ، حيث شعر أفراد المجموعة الضابطة فاعل(تبعون الدرس بسموك سمبي )غير نيم فقط يتو كاألفكار 
أي نشاطات الفيم القرائي  تؤدّ ، وبالنتيجة لم غير مشوق قدمة بشكل رتيبلفيم القرائي المُ نشاطات اتجاه 

في النشاطات،  م التعاوني يشاركونيذلك كان تالمذة مجموعة التعمعمى عكس اف المرغوبة، و من األىد
، باالستدالل يقومونالقرائية، و  نصوصالأفكار عن  يسألون، و مع أقرانيممع النصوص، و  يتفاعمونو 

عادة صياغة معمومات النصوص، كما  ماع، في مجاالت الفيم، واالست اً ممحوظ اً نجازات وتقدمإحققوا وا 
 .والكتابة، والتحدث
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 .الوليات المتحدة األمريكية (Nelson & Williamson 2006دراسة نيمسون ووليامسون ) -4
عمى الكفاءة  الواضح القائم عمى التنظيم الذاتيالفيم القرائي ستراتيجية اأثر التعميم وفق  عنوان الدراسة:

 صعوبات القراءة.لطالب ذوي خاصة بالقراءة وعمى شعور االذاتية ال

The Impact of Explicit Self-Regulatory Reading Comprehension Strategy 

Instruction on  The Reading- Specific Self- Efficacy Attribution, And Affect of 

Students with Reading Disabilities. 

استراتيجية وفق تعميم األولى من الكون تت ،قرائيستراتيجيتين لمتدخل الأثر امقارنة  ىدف الدراسة:
كفاءة أثر الل أقل وضوحًا لتحديد اتيجية تدخُّ استر من تتكون الثانية قائمة عمى ذاتية التنظيم، أما واضحة 

 صعوبات القراءة.الذاتية الخاصة بالقراءة وعمى المتعمقات وانفعاالت تالمذة 
( من تالمذة التعميم األساسي لمصفوف من الرابع 23طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:

ميبعد تمقييم  حتى الثامن، حراز درجات إىؤالء التالميذ كان عمى خالل الصيف، إذ  برامج تعميم تدخُّ
 طالقة القراءة و/أو الفيم القرائي.الصفية عمى اختباري مالئمة لمراحميم 

( أسابيع، 1استمرت مدة )و خالل عطمة الصيف، العينة بقت الدراسة عمى جميع أفراد طُ  الدراسة:نتائج 
اختبارات قبمية  تمخداستُ كل أسبوع، وبمعدل ساعة واحدة لكل جمسة تدريبية، حيث في ( أيام 0بمعدل )

 راك المفظي، فك الشيفرة، الطالقة،اإلدب)ة عن حزم تربوية متعمقة عبار  ستراتيجيتي التدخلاكال و بعدية، و 
تم و  ،(اإلدراك المفظي(، حيث تمقى التالميذ نفس التدريب بالنسبة )لمطالقة، فك الشيفرة، عناصر الفيم

دقيقة لتعميم  26لإلدراك الفظي،  اتتدريبدقيقة  66)ركون تمقى المشا، حيث عناصر الفيمفقط بالتغيير 
لقد تم فحص أثر ، ريب فك الشيفرة ضمن تعميم الفيمتم دمج تد(، وفقط مطالقةل اتتدريبدقائق  63الفيم، 

بتدائية من ذوي االلمتوسطة و اتالمذة المرحمة التحفيزية لستراتيجيتي التدخل عمى الخصائص االنفعالية و ا
ية الفيم وفق استراتيجتدخل اللتحديد فيما إذا كان  ستراتيجيتي التدخلاتمت مقارنة صعوبات القراءة، كما 

دراك المتعمقات و زيادة أكبر في الكنتج الواضح وذاتي التنظيم سي الشعور اإليجابي فاءة الذاتية الواضحة وا 
أن التالميذ النتائج بينت ي كانت أقل وضوحًا، كما استراتيجية الفيم التمع نقص في الشعور السمبي من 

عمقات والفيم روابط العالقات والمتمكاسب أكبر في الواضحة حققوا ستراتيجية الميارات وفق االتمقوا عندما 
 .القرائيلفشل إلى اواضحة تؤدي استخدام استراتيجية غير مع  بالمقارنة القرائي

 ( بريطانيا.Cain & Oakhill 2006أوكيل )و  دراسة كاين -5
 .الفيم القرائي الخاصةاألطفال ذوي صعوبات بروفيالت  عنوان الدراسة:

Profiles of children with specific reading comprehension difficulties. 

الفيم القرائي لدى عينة من التالمذة الصغار ميارة أو )ثبات(  التحقق من استمرار ىدف الدراسة:
التي يمكن أن تكون  ،األساسيةفي ميارات الفيم القرائي الضعفاء المتفوقين، ولدى عينة من أقرانيم 

ت الفيم القرائي فيما إذا كانت صعوبا، و حبط لمقراءةؤدي إلى تطور مُ تو ، أبفيم ضعيف لمنص مصحوبة
 عامة.مصحوبة بصعوبات تربوية 
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متفوقًا ( طفاًل 22ذوي صعوبات الفيم القرائي، باإلضافة إلى )من ( طفاًل 22)تم تقييم  عينة الدراسة:
الزمني والذكاء العام، وجميع أفراد العينة من عمر دقة قراءة الكممة المناسبة لمعمر في القراءة من ذوي 

الفيم  (بروفيل)( سنوات، وتقييميم عمى 2( سنوات، حيث تم متابعة أفراد كال العينتين لمدة )3وسطي )
ىي )قراءة الكممة، فيم النص، المفردات، النحو لكال المجموعتين و  القرائي ضم عدة مجاالت موحدة

اإلدراك  (بروفيل)تقييميم وفق ، كما تم (الميارات الفرعية لمفيمالذاكرة العاممة، والصرف، القدرة اإلدراكية، 
 .المنطق( –التفكير (، ومؤشرات االستنتاج )SATاالختبار القياسي لمتقييم )السمعي، و 

لمفيم أي نقطة ضعف في الميارة األساسية بينت نتائج الدراسة عدم وجود أي دليل عند  نتائج الدراسة:
أما في المراحل الالحقة لمتقييم لوحظ أن  لمدراسة، المرحمة األولىخالل ي لدى ذوي صعوبات التعمم القرائ

ضعف في نمو القدرة و  ،قراءة الكممةنمو ميارة ف في الضعف في ميارة قراءة المفردات أدى إلى ضع
القياسي لمتقييم في االختبار صعوبات التعمم درجات متدنية  ذووأحرز لمفيم عمومًا، كما  دراكيةاإل
(SAT)  ًساسي األمصدر التشير ىذه النتائج إلى أن ( سنة، و 66)عمر ن عند األطفال المتفوقيب مقارنة

الرغم من أن الميارات اإلدراكية أو ب ،القرائي يرجع إلى تدني العوامل الثقافية داخل األسرةلفيم لصعوبات ا
 طرق مختمفة.وبات التعمم بذوي صعالمفظية الضعيفة تؤثر عمى تطور القراءة لدى 

 الوليات المتحدة األمريكية. (Antoniou & Souvignier 2007سوفينير )انتونيو و دراسة  -6
 .صعوبات التعممعمى تالمذة تدخل أثر الدراسة الفيم القرائي، ستراتيجية وفق ا التعميم عنوان الدراسة:

Strategy Instruction in Reading Comprehension, An Intervention Study for 

Students with Learning Disabilities. 

التنظيم الذاتي، ذلك أن تعميم تالمذة صعوبات ستراتيجية قائم عمى افاعمية برنامج تقييم  ىدف الدراسة:
 .لدييم الفيم القرائينمية تلواعدة الطرق التعمم وفق ىذه االستراتيجية يعتبر من ال

من تالمذة صعوبات التعمم من مستوى الصف  (82طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:
 ضابطة(. 23تجريبية،  02قسموا إلى مجموعتين ) الثامن،

صمم لتنمية ميارات الفيم مُ تدريبي برنامج تالمذة المجموعة التجريبية وفق تم تعميم نتائج الدراسة: 
بينما  العام،صفوف التعميم الخاص و قبل معممييم في وذلك من  القرائي وفق استراتيجية التنظيم الذاتي،

 تصميم مجموعةما تم ة، كتقميديوفق الطريقة القرائي الفيم التعميم بق عمى أفراد المجموعة الضابطة طُ 
لتتبع أثر البرنامج في تحسين ميارات الفيم القرائي  ،تتبعية( -بعدية  –مفيم القرائي )قبمية اختبارات ل

 ر استراتيجية التنظيم الذاتي كان فاعالً أن تأثيالنتائج ، وبينت السنة الدراسية طوال الذاتية لمقراءة الفعاليةو 
مع أداء المجموعة الضابطة قبل المقارنة بأفراد المجموعة التجريبية  في تحسين ميارات الفيم القرائي لدى
ستمرار أثر البرنامج التدريبي مؤشرات ميمة ال عيةقدمت المقاييس التتبتطبيق البرنامج وبعده مباشرة، كما 

فعالية و  ،واستراتيجية القراءة ،تجريبية بالنسبة لمفيم القرائيالمجموعة المة لدى أفراد يِّ قَ مكاسب في تحقيق 
 لمقراءة. التنظيم الذاتي
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 ( الوليات المتحدة األمريكية.Wise et al 2007)ن دراسة وايس وآخري -7

قبل  ، ميارات ماعيامتساال ، االستيعابالعالقة بين المفردات االستقبالية والتعبيرية عنوان الدراسة:
 صعوبات التعمم.ذوي طفال األالكممات، واالستيعاب القرائي لدى  القراءة، ميارات تحديد

The relationship among receptive and expressive vocabulary, listening 

comprehension, Pre-reading skills, word identification skills, and reading 

comprehension by children with reading disabilities. 

يمكن أن تؤثر في  )الصوتيات، الداللة، القواعد(مغة الميارات عدة نواحي لفحص  ىدف الدراسة:
حتممة أي فحص العالقات السببية المُ  وفي مراحل تطورية متعددة، ،مختمفةلقراءة بطرق تطور ميارات ا

 صعوبات تعمم.من أطفال مجموعة  لدى ية المختمفة وضمن قياسات مختمفة إلنجاز القراءةألنظمة المغو ل
ين الثاني والثالث الصفمستوى من تمميذًا  (285طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:

، (ذكور 686إناث،  633تشخيص صعوبات التعمم، قسموا بحسب الجنس )تنطبق عمييم محكات 
 .(قوقازي 600إفريقي،  626وبحسب العرق )
تمييز الكممة، اختبار ميارات ما قبل القراءة، ىي )اختبار تم تطبيق مجموعة اختبارات  :نتائج الدراسة

مى جميع التالميذ المشاركين في ( عميارات المغة المفظية العامةاختبار االستيعاب القرائي، اختبار 
مستقل مع ميارات ما  المفردات االستقبالية والتعبيرية مرتبطة بشكلبمعرفة الأن نتائج الدراسة، وبينت ال
ستقل مع مرتبطة بشكل مميارات االستيعاب االستماعي المفردات التعبيرية و بمعرفة القبل القراءة، وأن 

المفردات بمعرفة اللشفيية مرتبطة بالتحصيل القرائي، وأن ارات المغة اميالقدرة عمى تمييز الكممة، كما أن 
معرفة ال، كما بينت النتائج أن متعددةاالستقبالية والتعبيرية تؤثر عمى ميارات ما قبل القراءة بطرق 

 سيل ميارات تمييز الكممات.المفردات التعبيرية وميارات االستيعاب السمعي تُ ب
 ندا.( هولSchoot et al 2008ن )سكوت وآخريدراسة  -8

دراسة تثبيت العين لدى أطفال المدرسة لمقراءة في فيم النص:  ستراتيجيتيندور ا عنوان الدراسة:
 .االبتدائية

The role of two reading strategies in text comprehension: An eye fixation 

study in primary school children. 

ستراتيجيتين سنة يستخدمون ا (62إلى  63)لتحقق فيما إذا كان األطفال من عمر ا ىدف الدراسة:
حل غير اليامة، أو استراتيجية عن اليامة  تمييز الكمماتاستراتيجية ) لمقراءة لمساعدتيم في فيم النص

 الشكل(.مشكمة الكممات المتشابية ب
من عمر  ،(إناث 65ذكور،  68وطفمة ) طفالً  (21طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:

مدرسة ابتدائية نظامية في اختيروا من  ،مستوى الصفين الخامس والسادسمن ( سنة، و 62 – 63بين )
 لغتيم األم.يولندية الكانت (، و ىولندا)

 :ت الدراسة من قسمينكونت الدراسة: نتائج
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معروض نص ل الفيم القرائيفي  تيماقدر  ممت لفحصصُ  إعالم األطفال بأن التجربةفيو تم  :األول
القراءة عمى دريبيم تم تو تجريبيين، خالل قراءة مقطعين تثبيت العين يم عمى تقدر تسجيل عمى شاشة، ثم 

قبل تتبع العين دارة إ ىملتعويد ،حصة تدريبيةخالل  وفيم النص قدر استطاعتيمالطبيعي  وفق المعدل
( 3إلى  8)من يضم  شريحة لمقراءة عمى جياز العرضأول دمت ليم قُ ثم قراءة النصين التجريبيين، 

ذ ح ليم بأخمسُ بعد نياية النص األول و شرائح،  (3)ضم كان كل نص يبالمجمل و ، من النصأسطر 
بعد أن أنيى األطفال و لمقراءة،  اً التالية التي تضم نص تقديم الشريحةتم بعض المالحظات عما قرؤوه، ثم 

قد  وامتأكد فيما إذا كانلأسئمة بسيطة دمت ليم قُ ثم  ،عن أي من النصينكتابة مقالة قراءتو ُطمب منيم 
 .دقيقة (23ىذا الجزء )استغرق و  قرؤوا النصين بدقة،

ن تعميم حيث كا، تقريباً  ساعةاستغرقت التي ضافية اإلختبارات تطبيق مجموعة من اال: تم فيو الثاني
 باستثناءالتي ُطبقت في مختبر الجامعة ) من قبل األطفال في التجربة النصوص بصوت عالٍ قراءة 

 .في المدرسة( اختبارات الفيم القرائي التي ُطبقت
ىذه االختالفات و  ستخداميم الستراتيجيات القراءة،يختمفون في ااألطفال المتفوقين أن بينت النتائج و 

تيمكون كثر نجاحًا يساألطفال األنتائج رئيسية، أوليا أن  ثالثترجع إلى طريقة تثبيت العين، كما لوحظ 
، معالجة العناصر غير اليامةبالمقارنة مع الوقت المستيمك لاليامة  لمعالجة عناصر النصأطول وقتًا 
حسب وب ،من القراءةحسب ىدفيم القراءة  طرق يكيفونو  ،يبنون المعنى بنشاطيم فكرة أندعم مما 

منص لغير اليامة يعالجون العناصر اليامة و األقل نجاحًا األطفال  في حين أن ،المقروء خصائص النص
ون ماألكثر نجاحًا يحمأما النتيجة الثانية تتمخص في أن األطفال ن. بطرق مشابية كونيم قراء سمبيي

بشكل  اً مترابطو  اً ومتماسك متكامالً نيم يبنون نموذجًا أل ،األقل نجاحاً قرانيم أبشكل أسرع من نص دالالت ال
النتيجة أما  .متعبيرمرجعية ل بالرجوع إلى داللة تذكرهيستطيعون بسيولة الذي من خاللو  غني لمنص

ن ىم قراء الناجحي األطفالفكرة أن وعززت ذات صمة، القراءة كانتا  ستراتيجيتياكال الثالثة فيي أن 
األقل نجاحًا عمى األقل  من أقرانيمأكثر فاعمية لمنص  عقمية ويبنون نماذج ،ن بشكل استراتيجيواعو 

المعمومات  نموذج النص أكثر منالمعمومات ذات الصمة بأىداف  جيد أكثر لدمج)استثمار بطريقتين 
 .(ترابطةمُ ندمجة و منموذج مُ لمن أن عناصر المعمومات المختمفة ، التحقق غير المرتبطة باألىداف

 المتحدة األمريكية.( الوليات Cutting et al2009ن )وآخري دراسة كتينغ -9

 .الوظيفة التنفيذية عمى أداء الفيم القرائيو  ،والمغة الشفيية ،ر الطالقةآثا عنوان الدراسة:

Effects of Fluency, Oral Language, and Executive Function on Reading 

Comprehension Performance. 

طالقة قراءة الكممات كل من دور في  نفس/عصبيإطار البحث العميق ضمن  ىدف الدراسة:
الوظيفة التنفيذية عمى أداء الفيم و  ،المغة الشفييةوبراعة  ،في سياق الكالملة أو عند وضعيا و عز الم
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(، وتالمذة GRD)قراءة عامة صعوبات (، وتالمذة TDبشكل نموذجي )فوقين مت لدى تالمذة القرائي
 .(S-RCDمحددة في الفيم القرائي )صعوبات 
تم ( سنة، 60إلى  5)بين من عمر إناث(  26ذكور،  26) طفالً  (61)تم جمع  الدراسة:عينة 

ىاتفية، وتم اتصاالت و  استشارات تشخيصية )سريرية(و حمية مجمة ملوصول إلييم باستخدام إعالنات با
ثنية  .العرق(ثنائي  6، آسيوي 6 ،قوقاز 23 أفارقة أمريكيين، 5) منيم (25)عن  جمع معمومات عرقية وا 

مجمس مع نسيق بالت( كندي كريغر)ركون بحضور يومين من التقييم في معيد قام المشا الدراسة: نتائج
 ،اإلنجازتطبيق اختبار لمقدرة و ب أىمية المشاركينتحديد ، وفي اليوم األول تم الطبي (جون ىوبكنز)معيد 

وحسب  نجاز،لإلاختبارات ( و عصبية/تطبيق )اختبارات نفسقامت ىيئة اإلشراف الطبي ب وفي اليوم الثاني
لفيم اة، القراءة األساسي ستقمة )العمر،مُ أساسية من األطفال ألربعة متغيرات  العينات الثالث تجانس
القراءة، المغة  طالقة(، كما تم تطبيق مقاييس )ADHDمحكات نقص االنتباه مع فرط النشاط  القرائي،

قرؤوا الكممات ( S-RCD)( TD)األطفال من مجموعتي أظيرت النتائج أن ، و الوظيفة التنفيذيةالشفيية، 
( طالقة في قراءة GRD)(، وبالمقابل كان لمجموعة GRD)من أطفال مجموعة لة بمستوى أسرع و عز الم

 اً ضعف( S-RCD)، كما أظير أطفال مجموعة نقاط ضعف في المغة الشفييةمع السياق الكممات ضمن 
 .المراقبة الذاتية()لمذاكرة العاممة، التخطيط، التنظيم،  الوظيفة التنفيذية امأداء ميفي ممحوظًا 

 .لمانياأ( Snellings et al 2009)ن وآخري دراسة سنيمينغز -12

تنمية ودوره في  ،صعوبات القراءةالفيم القرائي لدى أطفال طالقة القراءة و تعزيز  عنوان الدراسة:
 ميارات اإلمالء بمغة واضحة.

Enhancing the Reading Fluency and Comprehension of Children with 

Reading Disabilities in an Orthographically Transparent Language. 

الطالقة في قراءة الجممة التدريب عمى القراءة الصامتة يعزز نسبة أن التحقق من  ىدف الدراسة:
تنمية ميارات ل النتائج تنطبق بشكل موازٍ ىذه فيما إذا كانت حقق والت ،صعوبات القراءةالفيم لدى أطفال و 

 .اإلمالء بمغة واضحة
من ذوي شخصوا عمى أنيم ألمانيًا  طفالً  (65طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:
 .صعوبات القراءة

ن عمى زيادة قادرو  صعوبات القراءةأطفال أن جميع أفراد العينة نتائج تدريب  تظير أ الدراسة: نتائج
لمقيام بذلك مع عززون مع مستويات عالية من الفيم عندما يُ بالتوازي قراءة الجممة لدييم الطالقة في نسبة 

بعدية أن االنتقال إلى الختبارات االمجموعة تطبيق بعد نتائج الأظيرت سريعة، كما تدريب عمى القراءة ال
 سرعالتدريب المُ  يعة، وأنسر يعة وغير السر القراءة الميارات كل من تعزيز في  قدرةأقل القراءة الروتينية 

 عالية من الفيمالقراءة بسرعة عالية مع المحافظة عمى مستويات بصعوبات القراءة تالمذة يسمح ل فقط
 .القرائي
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 ( الوليات المتحدة األمريكية.Miller & Kupfermann 2009) دراسة ميمر وكوبفيرمان -11

عنوان الدراسة: دور التمثيالت البصرية والفونولوجية )الصوتية( في معالجة الكممات المكتوبة لدى 
 الذاكرة العاممة. امميإنجاز خالل براىين  المشّخصين أنيم من ذوي صعوبات القراءة:القراء 

The Role of Visual and Phonological Representations in the Processing of 

Written Words by Readers with Diagnosed Dyslexia: Evidence from a Working 

Memory Task. 

يعانون من العسر أطفال طبيعة وفعالية االستراتيجيات المستخدمة من قبل البحث في  ىدف الدراسة:
 .(WM)في الذاكرة العاممة محاوالتيم االحتفاظ بالكممات  القرائي الفونولوجي خالل

عسر يعانون  يمعمى أن شخصواطفاًل  (23)عمى عينة تجريبية قواميا  طبقت الدراسة الدراسة:عينة 
 .عاديينطفاًل وصفوا عمى أنيم من القراء ال (26إضافة إلى مجموعة ضابطة قواميا )القراءة الفونولوجي، 

أن يتعرفوا حيث توجب عمى المشاركين اإلجراءات، من سمسمة وفق تم جمع المعمومات  الدراسة: نتائج
، لدييمالمعرفي التمثيل  تبعًا ألنموذجبيرة من الكممات موضوعة ضمن مجموعة كعمى سمسمة كممات 
(، NCSD)مشتتة غير مرمزة أخرى وكممات  ،(CSD)كممات مشتتة مرمزة  تتضمنومجموعة الكممات 

في غرفة ىادئة، ، و سيادر اليوم التالميذ بعد نياية عمى اللكممات قراءة اتال ذلك التطبيق الفردي الختبار 
شاشة فارغة لمدة شريحة عمى  التالميذ عطي، ثم أُ ثانيتينعمى شاشة كمبيوتر خالل  الكممات ترضعُ إذ 
التعرف مب إلييم طُ ، ثم الكممات ُتعرض تباعًا عمى الشاشة مرة ثانيةرؤية مجموعة إلييم مب طُ ، ثم ثانية

التعرف ىي ) مظاىر لألداء ةعمى ثالثالدراسة نتائج ، وقد ركز تحميل وهوأن رأعمى الرمز الذي سبق 
القدرة عمى االحتفاظ بنظام الصحيح عمى الكممات المطموبة، التعرف عمى الكممات المطموبة، الخاطئ 

ون ذوي العسر القرائي يستخدماًل من القراء العاديين و أن ك(، وبينت نتائج الدراسة التعرف عمى الكممات
الحتفاظ المؤقت لمكممات، مع البعض خالل ميمات ااستراتيجيات ذاكرة ترميزية مختمفة عن بعضيم 

كما أشارت النتائج إلى عدم قدرة القّراء ذوي عسر ، مستخدمةمجموعة استراتيجيات بصرية وفونولوجية 
 القراءة عمى االحتفاظ بأوامر معالجة الكممات.

 .سويدال( Dahlin 2011) دراسة دالين -10

 .خاصةاجات حعمى القراءة لدى أطفال ذوي عنوان الدراسة: تأثيرات تدريب الذاكرة العاممة 

Effects of Working Memory Training on Reading in Children with Special 

Needs. 

 .خاصةاجات حتالمذة صغار ذوي إنجاز القراءة لدى بالذاكرة العاممة بحث عالقة  ىدف الدراسة:
من المرحمة االبتدائية من ذوي سويديًا  طفالً  (68طبقت الدراسة عمى عينة قوماىا ) عينة الدراسة:

 .خاصةاجات الحال
من أفراد العينة قابمة لمتدريب لذاكرة العاممة لدى األطفال كانت افيما إذا أواًل تم التحقق  الدراسة: نتائج

عادة البناء  ، تطور القراءة لدييمساىم في تُ وكيف يمكن لنتائج التدريب أن  خالل برنامج تدريب إدراكي،وا 
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وبينت ىؤالء األطفال، القراءة لدى  بتطورالمفاىيم المختمفة لمذاكرة العاممة  طارتبآلية االتحري عن ثم تم 
اييس أن مقو ، األطفالىؤالء فائدة لتطور الفيم القرائي لدى  اذ تدريب الذاكرة العاممة تأثيراً لالنتائج أن 

ف كعامل ىام عر  أن الذاكرة العاممة يمكن أن تُ والفيم القرائي لدييم، و  بقراءة الكممةالذاكرة العاممة ترتبط 
لتحسين العالجية والتدريبية أن التدخالت ذوي الحاجات الخاصة، و من تطور القراءة لدى األطفال جدًا ل

 الفيم القرائي.ميارات في كثر براعة األطفال ليصبحوا أىؤالء الذاكرة العاممة يمكن أن تساعد 
 .الوليات المتحدة األمريكية (Stievenart 2011ن )آخريستيفنارت و دراسة  -13

 تيم المعرفية.اقدر بين عالقات لدى األطفال و ال تة بين تمثيالمتبادلالعالقة ال عنوان الدراسة:
The Reciprocal Relation between Children's Attachment Representations and 

Their Cognitive Ability. 

 تيم المعرفية.اقدر عالقات لدى األطفال وبين ال تمثيلة بين متبادلال العالقةاستكشاف  ىدف الدراسة:
 االبتدائية. طفل من عمر ما قبل المدرسة (033طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:

 ضمن اختبار لقصةميمة إكمال العالقات والمتعمقات عالقات باستخدام ال تم تقييم تمثيل الدراسة:نتائج 
(Attachment Story Completion Task) كما ،( تم قياس حاصل الذكاءIQ ) بتطبيق اختبار

تمك البيانات عن أطفال جمع (، وتم WPPSI-III)النسخة الثالثة  -وكسمر لذكاء أطفال ما قبل المدرسة
ر ث  األدائي )غير المفظي( قد أ (IQأن حاصل الذكاء )النتائج ، وبينت سنتينزمني العينة مرتين بفاصل 

الذكاء المفظي عمى تراجع تمثيل تمك ر بينما أث   ،لعالقات ضمن القصةا توتنمية تمثيالعمى تطور 
داف األىدراسة مع أىداف الالنتائج بمقارنة تمت مناقشة ي الالحق، و عمى حاصل الذكاء المفظالعالقات و 
 .عالقاتال وتمثيلالقدرات المعرفية  التحميمية( في ضوء تفاعلالسريرية )

 الوليات المتحدة األمريكية. (Carlson et al 2011ن )آخريو  دراسة كارلسون -14

 .المستوعبينتمثيالت الخطاب وتحديد أنماط لقياس القرائي فيم جديد لماستخدام تقييم  عنوان الدراسة:
Using a New Reading Comprehension Assessment to Measure Discourse 

Representations and Identify Types of Comprehenders. 

جديدة الدراسة إلى مناقشة نتائج  تىدفتقميدية لمفيم القرائي الشروحات المن خالل نقد  ىدف الدراسة:
 معالجة األسئمة التالية:ب قرائياللفيم تقييم ال

 .يزات القياس النفسي ليذا التقييم الجديد لمفيم القرائي؟ما ىي م -
 .ألي حد يرتبط ىذا التقييم الجديد لمفيم القرائي بمقاييس قرائية أخرى؟ -
 .ألي حد يتميز ىذا التقييم الجديد لمفيم القرائي لدى القراء ذوي مقدرات فيم مختمفة؟ -
من  المجموعات الفرعية لممستوعبين الذين يعانونفيم القرائي يتميز لدى مىل ىذا التقييم الجديد ل -

 .؟عسر القراءة
، الرابع، الثالث) وفتمميذًا من مستوى الصف (636طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:

 زمنيتين. ، حيث تم تطبيق الدراسة في فترتين(الخامس
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ختبارات المؤتمتة ذات االختيار من االر ىذا التقييم عمى فوائد يتطو دراسة  تاعتمد الدراسة: نتائج
مستوى الخطاب أكثر الفيم القرائي لقيس تالتي  (MOCCA)متعدد واالختبارات ذات النياية المفتوحة 

القراء ذوي قدرات التي يمكن أن تساعد في تحديد ىوية  اندماج( الكممة، –تكامل )توحد المن مستوى 
االستنتاج( من )أو ستدالل االنموذج قد تم تطويره وفق أ، ألن كل خيار بديل الفيم القرائي المختمفة

المؤتمتة ذات االختيار من متعدد واالختبارات ذات النياية الفيم طبيق اختبارات تالنتائج أن ، وبينت الذىن
ىذا أن الباحثون شعر إضافة إلى ذلك  ،الذات معيار فع  و موثوقة أعطت درجات  (MOCCA)المفتوحة 

 ستخدميا المستوعبون خالل القراءة،المكونات المعرفية التي يأنماط و دعم لتحديد ىوية االختبار يقدم ال
مة إلكمال كل نص، تة ذات االختيار من متعدد المقدّ االختبارات المؤتممقياس بواسطة وبطريقة مشابية ل

 .لتالميذبات الخاصة ي يعالج الحاجالتعميم الذلتخطيط ايمكن لممعممين أن يستخدموا معمومات كيذه و 
 ( الوليات المتحدة األمريكية.Kim & Phillips 2014فيميبس )كيم و دراسة  -15

 .ماعيتساالرتباطات المعرفية لمفيم اال عنوان الدراسة:
Cognitive Correlates of Listening Comprehension. 

التحكم التثبيطي ونظرية الذىن ومراقبة الفيم بشكل فريد بالفيم  طارتبية االتحقق من كيف ىدف الدراسة:
 مفردات المغة.السماعي وفق متغير العمر و 

من مستوى الروضة والصف األول  طفالً  (661طبقت الدراسة عمى عينة قواميا ) عينة الدراسة:
 في الواليات المتحدة األمريكية. مدارس شديدة الفقراالبتدائي، اختيروا من عدة 

رفية أن الميارات المعأظيرت النتائج  ،ةباستخدام نمذجة التوازن )المعادلة( البنيوي الدراسة:نتائج 
ي بالفيم السماعي بعد األخذ مراقبة الفيم( ارتبطت بشكل إيجاب، نظرية العقل)التحكم التثبيطي،  الثالث

بشكل و  كم التثبيطي والفيم السماعي،ت عالقة مباشرة ودالة بين التحكما ظير  المفردات والمغة،االعتبار ب
 تمت مناقشة النتائج في ضوء ميارات المكونات المعرفية لمفيم السماعي.، و غير مباشر عبر نظرية العقل
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 :مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة وأوجه الستفادة منها -ثالثاا 
التي تناولت  ةالوصفيفي الدراسات السابقة  غزارةعربية واألجنبية لوحظ السابقة ال بعد عرض الدراسات

صعوبات الفيم القرائي لدى ذوي صعوبات التعمم وعالقتيا بمتغيرات أخرى معرفية وغير معرفية، ومنيا 
، (Bowyer- Crane & Snowling 2005) بويركراين وسنولينغ، ودراسة (0222الرويعي)دراسة 

ن وايس وآخري دراسة، و (Cain & Oakhill 2006أوكيل )و  كاين دراسةو  ،(0226)عبد اهلل  دراسةو 
(Wise et al 2007) وآخري كتينغ دراسة، و( نCutting et al 2009) ن آخريستيفنارت و  دراسة، و
(Stievenart 2011) كيم و  دراسة، و( فيميبسKim & Phillips 2014). 

التي عممت عمى عالج الطابع التجريبي وشبو التجريبي غزارة في الدراسات السابقة ذات كما لوحظ 
ستراتيجية التمثيل صعوبات الفيم القرائي باستخدام استراتيجيات تدريبية وعالجية أخرى مختمفة عن ا

غونغور  دراسة، و (Solan et al 2003)ن سولن وآخريودراسة ، (0223)البراك  دراسةالمعرفي ك
 & Nelsonنيمسون ووليامسون ) ودراسة، (Güngör & Açıkgöz 2005)أشيكغوز و 

Williamson 2006) ،انتونيو و  ودراسة( سوفينيرAntoniou & Souvignier 2007) ، دراسةو 
 ،(0229)عبد الباري ودراسة ، (Schoot et al 2008ن )سكوت وآخري ودراسة، (0228)عماد 
 دالين دراسةو ، (0211نهابة) دراسةو ، (Snellings et al 2009)ن وآخري سنيمينغز ودراسة

(Dahlin 2011) آخريو  كارلسون، ودراسة( نCarlson et al 2011) ، ن آخريليوبولد و  دراسةو
(Leopold 2013) ، لرساري شيراز و  دراسةو(Shiraz & Larsari 2014). 

التي عممت عمى جوانبيا بالدراسة الحالية الشبيية في بعض الدراسات السابقة في قمة وبالمقابل لوحظ 
التمثيل المعرفي فعالية برنامج تدريبي قائم عمى االستراتيجيات المعرفية في تنمية مستوى التحقق من 

، (0226)عطية ، ودراسة (0221)السميمان دراسة ك الفيم القرائية صعوبات تعمم ذلممعمومات لدى تالم
 & Miller) ميمر وكوبفيرمان دراسة، و (0228)محمد  دراسةو ، (0228)رمضان ودراسة 

Kupfermann 2009) .ومن ىنا تأتي أىمية الدراسة الحالية ، 
 اختيار مجموعة من  أما عن أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فقد تمثمت في

ثمانية مجاالت ىي لتي تقع ضمن ازيادة مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات ل المعرفية االستراتيجيات
االستماع والتمثيل، جمع وتمخيص المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، صياغة األفكار، )

(، والتي لم تتطرق ليا مجتمعة معظم الدراسات السابقة العربية االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي المعرفي
تمك أثبت فاعمية السيما في جزئيا الميداني الذي الحالية، لدراسة ومن ىنا تأتي أىمية اواألجنبية، 

 في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى تالمذة صعوبات التعمم. االستراتيجيات 
بالنقاط  الدراسة الحالية من الدراسات السابقة )العربية واألجنبية( فقد تمثل استفادةأما عن أوجو 

 الرئيسية التالية:
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صف الرابع لمتعميم األساسي، الفيم القرائي من مستوى المحكات تشخيص تالمذة صعوبات  تحديد -6
لتشخيص أفراد ىذه الفئة من التالميذ،  الدراسات السابقة العربية واألجنبيةبالعودة إلى اإلجراءات المتبعة ب

 .محك التربية الخاصة..( –محك االستبعاد  –والمتمثمة )بمحك التباعد 
العودة إلى الدراسات السابقة لية )المنيج شبو التجريبي(، بلمنيج المتبع في الدراسة الحاتحديد ا -2

جراءات المتبعة تمكنت الباحثة من اإلحاطة بجميع خصائص ىذا المنيج، وأىم اإلإذ  ،العربية واألجنبية
التي يمكن أن و  -ان قدر اإلمك -التابعة، وتحييد المتغيرات الدخيمة قمة و المست ومتغيراتفيو لضبط جميع 

 تيدد الصدق الداخمي لمبرنامج التدريبي.
ي تشخيص وفرز تالمذة تمكين الدراسة الحالية من اختيار االختبارات والمقاييس المستخدمة ف -2

تمكنت الباحثة من إذ  ،العودة إلى معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبيةصعوبات الفيم القرائي، ب
(، واختبار الفيم 2330مة رح كاء )رافن المقنن والمعير عمى البيئة السورية من قبلاختيار اختبار الذ

 (.6553)المقنن والمعير عمى البيئة المصرية من قبل عجاج القرائي 
 العودة إلى الدراساتبلممعمومات  مستوى التمثيل المعرفي مقياستمكين الدراسة الحالية من تصميم  -0

الفرعية وىي  ومجاالتوتحديد المقياس  كنت الباحثة من تصميم ىذاتمالسابقة العربية واألجنبية، إذ 
 (، والتحقق من صدقو وثباتو، وجعموالعقمية المرونة –التوليف  –الربط واالشتقاق  –المعنى  –)االحتفاظ 

 األداة الرئيسية لمتحقق من فاعمية البرنامج التدريبي.
االستراتيجيات بعض قائم عمى الدراسة الحالية من تصميم جمسات البرنامج التدريبي التمكين  -6

، فبعد العودة لمدراسات السابقة الفيم القرائية صعوبات ذلدى تالممستوى التمثيل المعرفي تنمية المعرفية ل
فاعميتيا في تنمية  تتثبالتي  ةالمعرفياالستراتيجيات العربية واألجنبية تمكنت الباحثة من تحديد أىم 

من ض، حيث وقع االختيار عمى بعض من تمك االستراتيجيات أفراد ىذه الفئةميارات الفيم القرائي لدى 
االستماع والتمثيل، جمع وتمخيص المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، )ىي مجاالت عدة 

 (.صياغة األفكار، االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي المعرفي
تمكين الدراسة الحالية من التحقق من صدق محتوى أو )صدق مضمون( جميع جمسات البرنامج  -1

التدريبي، فبعد تصميم البرنامج )سابق الذكر( بصورتو األولية، تم االقتداء باإلجراءات المتبعة في بعض 
عمى مجموعة  ابعرضي ،الدراسات السابقة العربية واألجنبية لمتحقق من صدق محتوى تمك الجمسات

جراءات اإلمحتوى و المع العامة والخاصة لمبرنامج ىداف األمحكمين )خبراء(، لمتحقق من مطابقة 
 قبل إخراجو بصورتو النيائية.و، وذلك والوسائل..إلخ المتضمنة في جميع جمسات

االستراتيجيات بعض لية البرنامج التدريبي القائم عمى اتمكين الدراسة الحالية من التحقق من فع -8
تباع با، صعوبات التعممة ذوالفيم القرائي لدى تالمالمعرفية في تنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات 

من و بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية، المطبق في  التتبعي( -البعدي  –ذات التصميم )القبمي 
جراء المقارنات ب ،خالل إجراء المعالجات اإلحصائية  ين أفراد المجموعتين )التجريبية والضابطة(.وا 



 

 الرابع الفصل
 اإلطار الميداني

جراءاتها(  )منهج الدراسة وا 
 .تمهيد -

 الدراسة. منهج -أولا 
 الدراسة. متغيرات -ثانياا 
 الدِّراسة. أدوات -ثانياا 

 األدوات الُمستخدمة في تشخيص تالمذة ُصعوبات َتعمُّم الفهم القرائي: -1
 (.لرافن المصفوفات الُمتتابعةالذَّكاء )اختبار  -أ

 (.1991اختبار الفهم القرائي لألطفال )عجاج  -ب
 مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات )إعداد الباحثة(. مقياس -ج

البرنامج التدريبي القائم عمى االستراتيجيات المعرفية لتنمية مستوى التمثيل  -2
 المعرفي لممعمومات لدى تالمذة صعوبات تعمم الفهم القرائي )إعداد الباحثة(.

 .عينة الدراسة واإلجراءات المّتبعة في اختيارها -رابعاا 
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 :تمهيد -
جراءاتيا بما في ذلك من شرح المدراسة الحالية منيج الدراس الفصل الرابعل و تنا لمنيج المستخدم ة وا 

)المستقمة والتابعة(، تال ذلك عرض األدوات  متغيرات الدراسةفي الدراسة الحالية ومبرراتو، ثم توضيح 
اختبار الفيم القرائي ، لرافن المصفوفات الُمتتابعة الذَّكاءاختبار )مستخدمة في الدراسة الحالية وىي ال

البرنامج التدريبي القائم المعرفي لممعمومات إعداد الباحثة، مستوى التمثيل  مقياس، 8998عجاج ل لألطفال
عمى االستراتيجيات المعرفية لتنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالمذة صعوبات تعمم الفيم 

لتكون صالحة لالستخدام عمى العينة الصدق والثبات  ، وذلك من حيث مؤشراتالباحثة(إعداد  القرائي
جراءات األساسية )التجريبية والضابطة( عينة الدراسة المستيدفة، تال ذلك تعريف   اختيارىا.وا 

 الدراسة: منهج -أولً 
 Wiersma) ويرزما ويشير(، التجريبيشبه  المنهج) ىوالحالية  الدراسةالمستخدم في  المنيجإن 

التربوية والنفسية منيا، ، السيما العموم اإلنسانيةودراسات  أبحاث في ستخدميُ المنيج  ىذا( إلى أن 2004
 متحولة في متحولة حدثياتُ  التي التأثيراتو يمكن اكتشاف أنىذا المنيج من افتراض نظري مفاده  وينطمق
 يعتمد عمى: التجريبيشبو  التصميم وىذا ودراستيما، المتحولتين ىاتين بعزل ،يلمتقصّ  قابمة أخرى
ياس أثر قانية ضابطة ال تخضع ألي تجربة، و وجود عينتين األولى تجريبية تخضع لمتجربة، والث -8

 مقارنة أداء المجموعة التجريبية بأداء المجموعة الضابطة.التجربة ب
وفق تسمسل زمني )قبل التجربة، بعد تتمتع بدرجة موثوقية جيدة تطبيق مجموعة من االختبارات  -2

 التجربة مباشرة، بعد مرور فترة من انتياء التجربة لتتبع استمرار األثر لدى أفراد المجموعة التجريبية(.
وجود متغيرين األول مستقل وىو التجربة، والثاني تابع وىو التغيرات التي طرأت عمى السموك أو  -3

 خ نتيجة تطبيق التجربة.التحصيل أو القدرات االنفعالية..إل
)درجة حرارة  مكانية المحيطة بالتجربة قدر اإلمحاولة الُمجرب ضبط المتغيرات والتأثيرات الجانب -4

إذ  ،..إلخ(التجربة قبل بدقة لمعينة السيكومترية الشروط، الفيزيائية العوامل، التجربة زمنوحيد تالصف، 
 غير المؤثرات عزل عمىالُمجرب  حرص المجموعتين، أي لكال متكافئة العوامل ىذه كل تكونيجب أن 
 الطارئة عمى التجربة. أو الضرورية
 ال ىذا لكن المخبر، شروط ضمنالتجربة  متغيرات جميع ضبط لمُمجرب يمكن التجريبي المنيجوفي 
ومع ذلك ، وماً مع اإلنسانيةو  والنفسية التربوية العمومفي المنيج شبو التجريبي  عمىبنسبة مرتفعة  ينطبق
 التجربة عمىعتماده ال ،في العموم اإلنسانية العممي البحث مناىج أفضل من التجريبيشبو  المنيج يعتبر
قدر اإلمكان ضمن  ووضعيا الحقائق، لمعرفة وعممية عممية فرصة مباحثينل يتيح ماب الدقيقة، العممية
 عمىالمتبادلة  التأثيرات في والتحكم السببية، العالقات دعم عمى بقدرتو المنيج ذاز ىيتميكما  قوانين،
 (.Wiersma, 2004, p15)التابع  المتغير
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 الدراسة: متغيرات -ثانياً 
ستراتيجيات االبعض قائم عمى الميارات الفيم القرائي البرنامج التدريبي لتنمية  المستقل:المتغير  -1

من مستوى الصف الرابع  ة صعوبات التعممذتالمالتمثيل المعرفي لممعمومات لدى تنمية مستوى المعرفية ل
 األساسي.

الذي يحّققو التمثيل المعرفي ومستوى الفيم القرائي مستوى ىو التغير الحاصل في  التابع: المتغير -2
 .ة(الصف الرابع األساسي من أفراد المجموعتين )التجريبية والضابطصعوبات التعمم من مستوى ة ذتالم
 الدِّراسة: أدوات -ثالثاً 
 :عوبات َتعمُّم الفهم القرائيتالمذة ص األدوات الُمستخدمة في تشخيص -1
 :8لرافن( تتابعةمالمصفوفات ال) الذَّكاءاختبار  -أ

ويشتمل عمى الفئات العمريَّة  ،السبب في اختيار ىذا االختبار كونو معير وُمقنَّن عمى البيئة السوريَّة
أو العام  الذَّكاءالدِّراسة الحاليَّة؛ وييدف ىذا االختبار إلى قياس ( سنة ىدف 9,88إلى مادون  8من )

تتوزع بندًا  (66) ويتألَّف من(، Raven, J 1998) جون رافن من إعداداالختبار و  ،(gالعامل )
الصُّعوبة، متدرجة ( بندًا 82في كل منيا )، ى( –د  - ج – ب – أ)خمس مجموعات بالتَّساوي ضمن 

مجموعة اقص من ويجب عمى المفحوص اختيار الجزء النَّ  ،معين نزع منو جزءٌ يُ ويتكون كل بند من شكل 
مبكر عمر عقميَّة بدءًا من ممتدًا من نشاط الوظيفة ال مدىً االختبار يقيس و  ،سفلفي األبدائل موجودة 

مراحل متقدمة من  حتى، مال نموذج ماد الجزء المفقود إلكالطفل قادرًا عمى تحسس فكرة إيجا يكون فيو
، رنات والوصول إلى قمة االستداللقياس الحد األقصى لقدرة الفرد عمى عقد المقاخالليا العمر يمكن 

كان آخرىا عام مرات و عدة تم تعديمو ويعد االختبار من أشير اختبارات الذَّكاء المتحررة من أثر الثقافة، 
عمى  (2224)رحمة من قبل الباحثة يئة السوريَّة عمى الب يرعُ  الَّذي(، SPM Plusـ)المعروف ب (8998)

دق التمييزي إذ  ،سنة( 88 – 7)( فردًا من عمر 289عيِّنة قواميا ) السُّيولة  تلمعامالُحسب الصِّ
عوبة  ،ى( -)د  ممحوظة في المجموعتينالبنود صعوبة (، وكانت 6,98 -8,66)بين تراوحت التي  والصُّ

، كما مجموعةأي األخيرة في بنود األولى أسيل من ال، إذ كانت نطبق عمى جميع األعماراأمر  ووى
ظيرت فروق إذ  عاديينغير الو  لمتفوقينمن االصَّف السابع والثامن في عيِّنة ل الفرق المتقابمة ُحسب صدق

دق الِمَحكِّي  ،موعتيندالة إحصائيًا بين المج  الدرجة الكميَّةو  الدراسيالتحصيل داللة بكما ُحسب الصِّ
(، كما 6,66 - 6,26)حظ وجود عالقة إيجابية بين و مف سنة( 88 – 7)بين ألعمار عند الالختبار 

دق الِمَحكِّي بداللة  مع االختبار األوَّل بمغ معامل االرتباط و  (كاتل) (مل ىلاختباري )ُحسب الصِّ
 - 7المدى العمري بين ) ضمن التحميل العاممي كما ُحسب، (6,448مع االختبار الثَّاني )و (، 6,375)

ن ، وبيَّ الثَّاني عامل القدرة المكانيةو  (g)عامل الذَّكاء العام ىو ل األوَّ  وجود عاممينفظير ( سنة 87
                                                           

 .الذَّكاء )المصفوفات الُمتتابعة لرافن( لطال  لمى بنود اختبار( لال3رقم ) الُممحقيمكن العودة إلى  -1
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ت اوتشبع ،(ج – ب – أ)المجموعات مل األوَّل في العابتشبعات جود و  التحميل العاممي لألعمار مجتمعة
ولوحظ  جري تحميل التباين األحادي لممجموعات العمريَّةأُ ، كما ى( - د)ن يالمجموعتفي  الثَّانيالعامل ب

وكانت  سنة كانت دالة إحصائياً ( 88حتى عمر ) فروق في األداء بين كل زوج من الفئات العمريَّةأن ال
في إظيار الفروق بين الفئات العمريَّة  االختبار حانجشير إلى مما ي ،لح الفئات العمريَّة األكبرالص

 (6,688)بين  تراوحو  ألعمار المختمفةل كرونباخ( ألفا)ُمعادلة االتساق الداخمي بثبات ، كما ُحسب األربع
 معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكميَّة لالختبار ، كما ُحسبتسنة( 84)عمر ( ل6,873، )سنة( 87)عمر ل

أن ، كما بندًا ارتبطت ارتباطًا دااًل إحصائيًا بالدرجة الكميَّة (66)بندًا من أصل  (49)أن وبينت النتائج 
ذلك أن البنود السيمة يجيب عنيا الكبار  ضعيفًا بالدرجة الكميَّة،كان ارتباطيا البنود السيمة والصعبة 

الذَّكاء، كما ُحسب في والصغار معًا، أما البنود الصعبة فقد وضعت لمتمييز بين ذوي المستويات العميا 
( 88)عمر ل (6,886)إلى  سنة( 88)عمر ل (6,584)بين النتائج تراوحت (، و الَتجزئة النصفيَّةثبات )
مل ثَّبات ابمغ معبعد فترة زمنية تراوحت بين ثالثة أسابيع والشير، و ( اإلعادة، كما ُحسب الثَّبات )بسنة
 .(96-79صص ، 2664(، )رحمة، 6,65) (6,68) ُمستوى عند( 6,699) إلعادة لألعمار مجتمعةا

يتصف المصفوفات الُمتتابعة )لرافن( أن اختبار  (2224)رحمة من دراسة وما يمكن استنتاجو 
األطفال العاديين ومن ذوي  لالستخدام في قياس ذكاء صالح، وأنو صدق وثبات كافيينمعامالت ب

ضمن البيئة السوريَّة، باإلضافة إلى ذلك فقد استخدم اختبار الذَّكاء )رافن( في  فيم القرائيُصعوبات َتعمُّم ال
(، وُحسبت لو 2685 - 2665كتوراه( بين عامي ))ماجستير ودفي سورية العديد من الدِّراسات المحمية 

 .ودالة معامالت لمصدق والثَّبات وكانت جميعيا مرتفعة
 :1(1998 )لجاج اختبار الفهم القرائي لأللطفال -ب

بنوده ما مة مالءلعدة أسباب منيا الفيم القرائي صعوبات لتشخيص تالمذة  اختير ىذا االختبار
مكانية تطبيقو الرابع األساسي، لتالمذة الصف المغويممستوى يتضمنو ل في القياس القبمي والقياس  وا 
فيي  صحح،وأن مفردات االختبار من النوع الموضوعي مما يجعميا ال تخضع لذاتية المُ  ،المباشر البعدي

الفيم في روز قدرة عالية  من القياس يجعل االختبار ذاوىذا النوع  ،المتعددةاالختبار قائمة عمى طريقة 
 .التي تتطمب ميارات أخرى كالقدرة عمى الكتابة مثالً االختبارات من  ئي أكثر من غيرهالقرا
وىو عبارة عن مجموعة تدريبات  (،1998لجاج االختبار من قبل )صمم  وصف الختبار: -*

ب(،  -)أ من نموذجين ، ويتكون االختبار يجيب عمييا التمميذ )المفحوص( ضمن عدة مجاالت رئيسية
 كما يمي:فرعية ( مجاالت 5ة عمى )موزع ( بنداً 836من )ويتكون كل نموذج 

 ،بنداً  84 الكممات المتشابية) إدراكتروز ميارات الطفل في  اً د( بن62) تضم :معنى الكممة إدراك -
 .(اً دبن 26تصنيف الكممات ،بنداً  84 الكممات الغريبة ،بنداً  84 لمتضادةالكممات ا

                                                           

( النموذج )أ(، بما يتضمنه من بنود، ومفتاح 1998لطلال  لمى اختبار الفهم القرائي لأللطفال )لجاج لال (4يمكن العودة إلى الممحق ) -1
 التصحيح.
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لتكوين جممة  التوفيق بين الكمماتتروز ميارات الطفل في ) اً د( بن39) : تضممعنى الجممة إدراك -
ترتيب الكممات لتكوين  ،بنود 86استبدال الجممة بكممة تؤدي معناىابنود،  86تكممة الجممة  ،بنداً  84

 (.بنود 5 جممة مفيدة
ترتيب  ،بنود 86 فيم معنى الفقراتتروز ميارات الطفل في ) اً د( بن85) تضم :معنى الفقرة إدراك -

 (.دو بن 5 الجمل لتكوين فقرة
 .بنود (86) إدراك العالقات المغوية -
 .بنود (86) إدراك المتعمقات المغوية -
 الفيم العام: )يضم جميع المجاالت السابقة(. -

( إذا كانت ( إذا كانت اإلجابة صحيحة، ويأخذ الدرجة )8ويأخذ كل بند أو )تدريب( الدرجة )
يطبق االختبار و ( درجة، 836امل بنود االختبار ىي )جات الكمية عمى كدر اإلجابة خاطئة، ومجموع ال

ومدة تطبيق كامل بنود االختبار وما يتضمنو من تدريبات مع تعميمات التطبيق  (،فردي وجماعيبشكل )
المدة )نصف ال تتجاوز  وعمى أطفال الصف الخامس دقيقة(، 37)ال تتجاوز  عمى أطفال الصف الرابع

 ة(.دقيق 26)المدة ال تتجاوز  وعمى تالميذ الصف األول اإلعدادي ساعة(،
ثبات صدق و عدة أشكال لبحساب صمم األصمي لالختبار قام المُ  :مؤشرات الثبات والصدق -*

 :أىمياطرق عدة االختبار ب
نظرية  –ألدب النظري السيما )نظرية بياجيو ل ُمصمم االختبارعاد صدق المحكمين: بعد أن  -
واالختبارات المصممة في ىذا المجال..إلخ، قام بإعداد صورة أولية من  ،والدراسات السابقة ،بموم(

تضمنو من )ىدف االختبار، الفئة المستيدفة، بما ي ب( -ين )أ مكونة من نموذجين متكافئاالختبار 
تعميمات التطبيق(، ثم قام بتوزيعو عمى محكمين وخبراء )معممي مرحمة ابتدائية، موجيين  ،البنود

إبداء آرائيم ىؤالء  مب منطُ طرائق تدريس المغة العربية(، ختصين بعمم النفس، مختصين باختصاصيين، م
مة تعميمات ءعة، ومدى ماللمدى تكافؤ النموذجين، ومدى تطابق محتوى االختبار مع األىداف الموضو 

ء، وتم األخذ ممستوى العمري والمعرفي لمفئة المستيدفة، حيث تم التوفيق بين جميع اآلراالتطبيق والبنود ل
 بيا، ثم ظير االختبار بصورتو النيائية.

مى عينة قواميا االختبار عمن حساب متوسط الزمن: قام مصمم االختبار بتطبيق النموذج )أ(  -
صف  36مجموعات متساوية ) اوي بحسب المستوى الصفي إلى ثالث( تمميذًا وتمميذة موزعة بالتس96)

 دقيقة(، 37) مصف الرابع، وبمغ متوسط زمن التطبيق ل(إعداديصف أول  36صف خامس،  36رابع، 
 دقيقة(. 26) مصف األول اإلعداديول دقيقة(، 36) مصف الخامسول

( تمميذًا 64عمى عينة قواميا )الختبار االنموذج )أ( من تطبيق سب من الذي حُ  :والصدق ثباتال -
 -التجزئة النصفية )فردي سب ثبات التطبيق حُ من مستوى الصف الخامس االبتدائي، ومن نتائج وتمميذة 
سب كما حُ  ،(6,95( )براون -سبيرمان)التصحيح بمعادلة بعد بمغ و  (6,9)قبل التصحيح بمغ و  زوجي(
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مغ بفقد  (نسو وريتشارد -االتساق الداخمي )كودرثبات أما  (،6,98)مغ بو  )أ( )ب( الصور المتكافئةثبات 
صدق الُحسب ما ك (،6,95إلى  6,25بين ) ي( وتراوحتكوينأو )البنائي صدق الالكما ُحسب  ،(6,93)

(، 6,76إلى  6,38بين )راءة الصامتة إعداد خاطر( وتراوح بداللة اختبار )سرس الميان لمقي المحك
درجات ، وبداللة (6,63إلى  6,42بين ) وتراوحالبيي(  السيدإعداد  المحصول المفظي)اختبار وبداللة 

رفية بين الطمجموعات صدق الأما  ،(6,75إلى  6,48بين ) وتراوحمغة العربية حان نصف العام لامت
لمقراءة الصامتة ( وفق اختبار )سرس الميان 28= تالمذة ضعفاء )ن( و 43= مجموعة تالمذة متفوقين )ن

( 6,68( عند مستوى )5,52بمغت النسبة الحرجة )فرق بين المجموعتين و سب الحُ  إعداد خاطر(، فقد
 إلى أن االختبار لو صفة تمييزية.مما يشير  الطرفين،داللة ب

( تمميذًا 563من التطبيق عمى عينة قواميا )االختبار لنموذج )أ( من تعيير اتم  تعيير االختبار: -
صف أول إعدادي(،  72صف خامس،  238صف رابع،  266)وزعة بحسب الصف الدراسي وتمميذة م
 سبت الدرجة الذالية والتقدير الوصفي لألداء.التي منيا حُ متوسطات واالنحرافات المعيارية ال تجثم استخر 

م البيئة مصمم ليالئعمى اعتبار أن االختبار  :وفق الدراسة الحاليةمؤشرات الصدق والثبات  -*
 :تيالنموذج )أ( وفق اآلالمصرية، لذلك قامت الباحثة بحساب عدة أشكال من صدق وثبات االختبار 

بما يتضمنو من )بنود، تعميمات التطبيق، ختبار االالنموذج )أ( من عرض تم  صدق المحكمين: -
محكمين عددىم ( عمى مجموعة وجداول تفريغ الدرجات الخامتعميمات التصحيح، مفتاح التصحيح 

، 8عمميةاختصاصات عدة من  جامعة دمشقفي كمية التربية بأعضاء ىيئة تدريسية ىم  ،(5اإلجمالي )
الدراسة مة أىداف االختبار وبنوده وتعميمات التطبيق فيو لمفئة المستيدفة بق من مدى مالءبيدف التحق

 من ناحية الشكل والمضمون لمبيئة السورية. امتيالحالية، وتحديد مدى مالء
 مناسب لمفئةالنموذج )أ( من اختبار الفيم القرائي لألطفال وقد اتفق جميع المحكمين عمى أن 

المستيدفة بالدراسة الحالية )تالمذة الصف الرابع األساسي( من حيث أىدافو، ومحتوى بنوده، وتعميمات 
الموجية لممفحوص، كما أن تعميمات تصحيحو واضحة ومتطابقة مع جداول تفريغ الدرجات  التطبيق
ن االختبار مالئم لمبيئة السورية وذلك ، و الخام قتصادية واالجتماعية لتشابو العوامل الديمغرافية واالا 

 والثقافية مع البيئة المصرية عمومًا.
التطبيق بختبار االالنموذج )أ( من عدة أشكال لصدق وثبات  ُحسبت عينة دراسة الصدق والثبات: -

من تالمذة الصف الرابع ( مدارس من محافظة مدينة دمشق 4من )اختيرت  رضية متيسرةلعمى عينة 
( خصائص عينة الصدق 2) الجدول، وُيظير ( تمميذ وتمميذة866اإلجمالي )لمتعميم األساسي، عددىم 

 وعمى صعيد الجنس كما يمي: ،وتوزعيا في المدارس ،والثبات
 

                                                           

 لطال  لمى أسماء المحكمين واختصاصاتهم العممية.( لال2يمكن العودة إلى الممحق رقم ) -1



- 19 - 
 

 لينة الصدق والثبات المدارس التي تم منها سحب (2)الجدول 
 العنوان المدرسة

المرحلة 

 التعليمية

 الجنس
 المجموع

 إناث ذكور

 32 15 15 صف رابع مزة فيالت  –دمشق  سميمان حسن شعيب
 32 15 15 صف رابع مزة فيالت –دمشق  إبراهيم نعامة

 42 22 22 صف رابع مزة خمف الجالء –دمشق  مدرسة سمية المخزومية
 122 52 52 المجمو 

تظير  التيالصدق والثبات عينة عمى ختبار االالنموذج )أ( من تطبيق من نتائج : البنائيالصدق  -
بين المجاالت يما االرتباطات فمعامالت الصدق البنائي باستخراج  ُحسب ،( السابق2في الجدول )

 ( التالي:3كما ُيظير الجدول )وبينيا وبين الدرجة الكمية من جية أخرى، وذلك  الفرعية من جية
 الحالية الفهم القرائي لأللطفال وفق الدراسةمؤشرات الصدق البنائي لختبار  (3)الجدول   

إدراك معنى  المجال الفرلي
 الكممة

إدراك معنى 
 الجممة

إدراك معنى 
 الفقرة

إدراك العالقات 
 المغوية

إدراك المتعمقات 
 المغوية

الفهم العام أو 
 )الدرجة الكمية(

إدراك معنى 
 2,67 2,73 2,67 2,733 2,79 - الكممة

إدراك معنى 
 2,44 2,66 2,61 2,67 -  الجممة

إدراك معنى 
 2,71 2,64 2,77 -   الفقرة

إدراك العالقات 
 2,66 2,81 -    المغوية

إدراك المتعمقات 
 المغوية

    - 2,68 

الفهم العام أو 
 -      )الدرجة الكمية(

ما يتضمنو من مجاالت بختبار االلمنموذج )أ( من لنتائج الصدق البنائي ( 3دول )يالحظ من الج
 ما يمي:ولمدرجة الكمية فرعية 

بحسب توجو  6,3كانت إيجابية ودالة )فوق +مجاالت الفرعية جميع االرتباطات الداخمية بين جميع ال
(، ولم يظير أي 6,88إلى  6,68راوحت معامالت االرتباط بين )متشل في تفسير االرتباطات(، حيث ت

 ارتباط سمبي.
الكمية من جية أخرى كانت من جية ومع الدرجة مجال فرعي جميع االرتباطات الداخمية بين كل 

بحسب توجو متشل في تفسير االرتباطات(، حيث تراوحت معامالت االرتباط  6,3لة )فوق +إيجابية ودا
 (، ولم يظير أي ارتباط سمبي.6,78إلى  6,44) بين

ر إلى تشي النموذج )أ( من االختبارأن جميع بنود ئج دراسة الصدق البنائي وما يمكن استنتاجو من نتا
روز ) يا من حيث المحتوى والصياغة المغوية في قياس الظاىرة موضوع القياسمتسقة داخميًا في بنائ أنيا

 ، مما يدعم صدق االختبار ويؤسسو عمومًا.(مستوى الفيم القرائي
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ختبار بداللة المحصالت االلمنموذج )أ( من تم التحقق من الصدق المحكي  الصدق المحكي: -
 ( السابق2التي تظير في الجدول )الصدق والثبات في مادتي القراءة واإلمالء لجميع أفراد عينة النيائية 

 التالي:( 4ذلك كما يظير الجدول )(، و 2684 – 2683لعام الدراسي )مفصل األول من ال
 لمنموذج )أ(المحكلي صدق ال (4)الجدول 

 واإلمالء وفق الدراسة الحاليةالفهم القرائي لأللطفال بدللة محصالت القراءة اختبار من 
 الرتبالط مع اإلمالء الرتبالط مع القراءة العدد )ن( جال الفرليالم

 إدراك معنى الكممة

122 

2,71 2,77 
 2,76 2,7 إدراك معنى الجممة
 2,69 2,81 إدراك معنى الفقرة

 2,74 2,661 إدراك العالقات المغوية
 2,59 2,63 إدراك المتعمقات المغوية

 2,7 2,68 الفهم العام أو )الدرجة الكمية(

ختبار بداللة محصالت االلمنموذج )أ( من الصدق المحّكي جميع مؤشرات أن ( 4من الجدول ) ُيالحظ
عند دالة إحصائيًا  تكانرابع ال ادتي القراءة واإلمالء عند الصففي ممن عينة الصدق والثبات التالميذ 

مرتفعة ارتباط ، وىي معامالت (6,88إلى  6,59(، وتراوحت بين )6,65ى الداللة االفتراضي )مستو 
يجابية و  النموذج )أ( من  صدقما يؤكد مبحسب توجو متشل في تفسير االرتباطات(،  6,3)فوق + ودالةا 

الرابع من التعميم  الصفكتب القراءة واإلمالء عند  االختبار ومحتوى محتوىاالختبار لوجود ارتباط بين 
 .مما يدعم صدق االختبار ويؤسسو عموماً ، األساسي

( 2ق والثبات التي تظير في الجدول )عينة الصدمن نتائج التطبيق عمى  ثبات التجزئة النصفية: -
، لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية ختبارااللمنموذج )أ( من ثبات التجزئة النصفية  السابق ُحسب

 :( التالي5وذلك كما يظير الجدول ) اسبة،وباستخدام معادلة تصحيح طول المقياس المن
 الفهم القرائي لأللطفال وفق الدراسة الحاليةاختبار لمنموذج )أ( من ثبات التجزئة النصفية  (5)الجدول      

 Agual Unagual نصفي المقياس ارتبالط لدد البنود المجال الفرلي
 - 2,8 2,78 62 إدراك معنى الكممة
 2,822 - 2,81 39 إدراك معنى الجممة
 2,812 - 2,779 15 إدراك معنى الفقرة

 - 2,773 2,75 12 إدراك العالقات المغوية
 - 2,8 2,781 12 إدراك المتعمقات المغوية

 - 2,784 2,733 136 الفهم العام أو )الدرجة الكمية(

فرعي  لكل مجالاالختبار لمنموذج )أ( من أن مؤشرات ثبات التجزئة النصفية  (5يالحظ من الجدول )
إلى  6,773 )بين وتراوحت بعد تطبيق معادلة التصحيحكانت جميعيا دالة إحصائيًا  ولمدرجة الكمية

إن (، 6,65اللة االفتراضي )(، وىي معامالت ثبات عالية ومرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى الد6,822
 ؤسسو عمومًا.وتات االختبار مؤشرات ثبات التجزئة النصفية التي تم التوصل إلييا تدعم ثب
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ق والثبات التي تظير عينة الصدمن نتائج التطبيق عمى  كرنباخ(: -ثبات االتساق الداخمي )ألفا  -
لكل مجال فرعي ولمدرجة االختبار ثبات االتساق الداخمي لمنموذج )أ( من  ( السابق ُحسب2في الجدول )

 التالي: (6كرنباخ(، وذلك كما يظير الجدول ) -الكمية وفق معادلة )ألفا
 لمنموذج )أ(التساق الداخمي ثبات  (6)الجدول 

 من اختبار الفهم القرائي لأللطفال وفق الدراسة الحالية
 كرنباخ( -قيمة )ألفا لدد البنود جال الفرليالم

 2,772 62 إدراك معنى الكممة
 2,8 39 إدراك معنى الجممة
 2,8 15 إدراك معنى الفقرة

 2,752 12 إدراك العالقات المغوية
 2,78 12 إدراك المتعمقات المغوية

 2,78 136 الفهم العام أو )الدرجة الكمية(

لمنموذج )أ( كرنباخ(  -أن مؤشرات ثبات االتساق الداخمي وفق معادلة )ألفا (6لجدول )ا منيالحظ 
إلى  6,752دالة إحصائيًا وتراوحت بين )كانت جميعيا لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية االختبار من 
إن (، 6,65اللة االفتراضي )(، وىي معامالت ثبات عالية ومرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى الد6,8

مؤشرات الثبات ىذه تشير إلى اتساق بنود االختبار داخميًا فيما بينيا، مما يدعم ثبات االختبار ويؤسسو 
( سابق 3ئي التي تظير في الجدول )ىذه النتائج ترتبط بنتائج الصدق البنا ، كما يمكن مالحظة أنعموماً 
 .الذكر
ق والثبات التي عينة الصدعمى االختبار تم إعادة تطبيق النموذج )أ( من  ثبات إعادة التطبيق: -

( يومًا من انتياء التطبيق األول، ثم حسب معامل االرتباط 84( السابق بعد مرور )2تظير في الجدول )
 ( التالي:7) ا يظير الجدول، وذلك كمبين التطبيقين

 الفهم القرائي لأللطفال وفق الدراسة الحالية اختبارلمنموذج )أ( من ثبات إلادة التلطبيق  (7)الجدول 
 معامل ثبات اإللادة   م العدد )ن( المجال الفرلي

 إدراك معنى الكممة
 التلطبيق األول

122 
56,11 2,1 

2,94 
 2,25 58,5 التلطبيق الثاني

 إدراك معنى الجممة
 التلطبيق األول

122 
33,68 2,77 

2,956 
 2,639 35,551 التلطبيق الثاني

 إدراك معنى الفقرة
 التلطبيق األول

122 
12,17 2,58 

2,938 
 2,44 11,32 التلطبيق الثاني

 إدراك العالقات المغوية
 التلطبيق األول

122 
7,48 1,7 

2,91 
 1,37 8,29 التلطبيق الثاني
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 المغويةإدراك المتعمقات 
 التلطبيق األول

122 
7,5 1,7 

2,944 
 1,82 8,2 التلطبيق الثاني

 الفهم العام أو )الدرجة الكمية(
 التلطبيق األول

122 
116,94 6,88 

2,87 
 6,59 121,861 التلطبيق الثاني

لكل مجال فرعي  االختبارأن مؤشرات ثبات إعادة التطبيق لمنموذج )أ( من  (7الجدول ) منيالحظ 
(، وىي معامالت ثبات 6,956إلى  6,87يا دالة إحصائيًا وتراوحت بين )ولمدرجة الكمية كانت جميع

ثبات ىذه تشير إلى الإن مؤشرات (، 6,65مستوى الداللة االفتراضي )عالية ومرتفعة ودالة إحصائيًا عند 
، مما يدعم ثبات (موضوع الدراسة الحاليةالفيم القرائي )سمة ات االختبار عبر الزمن في قياس ثب

 ؤسسو عمومًا.االختبار وي
 :1)إلداد الباحثة(لممعمومات التمثيل المعرفي مستوى  مقياس -ج
- الصف الرابع من التعميم  ةذتالمناسب يلمن قبل الباحثة  مقياسال ىذاتصميم  تم :مقياسوصف ال

المقياس من مجموعة تكون ، ويالعام لمدراسة الحاليةف اليدق تحقيى المتطمبات الفرعية لحدكإو ، األساسي
ميارات التمثيل المعرفي لممعمومات المقروءة، لتروز قدرة التمميذ لمدى امتالكو نصوص قرائية وفقرات 

وتتطمب الميمة االختبارية من الفحوص )التمميذ( قراءة النص أو الفقرة ضمن كل مجال فرعي، ثم اإلجابة 
، وذلك إما باختيار الجواب الصحيح ضمن مجموعة عمى مجموعة من األسئمة الواردة في كل مجال

 بدائل، أو بكتابة الجواب في المكان المخصص لإلجابة.
 :( سؤااًل موزعة بالتساوي كما يمي25خمسة مجاالت فرعية، يتخمميا ) منمقياس ال يتكونو 
 – 3 – 2 – 8) األرقام ذوات( أسئمة 5نص لمقراءة يعقبو ) من يتكون األول )الحتفاظ(: المجال -*
 .جابة وفق طريقة االختيار من متعدد، وقد ُنظمت طريقة اإل(5 – 4

 – 8 – 7 – 6( أسئمة ذوات األرقام )5نص لمقراءة يعقبو ) من يتكون الثاني )المعنى(: المجال -*
 .، وقد ُنظمت طريقة الغجابة وفق طريقة االختيار من متعدد(86 - 9

 – 88( أسئمة ذوات األرقام )5نص لمقراءة يعقبو ) من يتكون الثالث )الربلط والشتقاق(: المجال -*
 .، وقد ُنظمت طريقة اإلجابة وفق طريقة االختيار من متعدد(85 – 84 – 83 – 82
، (26 – 89 – 88 – 87 – 86( أسئمة ذوات األرقام )5) من يتكون الرابع )التوليف(: المجال -*

الجمل الربط بين الكممات لتكوين جممة، أو ترتيب أو والصور، الربط بين الكممات تتمطب اإلجابة عمييا 
 لتألف فكرة أو مفيومًا ذي معنى معرفي.

                                                           

لطلال  لمى مقياس مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات )إلداد الباحثة(، بما يتضمنه من )تعميمات التلطبيق لال (5يمكن العودة إلى الممحق ) -1
 الموجهة لمفاحص، تعميمات التلطبيق الموجهة لممفحوص، نصوص وفقرات لمقراءة، األسئمة، مفتاح التصحيح(.
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( أسئمة ذوات األرقام 5نص لمقراءة يعقبو ) من يتكون البعد الخامس )المرونة العقمية المعرفية(: -*
 .، والتي تتطمب من المفحوص إجابات مكتوبة(25 – 24 – 23 – 22 – 28)

(، أما اإلجابة الخاطئة 8توزيع الدرجات عمى األسئمة بحيث تأخذ اإلجابة الصحيحة الدرجة )وتم و 
المقياس ىي درجة عمى كامل  سؤااًل فإن أعمى( 25مقياس يضم )اعتبار أن العمى (، فتأخذ الدرجة )

(25 X 8  =25 ،)وأ( 25دنى درجة ىي X   = ،) خمف كل المرفق  مفتاح التصحيحفق ذلك و
 .كراسة التطبيقمجال فرعي ضمن 

مجاالت المقياس مع كامل مدة تطبيق ( عمى العينة المستيدفة، و مقياس بشكل )فرديق الويطب
ويصنف المقياس ضمن مجموعة أدوات القياس ، كحد أقصى دقيقة( 56تعميمات التطبيق ال تتجاوز )

قبل الفاحص، وبسيولة استخراج الدرجات  التشخيص مرجعية المعيار، والتي تتميز بسيولة التطبيق من
الخام وتحويميا إلى تقدير وصفي لألداء تبين موقع المفحوص )الطفل أو التمميذ( بالنسبة لممجموعة 
العمرية التي ينتمي إلييا، والتي تتضمن خمسة مستويات تتراوح بين )متفوق جدًا في ميارات التمثيل 

 ميارات التمثيل المعرفي لممعمومات(.المعرفي لممعمومات إلى متخمف جدًا في 
وتعميمات التطبيق الموجية لمفاحص، ، ممفحوصتعميمات التطبيق الموجية لالمقياس تضمن كما ي

خاصة لتفريغ الدرجات حقول إلى  باإلضافة، الصحيحةي يتضمن حقواًل لإلجابات ومفتاح التصحيح الذ
لتي المفحوص مع المتوسطات واالنحرافات المعيارية االخام، وجداول الدرجات المعيارية التي تقارن أداء 

متعمقة البيانات الديموغرافية الحقواًل خاصة بمقياس التضمن كما ي، تبين التقدير الوصفي لألداء
، درجة ذكاء المفحوص، عمر المفحوصالمفحوص،  جنسالمفحوص، المدرسة، اسم بالمفحوص وىي: )

 التطبيق(.تاريخ نوع اإلعاقة إن وجدت، 
- مقياسال أهداف: 
ما  من مستوى الصف الرابع األساسي( لمستوىالتمميذ المفحوص )روز قدرة  :لممقياس الهدف العام -

 ميارات التمثيل المعرفي لممعمومات المقروءة.يمتمكو من 
 :لممقياس األهداف الفرلية -

والمفاىيم الواردة في نص ىدف المقياس األول: تحديد مستوى قدرة التمميذ عمى االحتفاظ بالمعمومات 
 القراءة، واسترجاعيا عند الحاجة إلييا بشكل صحيح.

ىدف المقياس الثاني: تحديد مستوى قدرة التمميذ عمى فيم المعنى الذي يقف خمف الجمل وما تتضمنو 
 من تعميمات بشكل صحيح.

سية واشتقاق المعاني ىدف المقياس الثالث: تحديد مستوى قدرة التمميذ عمى الربط بين األفكار الرئي
 المترادفة بشكل صحيح.

ىدف المقياس الرابع: تحديد مستوى قدرة التمميذ في الربط بين الكممات أو الجمل لتألف فكرة أو 
 مفيومًا ذي معنى معرفي.



- 919 - 
 

يجاد حمول ليا، واختبار الحل  ىدف المقياس الخامس: تحديد مستوى قدرة التمميذ في تحديد المشكمة، وا 
 وتعميمو.األنسب 
-  الثباتو  صدقالمؤشرات: 
بعد العودة إلى األدب األولية من قبل الباحثة  وبصورتمقياس تم تنظيم ال صدق المحكمين: -*

شبيية في بعض بالتمثيل المعرفي لممعمومات، وعدة دراسات سابقة )عربية وأجنبية(  المتعمقالنظري 
سؤااًل موزعة بالتساوي عمى ( 66بصورتو األولى ليضم )مقياس م الظنُ حيث ، 8جوانبيا بالدراسة الحالية

توليف، تعدد صيغ التمثيل المعرفي، الربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظىي )( مجاالت فرعية 6)
 ينتم اإلجابة عنيا من قبل المفحوصتلكل مجال فرعي، أسئمة ( 86بواقع ) ،مرونة العقمية المعرفية(ال

( 8بحيث أن اإلجابة الصحيحة تأخذ الدرجة )، و جميعيا بطريقة مكتوبة)تالمذة الصف الرابع األساسي( 
 فإن:سؤااًل ( 66مقياس يضم )اعتبار أن ال، وعمى (واإلجابة الخاطئة تأخذ الدرجة )

 .(X   = 66)ىي المقياس درجة عمى كامل أدنى 
 .(X 8  =66 66المقياس ىي )عمى كامل وأعمى درجة 

تعميمات التطبيق الموجية لممفحوص، وحقواًل خاصة بالبيانات الديموغرافية المتعمقة مقياس ال كما ضمَّ 
 (.تاريخ تطبيق االختبارفل، الصف الدراسي، عمر الط)اسم الطفل، المدرسة، الجنس، وىي  بالمفحوص

ىيئة تدريسية في  أعضاءىم  ،( محكمين5ى )عماألولى  مقياس بصورتوال ُعرضوبعد ىذه الخطوة 
نظر في تعميمات إعادة ال، حيث اقترح المحكمون 2من عدة تخصصات جامعة دمشقكمية التربية ب

لتكون سئمة لمعظم األتعديل بعض الصياغات المغوية التطبيق الموجية لممفحوص، وتفصيل الشرح فييا، و 
)تعدد صيغ التمثيل المعرفي(  عمرية المستيدفة، وحذف المجال الخامسلمفئة ال ناسبةً أكثر وضوحًا وم

ضافة نصوص وفقرات 4( نصوص قرائية، وحذف )3وحذف )، لصعوبة روزه إجرائياً  ( فقرات قرائية، وا 

                                                           

 :يةلسيما المراجع والدراسات التال -1
 ، ترجمة محمد صبري سميط ورضا سعيد الجمال، دار الفكر، عمان، األردن.لمم النفس المعرفي وتلطبيقاته(: 2667اندرسون، جون ) -
 ، دار النشر لمجامعات، القاىرة، مصر.رتبالطي والمنظور المعرفيسيكموجية التعمم بين المنظور ال (: 8998الزيات، فتحي مصطفى ) -

، بحث منشور في المجمة المصرية لمدراسات أثر الحتفاظ والشتقاق لمى كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات لدى لطالب المرحمة الجامعية(: 2668شمبي، أمينة إبراىيم ) -
 (، مصر.888 -89(، ص )29(، العدد )88النفسية، المجمد )

 ، منشورات دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.8، طرية والتلطبيقلمم النفس المعرفي النظ(: 2664العتوم، عدنان يوسف ) -
التمثيل المعرفي ولالقته بأساليب التعمُّم والتفكير لدى لطمبة المرحمة اإللدادية، بحث منشور في مجمة كمية التربية (: 2682القيسي، طالب ناصر وعبد الخالق، أماني ) -
 (، جامعة بغداد، العراق.978 -948ص )(، 4(، العدد )23، المجمد )لمبنات
ي فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالميذ الصف السادس البتدائي ذوي صعوبات التعمُّم ف(: 2668محمد، عادل عبد اهلل ) -

 (، جامعة الممك سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.2668/ 87/4 -85ة الفردية والمجتمعية(، تاريخ )، الندوة العممية تحت عنوان )عمم النفس وقضايا التنميالفهم القرائي

- Anderson, R. (1990). Cognitive psychology and its implications, W.H. Free man and Company. New York, USA. 
- Medin, L., & Ross, H. (1997). Cognitive psychology. 2nd ed, Harcourt Brace & Co, New York, USA. 
- Miller, P., & Kupfermann, A. (2009). The role of visual and phonological representations in the processing of written words by readers 

with diagnosed dyslexia, evidence from a working memory task, USA. 
- Solso, L. (1995). Cognitive Psychology,  Allyn & Bacon Publisher, New York, USA. 
- Wise, J., Sevcik, R., Morris, R., Lovett, M., & Wolf, M. (2007). The Relationship Among Receptive and Expressive Vocabulary, 

Listening Comprehension, Pre-Reading Skills, Word Identification Skills, and Reading Comprehension by Children With Reading 

Disabilities Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Vol (50), August, pp.1093–1109, USA. 

 .لطال  لمى أسماء المحكمين واختصاصاتهم العممية( لال2يمكن العودة إلى الممحق رقم ) -2
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وتعديل طريقة اإلجابة عمى أسئمة المجاالت الثالثة األولى من اإلجابة قرائية جديدة عوضًا عنيا، 
أسئمة(  5)ضمن كل مجال فرعي ليصبح سئمة ، وتقميص عدد األدالمفتوحة إلى طريقة اإلختيار من متعد

ضافة تعميمات التطبيق الخاصة بالفاحص، وتحديد طريقة تفريغ الدرجات الخام  86بداًل من ) أسئمة(، وا 
 .وتصحيح اإلجابات ضمن كل مجال فرعي بدقة..إلخ، ومالحظات أخرى إضافية تم ذكر أىميا

دة إلى توجييات األستاذ بعد العو ومقترحات السادة المحكمين  الباحثة بمعظم تمك التعديالت تأخذوقد 
قترحات األخرى التي قدميا الم ومنككل،  اج الصورة األولية لممقياسالتي تم خالليا استخر المشرف، 
الصف  ةذمى عينة استطالعية من تالمعمقياس وما يتضمنو من مجاالت فرعية تطبيق الالمحكمون 

ج ككل، واستخرا ومطابقتيا لميدف العام لممقياس اوضوح البنود ومحتواىتبين مدى الرابع األساسي 
 .متوسط زمن تطبيق

شبو  مقياس بصورتوال اسة صدق المحكمين آنفة الذكر ظيربعد در  :الدراسة الستلطاللية -*
( من تالمذة الصف الرابع األساسي، اختيروا 36عمى عينة عرضية متيسرة قواميا ) قُطب، حيث النيائية
 5( معممي صف )86مدينة دمشق، كما تم االستعانة بـ)من محافظة ( مدارس لمتعميم األساسي 3من )

( 8من تمك المدارس، ويظير الجدول )( من المرشدين النفسيين 3إناث(، باإلضافة إلى ) 5ذكور، 
 كما يمي: ممقياسالدراسة االستطالعية ل خصائص عينة
 التمثيل المعرفي لممعموماتمستوى  ينة الدراسة الستلطاللية لمقياسلمدارس التي تم منها سحب لا( 8الجدول )

 العنوان المدرسة
المرحلة 

 التعليمية

 الجنس
 المجموع

معلم 

 صف

مرشد 

 إناث ذكور نفسي

 1 3 12 5 5 صف رابع مزة فيالت –دمشق  سميمان حسن شعيب
 1 3 12 5 5 صف رابع مزة فيالت –دمشق  إبراهيم نعامة

 1 4 12 5 5 صف رابع مزة خمف الجالء –دمشق  سمية المخزومية
 3 12 32 15 15 المجمو 

تعميمات التطبيق الموجية لممفحوص، التحقق من وضوح وكان اليدف من الدراسة االستطالعية 
وومدى مالئمة النصوص والفقرات القرائية لمستوى تالمذة الصف الرابع، وما تتضمنو من أسئمة وطريقة 

بالنسبة والتصحيح تعميمات التطبيق من وضوح  التحقق، و يث المعنى والمغةمن حاإلجابة عمييا، وذلك 
أو التي تكون غير مفيومة  ،ال تتالءم مع البيئة المحمية التيسئمة أو الفقرات األاستبعاد ، و لمفاحص

 .ككل ج متوسط زمن تطبيق المقياساستخرا، و بالنسبة لممفحوص
عادة إعادة الصياغة  ومن نتائج الدراسة االستطالعية لبعض الكممات الواردة في نصين لمقراءة، وا 

الجمل الواردة في نصين لمقراءة،  الصياغة المغوية لتعميمات التطبيق الموجية لممفحوص، ولعدد من
عادة الصياغة المغوية لـ) ممعنى والمغة بالنسبة وفيم أفضل لق وضوح يلتحق( أسئمة واردة فييا، وذلك 6وا 

بالنسبة والتصحيح تعميمات التطبيق ق وضوح أفضل ليالمغوية لتحقإعادة الصياغة ، كما تم لممفحوص
 .ملبالمجدقيقة(  56والذي وصل لحدود )ككل  المقياساستخراج متوسط زمن تطبيق ، و لمفاحص
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( 2تظير في الجدول )عمى عينة الصدق والثبات التي مقياس التطبيق تم  الصدق البنائي: -*
الفرعية من مجاالت السابق، ثم ُحسب الصدق البنائي باستخراج معامالت االرتباطات البينية فيما بين ال

 ( التالي:9أخرى، كما ُيظير الجدول ) من جيةجية، وبينيا وبين الدرجة الكمية 
 التمثيل المعرفي لممعموماتمستوى مقياس مؤشرات الصدق البنائي ل (9)الجدول                 

 المعنى الحتفاظ الفرلي المجال
الربلط 
 والشتقاق

العقمية مرونة ال التوليف
 المعرفية

الدرجة 
 الكمية

 2,68 2,71 2,68 2,64 2,67 - الحتفاظ
 2,6 2,59 2,62 2,64 -  المعنى

 2,64 2,63 2,72 -   الربلط والشتقاق
 2,69 2,62 -    التوليف

 2,67 -     العقمية المعرفيةمرونة ال
 -      الدرجة الكمية

 (:9دول )يالحظ من الج
 6,3)فوق +كانت إيجابية ودالة مقياس لمالفرعية مجاالت البين فيما جميع االرتباطات الداخمية ن إ

(، ولم 6,78إلى  6,59راوحت معامالت االرتباط بين )تمتشل في تفسير االرتباطات(، إذ  بحسب توجو
 يظير أي ارتباط سمبي.

أخرى كانت مع الدرجة الكمية من جية و من جية فرعي مجال جميع االرتباطات الداخمية بين كل ن إ
 تراوحت معامالت االرتباط بين(، إذ االرتباطاتبحسب توجو متشل في تفسير  6,3إيجابية ودالة )فوق +

 (، ولم يظير أي ارتباط سمبي.6,69إلى  6,6)
التمثيل المعرفي مستوى مجاالت مقياس وما يمكن استنتاجو من نتائج دراسة الصدق البنائي أن جميع 

في قياس الظاىرة يا من حيث المحتوى والصياغة المغوية ر إلى أنيا متسقة داخميًا في بنائتشيلممعمومات 
 ويؤسسو عمومًا. دعم صدق المقياس(، مما يروز مستوى التمثيل المعرفي لممعموماتموضوع القياس )

في مادتي بداللة المحصالت النيائية مقياس ملتم التحقق من الصدق المحكي  الصدق المحكي: -*
( السابق في الفصل األول من 2فراد عينة الصدق والثبات التي تظير في الجدول )القراءة واإلمالء أل
 ( التالي:86(، وذلك كما يظير الجدول )2684 – 2683العام الدراسي )

 التمثيل المعرفي لممعموماتمستوى المحكلي لمقياس صدق ال (12)الجدول                     
 اإلمالء القراءة المحك العدد )ن( الفرلي المجال

 الحتفاظ

122 

ون
رس
 بي
بالط
ارت

 

2,77 2,734 
 2,78 2,78 المعنى

 2,599 2,667 الربلط والشتقاق
 2,77 2,86 التوليف

 2,79 2,697 المرونة العقمية المعرفية
 2,888 2,754 الدرجة الكمية
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فرعي ولمدرجة الكمية مجال لكل مقياس مل( أن جميع مؤشرات الصدق المحّكي 86الجدول ) من ُيالحظ
من عينة الصدق والثبات في مادتي القراءة واإلمالء عند الصف الرابع كانت بداللة محصالت التالميذ 

(، وىي 6,888إلى  6,599(، وتراوحت بين )6,65راضي )فتدالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اال
وىذا ما يؤكد بحسب توجو متشل في تفسير االرتباطات(،  6,3)فوق + ودالةإيجابية معامالت ارتباط 

الصف الرابع من التعميم ومحتوى كتب القراءة واإلمالء عند  اىامحتو لوجود ارتباط بين المقياس  صدق
 ويؤسسو عمومًا.مقياس ، مما يدعم صدق الاألساسي

مقياس الالذي تم التوصل إليو بحساب الفروق بين نتائج تطبيق  صدق المجمولات المتعارضة: -*
من المتفوقين  متيسرة مقصودة عينةأداء السابق، و  (2عينة الصدق والثبات التي تظير في الجدول )عمى 

الرابع  إناث( من الصف 26ذكور،  26يذة )( تمميذًا وتمم46وفق سجالت المحصالت الدراسية قواميا )
 :( التالي88يم األساسي كما يظير الجدول )متعمل

 ئص لينة المتفوقين المستخدمة لمتحققخصا (11)الجدول 
 التمثيل المعرفي لممعموماتمستوى  لمقياس المتعارضةمن صدق المجمولات 

 العنوان المدرسة
المرحلة 

 التعليمية

 الجنس
 المجموع

 إناث ذكور

 22 12 12 صف رابع مزة فيالت –دمشق  سميمان حسن شعيب
 22 12 12 صف رابع مزة فيالت –دمشق  إبراهيم نعامة

 42 22 22 المجمو 

مقياس ملمتفوقين(  -)عاديين صدق المجموعات المتعارضة ( مؤشرات 82ويظير الجدول رقم )
 :يمي فرعي ولمدرجة الكمية كمامجال بالنسبة لكل 

 مؤشرات صدق المجمولات المتعارضة (12)الجدول 
 مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات متفوقين( لمقياس -)لاديين 

 الدللة (Tقيمة )   م العدد )ن( المجال
 الحتفاظ

 2,13 4,44 22 لينة المتفوقين
1,28 2,222 

 2,78 3,11 122 لينة العاديين
 المعنى

 2,2 4,83 22 لينة المتفوقين
1,299 2,222 

 2,59 2,97 122 لينة العاديين
 الربلط والشتقاق

 2,5 4,39 22 لينة المتفوقين
1,5 2,222 

 2,28 2,17 122 لينة العاديين
 التوليف

 2,222 5,22 122 المتفوقينلينة 
1,88 2,222 

 2,37 2,19 22 لينة العاديين
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 العقمية المعرفية المرونة
 2,26 4,1 22 لينة المتفوقين

1,222 2,222 
 2,39 3,87 122 لينة العاديين

 الدرجة الكمية
 1,68 22,76 22 لينة المتفوقين

4,783 2,222 
 2,733 14,31 122 لينة العاديين

 في أدائيم عمىالعاديين والمتفوقين التالمذة أن جميع دالالت الفروق بين  (82يالحظ من الجدول )
، توليفالربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظفرعي ) لكل مجالكانت دالة إحصائيًا بالنسبة مقياس لا
داللة  ، وىي مستوياتجميياً ليا ، حيث بمغت مستويات الداللة ولمدرجة الكمية مرونة العقمية المعرفية(ال

 المتفوقين.التالمذة (، حيث كان الفرق لصالح 6,65ر من مستوى الداللة االفتراضي )أصغ
عمى التمييز بين التالمذة مقياس الوما يمكن استنتاجو من دراسة صدق المجموعات المتعارضة قدرة 

ممقياس لمصدق التمييزي ل مما بدعم، لممعموماتفي مستوى التمثيل المعرفي  المتفوقينأقرانيم العاديين و 
 عمومًا. ويؤسسو
( 2ق والثبات التي تظير في الجدول )عينة الصدمن نتائج التطبيق عمى  ثبات التجزئة النصفية: -*

فرعي ولمدرجة الكمية، وباستخدام معادلة تصحيح  ممقياس لكل مجاللثبات التجزئة النصفية  السابق ُحسب
 ( التالي:83مناسبة، وذلك كما يظير الجدول )طول المقياس ال
 مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات ثبات التجزئة النصفية لمقياس (13)الجدول                

 Unagual معامل ارتبالط نصفي المقياس لدد البنود الفرلي المجال
 2,72 2,732 5 الحتفاظ
 2,65 2,669 5 المعنى

 2,796 2,81 5 الربلط والشتقاق
 2,821 2,822 5 التوليف

 2,765 2,8 5 المرونة العقمية المعرفية
 2,7 2,721 25 الدرجة الكمية

فرعي ولمدرجة الكمية  مجاللكل ممقياس لأن مؤشرات ثبات التجزئة النصفية  (83من الجدول ) يالحظ
(، وىي 6,868إلى  6,65د تطبيق معادلة التصحيح )بين بعوتراوحت كانت جميعيا دالة إحصائيًا 

إن مؤشرات ثبات (، 6,65اللة االفتراضي )معامالت ثبات عالية ومرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى الد
 وتؤسسو عمومًا.مقياس التوصل إلييا تدعم ثبات ال التجزئة النصفية التي تم

ثبات التي تظير عينة الصدق والمن نتائج التطبيق عمى  كرنباخ(: -ثبات التساق الداخمي )ألفا  -*
فرعي ولمدرجة الكمية وفق  مقياس لكل مجالملثبات االتساق الداخمي  ( السابق ُحسب2في الجدول )
 ( التالي:84رنباخ(، وذلك كما يظير الجدول )ك -معادلة )ألفا
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 ثبات التساق الداخمي (14)الجدول 
 ستوى التمثيل المعرفي لممعموماتم مقياسل

 كرنباخ( -قيمة )ألفا البنودلدد  البعد الفرلي
 2,692 5 الحتفاظ
 2,643 5 المعنى

 2,764 5 الربلط والشتقاق
 2,76 5 التوليف

 2,748 5 المرونة العقمية المعرفية
 2,671 25 الدرجة الكمية

مقياس عند ملكرنباخ(  -أن مؤشرات ثبات االتساق الداخمي وفق معادلة )ألفا (84الجدول ) منيالحظ 
(، وىي 6,764إلى  6,643ة إحصائيًا وتراوحت بين )دالفرعي ولمدرجة الكمية كانت جميعيا كل مجال 

إن مؤشرات الثبات (، 6,65اللة االفتراضي )معامالت ثبات عالية ومرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى الد
 ويؤسسو عمومًا.مقياس ثبات ال ما بينيا، مما يدعمداخميًا فيمجاالت المقياس ىذه تشير إلى اتساق 

ق والثبات التي تظير في الجدول عينة الصدعمى مقياس التم إعادة تطبيق  ثبات إلادة التلطبيق: -*
، سب معامل االرتباط بين التطبيقين( يومًا من انتياء التطبيق األول، ثم حُ 84( السابق بعد مرور )2)

 ( التالي:85وذلك كما يظير الجدول )
 تمثيل المعرفي لممعموماتلمستوى امقياس ثبات إلادة التلطبيق ل (15)الجدول 
 معامل ثبات اإللادة   م العدد )ن( الفرلي المجال

 الحتفاظ
 التلطبيق األول

122 
3,11 2,78 

2,92 
 2,28 3,49 التلطبيق الثاني

 المعنى
 التلطبيق األول

122 
2,97 2,59 

2,87 
 2,17 3,87 التلطبيق الثاني

 والشتقاقالربلط 
 التلطبيق األول

122 
2,17 2,28 

2,859 
 2,69 3,55 التلطبيق الثاني

 التوليف
 التلطبيق األول

122 
2,19 2,37 

2,768 
 2,19 4,81 التلطبيق الثاني

 المرونة العقمية المعرفية
 التلطبيق األول

 
3,87 2,39 

2,791 
 2,2 4,25 التلطبيق الثاني

 الدرجة الكمية
 األولالتلطبيق 

122 
14,31 2,733 

2,779 
 1,49 19,97 التلطبيق الثاني
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فرعي ولمدرجة الكمية مجال لكل مقياس لاتطبيق أن مؤشرات ثبات إعادة  (85الجدول ) منيالحظ 
(، وىي معامالت ثبات عالية ومرتفعة 6,92إلى  6,768يا دالة إحصائيًا وتراوحت بين )كانت جميع

مقياس ثبات ىذه تشير إلى ثبات الالإن مؤشرات (، 6,65اللة االفتراضي )الدودالة إحصائيًا عند مستوى 
مقياس الحالية(، مما يدعم ثبات ال)موضوع الدراسة التمثيل المعرفي لممعمومات عبر الزمن في قياس سمة 

 ؤسسو عمومًا.وي
تم التوصل ، وفق الخطوات السابقةمقياس البعد أن تم التحقق من صدق وثبات  :المقياستعيير  -*

مقياس بحساب المدى الكمي ال تم تعيير، و وبعد إجراء التعديالت التي طرأت عميوإلى الصورة النيائية ل
 وطول الفئة وفق المعادلة التالية:

 أدنى درجة( –المدى الكمي = )ألمى درجة 
 وبالتعويض فإن:

(25 -  = )25 
 لدد المجالت( ÷الكمي  مدىلطول الفئة = )ال

 :فإن وبالتعويض
(25 ÷ 5 = )5 

 (64، ص2665)المنيزل وغرايبة، 
( تقسيم مستويات التقدير الوصفي لألداء عمى مقياس مستوى التمثيل المعرفي 86ويظير الجدول )
 لمدرجة الكمية كما يمي:

 (16الجدول )
 التقدير الوصفي لألداء لمى مقياس مستوى التمثيل المعرفي لممعموماتدرجات 

 التقدير الوصفي لألداء الدرجة الخام
 متخمف وشديد (5إلى  )من 
 ضعيف (12إلى  6)من 
 متوسلط (15إلى  11)من 
 لادي (22إلى  16)من 
 متفوق (25إلى  21)من 

التمثيل المعرفي لممعمومات تنمية مستوى م لمى الستراتيجيات المعرفية لقائبرنامج التدريبي الال -2
 :1)إلداد الباحثة( القرائي الفهمة صعوبات تعمم ذلدى تالم
معظم من اليدف العام واألىداف الفرعية لمدراسة الحالية، ويغّطي  انطالقاً البرنامج التدريبي ُصّمم 

مجاالت التمثيل المعرفي لممعمومات لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى تالمذة صعوبات التعمم من مستوى 
امج بعدة مراحل ُمخّططة وُمنّظمة بدقة وفق األصول العممية وقد مّر تصميم البرنالصف الرابع األساسي، 

                                                           

 لطلال  لمى جمسات البرنامج التدريبي.لال (6يمكن العودة إلى الممحق ) -1
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فيم ال، وصعوبات لبناء وتصميم البرامج التدريبية والعالجية لتجاوز صعوبات التعمم األكاديمية عموماً 
 عمى وجو الخصوص، وىذه المراحل ىي:القرائي 
 :أهداف البرنامج -أ

لممعمومات لتجاوز مشكالت الفيم القرائي لدى تالمذة تنمية مستوى التمثيل المعرفي  :الهدف العام
 .من مستوى الصف الرابع لمتعميم األساسي الصف الرابع األساسي من ذوي صعوبات التعمم

 :األهداف الفرلية
 ستماع والتركيز التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.اال ميارةتنمية  -
 خمف ميارات الفيم القرائي.ميارة جمع وتمخيص المعمومات التي تقف تنمية  -
 ميارة االستيعاب التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.تنمية  -
 ميارة صياغة وطرح األسئمة التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.تنمية  -
 ميارة صياغة األفكار التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.تنمية  -
 ميارات الفيم القرائي.ميارة االستنتاج التي تقف خمف تنمية  -
 ميارة التقييم التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.تنمية  -
 ميارة التنظيم الذاتي لممعرفة التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.تنمية  -

 باع الخطوات التالية:تّ با المجالت الخاصة المتضمنة في البرنامج -ب
المعممين الصادرة عن وزارة التربية السورية لمصف )الرابع من تحميل مضمون كتب القراءة وأدّلة  -

 التعميم األساسي(.
برامج  الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(، ونتائجيا الميدانية وما تتضّمنو من مضمون تحميل -

القرائي لدى ميارات التمثيل المعرفي لممعمومات التي تقف خمف ميارات الفيم تدريبية وعالجية لتنمية 
 .8تالمذة صعوبات التعمم

االستماع والتركيز، جمع وتمخيص لميارات التمثيل المعرفي لممعمومات )حصر المجتمع األصمي  -
المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، صياغة األفكار، االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي 

 .لدى تالمذة صعوبات التعمم( التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي لممعرفة
                                                           

 :الدراسات التاليةلسيما  -1
، بحث منشور في المجمة المصرية لمدراسات أثر الحتفاظ والشتقاق لمى كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات لدى لطالب المرحمة الجامعية(: 2668شمبي، أمينة إبراىيم ) -

 (، مصر.888 -89(، ص )29(، العدد )88النفسية، المجمد )
التمثيل المعرفي ولالقته بأساليب التعمُّم والتفكير لدى لطمبة المرحمة اإللدادية، بحث منشور في مجمة كمية التربية (: 2682القيسي، طالب ناصر وعبد الخالق، أماني ) -
 معة بغداد، العراق.(، جا978 -948(، ص )4(، العدد )23، المجمد )لمبنات
ي فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالميذ الصف السادس البتدائي ذوي صعوبات التعمُّم ف(: 2668محمد، عادل عبد اهلل ) -

 (، جامعة الممك سعود، الرياض، المممكة العربية السعودية.2668/ 87/4 -85معية(، تاريخ )، الندوة العممية تحت عنوان )عمم النفس وقضايا التنمية الفردية والمجتالفهم القرائي

- Miller, P., & Kupfermann, A. (2009). The role of visual and phonological representations in the processing of written words by readers 

with diagnosed dyslexia, evidence from a working memory task, USA. 
- Wise, J., Sevcik, R., Morris, R., Lovett, M., & Wolf, M. (2007). The Relationship Among Receptive and Expressive Vocabulary, 

Listening Comprehension, Pre-Reading Skills, Word Identification Skills, and Reading Comprehension by Children With Reading 
Disabilities Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Vol (50), August, pp.1093–1109, USA. 
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لقياسيا التي يسعى البرنامج التدريبي عريف اإلجرائي لميارات التمثيل المعرفي لممعمومات الت -
 .لدى تالمذة صعوبات تعمم الفيم القرائيوتنميتيا 

 المراد تنميتياالتمثيل المعرفي لممعمومات وعينة من ميارات الفيم القرائي ميارات انتقاء عينة من  -
عتبار ، مع األخذ بعين االمستوى الصف الرابع من التعميم األساسيلتناسب دى تالمذة صعوبات التعمم ل

 .(التجريبية والضابطة) فراد المجموعتيننتائج القياس القبمي أل
من جية، واختيار المحتوى العممي المحتوى العممي لميارات التمثيل المعرفي لممعمومات اختيار  -

االستراتيجيات التدريسية النصوص(، وتعيين  -الفقرات  –الجمل  –القرائي )الكممات  لميارات الفيم
 .التدريسي بعناية لتحقيق اليدف العام واألىداف الفرعية لمبرنامجة، وتوظيفيا وتعريفيا بدقليا المناسبة 

بعد لمبرنامج التدريبي  تنظيم الصورة األولىقامت الباحثة ب :وتحكيمه بصورته األولىالبرنامج  -ج
االطالع عمى األدب النظري المتعمق بميارات التمثيل المعرفي لممعمومات السيما نظرية معالجة 

ومارزانو (، Piaget) بياجيهوبعض اآلراء الواردة في نظرية  (،Sternbergلستيرنبرج )المعمومات 
المعنى وأسموب بناء (، Guilford) لجيمفورد(، ونموذج التكوين العقمي Marzano et Al) نوآخري

ميارات التنظيم الذاتي ، و (Donna Ogle) دونا أوجلل (Know Want Learned- KWLالمعرفي )
(، كما تم العودة إلى بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية القائمة Beyer) بايرلممعرفة التي اقترحيا 

لممعمومات التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي لدى تالمذة عمى تنمية ميارات التنظيم الذاتي المعرفي 
صعوبات التعمم، وذلك لحديد الخمفية النظرية لمبرنامج واألساليب التي يمكن استخداميا، كما اعتمد 

 البرنامج عمى األساليب اإلجرائية التالية:
مع األخذ باالعتبار ما  معيم،صعوبات التعّمم، والرغبة في العمل تالمذة اتخاذ موقف إيجابي نحو  -

 .بينيم من فروق فردية
 متابعة عممية التعمُّم بالوسائل التعميمية المختمفة. -
 يتدربون من خاللو عمى ميارات ذات فائدة تناسب مستوى قدراتيم اً منزلي اً واجبالتالميذ إعطاء  -

 .العقمية والمعرفية
 ام أساليب التقويم المستمر.االىتمام باألسئمة التي تثير التفكير، واستخد -
 .بفرص كافية لممارسة ما تعمموه مموسة في التدريب، وتزويد التالميذاالعتماد عمى األشياء الم -
 استخدام التغذية الراجعة اإليجابية، وربط التعميم السابق بالتعميم الالحق. -
 يمي.ضبط الموقف التعمتعزيز التعمم الذاتي أثناء التدريب مع الحرص عمى  -
 تجزئة الميام المركبة إلى خطوات صغيرة. -
وتوفير بيئة تعميمية مناسبة حتى يظير تمميذ صعوبات التعمم  أسموب العمل الجماعياستخدام  -

 .استعداداتو الكامنة
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كما لجأت الباحثة إلى استخدام العديد من األساليب التي أوضح التراث النظري والدراسات السابقة 
فعاليتيا في تحسين ميارات التنظيم الذاتي المعرفي ومنيا )أسموب النمذجة، طرح األسئمة، التعمم 

ار والمناقشة، بناء المعنى المعرفي(، كما اعُتمد األسموب المباشر لتعميم ميارات التنظيم التعاوني، الحو 
 الذاتي لممعرفة من خالل مجموعة من خطوات متدرجة ىي:

 
 

 ( جمسة تدريبية26) ليضمّ البرنامج التدريبي بصورتو األولى بعد ىذه الخطوات قامت الباحثة بتصميم و 
جراءات التطبيق، واستراتيجيات التدريس، والوسائل التعميمية، ومحتوى كل األىداف، ذلك من حيث و  وا 

( 5)بي بعرضو عمى البرنامج التدري صدق محتوىتم التحقق من ، وقد ..إلخجمسة، وزمن التطبيق
، تمياراوعددىا، وما تتضّمنو من  بيدف بيان مالحظاتيم عن مدى مالءمة جمسات البرنامج 8ينمحّكم

جراءات تطبي من حيث المعنى والمغة، ومدى مالءمة وسائل التعميم، واستراتيجيات التدريس، وكفاية  قيةوا 
لمستوى القدرات العقمية والنمائية رنامج التدريبي من جية، و زمن التطبيق لميدف العام واألىداف الفرعية لمب

مستوى الصف الرابع األساسي( الفيم القرائي من والمعرفية ألفراد الفئة المستيدفة )تالمذة صعوبات تعمم 
 من جية أخرى.

وقّدم المحّكمون مالحظاتيم التي بّينوا فييا ضرورة إضافة جمسة في بداية البرنامج التدريبي يشارك 
ولضمان مشاركتيم  ،لغاية التييئة العامة ألفراد المجموعة التجريبية يا أولياء األمور إلى جانب المعممةفي

تقميص عدد الجمسات التدريبية التالية، كما اقترح المحّكمون التدريبية لجمسات اإليجابية والفاعمة في ا
مسة الواحدة ضمن الجالسموكية ىداف بعض األ ضممسة من خالل ( ج26( جمسة بداًل من )87لتصبح )

السموكية األخرى، وزيادة ، وتفصيل الشرح في خطوات تنفيذ بعض األىداف جمسة واحدةوتنفيذىا ضمن 
المستخدمة في التدريبات المواد المقروءة زيادة عدد دقيقة(، و  66دقيقة إلى  45مدة تنفيذ كل جمسة من )

، وتبديل بعض االستراتيجيات التدريسية وتعديل تطبيق نصوص( -فقرات  –جمل  –)كممات واالمتحانات 
 .يةلصفاتصبح أكثر مالءمة لمفئة العمرية/بعضيا اآلخر، ل

 لي:( التا87يظير الجدول )( جمسة تدريبية موزعة كما 87الذي ضّم ) :لصورة النهائية لمبرنامجا -د
 توزيع جمسات البرنامج التدريبي بصورته النهائية( 17الجدول )

 لنوان الجمسة
لدد 
 الجمسات

مدة 
 تاريخ التنفيذ الجمسة

البرنامج أىداف ب يمتعريفوالباحثة، و  المجموعة التدريبيةفراد التعارف بين أ
 27/1/2215 ( دقيقة45) 1 .لتدريبي العامة والخاصة )بحضور أولياء األمور(ا

 29/1/2215 ( دقيقة45) 1 التطبيق القبمي

 1/2/2215 ( دقيقة66) 2 تنمية ميارة االستماع والتركيز التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.
 3/2/2212 ( دقيقة66)

                                                           

 مين واختصاصاتهم العممية.المحكل السادة ال  لمى أسماء لطل ( لال2كن العودة إلى الممحق )يم -1

تقييم الميارة       توضيح كيفية أداء الميارة      مراجعة خطوات أداء الميارة       الممارسة المواجية 
 لمميارة      الممارسة المستقمة      المراجعة الختامية.
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 5/2/2215 ( دقيقة66) 2 جمع وتمخيص المعمومات التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي. تنمية ميارة
 8/2/2215 ( دقيقة66)

 12/2/2215 ( دقيقة66) 2 تنمية ميارة االستيعاب التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.
 12/2/2215 ( دقيقة66)

 15/2/2215 ( دقيقة66) 2 ميارات الفيم القرائي.تنمية ميارة صياغة وطرح األسئمة التي تقف خمف 
 17/2/2215 ( دقيقة66)

 19/2/2215 ( دقيقة66) 2 تنمية ميارة صياغة األفكار التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.
 22/2/2215 ( دقيقة66)

 24/2/2215 ( دقيقة66) 2 تنمية ميارة االستنتاج التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.
 26/2/2215 ( دقيقة66)

 1/3/2215 ( دقيقة66) 2 تنمية ميارة التقييم التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.
 3/3/2215 ( دقيقة66)

 5/3/2215 ( دقيقة66) 2 تنمية ميارة التنظيم الذاتي لممعرفة التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي.
 12/3/2215 ( دقيقة66)

 11/3/2215 ( دقيقة45) 1 البعدي المباشرالتطبيق 
 14/4/2215 ( دقيقة45) 1 التطبيق البعدي التتبعي

 :الدراسة واإلجراءات المتلبعة في اختيارها لينة -رابعاً 
د مسبقًا مواصفات حدّ التي تُ المقصودة،  (دةالعينة المقيل )ىي من نوع تعريف لينة الدراسة:  -1

ذين يجب أن تتضّمنيم العينة، وبذلك ال تكون المشكمة في الحصول عمى عدد كاٍف ال األفرادوخصائص 
نما المشكمة تكمن في أفراد امن  الحصول عمى أفراد ليم مواصفات معينة تنسجم مع لمجتمع األصمي، وا 

 (.72، ص8986حث )الزراد ويحيى، ض الباغر أ
من الفئة وتمميذة ( تمميذًا 86تكونت عينة الدراسة الحالية من ) خلطوات تشخيص لينة الدراسة: -2

 8، موزعة بالتساوي )من التعميم األساسيرابع ( سنة التي تقابل الصف ال9.88إلى  9العمرية بين )
تم و الفيم القرائي، صعوبات مستويات متعددة من من يعانون ملمعينة الضابطة(  8 لمعينة التجريبية،

الدليل التشخيصي واإلحصائي وفق األسس والمعايير الواردة في أفراد كال المجموعتين  تشخيص
لمتعميم ، اختيروا من مدرستين (DSM-IV-TR 2000لالضطرابات العقمية الطبعة الرابعة المعدلة )

 (:88مدينة دمشق كما ُيظير الجدول )األساسي في محافظة 
 التجريبية والضابلطةأفراد المجمولتين منها  المدارس التي ُسحب (18)الجدول 

 العينة العنوان المدرسة
المرحلة 

 التعليمية

 الجنس
 المجموع

 إناث ذكور

 8 صفر 8 صف رابع تجريبية مزة فيال ت –دمشق  ابن زهر األندلسي
 8 1 7 صف رابع ضابلطة مزة فيالت –دمشق  ابن كثير الدمشقي

 16 1 15 المجمو 

 باتّباع اإلجراءات التشخيصية التالية:ابطة( المجموعتين )التجريبية، الض وتم تشخيص تالمذة
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- 2684)الذكور واإلناث( في الفصل األول من العام الدراسي ) الرابعأعداد تالمذة الصف  حصر -أ
ة في شعب 2( شعب دراسية )4( تمميذًا وتمميذًة، موزعين ضمن )824(، وبمغ عددىم اإلجمالي )2685

 (.ة في مدرسة ابن كثير الدمشقيشعب 2 زىر االندلسي،مدرسة ابن 
مغة العربية )القراءة واإلمالء( الادة إلى سجالت المحصالت الدراسية )الشفيية والكتابية( لم العودة -ب

 (2684 - 2683لمعام الدراسي  المدّونة )من الصف الثالث الفصل الثانيرابع لجميع تالمذة الصف ال
دراسية واحدة  سنةقبل  لدييم منمغة العربية ضعف تحصيل ال التالميذ الذين يعانون منمميذ، وفرز لكل ت

إلى صفر درجة( وبمغ عددىم  4الذين تراوح متوسط درجاتيم )من  الدراسية، حيث اختير وفق السجالت
 إناث(. 88ذكور،  28( تمميذًا )32اإلجمالي )

تخمف عقمي، أو إعاقة حركية وذلك بالعودة إلى ألي إعاقة حسية، أو )محّك االستبعاد( تطبيق  -ج
 اتميذتممن ال( 2السجالت الصحية لمتالميذ ومن خالل المالحظة المباشرة، وبعد التصفية تم استبعاد )

ذكور،  28( تمميذًا )36، وما تبّقى ىو )متوسطة وفق السجالت الصحيةاإلناث يعانين من إعاقة سمعية 
 إناث(. 9

، حيث فقلطعمى ما تبّقى من ىؤالء التالميذ ( 8998الفيم القرائي لألطفال )عجاج اختبار تطبيق  -د
حيث إناث( ثبت من خالل التطبيق أنيم من ذوي التحصيل المرتفع،  5ذكور،  3( تالميذ )8تم استبعاد )

 (22بمغ عددىم )ىؤالء التالميذ ، وما تبّقى من فما فوق( درجة 92)حصموا عمى عالمات أعمى من 
 .فما دون( درجة 68من )إناث( حصموا عمى درجات دون المتوسط  4ذكور،  88) تمميذًا وتمميذة

ق وف فقلطتطبيق اختبار الذكاء )المصفوفات المتتابعة لرافن( عمى ما تبّقى من ىؤالء التالميذ  -ه
متوسط عمى إناث( حصموا عمى درجات دون ال 8ذكور،  2)( تالميذ 3حيث تم استبعاد ))محّك التباعد(، 

تمميذًا وتمميذة  (89)قى من التالميذ بمغ وما تب، (انحراف معياري دون المتوسلط 2إلى  1)من  االختبار
 .إنحراف معياري فوق المتوسلط( 2إلى  1من إناث( حصموا عمى درجات فوق المتوسط ) 3ذكور،  86)

التمثيل المعرفي مستوى مقياس باستخدام تمثيل المعرفي العمميات صعوبات  محكّ تطبيق  -و
ن من أي صعوبات إناث( ال يعانو  2ذكور،  8ميذ )تال( 3حيث تم استبعاد ) ،لممعمومات )إعداد الباحثة(

ولمدرجة مجاالت المقياس من  فرعيمجال عمى عالمات مرتفعة في كل  حصموا، ىذه العمميات في
وما تبّقى من العينة ىو ، مقياس( درجة وفق معايير ال23إلى  85الخام بين ) ، وتراوحت درجاتيمالكمية

 .درجات( 86إلى  3الخام )بين  كانت درجاتيمإناث(  8ذكور،  85) ( تمميذاً 86)
حصموا عمى أقّل التقديرات وفق محّكات  ( تمميذًا وتمميذة، ممن86في المحّصمة النيائية تبّقى ) -ز
لمعينة الضابطة  (8)، مدرسة زىر األندلسيمن لمعينة التجريبية  (8يص السابقة، ُقّسموا بالتساوي )التشخ

 .ابن كثير الدمشقيمن مدرسة 
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 الدراسة )التجريبية والضابلطة(: تجانس مجمولتي -3
متغيرات  في (والضابطة ،التجريبية) الية تم التحقق من تجانس المجموعتينلضبط متغيرات الدراسة الح

( باستخدام لألطفال، مستوى التمثيل المعرفي لممعموماتفيم القرائي ميارات ال)العمر، درجة الذكاء، 
قبل لعينتين مستقمتين، لتحديد مقدار الفروق بين المجموعتين  (Man Whiteneyمان ويتني )معادلة 

تطبيق البرنامج التدريبي، وتعيين مدى التجانس في تمك المتغيرات التي يمكن أن تتأثر بالبرنامج التدريبي 
 :(89)كما ُيظير الجدول 

 (Man Whiteney)تجانس المجمولتين التجريبية والضابلطة وفق معادلة ( 19الجدول )
 (العمر، درجة الذكاء، مهارات الفهم القرائي لأللطفال، مستوى التمثيل المعرفي لممعموماتفي متغيرات )

 متغير العمر
 الدللة (U) مجمو  الرتب متوسلط الرتب نحراف معياريا المتوسلط العدد )ن( العينة

 77 9,62 2,23566 9,875 8 العينة التجريبية
1,234 2,382 

 59 7,38 2,25877 9,875 8 العينة الضابلطة
 اختبار الذكاء )رافن(

 الدللة (U) مجمو  الرتب متوسلط الرتب نحراف معياريا المتوسلط العدد )ن( العينة
 74 9,25 9,23861 129,38 8 العينة التجريبية

2,655 2,574 
 62 7,75 8,45154 127,5 8 العينة الضابلطة

 (1998اختبار مهارات الفهم القرائي لأللطفال )لجاج 
 الدللة (U) مجمو  الرتب متوسلط الرتب نحراف معياريا المتوسلط العدد )ن( الدرجة الكمية
 82 12,25 6,62786 85,75 8 العينة التجريبية

1,477 2,161 
 54 6,75 11,225 77,5 8 العينة الضابلطة

 مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات )إلداد الباحثة( مقياس
 الدللة (U) مجمو  الرتب متوسلط الرتب نحراف معياريا المتوسلط العدد )ن( الدرجة الكمية
 62,22 7,75 2,295 7,125 8 العينة التجريبية

2,64 2,574 
 74,22 9,25 1,69 7,5 8 العينة الضابلطة
كانت غير داّلة إحصائيًا بالنسبة لمتغيرات  (U) مان ويتني( أن جميع قيم 89الجدول ) ُيالحظ من

ى (، إذ كان مستو فيم القرائي لألطفال، مستوى التمثيل المعرفي لممعموماتميارات الالعمر، درجة الذكاء، )
لممجموعة واالنحرافات المعيارية متوسطات ال(، كما ُيالحظ أن 6,65الداللة ليا جميعًا أكبر من )

ممجموعة ة لواالنحرافات المعياريمتوسطات ممساوية تقريبًا لالتجريبية قبل تطبيق البرنامج التدريبي 
الضابطة بالنسبة لكل متغير من المتغيرات السابقة، وجميع تمك القيم تشير إلى أنو لم تالحظ فروق داّلة 

تان قبل ا نقبل القول بأن العينتين )التجريبية، والضابطة( متجانسإحصائيًا بين المجموعتين، مما يجعمن
 تطبيق البرنامج التدريبي.



 

 

 الفصل الخامس
 (ومناقشة نتائج الدراسة ومقترحاتهاعرض )
 .الدراسة فرضياتالمعالجة اإلحصائية ل -أولا 
 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها. -ثانياا 
 الدراسة. مقترحات -ثالثاا 
 بحوث مقترحة. -رابعاا 
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 تمهيد: -
 المعالجة اإلحصائية لمفرضيات واإلجابة عن تساؤالت الدراسة ليةلمدراسة الحا الفصل الخامس يتناول

ن أفراد المجموعتين )التجريبية، عية بيلمقارنات القبمية والبعدية المباشرة والبعدية التتب  من خالل إجراء ا
، ثم االنتقال إلى مناقشة النتائج وتفسيرىا في ضوء الواقع الميداني لمدراسة الحالية وفي ضوء الضابطة(

 .قترحةالبحوث الم  ة من التوصيات وعدد من تقديم مجموعنتائج الدراسات السابقة، و 
 :معالجة اإلحصائية لفرضيات الدراسةال -أولً 

( بين 0,5,: ل يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى دللة )الفرضية الرئيسية األولى -1
متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي المباشر وفق أدائهم عمى مقياس 

 مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.
لمجموعتين مستقمتين،  (Man Whiteneyمان ويتني ) خدام معادلةوالختبار ىذه الفرضية تم است

عمى  البعدي المباشروالضابطة في التطبيق التجريبية  لمجموعتينبين متوسطات رتب االتي تحسب الفرق 
 (:02ي ظير الجدول )كما  مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية مقياس

 ألولىاالرئيسية لمفرضية  ةاإلحصائي لمعالجةا نتائج( ,0الجدول )

 المجال
العدد 
 ع م )ن(

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الدللة (U) الرتب

حجم 
 األثر

 الحتفاظ
 ,,0, ,,0, 0517, 00375 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي

004,1 ,0,16 67% 
 ,,080 ,,40 0744, 40375 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 المعنى
 ,,0, ,,0, 0534, ,,00 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي

00585 ,0,1 61% 
 ,,360 405 0534, 405 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 الربط والشتقاق
 ,,0, ,,0, 0353, 10875 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي

00549 ,0,11 69% 
 ,,360 405 0905, ,,40 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 التوليف
 ,,0, ,,0, 064, 10875 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي

00714 ,0,,7 50% 
 ,,360 405 0517, 40605 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 العقمية المعرفية المرونة
 ,,0, ,,0, 07,7, 10175 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي

00598 ,0,,9 69% 
 ,,360 405 0834, 40105 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 الدرجة الكمية
 ,,0, ,,0, 10706 90875 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي

50507 ,0,,, 78% 
 ,,360 405 00615 010605 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

التجريبية  حصائيًا بين متوسطات رتب المجموعتينإ ةق دال  و فر ( ظيور 02ي الحظ من الجدول )
مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مقياس البعدي المباشر في أدائيم عمى والضابطة في التطبيق 
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موجبة بالنسبة لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية،  (Uكانت جميع قيم )، حيث مجال فرعي ولمدرجة الكمية
تويات داللة ( عمى التوالي، عند مس50507( )00598( )00724( )00549( )00585( )00422وبمغت )

( وىي جميعيا أصغر من مستوى الداللة 20222( )20229( )20227( )20222( )2022( )20226)
(، مما يشير إلى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر، ومما سبق 2025)

ال  إحصائيًا عند يوجد فرق د :ونقبل الفرضية البديمة ليا والتي تقول األولىفإننا نرفض الفرضية الرئيسية 
ي المباشر ( بين متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعد2025مستوى داللة )

، حيث كان مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية وفق أدائيم عمى مقياس
 .الفرق لصالح المجموعة التجريبية

( بين 0,5,: ل يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى دللة )الرئيسية الثانية الفرضية -0
متوسطات رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي المباشر وفق أدائهم عمى مقياس 

 مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.
لمعينة الواحدة، والتي تحسب  (Wilcoxonويمكوكسون ) معادلةوالختبار ىذه الفرضية تم استخدام 

مستوى  مقياسعمى  بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي المباشرالفرق 
 (:02ي ظير الجدول )كما  التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية

 لثانيةا الرئيسيةلمفرضية  ةاإلحصائي لمعالجةنتائج ا (01الجدول )

العدد  المجال
متوسط  ع م )ن(

 الرتب
مجموع 
حجم  الدللة (Z) الرتب

 األثر
 الحتفاظ

 تجريبية تطبيق قبمي الالعينة 
8 

1005 ,0886 ,0,, ,0,, 
00555 ,0,11 80% 

 36 405 0744, 40375 تجريبية تطبيق بعديالالعينة 
 المعنى

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

10375 ,0517 ,0,, ,0,, 
00588 ,0,1 79% 

 36 405 0534, 405 العينة التجريبية تطبيق بعدي
 الربط والشتقاق

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

1005 ,0460 ,0,, ,0,, 
00539 ,0,11 8,% 

 36 405 0905, ,,40 العينة التجريبية تطبيق بعدي
 التوليف

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

1075 10,35 ,0,, ,0,, 
00536 ,0,11 83% 

 36 405 0517, 40605 العينة التجريبية تطبيق بعدي
 العقمية المعرفية المرونة

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

105 ,0755 ,0,, ,0,, 
00539 ,0,11 77% 

 36 405 0834, 40105 العينة التجريبية تطبيق بعدي
 الدرجة الكمية

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

70105 00095 ,0,, ,0,, 
00533 ,0,11 70% 

 36 405 00615 010605 العينة التجريبية تطبيق بعدي
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إحصائيًا بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في  ةق دال  و فر ظيور ( 02ول )ي الحظ من الجد
مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال  مقياسالتطبيقين القبمي والبعدي المباشر في أدائيم عمى 

ل فرعي ولمدرجة الكمية، وبمغت لكل مجابالنسبة  دالة (Zقيم )كانت جميع ، حيث فرعي ولمدرجة الكمية
داللة عند مستويات عمى التوالي، ( 00533)( 00539( )00536)( 00539)( 00588( )00555)
أصغر من مستوى الداللة ىي جميعيا و ( 20222( )20222( )20222( )20222( )2022( )20222)
نرفض الفرضية ومما سبق فإننا ، طبيق البعدي المباشرلصالح التوق فر وجود شير إلى مما ي(، 2025)

( بين 2025ال  إحصائيًا عند مستوى داللة )يوجد فرق د: التي تقولليا ونقبل الفرضية البديمة  الثانية
مستوى  مقياسمتوسطات رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي المباشر في أدائيم عمى 

التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية، حيث كان الفرق لصالح التطبيق البعدي 
 .المباشر

( بين 0,5,: ل يوجد فرق داّل إحصائيًا عند مستوى دللة )الثالثة الرئيسيةالفرضية  -0
متوسطات رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي التتبعي وفق أدائهم عمى 

 مقياس مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية.
، والتي تحسب لمعينة الواحدة (Wilcoxonويمكوكسون ) الفرضية تم استخدام معادلةوالختبار ىذه 

مقياس عمى والبعدي التتبعي  البعدي المباشر ينفي التطبيقالتجريبية  ةلمجموعبين متوسطات رتب االفرق 
 (:00ي ظير الجدول )كما  مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية

 

 لثالثةا الرئيسيةلمفرضية  ةاإلحصائي لمعالجةنتائج ا( 00الجدول )

العدد  المجال
 )ن(

متوسط  ع م
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(Z) حجم  الدللة
 األثر

 الحتفاظ
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
40375 ,0744 ,0,, ,0,, 

00,, ,045 4% 
 ,,1,0 005 0353, 40875 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 المعنى
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
405 ,0534 ,0,, ,0,, 

10730 ,083 3% 
 ,,60 ,,00 0353, 4087 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 الربط والشتقاق
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
40,, ,0905 ,0,, ,0,, 

00,, ,046 16% 
 ,,1,0 005 0755, 405 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 التوليف
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
40605 ,0517 ,0,, ,0,, 

10,, ,0317 5% 
 ,,10 ,,10 0460, 4075 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 العقمية المعرفية المرونة
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
40105 ,0834 ,0,, ,0,, 

,0,,, 10,,, % 
 ,,0, ,,0, 0834, 40105 التجريبية تطبيق تتبعيالعينة 
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 الدرجة الكمية
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
010605 00615 ,0,, ,0,, 

00064 ,004 9% 
 01 305 10885 030105 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 

 

في التجريبية  ةالمجموعحصائيًا بين متوسطات رتب إ ةق دال  و فر ظيور عدم ( 00ي الحظ من الجدول )
مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات مقياس أدائيم عمى  والبعدي التتبعي وفقالبعدي المباشر التطبيقين 

ال فرعي بالنسبة لكل مجغير دالة كانت  (Zأن جميع قيم )، حيث لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية
عمى التوالي، عند ( 00064( )20222( )2022( )0022( )20730)( 0022)وبمغت ولمدرجة الكمية، 
كبر من التي ىي جميعيا أ، (2004( )20222( )20327( )2046( )2083( )2045)مستويات الداللة 
دالة إحصائيًا في التطبيقين البعدي ق و فر عدم وجود (، وجميع تمك القيم تشير إلى 2025)مستوى الداللة 

مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات  مقياس ي وفق أداء المجموعة التجريبية عمىالمباشر والبعدي التتبع
 .لثةالرئيسية الثاقبل الفرضية لمدرجة الكمية، ومما سبق فإننا نو لكل مجال فرعي 

 

( بين 0,5,داّل إحصائيًا عند مستوى دللة )ل يوجد فرق  :الرئيسية الرابعةالفرضية  -4
والضابطة في التطبيق البعدي المباشر وفق أدائهم عمى اختبار التجريبية  متوسطات رتب المجموعتين

 .الفهم القرائي لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية
لمجموعتين مستقمتين،  (Man Whiteneyمان ويتني ) والختبار ىذه الفرضية تم استخدام معادلة

 البعدي المباشروالضابطة في التطبيق التجريبية  بين متوسطات رتب المجموعتينوالتي تحسب الفرق 
 (:03ي ظير الجدول )كما  لكل مجال فرعي ولمدرجة الكميةاختبار الفيم القرائي عمى 

 

 عةلراباالرئيسية لمفرضية  ةاإلحصائي لمعالجةنتائج ا( 03الجدول )

 المجال
العدد 
 ع م )ن(

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الدللة (U) الرتب

حجم 
 األثر

 الكممةإدراك معنى 
 ,,0, ,,0, 50667 4,087 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي 

00504 ,0,10 73% 
 ,,360 405 00051 59005 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 إدراك معنى الجممة
 ,,0, ,,0, 50853 190605 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي 

00504 ,0,10 74% 
 ,,360 405 00187 35005 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 إدراك معنى النص
 ,,0, ,,0, 0534, 405 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي 

00555 ,0,11 76% 
 ,,360 405 00,7 ,,110 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 إدراك العالقات المغوية
 ,,0, ,,0, 00815 3075 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي 

000,7 ,0,07 78% 
 ,,010 305 10356 70875 8 التجريبية تطبيق بعديالعينة 
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 إدراك المتعمقات المغوية
 ,,0, ,,0, 0886, 1075 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي 

00507 ,0,10 78% 
 ,,360 405 10767 70375 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 الفهم العام أو )الدرجة الكمية(
 ,,0, ,,0, 90841 7,05 8 العينة الضابطة تطبيق بعدي 

00501 ,0,10 76% 
 ,,360 405 70146 10,075 8 العينة التجريبية تطبيق بعدي

التجريبية  حصائيًا بين متوسطات رتب المجموعتينإ ةق دال  و فر ( ظيور 03ي الحظ من الجدول )
مجال فرعي ولمدرجة لكل اختبار الفيم القرائي البعدي المباشر في أدائيم عمى التطبيق  فيوالضابطة 

( 00504دالة بالنسبة لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية، وبمغت ) (Uكانت جميع قيم )، حيث الكمية
( 20220( عمى التوالي، عند مستويات داللة )00502( )00507( )00027( )00555( )00504)
(، 2025) ( وىي جميعيا أصغر من مستوى الداللة20220( )20220( )20207( )20222( )20220)

نا مما يشير إلى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر، ومما سبق فإن
 يوجد فرق دال  إحصائيًا عند: ونقبل الفرضية البديمة ليا والتي تقول نرفض الفرضية الرئيسية الرابعة

البعدي المباشر والضابطة في التطبيق التجريبية  ( بين متوسطات رتب المجموعتين2025مستوى داللة )
، حيث كان الفرق لصالح المجموعة وفق أدائيم عمى اختبار الفيم القرائي لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية

 .التجريبية
( بين 0,5,اّل إحصائيًا عند مستوى دللة )دل يوجد فرق الفرضية الرئيسية الخامسة:  -5

التطبيقين القبمي والبعدي المباشر وفق أدائهم عمى اختبار  فيالمجموعة التجريبية  متوسطات رتب
 .الفهم القرائي لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية
لمعينة الواحدة، والتي تحسب  (Wilcoxonويمكوكسون ) والختبار ىذه الفرضية تم استخدام معادلة

اختبار الفيم عمى  المباشربين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الفرق 
 (:04ي ظير الجدول )كما  لكل مجال فرعي ولمدرجة الكميةالقرائي 

 

 لخامسةا الرئيسيةلمفرضية  ةاإلحصائي لمعالجةنتائج ا( 04الجدول )

العدد  لمجالا
متوسط  ع م )ن(

 الرتب
مجموع 
حجم  الدللة (Z) الرتب

 األثر
 معنى الكممة إدراك

 تجريبية تطبيق قبمي الالعينة 
8 

51050 40,06 ,0,, ,0,, 
00507 ,0,10 73% 

 ,,360 405 00051 59005 تجريبية تطبيق بعديالالعينة 
 معنى الجممةإدراك 

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

000375 30850 ,0,, ,0,, 
00507 ,0,10 74% 

 ,,360 405 00187 35005 العينة التجريبية تطبيق بعدي
 معنى النصإدراك 

 العينة التجريبية تطبيق قبمي 
8 

5075 10581 ,0,, ,0,, 
0035 ,0,11 70% 

 ,,360 405 00,7 ,,110 العينة التجريبية تطبيق بعدي
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 المغوية إدراك العالقات
 العينة التجريبية تطبيق قبمي 

8 
30875 10356 ,0,, ,0,, 

00536 ,0,11 80% 
 ,,360 405 10356 70875 تطبيق بعديالعينة التجريبية 

 المغوية إدراك المتعمقات
 العينة التجريبية تطبيق قبمي 

8 
005 10414 ,0,, ,0,, 

0035 ,0,11 75% 
 ,,360 405 10767 70375 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 (الدرجة الكميةالفهم العام أو )
 العينة التجريبية تطبيق قبمي 

8 
85075 60607 ,0,, ,0,, 

00501 ,0,10 74% 
 ,,360 405 70146 10,075 العينة التجريبية تطبيق بعدي

 

إحصائيًا بين متوسطات رتب المجموعة التجريبية في  ةق دال  و فر ( ظيور 04ي الحظ من الجدول )
، ولمدرجة الكميةلكل مجال فرعي اختبار الفيم القرائي التطبيقين القبمي والبعدي المباشر في أدائيم عمى 

( 00507( )00507)فرعي ولمدرجة الكمية، وبمغت بالنسبة لكل مجال  دالة (Zكانت جميع قيم )حيث 
( 20222( )20220( )20220)تويات داللة عمى التوالي، عند مس( 00502) (0035)( 00536( )0035)
يشير إلى وجود  (، مما2025جميعيا أصغر من مستوى الداللة )وىي ( 20220( )20222)( 20222)

ونقبل الفرضية  الخامسةرئيسية إننا نرفض الفرضية الفروق لصالح التطبيق البعدي المباشر، ومما سبق ف
( بين متوسطات رتب المجموعة 2025ال  إحصائيًا عند مستوى داللة )يوجد فرق د: البديمة ليا والتي تقول

أدائيم عمى اختبار الفيم القرائي لكل مجال فرعي التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي المباشر وفق 
 .، حيث كان الفرق لصالح التطبيق البعدي المباشرولمدرجة الكمية

( بين 0,5,اّل إحصائيًا عند مستوى دللة )دل يوجد فرق  :الرئيسية السادسةالفرضية  -6
التتبعي وفق أدائهم عمى في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المجموعة التجريبية  متوسطات رتب

 .اختبار الفهم القرائي لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية
لمعينة الواحدة، والتي تحسب  (Wilcoxonويمكوكسون ) والختبار ىذه الفرضية تم استخدام معادلة

اختبار عمى والبعدي التتبعي  البعدي المباشرالتجريبية في التطبيقين  بين متوسطات رتب المجموعةالفرق 
 (:05ي ظير الجدول )كما  لكل مجال فرعي ولمدرجة الكميةالفيم القرائي 

 

 لسادسةا الرئيسيةلمفرضية  ةاإلحصائي لمعالجةنتائج ا( 05الجدول )

العدد  المجال
 )ن(

متوسط  ع م
 الرتب

مجموع 
 الرتب

(Z) حجم  الدللة
 األثر

 معنى الكممةإدراك 
 تجريبية تطبيق بعديالالعينة 

8 
59005 00051 005 005 

10705 ,0,84 38% 
 1805 307 0905, 6,05 تجريبية تطبيق تتبعيالالعينة 

 معنى الجممةإدراك 
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
35005 00187 30,, 150,, 

,0433 ,0665 13% 
 ,,010 ,,70 10187 350375 العينة التجريبية تطبيق تتبعي
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 معنى النصإدراك 
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
110,, 00,7 30,, 30,, 

10,,, ,0,,, 30% 
 ,,30 105 0517, 1,0605 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 إدراك العالقات المغوية
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
70875 10356 ,0,, ,0,, 

00101 ,034 36% 
 ,,150 ,,30 107,7 8075 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 إدراك المتعمقات المغوية
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
70375 10767 ,0,, ,0,, 

00,6 ,039 36% 
 ,,150 ,,30 10597 80605 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 الفهم العام أو )الدرجة الكمية(
 العينة التجريبية تطبيق بعدي

8 
10,075 70146 60,, 60,, 

10680 ,0,90 00% 
 ,,3,0 4009 3048 103088 العينة التجريبية تطبيق تتبعي

 

موعة التجريبية في إحصائيًا بين متوسطات رتب المج ةق دال  و فر ظيور عدم ( 05ي الحظ من الجدول )
لكل مجال فرعي ولمدرجة اختبار الفيم القرائي في أدائيم عمى والبعدي التتبعي البعدي المباشر التطبيقين 

 بالنسبة لكل مجال فرعي ولمدرجة الكمية، وبمغتكانت غير دالة  (Zأن جميع قيم )، حيث الكمية
عمى التوالي، عند مستويات داللة  (20680( )0026( )00202( )20222( )20433( )20705)
توى الداللة من مسكبر ( وىي جميعيا أ2090)( 2039)( 2034( )20222( )20665( )20284)
تمك القيم تشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التطبيقين البعدي المباشر (، وجميع 2025)

والبعدي التتبعي وفق أداء المجموعة التجريبية عمى اختبار الفيم القرائي لكل مجال فرعي لمدرجة الكمية، 
 .سادسةالرئيسية ال ا سبق فإننا نقبل الفرضيةومم
 وتفسيرها:مناقشة نتائج الدراسة  -ثانياً 

( 02( )02)اول ذوات األرقام خالل المعالجات اإلحصائية السابقة التي تظير في الجد مناتضح 
لكل من المجموعتين  عية(لمقارنات )القبمية، البعدية المباشرة، البعدية التتب  نتائج االتي ت ظير (، و 00)

داء المجموعة في أوثبات تحس ن  وجودالتجريبية والضابطة من تالمذة صعوبات تعمم الفيم القرائي، 
في  من جية أخرى المجموعة الضابطةأفراد أداء  ، ومعمن جية ىاأفرادأداء بالمقارنة بين  التجريبية

ربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظفرعي ) لتمثيل المعرفي لممعمومات لكل مجالميارات مستوى ا
 .الكميةجة ولمدر  (مرونة العقمية المعرفيةال، توليفال

( 04( )03تظير في الجداول ذوات األرقام )من خالل المعالجات اإلحصائية السابقة التي  اتضحكما 
لمقارنات )القبمية، البعدية المباشرة، البعدية التتب عية( لكل من المجموعتين ي ت ظير نتائج االتو ( 05)

تحس ن وثبات في أداء المجموعة  وجودالتجريبية والضابطة من تالمذة صعوبات تعمم الفيم القرائي، 
عة الضابطة من جية أخرى في أداء أفراد المجمو  نة بين أداء أفرادىا من جية، ومعالتجريبية بالمقار 

إدراك معنى الكممة، إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، فرعي ) الفيم القرائي لكل مجالميارات 
 .ولمدرجة الكمية (دراك المتعمقات المغويةإدراك معنى النص، إدراك العالقات المغوية، إ
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عوامل عدة إلى لدى تالمذة المجموعة التجريبية تمك الميارات في والثبات  التَّحسُّنا ىذ ةعزو الباحثوت
 ىي:متكاممة رئيسيَّة 

إذ استند : )التمثيل المعرفي وصعوبات التعمم( الخمفية النظرية التي قام عميها البرنامج التدريبي -1
تصميم البرنامج التدريبي عمى خمفية نظرية وبحثية ذات خصائص عممية محكمة ارتبطت بخصائص 
عمميات التمثيل المعرفي لممعمومات وبرامج تنمية ميارات التنظيم الذاتي المعرفي من جية، كما ارتبطت 

البنية المعرفية فبالخصائص التشخيصية المميزة لصعوبات التعمُّم النمائية واألكاديمية من جية أخرى، 
تفاعميا مع عمميات من خالل يا الكمية والكيفية تمعب دورًا ىامًا في التغير المعرفي لمفرد، صبخصائ

عميو فإنَّ محك التباعد القائم ، و التمميذ التجييز والمعالجة، ومع مختمف األنشطة المعرفية التي يمارسيا
يمكن عزوه إلى ضحالة البنية  صعوبات تعمم الفيم القرائيتالمذة بين األداء الفعمي واألداء المتوقع لدى 

أو  ،أو تخزينيا ،أو معالجتيا ،ياقاعدة من المعمومات تحول دون االحتفاظ بىم لافتقار ، و المعرفية لدييم
مة، وضعف مات واشتقاق االستراتيجيات المالئالفشل في تجييز ومعالجة المعمو ، أو استخداميا، و توظيفيا

من يتطمب  مقروءةالالمادة فيم ن لدييم. وبالمقابل يمكن القول إل العقمي المعرفي لممعمومات كفاءة التمثي
فيم العالقات بين الكممات وبين أجزاء الكممة الواحدة، وتحديد معاني )أنماط من الميارات  توفر عدةالفرد 

المؤلف من الكتابة، وشرح  المفردات المتشابية في المفظ، والكممات ذات المعاني المتعددة، وتحديد غرض
دراك المعنى المقروء وتصوره، واست  يعاب األفكار التي يعرضيا الكاتب(. ومنوتفسير الرموز المكتوبة، وا 

أو أكثر من واحدة في  إلى وجود اضطرابالنوعية تشير  صعوبات التعمم المحددة أوفإن ناحية أخرى 
، أو في استخداميا، أو في أو المكتوبة ،غة المنطوقةاألساسية في فيم المنمائية والنفسية العمميات ال

صعوبات ، فالكثير من أطفال اليجاء وأ ،الكتابة وأ ،القراءة وأ ،التحدث وأ ،التفكير وأ ،اإلصغاءميارات 
مة ير مالئمعرفية غفيم يستخدمون أساليب ذلك ورغم سميمة، الالعقمية قدرات الذوي ىم من التعمم 

 نتائج التي يتوصمون إلييا بعد التعمم، فتمميذ صعوباتتؤثر في الالتي و  الدراسي الفعمي،صف اللمتطمبات 
االحتفاظ بيا والتدريب عمى  ،وتنظيميا ،استقبال المعموماتالعاديين في أسموب التعمم يختمف عن أقرانو 

ما يتعمق و فيمستوى قدراتمع تتناسب لى أساليب تربوية وتعميمية خاصة وتذكرىا، لذلك فيو بحاجة إ
(، Piaget) بياجيه (،Sternbergستيرنبرج )لديو، وىذا ما أكد عميو كل من المعرفية عمميات التمثيل ب

 باير(، Donna Ogle) دونا أوجل(، Guilford) جيمفورد(، Marzano et Al) مارزانو وآخرون
(Beyer ،)فيجوتسكي (Veygotsky ،)لتمير وس( تيفنزLatimar & Stevens 1997 سولسو ،)
(Solso 1995) ،( كيركKirk ،) هالهان وكوفمان(Hallahan & Kauffman) ، ،كامل(

 (.5,,0(، )عيسى، 1,,0)محمد، (، 1988
تم االلتزام بو خالل تصميم جميع خطوات الجمسات التدريبية قد وتؤكد الباحثة ما جاء أعاله، و 

 استراتيجيات التمثيل المعرفي لممعمومات. المصممة بيدف تنمية وعالج صعوبات الفيم القرائي من خالل
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جماع بين  :تالمذة صعوبات التعمملستجابة لمحاجات التربوية الخاصة ال -0 يوجد اتفاق شبو تام وا 
قبل البدء في و أنو معظم العاممين في مجال رعاية تالمذة صعوبات التعمم عمى مبدأ أساسي مؤداه "

أو المعرفية أو األكاديمية..إلخ لدى تالمذة صعوبات التعمم من  النمائيةميارات معالجة وتدريب أي من ال
عمى المربي أو المعمم أو المعالج ، يجب مستوى الصفوف األولى لمتعميم االبتدائي أو )التعميم األساسي(

المعرفي،  تييئة المناخ المناسب لعمميات التنظيم الذاتيمة لتمك الميارات كروط المالئتوفير الشتييئة و 
ع حالة األطفال تشخيص نقاط القوة والضعف لدييم، وتحديد م لمستوى األطفال، و داد البرنامج المالئوا 

 & Keller) كيمر وهالهان(، 1984 كيرك وكمفانت)وىذا ما أكد عميو كل من ، ..إلخ"العقمية واالنفعالية

Hallahan 1987 ،)كارنت (Garnett 1992( ،)1998 الزيات(، )1996 الوقفي)، الزيات 
الدليل التشخيصي واإلحصائي و (، ICD-10)المراجعة العاشرة لمتصنيف الدولي لألمراض و (، 1999)

(، Lerner 2003) ليرنر، (DSM-IV-TR 2000) لالضطرابات العقمية الطبعة الرابعة المعدلة
 Learning) جمعية منيسوتا لصعوبات التعمم(، Geary 2004) جيري، (3,,0 الوقفي)

Disabilities Association of Minnesota 2005). 
تم االلتزام بو خالل تطبيق جميع الجمسات التدريبية المصممة بيدف قد وتؤكد الباحثة ما جاء أعاله، و 

تباع مثيل المعرفي لممعمومات، حيث تم اتنمية وعالج صعوبات الفيم القرائي من خالل استراتيجيات الت
مة عند تشخيص تالمذة صعوبات تعمم الفيم القرائي من أفراد المجموعتين مجموعة من الخطوات الم حك

التجريبية والضابطة وفق مجموعة اختبارات مقننة وتتمتع بدرجات جيدة لمموثوقية )الصدق والثبات(، كما 
تحسين الحالة المزاجية من خالل  –ضوضاء  –برودة  –تم تييئة جميع الظروف الفيزيائية )حرارة 

الميارات وفق تسمسل معين يحقق التوافق بين مور..إلخ(، والبدء مع التمميذ بوحضور أولياء األالتشجيع 
وذلك باستخدام العديد من األساليب التي ، ميارات الفيم القرائي واستراتيجيات التمثيل المعرفي لممعمومات

الذاتي المعرفي ومنيا أسموب أوضح التراث النظري والدراسات السابقة فعاليتيا في تحسين ميارات التنظيم 
النمذجة، وطرح األسئمة، والتعمم التعاوني، والحوار والمناقشة، وبناء المعنى المعرفي..إلخ، والتي من 
شأنيا مساعدة تالمذة صعوبات التعمم عمى تنمية بعض ميارات التنظيم الذاتي المعرفي، من خالل تقديم 

ىية ومدلول كل ميارة من ميارات )االستماع والتركيز، مجموعة من النصوص القرائية لمتدريب عمى ما
جمع وتمخيص المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، صياغة األفكار، االستنتاج، التقييم، 
التنظيم الذاتي لممعرفة(، وتدريبيم عمى كيفية ممارستيا ضمن النصوص القرائية التي تتضمنيا جمسات 

 .البرنامج التدريبي
 لدى تالمذة صعوبات التعمم:الفهم القرائي التعيين الدقيق لمصعوبات النوعية في مهارات  -3

من باحثة ساىمت الدراسات السابقة إلى جانب المراجع والمصادر )العربية منيا واألجنبية( في تمكين ال
ر شيوعًا لدى تالمذة عتبر األكثالتي ت  و ، فيم القرائياإلحاطة المبدئية بالصعوبات النوعية في ميارات ال

ساعد الباحثة ما  وىذامن الصف األول حتى الصف الرابع، التعميم المدرسي التعمم في مرحمة صعوبات 
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باإلحاطة بالنطاق السموكي المستيدف، وبعد البحث والتقصي في المراجع والدراسات السابقة، وقع 
(، بما يتضمنو من ميارات 2998)عجاج االختيار عمى النموذج )أ( من اختبار الفيم القرائي لألطفال 

فرعية )إدراك معنى الكممة، إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، إدراك العالقات المغوية، إدراك 
 المتعمقات المغوية، الفيم العام(، وذلك لعدة أسباب أىميا:

 لرابع األساسي.لتالمذة الصف ا المغويالمستوى تدريبات مع مة ما يتضمنو االختبار من مالء -أ
المباشر والبعدي التتبعي بعد مرور شير من  في القياس القبمي والقياس البعدي إمكانية تطبيقو -ب

 انتياء تطبيق البرنامج التدريبي.
فيي قائمة عمى  ما يجعميا ال تخضع لذاتية المصحح،ن مفردات االختبار من النوع الموضوعي مإ -ج

ئي الفيم القرافي روز قدرة عالية  من القياس يجعل من االختبار ذاوىذا النوع  المتعدد،االختبار طريقة 
 التي تتطمب ميارات أخرى كالقدرة عمى الكتابة مثاًل.االختبارات من  أكثر من غيره

الموثوقية العالية لالختبار فيما يتعمق بمؤشرات الصدق والثبات في الدليل األصمي، ومؤشرات  -د
 .تي تم التوصل إلييا في الدراسة الحاليةالصدق والثبات ال

مدى كأداة لفرز أفرد المجموعتين )التجريبية، الضابطة(، وتحديد حيث استخدمت الباحثة االختبار 
أن أفراد يذا االختبار القبمي لتطبيق البي ن إذ ، تمك لميارات الفيم القرائيإتقانيم أو عدم إتقانيم 

الفيم عدم كفاءة في إنجاز ميمات و صعوبات نوعية يعانون من  لضابطة(مجموعتين )التجريبية، اال
 القرائي في المجاالت التالية:

عمى تعيين  ةقدر العدم مع صعوبات في إدراك الكممات المشابية في الشكل والمخرج الصوتي،  -أ
ضمن  تصنيف الكمماتفي ظاىري وواضح مع ضعف  لمتضادة في المعنى المغوي،الكممات اوفرز 

 .( معينمفيومتحت ) مجموعات وفق خصائص تصنيفية معينة تنطوي
واستنتاجو، والتي اتضحت من خالل صعوبات  الجممة المعنى المتضمن في إدراكصعوبات في  -ب

 ظاىري مع ضعف ،لتشكيل جممة ذات معنى الكمماتظاىرية في عدم القدرة عمى ترتيب مجموعة من 
ة بكممة موضوعة ضمن سمسمة االختيار من متعدد، كما لوحظ ضعف في عدم القدرة عمى تكممة الجمم

إلى بكممة تؤدي  ياواضح ونوعي في عدم القدرة عمى تمثيل المعمومات المقروءة ضمن جممة الستبدال
 المعنى العام ليا.

استيعاب المعنى العام لمنص بعد قراءتو، والتي لوحظت من خالل عدم صعوبات نوعية في فيم و  -ج
محتممة من سمسمة رغم أن اإلجابة الصحيحة تقع ضالقدرة مثاًل عمى اختيار عنوان مناسب لمنص 

اإلجابة عمى مجموعة من األسئمة التي تدور حول أحداث النص، رغم القدرة عمى الختيار من متعدد، أو ل
صعوبات الفيم واالستيعاب  تسمسمة االختيار من متعدد، كما لوحظضمن تقع تممة المحأن اإلجابات 

ذات معنى، مما يشير إلى قصة لتشكل حداث الجمل أو األبشكل ظاىري في عدم القدرة عمى ترتيب 
 .المتعمقات المغويةو إدراك العالقات  اضطراب في
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إليو عدة دراسات سابقة  تجوانبو مع ما توصم معظموىذا اإلجراء المتبع في الدراسة الحالية يتفق في 
، (Solan et al 2003)ن سولن وآخري، (3,,0)البراك ،  (1,,0)السميمان  السيما دراسة كل من

 & Nelsonنيمسون ووليامسون )، (Güngör & Açıkgöz 2005)أشيكغوز غونغور و 

Williamson 2006) ، سوفينير )(، انتونيو و 6,,0)عطيةAntoniou & Souvignier 

)محمد ، (8,,0)رمضان ، (Schoot et al 2008ن )سكوت وآخري، (8,,0)عماد ، (2007
 ميمر وكوبفيرمان، (Snellings et al 2009)ن وآخري سنيمينغز، (9,,0)عبد الباري  ،(8,,0

(Miller & Kupfermann 2009) ،(0,11 نهابة) ،دالين (Dahlin 2011) ،ن آخريو  كارلسون
(Carlson et al 2011)،  آخريليوبولد و( نLeopold 2013) ، لرساري شيراز و(Shiraz & 

Larsari 2014 ،) ىنا تأتي أىمية الدراسة الحالية.ومن 
 لدى تالمذة صعوبات التعمم:ضطراب مهارات التمثيل المعرفي لممعمومات التعيين الدقيق ل -4

ساىمت الدراسات السابقة إلى جانب المراجع والمصادر )العربية منيا واألجنبية( في تمكين الباحثة من 
ميارات التنظيم الذاتي اإلحاطة المبدئية بالصعوبات النوعية في ميارات التمثيل المعرفي لممعمومات وفي 

مرحمة التعميم المدرسي من الصف والتي ت عتبر األكثر شيوعًا لدى تالمذة صعوبات التعمم في المعرفي، 
وميد الطريق  األول حتى الصف الرابع، وىذا ما ساعد الباحثة باإلحاطة بالنطاق السموكي المستيدف،

سعى ، وتعيين المجاالت الدقيقة التي تمستوى التمثيل المعرفي لممعمومات )إعداد الباحثة( مقياستصميم ل
والتحقق من  ،(مرونة العقمية المعرفيةال، توليفالربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظإلى روزىا وقياسيا )

، واستخداميا كأداة لفرز أفرد المجموعتين )التجريبية، الضابطة(، وتحديد مدى صدقو وثباتو، وتعييره
 م أو عدم إتقانيم لتمك الميارات.إتقاني
أن أفراد المجموعتين )التجريبية، الضابطة( يعانون  القبمي ليذا المقياستطبيق لمباحثة في البي ن تإذ 

( Short-Term Memoryالذاكرة قصيرة المدى )عدم كفاءة في إنجاز ميمات و من صعوبات نوعية 
أىم مكونات النموذج المعرفي لتجييز ومعالجة ( التي تعتبر من Working Memoryالذاكرة العاممة )و 

، إذ لوحظ أن أفراد المجموعتين اإلدراك ومتطمبات التجييز والتخزينالتي تؤثر في عمميات و المعمومات، 
)التجريبية والضابطة( يعانون من اضطراب في ميمات ما قبل القراءة والفيم القرائي، والمتعمقة بالتعمم 

عميو، فال ف التعر  المترابطة، والمتمثمة بعدم قدرة االنتباه لممثير المقروء، ثم إدراكو، أو متتابعة و ال ومراحمو 
الخبرات من الذاكرة طويمة المدى، بدورىا تعاني من ضعف في استدعاء ي سج ل في الذاكرة العاممة التي 

إعطائو معنى بناًء عمى الخبرات السابقة، وىذه  والمقروء أتتم عممية المقارنة والمعالجة لممثير ال ف
 Executiveشكمة األداء الوظيفي التنفيذي )مارتبطت بالعمميات المتتابعة التي تتوسطيا الذاكرة العاممة 

Functional Performance بعدم القدرة عمى تحديد الحاجات من الميارات  تتمث م(، والتي
، وعدم القدرة عمى تنظيم األداء عن طريق االنتباه الستراتيجيات الالزمة ألداء ميمات الفيم القرائيوا

ميمات، مما أدى إلى تمك الأداء ارتكاب بعض األخطاء في ذ بوعمل المواءمات الالزمة إذا ما بدأ التممي
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سيما صعوبة ربط االستراتيجيات المستخدمة في تذكر المعمومات قدرات ما وراء المعرفية الالظيور عجز ب
منموذج )أ( من سابقًا من نتائج التطبيق القبمي ل، وىذه النتيجة تؤكد ما لوحظ وتوظيفيا عممياً المقروءة 
 (.2998الفيم القرائي لألطفال )عجاج اختبار 

إليو عدة دراسات سابقة  توىذا اإلجراء المتبع في الدراسة الحالية يتفق في معظم جوانبو مع ما توصم
ميمر ، (8,,0)محمد ، (8,,0(، )رمضان 6,,0)عطية ، (1,,0)السميمان  السيما دراسة كل من

 تأتي أىمية الدراسة الحالية.، ومن ىنا (Miller & Kupfermann 2009) وكوبفيرمان
التي تم تعيينيا لدى تالمذة الصعوبات النوعية إن  التصميم الُمحكم لجمسات البرنامج التدريبي: -5

ميارات الفيم القرائي من جية، و ميارات صعوبات التعمم في المراحل السابقة، والتي تقع ضمن مجالي 
ك شف عنيا في مرحمة التشخيص وفرز المجموعتين التي التمثيل المعرفي لممعمومات من جية أخرى، و 

كان ليا دور كبير في تصميم جمسات البرنامج التدريبي، إلى جانب االستعانة ية، الضابطة(، )التجريب
إذ من التعميم األساسي(، الرابع ة المعممين لمصفوف األول والثاني والثالث وأدل  القراءة واإلمالء، )بكتب 
دخالت البرنامج )األىداف العامة والخاصة، القاعدة الرئيسية لتحديد جميع م  تمك الصعوبات اعت برت 

زاتتدريس، الم  الزمن، الوسائل التعميمية، استراتيجيات ال بما يتناسب مع القدرات و  ،( لكل جمسة تدريبيةعز 
 .ية لتالمذة صعوبات التعممالعقمية والنمائية واالجتماعية واألكاديم

نامج التدريبي تم تعيين األىداف العامة والخاصة لكل جمسة تدريبية، وتجزئتيا فبالنسبة ألىداف البر 
لي دون إجرائيًا ضمن كل ميارة فرعية، والتحقق من عدم انتقال أفراد المجموعة التجريبية إلى اليدف التا

ص لكل ىدف كان يتناسب مع خصائص تالمذة ، كما أن الزمن المخص  تحقيق اليدف السابق بنجاح
كيمر  عميو كل من قصر فتراتو، وىذا يتفق مع ما أكدصعوبات التعمم السيما فيما يتعمق بنقص االنتباه و 

المراجعة العاشرة لمتصنيف الدولي و (، 1999) الزيات(، Keller & Hallahan 1987) وهالهان
 المعدلةالدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية الطبعة الرابعة و (، ICD-10)لألمراض 

(DSM-IV-TR 2000). 
 البرنامج التدريبي استخدام وسائل تعميميةجمسات  تفقد تضم نوالتدريبات، وبالنسبة لموسائل التعميمية 

والتربوية حاجات التعميمية تحقق األىداف العامة والخاصة، ولتكون قريبة من البطريقة  وتدريبات ن ظمت
تنمية ل ةبتوظيف التدريبات الموجيلمتالميذ الصغار من أفراد المجموعة التجريبية، السيما فيما يتعمق 

ميارة االستماع والتركيز، ميارة جمع وتمخيص المعمومات، ميارة التمثيل المعرفي لممعمومات )ميارات 
تنتاج، ميارة التقييم، ميارة االستيعاب، ميارة صياغة وطرح األسئمة، ميارة صياغة األفكار، ميارة االس

إدراك معنى )ميارات الفيم القرائي لتنمية  ةالتدريبات الموجي، وتوليفيا معرفيًا مع التنظيم الذاتي لممعرفة(
الكممة، إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، إدراك معنى النص، إدراك العالقات المغوية، إدراك 

لوسائل التعميمية تم االنتقال ، وبواسطة البرنامج التدريبين جمسات اضمن كل جمسة م (المتعمقات المغوية
و يتفق مع ما أكد عميو وىذه التوج  المجاالت السابقة، البسيط خطوة بخطوة إلى األكثر تركيبًا ضمن  من
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 جيمفورد(، Marzano et Al) نمارزانو وآخري(، Piaget) بياجيه (،Sternbergستيرنبرج )كل من 
(Guilford ،)دونا أوجل (Donna Ogle ،)باير (Beyer ،)فيجوتسكي (Veygotsky ،) لتمير

هالهان (، Kirkكيرك )، (Solso 1995(، سولسو )Latimar & Stevens 1997تيفنز )وس
(، 1,,0(، )محمد، 1988)كامل، (، Lerner) ليرنر، (Hallahan & Kauffman)وكوفمان 
 (.5,,0)عيسى، 

ة استراتيجيات تدريسية تتالءم مع تدريس فقد تضم ن البرنامج التدريبي عد  الوبالنسبة الستراتيجيات 
نت من أفراد المجموعة التجريبية، والتي بي  الفيم القرائي الحاجات التعميمية الخاصة لتالمذة صعوبات تعمم 

تم ييم، حيث لميارات النمائية واألكاديمية لدالدراسات السابقة والبحوث التجريبية فعاليتيا في تنمية ا
 المناسب، كما يمي:توظيف تمك االستراتيجيات بدقة وفي الوقت 

، وتمكين أفراد المجموعة التجريبية من تمك صغيرة تعميميةميم ات الفيم القرائي إلى وحدات تجزئة  -أ
م نظ م مك ن الباحثة من مراقبة  وفق تسمسلكاممة  عناصر الميمةالميارات الفرعية بما يسمح ليم من إتقان 

 كاممة.الميمة لسير معيم بحسب قدراتيم حتى إنجاز واالتقد م 
فيم وبناء ميارة تنمية فمثاًل في سبيل استخدام أسموب البناء المعرفي لميمات الفيم القرائي،  -ب

عمى فيم التجريبية  أفراد المجموعةتدريب ، تم المفردات، وتطوير ميارات القراءة الضرورية لمفيم الجيد
 تمييز الكمماتعزز قدرتيم في واشتقاقاتيا، مما  ،ومعرفة أصوليا ،المعاني المتعددة لمكممة الواحدة

 .عممية تصنيف الكمماتالمترادفة والمتضادة التي تساعد في 
تطوير ميارات في سبيل  زيز ميارات الفيم القرائي، فمثالً استخدام أسموب العمميات النمائية لتع -ج

 رات الفيم عن طريقمياأفراد المجموعة التجريبية تعميم قامت الباحثة بالقراءة الضرورية لمفيم الجيد، 
وضع ، ثم منص المقروءالعامة لفكرة الاستنتاج تعزيز ميارة و س، لمدر  يعاإلدراك السم تطوير ميارات

كيفية ل تدريباتإجراء الرئيسة لمنص، ثم  ي تندرج تحت األفكارتحديد التفاصيل الت، ثم عنوان مناسب لو
 .المناسبملء الفراغ 

ميارات ط نشياستخدام أسموب الرقابة الذاتية النشطة لتعزيز ميارات الفيم القرائي، فمثاًل في سبيل ت -د
الربط بين النص الجديد الجماعي لقصة ما، تم شرح الأثناء القراءة، وخصوصًا أثناء  المباشرالتفكير 

التدريب عمى اكتشاف األخطاء أو اإلجابات غير تفعيل الرقابة الذاتية المتمثمة في والمعمومات القديمة، و 
عمييم متى ينبغي لمعرفة تدريبيم بشكل متدرج األسئمة، و  نطقية، وفحص النص قبل اإلجابة عنالم

ول لحل أي مشكمة، بيدف قبل الوص ستماع والتفكير العميق باإلجابات المطروحةالتوقف عن القراءة واال
 االندفاعية أثناء اإلجابة.التقميل من 

ضمن كل جمسة تدريبية سئمة استخدام أسموب الحوار والمناقشة وطرح األسئمة، حيث صيغت األ -ه
 أثناء القراءة،تالمذة صعوبات التعمم من أفراد المجموعة التجريبية لمتفكير إثارة دافعية بطريقة مكنت من 

ة النقدية، والقراءة اإلبداعية، ، والقراءصياغة تمك األسئمة عمى الفيم الموضوعي غير الحرفي عند والتركيز
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خالل ميمات القراءة الصامتة ومن أمثمتيا:  منفسيعمى طرح أسئمة ذاتية ألساعد بدوره ىؤالء التالميذ مما 
؟، وغيرىا من الرئيسة فكرة، ما أفضل سؤال لموما الفكرة الرئيسة ليذه القصة؟ ،لماذا أقرأ ىذه القصة؟

 ت بشكل جماعي.التي صيغت وكتبت عمى السبورة وقرئاألسئمة 
 بتعميم أفراد المجموعة التجريبية كيفية القيام بمياراتالجماعية ستراتيجية النمذجة كما است خدمت ا -و

األفكار، )االستماع والتركيز، جمع وتمخيص المعمومات، االستيعاب، صياغة وطرح األسئمة، صياغة 
لتحسين فيم القراءة المتمثمة في إدراك )معنى الكممة، معنى  االستنتاج، التقييم، التنظيم الذاتي لممعرفة(

 حتى مستوى اإلتقان. ةبو المعمم ت، ثم الطمب منيم تقميد وتكرار ما قامالجممة، معنى الفقرة(
 تنظيمالذي استخدم في معظم جمسات البرنامج التدريبي، من خالل  التعمم التعاوني:استخدام  -ز

وفي  ،المعممةيتعمم من كان مثمما حيث كان يتعمم التمميذ مع زميمو  ،العمل الجماعي داخل غرفة الصف
ألنَّ كل  ،المعممةمن  واتعممكثير من الحاالت الحظت الباحثة أنيم كانوا يتعممون من بعضيم أكثر مما 

عن مساعدة زمالئو في مجموعة  والً مسؤ فييا حيث يكون الفرد تالميذ كانت تتعمم معًا، بال مجموعة من
عمى الركائز التالية ستند ىذا األسموب قد او دراسية، باإلضافة إلى مسؤوليتو في تعمم المادة ال التعمم،

تعاون والمعالجة رات الميا ، المحاسبة الفردية،التفاعل المباشر بين التالميذ ابي،التعاضد اإليج)
ضم المستويات التحصيمية تعمم التالميذ معًا من خالل تواجدىم في مجموعات صغيرة ت، حيث (الجماعية
ر كل تمميذ بأنَّو شعحيث  في إنجاز الميمة المكمفين بيا، من أجل تحقيق ىدف محدد يتمثلالمختمفة، 

بعضًا من خالل استخدام سمسمة  ول عن نجاح أو فشل المجموعة وىم يدعمون بعضيمشريك فعال ومسؤ 
ائي ارتبطت بنتائج ستراتيجية التعاون القر اؤوا بشكل جيري أو بشكل صامت، فمن االستراتيجيات سواء قر 

 تعمم.صعوبات الة ذإيجابية لدى تالم
، إذ تم توظيف الفكرة لتعزيز اإليجابيستراتيجية استراتيجيات التدريسية السابقة باتم تدعيم اال -ح

تق د م عندما الميارات المعرفية األساسية تعمم احتمال زيادة عمى القائمة بأن التعزيز اإليجابي يعمل 
زات المادية )الحموى، بطاقات التشجيع( والم  الم   زات المعنوية )التشجيع، انتباه المعمم، االبتسام، عز  قول عز 

أن ، كما )التعزيز الفوري( صدور االستجابة الصحيحة مباشرةً  ، المشاركة االجتماعية( فوركممة صحيح
ستراتيجية التعزيز اإليجابي كانت أساسية وتم االعتماد عمييا في جميع الجمسات التدريبية، حيث تم البدء ا

بالتعزيز المادي في الجمسات التدريبية األولى، ثم س حب التعزيز المادي لصالح التعزيز المعنوي بالتوازي 
 مع االستراتيجيات التدريسية األخرى.

أ خذ باالعتبار عند تصميم جمسات البرنامج التدريبي أن إثارة الدافعية والمشاركة الجماعية:  -6
لذلك ضمت جمسات عمى القراءة والفيم، التعمم ال يمكن أن يتم بدون دافعية لتحفيز تمميذ صعوبات التعمم 

، فضاًل عن تكميفو بقراءة تمتاز بالسيولة تجنبًا إلحباط التمميذ نةشيقة ومر  اً نصوصالبرنامج التدريبي 
جذب االنتباه مجموعة أسئمة لعميو  تطرحء لو عقب كل قراءة وكل نجاح، ثم مقطع ثم تقديم المدح والثنا
نعكس عمى مما ا ،إلى زيادة ثقتو بنفسو و المادة المقروءة، األمر الذي أدىمن أجل تحفيزه إيجابيًا نح
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تفعيل دور النشاطات والتدريبات . يضاف إلى ذلك الذاتتحصيمو الدراسي والميل نحو االعتماد عمى 
والميم ات الجماعية، حيث كان ي طمب من أفراد المجموعة التجريبية التعمم وأداء ميارات التمثيل المعرفي 

، قول كممة أحسنت أمام لممعمومات وميمات الفيم القرائي بشكل جماعي وم حب ب )الترداد بصوت مرتفع
المشاركة االجتماعية لعممية إثارة الدافعية و  لقد كان التعزيز المعنوي..إلخ(، بقية الزمالء، االبتسام، تقديم

 التجريبية. ةفي تحقيق أىداف البرنامج التدريبي واستمرار أثره لدى تالمذة المجموع دور فاعل
التي ساىمت في تحسين أداء المجموعة التجريبية ىو من العوامل األخرى مشاركة أولياء األمور:  -7

الجمسة التدريبية األولى التي شارك فييا أولياء األمور، فقد كان لحضورىم دور المحف ز لتنشيط وتشجيع 
أبنائيم لتمق ي وحضور الجمسات التدريبية الالحقة، كما ساعد حضورىم ىذا عمى نشر األلفة بين أفراد 

من جية أخرى،  البعض من جية، وتعاونيم مع الباحثةتعارفيم عمى بعضيم المجموعة التجريبية و 
ه والتخفيف من أثر االضطرابات االجتماعية واالنفعالية التي كشف عنيا التشخيص األولي، كما مك نت ىذ

من الحصول عمى معمومات إضافية من أولياء األمور عن صعوبات نوعية م حتممة )لم  الجمسة الباحثة
نزل، يا في مرحمة التشخيص(، وفي توجيو أولياء األمور لمتابعة أثر البرنامج التدريبي في المي كشف عن

لتجاوزىا في الجمسات الفيم القرائي عن مشكالت معينة في ميارات  وتقديم معمومات دورية لمباحثة
تدريبي واستمرار أثره حقة، لقد كان أولياء األمور جزءًا فاعاًل في تحقيق أىداف البرنامج الالتدريبية الال

 التجريبية. ةلدى تالمذة المجموع
مستوى التمثيل ثو البرنامج التدريبي في تنمية ف عمى حجم األثر الذي أحدلمتعر   حجم األثر: -8

المعرفي وميارات الفيم القرائي لدى تالمذة صعوبات التعمم من أفراد المجموعة التجريبية بالمقارنة فيما 
 بعد إجراء المقارنات القبمية والبعدية المباشرةبينيم من جية، ومع أقرانيم من أفراد المجموعة الضابطة 

 (.EXCELبرنامج )في ، تم استخدام قانون حجم األثر والبعدية التتبعية
 مجالبميارات التمثيل المعرفي لممعمومات لكل ق أفراد المجموعة التجريبية تفو  ( 02الجدول )ظير إذ ي  
في مرونة العقمية المعرفية، الدرجة الكمية(، ال، توليفالربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظ)فرعي 

ساعد إذ ممحوظ ودال إحصائيًا، بشكل التطبيق البعدي المباشر بالمقارنة مع أدائيا في التطبيق القبمي 
ىي قيم (، و %83% إلى 70بين )تراوح حجم األثر  ، حيثن تمك المياراتعمى تحس  البرنامج التدريبي 

 .مياراتفي تمك اليبية التجر أفراد المجموعة في ر بشكل إيجابي تشير إلى أن البرنامج التدريبي قد أث  
تساوي أداء أفراد المجموعة التجريبية بميارات التمثيل المعرفي لممعمومات  (02ظير الجدول )كما ي  

مرونة العقمية المعرفية، الدرجة الكمية(، ال، توليفالربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظ)فرعي  مجاللكل 
 مع أدائيا في التطبيق البعدي التتبعي، حيث تراوح حجم األثر بينفي التطبيق البعدي المباشر بالمقارنة 

( وىي قيم تشير26% إلى ،)% أداء  إلى استمرار أثر البرنامج التدريبي بشكل إيجابي وعدم تراجع
 أفراد المجموعة التجريبية في تمك الميارات.
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( تفو ق أفراد المجموعة التجريبية بميارات التمثيل المعرفي لممعمومات لكل 00الجدول )كما ي ظير 
في مرونة العقمية المعرفية، الدرجة الكمية( ال، توليفالربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظ)فرعي  مجال

ساعد  التطبيق البعدي المباشر بالمقارنة مع أداء المجموعة الضابطة بشكل ممحوظ ودال إحصائيًا، إذ
%(، وىي قيم 78% إلى 50تراوح حجم األثر بين ) البرنامج التدريبي عمى تحس ن تمك الميارات، حيث

تشير إلى أن البرنامج التدريبي قد أث ر بشكل إيجابي في أفراد المجموعة التجريبية في تمك الميارات 
 بالمقارنة مع المجموعة الضابطة.

)إدراك ( تفو ق أفراد المجموعة التجريبية بميارات الفيم القرائي لكل مجال فرعي 03الجدول )ي ظير و 
معنى الكممة، إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، إدراك العالقات المغوية، إدراك المتعمقات المغوية، 

كل ممحوظ ودال في التطبيق البعدي المباشر بالمقارنة مع أدائيا في التطبيق القبمي بش، الفيم العام(
% إلى 70إحصائيًا، إذ ساعد البرنامج التدريبي عمى تحس ن تمك الميارات، حيث تراوح حجم األثر بين )

%(، وىي قيم تشير إلى أن البرنامج التدريبي قد أث ر بشكل إيجابي في أفراد المجموعة التجريبية في 80
 تمك الميارات.

بميارات الفيم القرائي لكل مجال فرعي لمجموعة التجريبية تساوي أداء أفراد ا (04كما ي ظير الجدول )
)إدراك معنى الكممة، إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، إدراك العالقات المغوية، إدراك المتعمقات 

بعي، حيث في التطبيق البعدي المباشر بالمقارنة مع أدائيا في التطبيق البعدي التت، المغوية، الفيم العام(
إلى استمرار أثر البرنامج التدريبي بشكل  %(، وىي قيم تشير38% إلى 23ح حجم األثر بين )تراو 

 إيجابي وعدم تراجع أداء أفراد المجموعة التجريبية في تمك الميارات.
)إدراك بميارات الفيم القرائي لكل مجال فرعي ( تفو ق أفراد المجموعة التجريبية 05الجدول )كما ي ظير 
إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، إدراك العالقات المغوية، إدراك المتعمقات المغوية،  معنى الكممة،
في التطبيق البعدي المباشر بالمقارنة مع أداء المجموعة الضابطة بشكل ممحوظ ودال  ،الفيم العام(

% إلى 73ثر بين )رات، حيث تراوح حجم األإحصائيًا، إذ ساعد البرنامج التدريبي عمى تحس ن تمك الميا
%(، وىي قيم تشير إلى أن البرنامج التدريبي قد أث ر بشكل إيجابي في أفراد المجموعة التجريبية في 78

 تمك الميارات بالمقارنة مع المجموعة الضابطة.
 الدراسة: مقترحات -اً ثالث

 التوصياتة يمكن تحديد مجموعة من في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج ميداني
 :ىيل تالمذة صعوبات التعممالتطبيقية ذات الفائدة في مجال تدريب وتأ

تنظيم برامج تدريبية لتنمية ميارات التمثيل المعرفي التي تقف خمف ميارات الفيم القرائي لدى  -2
تالمذة صعوبات التعمم من مستويات ومراحل تعميمية متقد مة من التعميم األساسي، والتي تقوم عمى 

 جراءات م حكمة في التشخيص الم قن ن، وبما يتالءم مع حاجاتيم التعميمية الخاصة.إ
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 –تصميم اختبارات ومقاييس لتحديد مستوى الميارات المعرفية األساسية في القراءة )فك الشفرة  -0
يا الفيم واالستيعاب(، تناسب مستويات ومراحل تعميمية متقد مة في التعميم األساسي، والتحقق من صدق

 وثباتيا لتناسب البيئة المحمية السورية.
تضمين مناىج المغة العربية لمرحمة التعميم األساسي تدريبات تعمل عمى تنمية مستوى العمميات  -3

المعرفية وتجييز المعمومات، ومثيرات حسية )سمعية، بصرية( تعمل عمى تنمية الميارات النمائية لإلدراك 
وتفعيل دور االنتباه والتفكير، مع ضرورة توفير شروحات في أدل ة المعممين السمعي واإلدراك البصري، 

 لكيفية تطبيق وتقييم فعالية ىذه المثيرات والتدريبات.
تنظيم دورات تدريبية لمعممي التعميم األساسي لتعريفيم بمفيوم صعوبات التعمم، وتفعيل غرف  -4

، وتدريب المعممين عمى استخداميا لتحقيق غايات المصادر في جميع مدارس التعميم األساسي في سورية
الكشف المبكر لحاالت صعوبات التعمم األكاديمية والنمائية، وعالجيا بالتدخل المبكر، تمييدًا لتحقيق 
ىدف الدمج األكاديمي لتالمذة صعوبات التعمم تدريجيًا إلى جانب أقرانيم العاديين في صفوف التعميم 

يات الحديثة لمتربية الخاصة.األساسي لمتعميم العام،   بما يحق ق التوج 
اعتبار أولياء أمور تالمذة صعوبات التعمم عنصرًا فاعاًل في نجاح أي برنامج تدريبي ييدف إلى  -5

 خفض مستوى وأثر صعوبات التعمم النمائية أو األكاديمية.
 قترحة:بحوث مُ  -اً رابع
لتنمية الميارات التعميم في اإليجابي والتعزيز النمذجة  ستراتيجيتيارنامج تدريبي قائم عمى ية بفاعم -2

 لمستوى الصفين الرابع والخامس.قراءة المعرفية األساسية في ال
فاعمية برنامج تدريبي في تنمية مستوى معرفة معممي الحمقة األولى من التعميم األساسي  -0

 بصعوبات القراءة والكتابة.
ظرية الحل اإلبداعي لممشكالت في تنمية ميارات الفيم القرائي فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى ن -3

 لدى تالمذة صعوبات التعمم من مستوى الصف الرابع.
فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى العادات العقمية المعرفية في تنمية ميارات الفيم القرائي لدى  -4

 األساسي.تالمذة صعوبات التعمم من مستوى الصف الرابع والخامس لمتعميم 
دراسة الفروق في ميارات الفيم القرائي لدى عينة من تالمذة الصف الخامس )العاديين وذوي  -5

 صعوبات التعمم(.



 

 مراجع الدراسة
 .مراجع الدراسة باللغة العربية -أولا 
 .مراجع الدراسة باللغة األجنبية -ثانياا 
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 العربيةالدراسة بالمغة مراجع 
- كمية العموم التربوية الجامعية ،0ط ،عمم النفس التربوي(: 0222صالح محمد عمي ) ،أبو جادو، 

 األردن. ،عمان  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع
- جامعة دمشق،  ،منشورات كمية التربية ،0ط ،التربية الخاصة بالطفل(: 0222غسان ) ،أبو فخر
 سورية. ،دمشق
- صعوبات التعمم في الروضة /تاريخيا (: 0222نبيل ) ،مها وسميمان ،وزحموق غسان ،أبو فخر– 

 ،دمشق ،مركز التعميم المفتوح ،كمية التربية ،, منشورات جامعة دمشقعالجيا/ -تشخيصيا –تعريفيا 
 سورية.
- ( 0222أبو نيان، إبراهيم :) أكاديمية واالستراتيجيات المعرفيةصعوبات التعمم/ طرق التدريس ،

 المممكة العربية السعودية. ، الرياض،2التربية الخاصة، ط
- منشورات  ،3ط ،الطفل ومشكالت القراءة(: 2990فهيم مصطفى ) ،عبد اهلل أحمد ومحمد ،أحمد

 مصر. ،الدار المصرية، القاهرة
فعالية برنامج مقترح قائم عمى التكامل  (:0222) منال عبد الفتاح صديقة عمي والهنيدي، أحمد، -

، بين أنشطة التربية الحركية والتربية الفنية في تنمية االستعداد لمقراءة والكتابة لدى أطفال الروضة
 مصر. ، العدد األول، جامعة حموان،22مجمة دراسات تربوية واجتماعية، المجمد

- ( 0222أحمد، صالح عبد السميع :) اتيجية االكتشاف الموجو في تنمية فعالية استخدام استر
ميارات القراءة الصامتة لدى الطالب ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية 

 ، كمية التربية إلعداد المعممات بخميس شميط، موقع أطفال الخميج:السعودية
WWW.GULFKID.COM 

-  ،التفكير االبتكاري التقني وعالقتو باإلدراك المكاني والتخيل والمعرفة  (:0222مروان )أحمد
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشق، دمشق.التقنية
- ( 0222أندرسون، جون:) ترجمة محمد صبري سميط ورضا عمم النفس المعرفي وتطبيقاتو ،

 ر، عمان، األردن.سعيد الجمال، منشورات دار الفك
- فاعمية برنامج محوسب لتعميم ميارات القراءة لعينة من (: 0222أحمد إسماعيل ) ،بدران

التالميذ ذوي صعوبات التعمم المحددة بالقراءة في الصف الثالث/ دراسة تجريبية في مدارس الزرقاء 
 األردن. ،ة دكتوراه في التربية غير منشورةرسال ،الحكومية

- أثر التدريب عمى الفيم االستماعي في تحسين الفيم القرائي  (:0223) محمد ناصر ،البراك
كمية  ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،لذوي صعوبات القراءة من تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت

 جامعة الخميج العربي. ،الدراسات العميا

http://www.gulfkid.com/
http://www.gulfkid.com/
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- ( 0220برغوت، رحاب :) بعض ميارات االستعداد لمقراءة والكتابة برنامج أنشطة مقترح لتنمية
، ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمسلألطفال ذوي صعوبات التعمم بمرحمة رياض األطفال

 .مصر
- عبد المجيد  مة محمد والرشدان، مالك أحمد والسبايمة، عبد الكريم عبيد والخطاطبة،أسا ،البطاينة
 األردن. ،عمان، 3ط ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،النظرية والممارسةصعوبات التعمم  (:0229)محمد
- ترجمة ، الضعف في القراءة تشخيصو وعالجو(: 2923داسون ) ،باربراتنكر و  ،بوند ومايمز ،جاي
سماعيل أبو العزايم محمد  .، مصرالقاهرة ،عالم الكتبمنشورات  ،منير مرسي وا 
- ( 2993جاي، ل، ر:) دار منشورات ، ترجمة جابر عبد الحميد جابر، التربوي ميارات البحث

 مصر.القاهرة، النهضة العربية، 
- بناء برنامج قائم عمى النظرية السموكية المعرفية وقياس أثره  (:0222) منصور منيف ،جدعان

في تنمية اإلدراك السمعي والبصري لدى األطفال ذوي صعوبات التعالم بمرحمة الروضة في دولة 
عة عمان العربية لمدراسات كمية الدراسات التربوية العميا, جام ،ة ماجيستير غير منشورةرسال ،يتالكو 
 األردن. ،العميا
- ( 0222جمل، محمد جهاد:) دار الكتاب منشورات ، 0ط، العمميات الذىنية وميارات التفكير

 .، العين، اإلمارات العربية المتحدةالجامعي
-  سيكولوجية اإلبداع وتعريفو وتنميتو وقياسو لدى األطفال (:0222)حجازي، سناء محمد مضر ،

 .، القاهرة، مصردار الفكر العربيمنشورات 
- فعالية إستراتيجية قرائية مقترحة في االستيعاب القرائي لدى طالب  (:0222) عبد الكريم ،حداد

 .، دمشق، سوريةالعدد األول ،00المجمد ،مجمة جامعة دمشقبحث منشور في  ،الصف الثامن
- استراتيجيات تعميم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة (:0222) جمال ،الخطيبمنى و  ،الحديدي، 
 األردن.، عمان، دار الفكرمنشورات  ،2ط

- ( 2992حسين، ثائر:)  أثر برنامج لميارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع عمى تنمية التفكير
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة ، الصف الثامناإلبداعي لدى عينة أردنية من طمبة 

 األردنية، عمان، األردن.
- طرق تدريس االستراتيجيات المعرفية لمطمبة ذوي صعوبات التعمم(: 0222) ناصر ،خطاب /

 .السعودية ، جدة،معممينكمية ال ،مراجعة لألدب السابق
- دار الحنين لمنشر  ،مدخل إلى التربية الخاصة :(0222منى ) ،الحديديجمال و  ،الخطيب

 األردن.، عمان ،والتوزيع
- مكتبة الفالح لمنشر  ،المدخل إلى التربية الخاصة: (2992) الخطيب، جمال والحديدي، منى

 .، العين، اإلمارات العربية المتحدة2ةطبعوالتوزيع، 
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- الزمنية وتحميل االنحدار في دراسة فاعمية استخدام تحميل السالسل  (:0222عزيزة ) ،رحمة
كمية  ،غير منشورة رسالة دكتوراه ،الذكاء لدى االفراد من عمر سع سنوات حتى ثماني عشرة سنة

 سورية. ،جامعة دمشق ،التربية
- أثر التدريب عمى استراتيجيات ما وراء  (:0222عبد الناصر أنيس عبد الوهاب ) ،رمضان

تنمية ميارات الفيم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم  بالمرحمة المعرفة في مواقف تعاونية في 
القاهرة،  ،لجمعية المصرية لمقراءة والمعرفةا ،22العدد ،مجمة القراءة والمعرفةبحث منشور في  ،االبتدائية
 مصر.
- الجامعة 2، طصعوبات التعمم :(0222والناطور، ميادة ) الخطيب، جمالو  الروسان، فاروق ،

 العربية المفتوحة، الكويت.
- ( 0222الرويعي، بدرية أحمد:) دور العمميات ما وراء المعرفية في العالقات بين الفيم القرائي

، جامعة الخميج والذاكرة العاممة عند تمميذات المرحمة االبتدائية ذوات صعوبات الفيم القرائي والعاديات
 :العربي

WWW.KWSE.INFO 

- ناديا سميح وعالونة، شفيق فالح والعتوم، عدنان يوسف والسميطي، الريماوي، محمد عودة 
 .، عمان، األردندار المسيرة لمنشر والتوزيع، منشورات عمم النفس العام(: 0222)

-  ،اإلحصاء النفسي والتربوي مبادئ (: 2922محمد خير ويحيى، عمي محمد ) فيصلالزراد
 ، دار القمم، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.اإلحصاء واإلحصاء المتقدم

- دار النفائسمنشورات  ،التخمف الدراسي وصعوبات التعمم: (0222ير )فيصل محمد خ ،الزراد، 
 .المتحدة اإلمارات العربية ،أبو ظبي

-  عمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمم النفس المعرفي (:0223الزغول، عماد )الزغول، رافع و ،
 .األردن
- ( 2992الزيات، فتحي مصطفى) :سيكولوجية التعمم بين المنظور االرتباطي والمنظور :أ

 .، القاهرة، مصردار النشر لمجامعات، المعرفي
- والعالجية األسس النظرية والتشخيصية / صعوبات التعمم(: 2992حي مصطفى )فت ،الزيات

دار النشر  ،2، العددسمسة عمم النفس المعرفي ،اضطراب العمميات المعرفية والقدرات األكاديمية
 .مصر ،القاهرة ،لمجامعات

- (: 0222) سيمفا ،سالم( تشخيص صعوبات القراءةDyslexia)،  ورقة عمل مقدمة في مؤتمر
 األردن. ،(02/2/0222إلى  02)ل الفترة من التربية الخاصة العربي الواقع والمأمول خال

- صعوبات التعمم التشخيص والعالج(: 0222أحمد ) ،مجدي وعاشور ،محمود والشحات ،سالم، 
 .األردن ،عمان ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،0ط

http://www.kwse.info/
http://www.kwse.info/
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- لرياض، ا،2أكاديمية التربية الخاصة، ط، مدخل إلى صعوبات التعمم (:0222) السرطاوي، زيدان
 .السعوديةالمممكة العربية 

- تشجيع أولياء أمور المعوقين عمى المشاركة (: 2992) كمال سالم ،زيدان وسيسالم ،السرطاوي
 .المممكة العربية السعودية ،الرياض ،معموم التربويةمجمة جامعة الممك سعود ل ،في برامج التربية الخاصة

- الصف الثاني الثانوي العامتنمية بعض ميارات الفيم القرائي لدى طالب  (:2992عمي ) ،سعد، 
 .اإلمارات العربية المتحدة ،جامعة اإلمارات ،مجمة كمية التربية

- البحوث  –)النظرية  الضعف في القراءة وأساليب التعمم (:0222) مراد عمي عيسى ،سعد– 
 ، مصر.اإلسكندرية، دار الوفاء لمطباعة والنشر ،االختبارات( –التدريبات 

- عالم الكتب الحديث،النظرية والتطبيق/ استراتيجيات التعمم والتعميم :(0222) السميتي، فراس ، 
 .إربد، األردن ،2ط

- أثر برنامج تدريبي قائم عمى استخدام استراتيجيات ما وراء  :)أ((0222مها عبداهلل ) ،السميمان
، السادس االبتدائيالمعرفة في تنمية ميارة الفيم القرائي لدى تمميذات صعوبات القراءة في الصف 

 .، المممكة العربية السعوديةالرياض ،في المؤتمر الولي لصعوبات التعممورقة عمل مقدمة لممشاركة 
- أثر برنامج قائم عمى استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة  :(ب) (0222) السميمان، مها عبد اهلل

ورقة عمل  ،القراءة في الصف السادس االبتدائيفي تنمية ميارة الفيم القرائي لدى تمميذات صعوبات 
 .المممكة العربية السعودية ،مقدمة لممشاركة في المؤتمر الدولي لصعوبات التعمم، الرياض

- أساليب التعرف  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة/(: 2992عبد الرحمن ) ،سيد سميمان
 .مصر ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق ،الجزء الثاني، والتشخيص

- الجزء  ،المفيوم والفئات/ سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة (:2992عبد الرحمن ) ،سيد سميمان
 .مصر ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق ،األول
- تشخيص وعالج صعوبات التعمم واإلدراك البصري/: (0223سميمان السيد ) ،السيد عبد الحميد /، 

 .مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي
- دمشق، سوريةجامعة دمشقمنشورات  ،عمم النفس المغوي(: 2993محمود أحمد ) ،السيد ،. 
- القاهرة، مصرالدار المصرية المبنانية ،الطفل والقراءة(:  2992) حسن ،الشافي ،. 
- ( 0223الشريف، عبد اهلل بن فهد:)  المشكالت التي يتواجو التربية الخاصة وسبل التغمب عمييا

، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التربية الخاصة في المممكة العربية صعوبة التعمم عند التالميذمع دراسة 
، المممكة السعودية مواكبة التحديث والتحديات المستقبمية، كمية التربية، جامعة الممك سعود، الرياض

 .العربية السعودية
- كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات أثر االحتفاظ واالشتقاق عمى  (:0222)إبراهيم  شمبي، أمينة

 .القاهرة، مصر ،09ددعال، 22جمدالمجمة المصرية لمدراسات النفسية، م، لدى طالب المرحمة الجامعية
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- أثر برنامج تعميمي مقترح عمى بعض مكونات التفكير الناقد لدى (: 0223) إسماعيل ،الصاوي
جامعة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الفيم القرائيعينة من تالميذ المدرسة االبتدائية ذوي صعوبات 

 .، مصركمية التربية ،األزهر
- القاهرة ،دار الفكر العربي ،2ط ،صعوبات الفيم القرائي المعرفية(: 0229إسماعيل ) ،الصاوي، 

 مصر.
- الفروق في مستوى معالجة المعمومات بين التالميذ ذوي صعوبات  (:0222منصور ) ،صياح

ة دكتوراه في التربية غير رسال ،القرائي والتالميذ العاديين بالمرحمة االبتدائية في مممكة البحرينالفيم 
 البحرين. ،جامعة الخميج ،كمية الدراسات العميا ،منشورة
- فاعمية إستراتيجية التصور الذىني في تنمية ميارات الفيم (: 0229ماهر شعبان ) ،عبد الباري

 العدد ،دراسات في المناهج وطرق التدريس مجمةفي  ث منشورحب ،المرحمة اإلعداديةالقرائي لتالميذ 
 .مصر ،جامعة عين شمس ،كمية التربية ،ية المصرية لممناهج وطرق التدريسالجمع، 222
- ( 0222عبد الباسط، لطفي :) دراسة لبعض مسببات اضطراب نظام التجييز لدى ذوي صعوبات
 .مصر ،02، العدد22لمدراسات النفسية، المجمدمصرية المجمة ال، التعمم
- إعداد 0، طالمُرشد لمعممي صعوبات التعمم (:0220سميمان بن عبد العزيز )، العبد المطيف ،

 وزارة المعارف، المممكة العربية السعودية.
- األردن. ،عالم الكتاب الحديث ،أسس تعميم القراءة الناقدة لمطمبة(: 0222) محمد فندي ،العبداهلل 
- ( 0229العبد اهلل، محمود فندي:) م الكتب عال، 2ط، أسس تعميم القراءة لذوي الصعوبات القرائية

 .الحديث، إربد، األردن
- دار الصفاء لمنشر  ،إعداد الطفل العربي لمقراءة والكتابة(: 0222جميل طارق ) ،عبد المجيد

 األردن. ،عمان ،والتوزيع
- دار المسيرة لمنشر ،عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق(: 0222عدنان يوسف ) ،العتوم 

 األردن. ،عمان ،التوزيعو 
- مكتبة األنجمو المصرية ،اختبار الفيم القرائي لألطفال (:2992) خيري المغازي بدير ،عجاج ،

 .القاهرة، مصر
- مكتبة الممك فهد الوطنية ،الكتاب األول ،أطفالنا وصعوبات التعمم: )أ( (0222) هدى ،العشاوي، 

 .المممكة العربية السعودية ،الرياض
- مكتبة الممك  ،الكتاب السادس ،أطفالنا وصعوبات المغة واضطراباتيا: (ب) (0222) هدى ،العشاوي

 .بية السعوديةالمممكة العر  ،الرياض ،فهد الوطنية
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- استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات الفيم فعالية (: 0222) جمال سميمان ،عطية
 ،جامعة بنها ،22العدد ،مجمة كمية التربية ،القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة اإلعدادية

 .، مصركمية التربية
- ( 0229العموان، أحمد فالح :)عمان، دار الحامد، عمم النفس التربوي تطوير المتعممين ،
 .األردن
- مكتبة  ،3ط ،/التشخيص والعالج/صعوبات تعمم القراءة والكتابة  (:0222صالح عميرة ) ،عمي

 الكويت. ،الفالح لمنشر والتوزيع
- أثر استخدام برنامج تدريبي في تنمية بعض ميارات التفكير لدى  (:0222حسن أديب ) ،عماد

جامعة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،األطفال ذوي صعوبات التعمم بالحمقة األولى من التعميم األساسي
 مصر. ،القاهرة
- فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الذكاء (: 0222) الفيل، حممي محمد حممي

، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الوجداني لدى طالب طمية التربية النوعية
 اإلسكندرية.

- دار  ،0ط ،سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة وتربيتيم (:0222) عبد المطمب أمين ،القريطي
 .مصر ،القاهرة، الفكر العربي

- ( 0222قطامي، نايفة:)  عمان، األردندار الفكر ،2ط ،األساسيةتعميم التفكير لممرحمة ،. 
-  التمثيل المعرفي وعالقتو بأساليب التعمُّم  (:0220عبد الخالق، أماني )القيسي، طالب ناصر و

جامعة بغداد، ، 2، العدد03لتربية لمبنات، المجمدمجمة كمية ا، والتفكير لدى طمبة المرحمة اإلعدادية
 .العراق
- مكتبة  ،تجريبية بحوث في عمم النفسدراسات ميدانية/(: 2993حمد )عبد الوهاب م ،كامل

 .، القاهرة، مصراألنجمو المصرية
- صعوبات التعمم والعوامل المرتبطة في المرحمة االبتدائية األردنية  (:2992تيسير مفمح ) ،كوافحة

جامعة  ،العميا لمطفولةمعهد الدراسات  ،منشورة رسالة دكتوراه غير ،مع اقتراح خطة شاممة في عالجيا
 .مصر ،عين شمس

- دار المسيرة ،مقدمة في التربية الخاصة(: 0222) عمر ،عبد العزيزتيسير مفمح و  ،كوافحة، 
 األردن. ،عمان
- ( 2922كيرك وكالفنت:) ترجمة زيدان أحمد السرطاوي  ،صعوبات التعمم النمائية واألكاديمية

 .المممكة العربية السعودية ،الرياض ،مكتبة الصفحات الذهبية ،2922 وعبد العزيز السرطاوي
- محرر في فيصل يونس قراءات في ، أبعاد التفكير إطار لممناىج والتعميم (:2992) مارزانو

 .، مصرالقاهرة ،دار النهضة العربية ،وتعميم التفكير الناقد واإلبداعي ميارات التفكير
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- ( 0229مجيد، سوسن شاكر:)  عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع، نفس النمو لمطفلعمم ،
 .األردن
- القاهرة، مصردار الرشاد ،سيكولوجية الموىبة(: 0222) عادل عبداهلل ،محمد ،. 
- بعض المتغيرات المعرفية ألطفال الروضة ذوي قصور الميارات (: 0222عادل عبداهلل ) ،محمد

المممكة  ،ي األول لصعوبات التعمم بالرياضالمؤتمر الدول ،قبل األكاديمية كمؤشر لصعوبات التعمم
 .العربية السعودية

- ( 0222محمد، عادل عبد اهلل :) فعالية برنامج لمتعميم العالجي في تنمية مستوى التمثيل
الندوة ، المعرفي لممعمومات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعمُّم في الفيم القرائي

، جامعة 0222/ 22/2 -22، بتاريخ ضايا التنمية الفردية والمجتمعيةعمم النفس وقمية تحت عنوان العم
 .السعوديةالمممكة العربية الممك سعود، الرياض، 

- دار الصفاء  ،صعوبات التعمم بين الميارات واالضطرابات(: 0222) محمد النوبي ،محمد عمي
 .األردن ع، عمان،لمنشر والتوزي

- الطفل وميارات التفكير في رياض األطفال والمدرسة االبتدائية(: 0222فهيم مصطفى) ،محمد، 
 .، مصرالقاهرة ،دار الفكر العربي، 2ط

- عالم  ،الضعف في القراءة تشخيصو وعالجو (:2922إسماعيل ) ،وأبو العزايم محمد منير ،مرسي
 مصر. ،القاهرة، الكتب
- مكتبة الكويت الوطنية ،2ط ،العاممة وصعوبات التعمم الذاكرة(: 0220) أبو الديار ،مسعد، 

 الكويت.
- المممكة الرياض ،دار اإلبداع الثقافي ،عمم النفس الحركي(: 2992) عبد العزيز ،المصطفى ،

 .العربية السعودية
- المراجعة العاشرة لمتصنيف الدولي لألمراض تصنيف : (2990تب اإلقميمي لشرق المتوسط )المك

والدالئل اإلرشادية  االضطرابات النفسية والسموكية األوصاف السموكية السريرية )اإلكمينيكية(
 مصر. ،القاهرة ،جامعة عين شمس ،ترجمة أحمد عكاشة ،(ICD-10) والتشخيصية

- ( 0220ممحم، سامي محمد :)دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.2، طصعوبات التعمم ، 
- سوريةدمشق ،منشورات جامعة دمشق ،التعمم ونظرياتو(: 0223عمي ) ،منصور ،. 
-  جامعة دمشقكمية التربية، ، منشورات سيكولوجيا اإلدراك (:2992األحمد، أمل )منصور، عمي و ،
 .سورية
- ( 0220المنصور، غسان :)رسالة ، المنيج العممي في السموك اإلنساني من منظور عمم النفس

 .، سوريةمنشورة، كمية التربية، جامعة دمشق، دمشقماجستير غير 
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- ( 0222المنيزل، عبد اهلل وغرايبة، عايش:)  اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم
   ، منشورات دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.2، طلمعموم االجتماعية اإلحصائية

- التساؤل الذاتي في تنمية ميارات الفيم القرائي  أثر إستراتيجية(: 0229أحمد صالح ) ،نهابة
، جامعة بابل، 22العدد ،ر في مجمة كمية التربية االساسيةبحث منشو  ،لدى طمبة الصف الثاني المتوسط

 .العراق
- ترجمة  ،التقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي (:2920جيمس ) ،بوتيتلندا و  ،هارجورف

المممكة  ،الرياض ،مكتبة الصفحات الذهبية ،2ط ،8811لعزيز السرطاوي وزيدان السرطاوي عبد ا
 العربية السعودية.

- عادل عبد ترجمة ،سيكولوجية األطفال غير العاديين (:0222جيمس ) ،كوفماندانيال و  ،هالهان 
 .األردن ،عمان ،ار الفكرد ،0222 اهلل محمد

- صعوبات التعمم (:0222ماركريت ) ،جيمس وويس ،جون وكوفمان ،دانيال ولويد ،هالهان 
 ،عمان ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،0222 اهلل محمد ترجمة عادل عبد، مفيوميا طبيعتيا عالجيا

 األردن.
- دار منشورات  ،أنشطة تطبيقية وطرق عممية لمعالجة صعوبات التعمم(: 0222) وليد ،هاني
 األردن. ،عمان ،الثقافة
- فعالية برنامج باستخدام التعميم التبادلي وميارات التفكير الناقد لدى (: 0222) رانيا محمد ،هالل

 ،التربية تخصص عمم النفس التربوي رسالة دكتوراه في ،تالميذ الحمقة الثانية من مرحمة التعميم األساسي
 مصر. ،القاهرة ،غير منشورةرسالة 
- خصائص التالميذ ذوي )بدون التاريخ(:  روبرت ،ألجوزينروبرتا و  ،مارتن ورامزي ،هنمي

 ،ار الفكر العربيد ،0222ترجمة جابر عبد الحميد جابر ،االحتياجات الخاصة واستراتيجيات تدريسيم
 مصر. ،القاهرة
- األردن. ،عمان ،كمية األميرة ثروت ،صعوبات التعمم النظري والتطبيقي :(0223راضي ) ،الوقفي 
- دار الكتاب  ،استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانوية(: 0222فتحي عمي ) ،يونس

 .، مصرالقاهرة ،الحديث
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 لخص الدراسة باللغة العربيةم
برنامج تدريبي قائم عمى االستراتيجيات المعرفية في تنمية مستوى تصميم ىدفت الدراسة الحالية إلى 

، ذوي صعوبات التعمم في الفيم القرائيالصف الرابع األساسي من  ةذالتمثيل المعرفي لممعمومات لدى تالم
المجموعة متوسطات رتب مقارنة )ىدف الدراسة الحالية( بالتعّرف عمى فاعمية البرنامج التدريبي و 

مباشرة، والتحقق من استمرار  البرنامج وبعدهتطبيق المجموعة الضابطة قبل متوسطات رتب التجريبية مع 
الفيم القرائي  –التطبيق في مجالي )التمثيل المعرفي ومكوناتو البرنامج بعد مرور شير من انتياء أثر 

 ومكوناتو(.
 ولتحقيق ىذا اليدف استخدمت الدراسة األدوات التالية:

( المقنن والمعير عمى البيئة السورية من قبل الباحثة لرافن) المصفوفات الُمتتابعة الذَّكاءاختبار  -1
 (.2004)رحمة 

النموذج )أ( بعد التحقق من صدقو وثباتو عمى بيئة  (1991عجاج )ل اختبار الفيم القرائي لألطفال -2
 مدينة دمشق.

عمى بيئة  بعد التحقق من صدقو وثباتو إعداد الباحثة()مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات  مقياس -3
 مدينة دمشق.

ت البرنامج التدريبي القائم عمى االستراتيجيات المعرفية لتنمية مستوى التمثيل المعرفي لممعموما -4
 .إعداد الباحثة() لدى تالمذة صعوبات تعمم الفيم القرائي
( سنة التي 9.11إلى  9من الفئة العمرية بين )( تمميذًا وتمميذة 11وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا )

لمعينة الضابطة( ممن  1لمعينة التجريبية،  1، موزعة بالتساوي )تقابل الصف الرابع من التعميم األساسي
يعانون مستويات متعددة من صعوبات الفيم القرائي، وتم تشخيص أفراد كال المجموعتين وفق األسس 

-DSMالدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية الطبعة الرابعة المعدلة )والمعايير الواردة في 

IV-TR 2000)ختيروا من مدرستين لمتعميم األساسي في محافظة مدينة دمشق.، ا 
خالل المعالجات اإلحصائية التي ُتظير نتائج المقارنات )القبمية، البعدية  منوبينت نتائج الدراسة 

وبات تعمم الفيم المباشرة، البعدية التتّبعية( لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة من تالمذة صع
تحّسن وثبات في أداء المجموعة التجريبية بالمقارنة بين أداء أفرادىا من جية، ومع أداء  القرائي، وجود

فرعي  مجالأفراد المجموعة الضابطة من جية أخرى في ميارات مستوى التمثيل المعرفي لممعمومات لكل 
 .ولمدرجة الكمية (مرونة العقمية المعرفيةال، توليفالربط واالشتقاق، المعنى، ال، االحتفاظ)

خالل المعالجات اإلحصائية التي ُتظير نتائج المقارنات )القبمية، البعدية  منكما بينت نتائج الدراسة 
المباشرة، البعدية التتّبعية( لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة من تالمذة صعوبات تعمم الفيم 

بية بالمقارنة بين أداء أفرادىا من جية، ومع أداء تحّسن وثبات في أداء المجموعة التجري القرائي، وجود
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إدراك معنى الكممة، أفراد المجموعة الضابطة من جية أخرى في ميارات الفيم القرائي لكل مجال فرعي )
إدراك معنى الجممة، إدراك معنى الفقرة، إدراك معنى النص، إدراك العالقات المغوية، إدراك المتعمقات 

 .ميةولمدرجة الك (المغوية
ل تطبيق وتم تفسير نتائج الدراسة الحالية في ضوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع ظروف ومراح

، كما تمت مقارنة نتائج الدراسة الحالية في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة البرنامج التدريبي
الشبيية في بعض جوانبيا بالدراسة الحالية، كما تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من صميم نتائج 

يمكن أن  الدراسة الحالية، كما تم اقتراح مجموعة من البحوث التطبيقية )الوصفية وشبو التجريبية( التي
 المتوقعة نتائج الدراسة الحالية.تغني بنتائجيا 



 

 
 مالحق الدراسة
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 (1الملحق )
 لدراسة الحاليةالميداني لتطبيق الموافقة مديرية تربية دمشق على 
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 (2الممحق )
 سماء السادة المحكمين واختصاصاتهم العمميةأ

 
 
 
 
 

 
 

 سماء السادة المحكمين واختصاصاتهم العمميةأ
 الصفة االختصاص اسم المحكم

 سمدر   تربية خاصة د. آذار عبد المطيف
 سةمدر   عام علم نفس د. بسماء آدم

 سةمدر   علم نفس النمو د. سناء مسعود
 سمدر   معرفي نفس علم د. مروان األحمد

 سةمدر   النمو علم نفس الحافظ روالد. 
 مدرس اجتماع تربويعلم  د. غسان خمف
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 (3)لملحق ا
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 (4الممحق )
 اختبار الفيم القرائي لألطفال النموذج )أ(

 (8991إعداد )عجاج 
 
 

 
 تعميمات أولية لالختبار

 
المطموب منؾ عزيزي و ، لما تقوـ بقراءتوىذا االختبار وضع مف أجمؾ لمتعرؼ عمى مستوى فيمؾ 

 التمميذ عزيزتي التمميذة ما يمي:
 قراءة جيدة.أف تقرأ تعميمات كؿ جزء مف االختبار  -1

 .المحمولة فيمًا جيداً ال تبدأ اإلجابة إال بعد فيـ األمثمة التوضيحية  -2

 بعد االستعانة باألمثمة المحمولة حاوؿ أف تجيب عمى أكبر عدد  ممكف مف أسئمة االختبار. -3

 .أي سؤاؿ بدوف إجابةيفضؿ أال تترؾ  -4
 محدد لالختبار بكاممو.الزمف التمتـز بالزمف المحدد لكؿ تدريب و يفضؿ أف  -5

اتبع كافة التعميمات التي تعطى لؾ مف المعمـ أو مف يطبؽ عميؾ االختبار حتى تتمكف مف وضع  -6
 اإلجابة السميمة في مكانيا المناسب في ورقة اإلجابة.

الحظ أف ورقة اإلجابة مسمسمة حسب ترتيب ورقة األسئمة و عمى ذلؾ يفضؿ مراعاة الترتيب أثناء  -7
 اإلجابة عمى أسئمة االختبار.

 

 ولكم خالص شكري وتقديري لكم
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 :فيم معنى الكممة -أوال
 (تعيين الكممات المتشابية) التدريب األول

 الزمف:
( د ،ج  ،ب  ،تحت الحروؼ )أ أماميا "أربع كممات" و أمامؾ في أوؿ كؿ سطر عمى اليميف "كممة" 

 الكممة األولى أو تكوف قريبة مف معناىا.اختر الكممة التي تماثؿ في معناىا 
 مثاؿ توضيحي:

 
 

 أ                   ب                    ج                 د                            
 مرآة     فانوس          قميص                        قمم              مصباح            

 الحل الصحيح ىو : ) ج (
 
 

 )د( )ج( )ب( )أ( الكممة األساسية ـ
 مستشفى بيت مدرسة حديقة منزؿ 1
 قرش خيؿ خروؼ جاموسة حصاف 2
 مكتب مقعد شباؾ مائدة كرسي 3
 سريع كبير بطيء مستدير ضخـ 4
 جديد جميؿ خطأ صحيح غمط 5
 مجمة قصة نزىة رحمة حكاية 6
 يرقص يكبر يشرب يجري ينمو 7
 نحمة زىرة امرأة ولد سيدة 8
 شجرة عائمة أكمة نزىة رحمة 9
 نادرة جميمة صعبة يسيرة سيمة 11
 حجرة حذاء شمعة جبؿ غرفة 11
 برتقالة زىرة شجرة عصا وردة 12
 ثقيؿ ظريؼ أحمر كبير لطيؼ 13
 نخمة نقود منبية دفتر ساعة 14
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 (تعيين الكممات المتضادة) التدريب الثاني
 عيف الكممة التي تعاكس أو تضاد في معناىا الكممة المذكورة أوؿ كؿ سطر 

 :مثاؿ توضيحي
 
 

 (غبي –رخيص  –مجتيد  –طويل ذكي )
 (غبيلصحيح ىو: )الحل ا

 
 
 
 
 
 

 )د( )ج( )ب( )أ( الكممة األساسية ـ
 قوي نظيؼ سميف طويؿ قصير  1
 سريع مؤدب ثقيؿ لطيؼ بطيء 2
 بميد مكسور مجتيد قوي ضعيؼ 3
 غني قوي طويؿ سريع فقير 4
 سيؿ جديد قريب بميد صعب 5
 صغير رخيص حزيف نظيؼ قذر 6
 حمو واسع فارغ مرتفع ضيؽ 7
 قديـ مريض بارد عاقؿ مجنوف 8
 أسود أصفر أخضر أحمر أبيض 9
 يبكي يمعب يأكؿ يذىب يأتي 11
 يبني يقرأ يكتب يسافر ييدـ 11
 وجد أخذ جمس ناـ أعطى 12
 واقؼ مسكيف نافع جميؿ ضار 13
 فاىـ رخيص ضاحؾ مشغوؿ غالي 14
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 (الغريبةتعيين الكممات ) الثالثالتدريب 
 ؟.ىي ىذه الكممة ماكممة غريبة،  ربع كممات يوجد بينيافي كؿ سطر مف السطور التالية أ

 ؟. (د ىؿ ىي )أ ، ب ، ج ،
 :مثاؿ توضيحي

 
 

 ج                 د    أ                   ب                
             فضة             خشب                نحاس               حديد 

 (الحل الصحيح ىو: )ج
 
 
 
 
 

 )د( )ج( )ب( )أ( الكممة األساسية ـ
 ولد طفؿ قط رجؿ ولد 1
 وردة شجرة قمـ زىرة وردة 2
 طبيب مدرس ميندس سيارة طبيب 3
 بمح ورؽ تفاح برتقاؿ بمح 4
 أذف منزؿ يد عيف أذف 5
 رغيؼ قميص حزاـ حذاء رغيؼ 6
 لبف عمؿ خيار ماء لبف 7
 خباز كتاب فالح بقاؿ خباز 8
 األوؿ الثاني الرابع النائـ األوؿ 9
 حمو حامض قصر مر حمو 11
 تراب ذىب رمؿ طيف تراب 11
 دجاجة كمب ديؾ عصفور دجاجة 12
 يتكمـ يصرخ يمعب يغني يتكمـ 13
 طائرة دجاجة صاروخ مدفع طائرة 14
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 (الكممات تصنيف) الرابعالتدريب 

كتب أماـ ثـ الطعاـ(،  –المدارس  –المالبس كممة( والتي تتصؿ بكؿ مف ) 21اقرأ الكممات التالية )
 كؿ كممة مف الكممات ما يناسبيا.

 خبز 16 برتقاؿ 11 حذاء 6 قميص 1
 حزاـ 17 كتب 12 لبف 7 جبف 2
 فراش 18 لحـ 13 مدير 8 سبورة 3
 جمباب 19 معمـ 14 طاقية 9 طباشير 4
 خضار 21 بدلة 15 تالميذ 11 بيض 5

 :الجممةفيم معنى  -ثانياً 
 (التوفيق بين الكممات لتكوين جممة) التدريب األول

أو اكتب رقـ الكممة  بخط صؿ بينياخذ كممة مف العمود )أ( وابحث عما يناسبيا مف العمود )ب(، و 
 (.ود )ب( + رقـ الكممة مف العممف العمود )أ

 المجموعة الثانية المجموعة األولى
 )ب( )أ( )ب( )أ(

 مفترس -1 الحديد -1 سميف -1 عمؼ -1
 مجتيد -2 األسد -2 طويؿ -2 الديؾ -2
 مسكيف -3 الممح -3 لطيؼ -3 المنزؿ -3
 رخيص -4 الفقير -4 مرتفع -4 الطفؿ -4
 ثقيؿ -5 التمميذ -5 أخضر -5 الرجؿ -5
 زرقاء -6 الذىب -6 حمو -6 الدرس -6
 المع -7 السماء -7 سيؿ -7 السكر -7

 (تكممة الجممة) الثانيالتدريب 
 أكمؿ الجمؿ التالية: مستعينًا بالكممات المعطاة أو بكممات مف عندؾ.

 الشمس ( –الكسالف  –الخبز  –الجندي  –المؤدب  –) الطبيب 
 اإلجابة ) الخبز (ع مف الدقيؽ. .......................... مصنو مثاؿ توضيحي: 

 المجموعة األولى:
 ................... تظير في النيار. -1

 يحبو الناس....................  -2

 ال ينجح في عممو....................  -3

 يدافع عف الوطف....................  -4

 يعالج المريض....................  -5



- 616 - 
 

 المجموعة الثانية:
 ممات مناسبة مف عندؾ:أكمؿ الجمؿ التالية بك

 .......................تشرؽ الشمس  -1

 .........................الفأر يقرض  -2

 ....................في الصيؼ يشتد  -3

 ....................في الحديقة أزىار  -4

 ............................وطننا ىو  -5
 

 (استبدال الجممة بكممة تؤدي معناىا) الثالثالتدريب 
 : اكتب الكممة التي تعطي نفس معنى الجممة أماـ رقـ الجممة في ورقة اإلجابة.التعميمات

 .(الشيء الذي نعيش فيو ........... الحؿ ىو )المنزؿ مثاؿ محموؿ:
 –المنزؿ  –البرتقاؿ  –الكتاب  –المدرسة  –العيف  –األزىار  –الجيش  –الوعاء  –القط : )الكممات

 .(األسد –الساعة 
 .......................الشيء الذي نتعمـ فيو .............. -1

 ........................الشيء الذي نرى بو ............... -2

 ..........................الشيء الذي يدافع عف الوطف .... -3

 اف أليؼ .....................الشيء الذي يدؿ عمى اسـ حيو  -4

 ..........................الشيء الذي نزيف بو المائدة ...... -5

 ..........................الطعاـ فيو..... الشيء الذي نطيو -6

 ........................الشيء الذي نقرأ فيو ................ -7

 واف مفترس ....................الشيء الذي يدؿ عمى اسـ حي -8

 ...........................الشيء الذي يدؿ عمى اسـ فاكية . -9
 ..........................الشيء الذي نعرؼ بو الوقت .... -11

 (ترتيب الكممات لتكوين جمل مفيدة) الرابعالتدريب 
 التالية في المكاف المخصص في ورقة اإلجابة: رتب الجمؿ الخمس :التعميمات

 .إلى –الشواطئ  –الناس  –فصؿ  –يذىب  –في  –الصيؼ  -1

 بعد.  –ير الظ –إلى  –صباحًا  –يذىب  –التمميذ  –يعود و  –المدرسة  -2

 الدرس. –المدرس  –في  –أثناء   –إلى  –المجتيد  –الذي  –يمتفت  –ىو  -3

 شاء. –إف  –اهلل  –إلى  –ستعود  –إف  –أىميا  –فمسطيف  -4

 إف. –العرب  –مف  –أرض  –إذا  –طردوا  –ييدأ  –إال  –ليـ  –باؿ  –العرب  –لف  –الصييونية  -5
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 :الفقرةفيم معنى  -ثالثاً 
 التدريب األول 

اختيار رمز اإلجابة الصحيحة يؽ : اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا عف طر التعميمات
 :وضعو في المكاف المخصص في ورقة اإلجابةو 

لى اليسار ثـ مشى عمى ميؿ و خرج الفأر مف الجحر ليبحث ) بعد عف الطعاـ فنظر إلى اليميف وا 
 .(بسرعة ودخؿ الجحر ليخبر أوالده رأى قطة كبيرة تنظر إليو فجرى قميؿ،

 (ج  )                 (ب  )                  ( أ )   األسئمة:
 .(الفئراف الصغيرة     –خبر مزعج        –القطة الكبيرة     عة    )أحسف عنواف لمقط -1
 .(الكمب         –القطة               –الفأر          الطعاـ  ) الذي خرج لمبحث عف -2
 .(القطة         –    الفأر             –الثعمب        ) الذي دخؿ مسرعًا إلى مكانو  -3
 .(ألنو جناف     –ليأكؿ الطعاـ         –ليخبر أوالده    جحره  ) دخؿ الفأر إلى -4
 .(القطة         –الكمب                 –الحصاف        الفأر خاؼ مف        ) -5

  الثانيالتدريب 
 جب عما يمييا مف أسئمة:اقرأ القطعة التالية ثـ أ

ـَ تقتمني  :فقاؿ الفأر قطًا أمامو، فخاؼ منو وجرى لييرب، فجرى القط خمفو حتى أمسكو،الفأر )رأى  ل
: رأيتؾ تقرض المالبس وتفسد الطعاـ وتؤذي فقاؿ القط ،لـ أفعؿ لؾ شيئًا يغضبؾ؟وأنا حيواف ضعيؼ و 

 الناس في منازليـ والبد مف قتمؾ ثـ قتمو و أكمو(.
 األسئمة:

 .القط؟ماذا فعؿ الفأر حيف رأى  -1
 .أر؟لماذا جػػػرى الػػف -2

 .ماذا فعؿ القط حيف جرى الفأر؟ -3
 .؟رفػأمػماذا فػعػؿ الػػقػط با -4

 .أر لمػػقػػػط؟ػاؿ الػػفاذا قػػم -5
  الثالثالتدريب 

 :رتب الجمؿ اآلتية لتكوف فقرة مفيدة
 :()أو رتب األرقاـ

 قرب منو موقدًا بو نار.فعطؼ عميو و  -1

 أياـ الشتاء البارد.في يـو مف  -2

 (.حس الثعباف بالحرارة تحرؾ ليعض )يمدغ محمدفمما أ -3

 يتموى مف شدة البرد. اً رأى محمد ثعبان -4

 كاف أخوه عمي بالقرب منو فأسرع إليو و أنقذه و قتؿ الثعباف.و  -5
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 إدراك العالقات المغوية
إذا كانت العالقة مف نوع ف ،في ورقة اإلجابةاقرأ العبارات التالية ثـ حدد نوع العالقة في المكاف المحدد 

ذا كانت العالقة مف نوع )  ( ضع حرؼ " خ "تخالؼ)تشابو( ضع حرؼ " ش " وا 
 مثاؿ توضيحي:

 طيء ...... العالقة بيف السميـ والمريض.البإف العالقة بيف السريع و 
 الحؿ الصحيح: "ش"

 .الحذاءالعالقة بيف الرباط و   موف ......البنطإف العالقة بيف الحزاـ و  -1

 .الصديؽالعالقة بيف العـ واألب ....... العالقة بيف الجد و إف  -2

 .األبيض. العالقة بيف المبف و المتكبر ......إف العالقة بيف المتواضع و  -3

 .محمد.. العالقة بيف حناف و ىدى .....إف العالقة بيف سموى و  -4

 .الغبي.. العالقة بيف الذكي و إف العالقة بيف يربح ويكسب .... -5

 .الطريؽإف العالقة بيف القطار وسكة الحديد ....... العالقة بيف السيارة و  -6

 .الجبافإف العالقة بيف الصديؽ والعدو ....... العالقة بيف الشجاع و  -7

 إف العالقة بيف الجميؿ والقبيح ....... العالقة بيف الشفاء والمعافاة. -8
 .يخترعبيف يسبح ويعـو ....... العالقة بيف يبتكر و إف العالقة  -9

 .التفوؽإف العالقة بيف السماء واألرض ....... العالقة بيف النجاح و  -11
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 ةإدراك المتعمقات المغوي
اقرأ الجمؿ التالية ثـ أكمؿ الجممة بالكممة المناسبة أو ضع الحرؼ الموجود أماـ الكممة في المكاف 

 :في ورقة اإلجابةالمحدد 
 مثاؿ توضيحي: إف كممة جناح بالنسبة لمطائر مثؿ كممة زعانؼ بالنسبة لػ ...............

 )ىـ( الفأرالخروف ) د ( الماعز   (ج  )  السمك (ب  )  اإلنسان ( أ )
 إف كممة سيؿ بالنسبة لصعب مثؿ كممة سعيد بالنسبة لػكممة .............. -1

 )ىـ( شجاع  ) د ( بمح  حزين  (ج  )  بطيء (ب  )  سريع ( أ )
 إف كممة خضار بالنسبة لمبطاطا مثؿ كممة زىور بالنسبة لػ .............. -2

 )ىـ( الورد  ) د ( الموز الكمثرى  (ج  )  التفاح (ب  )  الجذر ( أ )
 إف كممة عاقؿ بالنسبة لممجنوف مثؿ كممة جديد بالنسبة لػ .............. -3
 )ىـ( يبني   ) د ( مشغول   قديم  (ج  )  ضار (ب  )   مكروه ( أ )
 بالنسبة لػ .............. لايراآلإف األذف بالنسبة لإلنساف مثؿ  -4
 )ىـ( الساعة  ) د ( السيارة  المبنى  (ج  )   التمفزيون (ب  )   التمفون ( أ )
 ..............إف القشور بالنسبة لألسماؾ مثؿ الشعر بالنسبة لػ  -5

 )ىـ( الكتكوت   ) د ( الثعبان   الفأر  (ج  )    الغنم (ب  )   القطة ( أ )
 إف الريشة  بالنسبة لمفناف مثؿ القمـ بالنسبة لػ .............. -6
 )ىـ( الكتب  ) د ( الدكان  الطفل  (ج  )   الفرشاة (ب  )   المؤلف ( أ )
 األبيض بالنسبة لػ ..............إف الطويؿ  بالنسبة لمقصير مثؿ  -7
 )ىـ( األخضر   ) د ( األسود   المكسور  (ج  )   العكر (ب  )   المرتفع ( أ )
 إف المصباح  بالنسبة لمضياء مثؿ العيف بالنسبة لػ .............. -8

 )ىـ( الماء    ) د ( األنف   األرض  (ج  )   البصر (ب  )   الوجو ( أ )
 بالنسبة لألبيض مثؿ الفحـ بالنسبة لػ ..............إف المبف   -9

 )ىـ( األبيض  ) د ( النار    األسود  (ج  )   الدخان (ب  )    الخشب ( أ )
 إف القدـ  بالنسبة لمركبة مثؿ اليد بالنسبة لػ .............. -11

 الرأس)ىـ(     ) د ( الفم   الكتف  (ج  )    الذراع (ب  )   األصبع ( أ )
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 (5) الممحق

 (الباحثة )إعداد لممعمومات المعرفي التمثيل مستوى مقياس
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 لممفحوص الموجية التطبيق تعميمات
 
 
 

 ...التالميذ أعزائي لممفحوص: الفاحص يقول
 ثم بعناية، نصوصال ىذه من نص كل قراءة وعميك ،شوقةالمُ  القرائية نصوصال من عدد يمي فيما
 التالية: بالتعميمات التقيدو  نص، كل عقب ترد التي األسئمة مجموعة عمى اإلجابة
 )إذا مرة من أكثر النص قراءة يمكنك كما بدقة، الرئيسية بأفكاره والتمعن بعناية، نص كل قراءة -ٔ
 ذلك(. في رغبت
 وحاول النص، ذلك أسفل في المدونة األسئمة قراءة إلى انتقل النص، قراءة من االنتياء عقب -ٕ

 قبل مرة من أكثر سؤالال قراءة يمكنك كما ،اإلجابة قبل جيداً  والتفكير سؤال، كل محتوى في بدقة التمعن
 .ذلك( في رغبت )إذا اإلجابة
 البدائل مجموعة بين من فقط واحد بديل اختيار إما منك تطمبت سؤال أي عن اإلجابة إن -ٖ

 أو ،الصحيحة اإلجابة ىي أنيا تشعر التي اإلجابة عمى (✓) عالمة بوضع وذلك ،وأسفم في الموجودة
 .لو المخصص المكان في الصحيح الجواب كتابة
ذاو  األسئمة، تمك عن اإلجابة في نفسك عمى اعتمد -ٗ  إال عميك فما اإلجابات إحدى تغير أن أردت ا 
 اخترتيا. التي جديدةال اإلجابة وتكتب السابقة، اإلجابة تمحو أن

 ُعد ثم لو، السابق السؤال عن اإلجابة في بصعوبة شعرت إذا الالحق السؤال إلى االنتقال يمكنك -٘
 إجابة. دون سؤال أي تترك ال وعموماً  مجددًا، السؤال ذلك إلى

 أن كما ،الفحص ىذه بإجراء تقوم التي ةالباحث سوى عمييا يطمع لن تختارىاس يالت اإلجابات إن   -ٙ
 .(راسب أو ناجح) إلى تصنيفك يتضمن ال المقياس ىذا

 
 

ًواهتمامكمًتعاونكمًىعلًجزيل ًًوشكرا ً
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 لمفاحص الموجية التطبيق تعميمات

 لمتعميم الرابع الصف تالمذة ىعم تطبيقو بسيولة لممعمومات( المعرفي التمثيل مستوى )مقياس يتميز
 التقدير تبين معيارية درجات إلى وتحويميا الخام الدرجات استخراج إجراءات بوضوح يتميز كما ،األساسي
 لذلك لمتعيير، محكمة عممية وتدابير والثبات، لمصدق جيدة بمعايير المقياس يتمتع كما ،لألداء الوصفي
 والتي بو الشروع قبل بدقة التالية تعميماتال قراءة التطبيق بإدارة يقومون الذين الفاحصين عمى يتوجب
 باآلتي: تتمثل
 والتقييم القياس مجال في واسعة خبرات لديو تكون أن مقياسال بتطبيق يقوم الذي الفاحص عمى -ٔ

 أو ،المعوقين نفس عمم أو بالمعوقين، الخاصة التربية أو التربية، أو النفس، عمم أو والتربوي، النفسي
 أقل عمى واالجتماعية..إلخ والتربوية النفسية الخدمات في متوسط معيد مستوى من عممي مؤىل يحمل
 .مقياسمل العام اليدف يستوعب لكي الثقافةو  الوعي من درجة عمى ويكون تقدير،
 يايعقب وما القرائية، والفقرات النصوص واستطالع ،بدقة فرعي مقياس كل قراءة من لمفاحص البد -ٕ
 جمع طريقة عمى والتدرب لممفحوص، الموجية التطبيق تعميمات وفيم ،ميياع اإلجابة وطريقة أسئمة، من

 مجاالت خمسة من مقياسال يتكون إذ الكمية، ولمدرجة لألداء، وصفي ديرتق إلى وتحويميا الخام الدرجات
 :يمي كما بالتساوي موزعة سؤاالً  (ٕ٘) يتخمميا فرعية،
 ٗ – ٖ – ٕ – ٔ) األرقام ذوات أسئمة (٘) يعقبو لمقراءة نص من يتكون )االحتفاظ(: األول البعد -أ
– ٘.) 

 ٜ – ٛ – ٚ – ٙ) األرقام ذوات أسئمة (٘) يعقبو لمقراءة نص من يتكون (:معنى)ال الثاني البعد -ب
- ٔٓ.) 

 ٕٔ – ٔٔ) األرقام ذوات أسئمة (٘) يعقبو لمقراءة نص من يتكون (:واالشتقاق ربط)ال الثالث البعد -ج
– ٖٔ – ٔٗ – ٔ٘.) 

 – ٛٔ – ٚٔ – ٙٔ) األرقام ذوات أسئمة (٘) يعقبو لمقراءة نص من يتكون (:توليف)ال الرابع البعد -د
ٜٔ – ٕٓ.) 

 األرقام ذوات أسئمة (٘) يعقبو لمقراءة نص من يتكون (:المعرفية العقمية المرونة) الخامس البعد -ه
(ٕٔ – ٕٕ – ٕٖ – ٕٗ – ٕ٘). 

 يجب كما المقياس، دليل ضمن فيو جاءت الذي لترتيببا الفرعية مقاييسال تطبيق الفاحص عمى -ٖ
 باستخدام أو المحمية، بالميجة إما لممفحوص، فرعي مقياس بكل الخاصة التطبيق تعميمات يشرح أن عميو

 .االختبارية الميمة في منو مطموب ىو لما المفحوص فيم لتعزيز ذلكو  العربية، المغة فصيح
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 من أسئمة (ٖ) عمى الصحيحة اإلجابة من المفحوص فشل بعد فرعي مقياس أي تطبيق يوقف -ٗ
 .أسئمة (٘) أصل
 عميو، الفرعية مقاييسال تطبيق أثناء بالمفحوص المحيطة الفيزيائية البيئة تييئة الفاحص عمى -٘
 حواس عمى تؤثر أن يمكن التي زائدة..إلخ( برودة زائدة، حرارة )ضوضاء، االنتباه مشتتات جميع بعزل

 الفرعية. مقاييسال تطبيق نتائج عمى سمباً  تنعكس ال كي المفحوص،
 بجانبيا طاولة عمى الفرعية مقاييسال تطبيق أثناء لوجو( )وجياً  الفاحص ويقابمو المفحوص يجمس -ٙ

 التالي: الشكل في يظير كما متقابالن كرسيان
 

 
 

 
 

 

 قمم األجوبة، كراسة التطبيق، )كراسة المقياس تطبيق ومواد أدوات تحضير الفاحص عمى -ٚ
 الوقت. من الكثير إضاعة يتم ال كي المفحوص عمى تطبيقو في لشروعا قبل ممحاة( رصاص،

 فمدة ،موقوتة( مقاييس)ال معينة زمنية بمدة محددة الفرعية مقاييسال فجميع التوقيت ساعة ضبط -ٛ
 .دقيقة (ٓ٘) المقياس كامل تطبيق مدة وبالتالي دقائق، (ٓٔ) تتجاوز ال فرعي مقياس كل تطبيق
 أثره فمذلك فرعي، مقياس أي تطبيق قبل المفحوص وبين بينو ومودة ثقة عالقة بناء الفاحص عمى -ٜ
 يمكن كذلك اثنين، أو يوم مدار عمى التطبيق فترات توزيع لمفاحص يمكن كما ،التطبيق نتائج عمى البالغ
 بإمكانو أن المفحوص إعالم ويمكن والترويح، االسترخاء فترات بعض الفرعية مقاييسال تطبيق يتخمل أن

 بو. يرغب وقت أي في استراحة طمب
 أو بعض في عنيا اإلجابة في وفشل الصعبة األسئمة من معين مستوى إلى المفحوص وصل إذا -ٓٔ

 سؤالال ىذا بأس، ال بقولو: بنفسو المفحوص ثقة يعزز أن الفاحص عمى فيجب الفرعية، مقاييسال كل
 سنك مثل في كنت عندما أنا عنو، اإلجابة يستطيعون ال كثيرون غيرك ىناك سابقو، من أكثر صعب

 تؤدي أن يمكن أخرى عبارات أية أو ،..تقمق ال ،األسئمة ىذه مثل عمى اإلجابة في بةصعو  أجد كنت
 .المفحوص عند الفشل مشاعر إلزالة

 الخام رجاتالد جمع عمى العمل الفرعية، مقاييسال جميع تطبيق من االنتياء وبعد الفاحص عمى -ٔٔ
 الدرجة لحساب تمييداً  وذلك والشامل، النيائي التقرير حقول في وتفريغيا فرعي مقياس كل ضمن بند لكل

  عادي، ٔ+ متفوق، فوق وما ٕ)+ بين تتراوح والتي لألداء الوصفي التقدير نتيجة تقابل التي الذالية
 وم متخمف دون وما ٕ- إلى ضعيف، ٔ-  متوسط،
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 والشامل النيائي التقرير
 المفحوص عن

 
 
 

 (  ) أنثى (  ) ذكر الجنس: ……………المدرسة: …………المفحوص: اسم
 ……………….السنة: …………….الشير:   ……….اليوم المفحوص: عمر
 المفحوص:.................................... ذكاء درجة
 .وجدت:................................... إن اإلعاقة نوع

 /    /    تطبيق:ال تاريخ
 
 
 
 
  

 التطبيق نتائج تفريغ جدول
 لألداء الوصفي التقدير درجة الخام الدرجة الفرعية مقاييس الفرعية المقاييس تطبيق تسمسل

 ----- ----- االحتفاظ األول المقياس
 ----- ----- المعنى الثاني المقياس
 ----- ----- واالشتقاق الربط الثالث المقياس
 ----- ----- التوليف الرابع المقياس

 ----- ----- والمعرفية العقمية المرونة الخامس المقياس
 ----- ----- الكمية الدرجة
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 األول المقياس
 االحتفاظ( )خاصية

 
 

 (الحاسوب  )
 أن إلى صغيرٍة، ُغرفةٍ  بحجمِ  المكتبِ  أو لِ الَمنز  أو المدرسةِ  في ونراهُ  اليومَ  نعرفوُ  ال ذيْ  الحاسوبُ  كانَ 

 األداِء. في عاليةٍ  وسرعةٍ  كفاءةٍ  وذاْ  الَحجِم، صغيرَ  أصبحَ  حت ىْ  اليوم الحاسوبِ  صناعةُ  رتِ تطو  
 ال تيْ  الحاسبةَ  اآللةَ  اخترعَ  حينٍ  وبعدَ  والعيداِن، والحصىْ  اليدِ  أصابعِ  باستخدامِ  الِحسابَ  اإلنسانُ  بدأَ  وقد
 وُمعقدٍة. كثيرةٍ  حسابيةٍ  بعممياتٍ  تقومُ 

 الُمعق دِة، الحسابي ةِ  العممي اتِ  منَ  الكثيرَ  اختصرَ  ال ذي الحاسوبَ  اإلنسانُ  اخترعَ  (ٕٜٗٔ) عامِ  بدايةِ  ومع
 والعمِل. البيتِ  وفي والثقافي ِة( والزراعي ةِ  والصناعي ةِ  )االقتصادي ةِ  الحياةِ  مجاالتِ  جميعَ  الحاسوبُ  دخلَ  وقدْ 

 فيْ  الُمعقدةِ  واإلجراءاتِ  العممي اتِ  ماليينِ  تنفيذِ  فيْ  عاليةً  كفاءةً  الحالي   وقتنا فيْ  الحاسوبُ  أثبتَ  وقدْ 
 فيْ  ووضعياْ  وتصنيفياْ  المعموماِت، منَ  كبيرةٍ  كمي اتٍ  لتخزينِ  ُيستخدمُ  أن وُ  كماْ  تامٍة، وبدقةٍ  معدودٍة، ثوانٍ 

 معَ  لمتواصلِ  اإلنترنت شبكةِ  إلىْ  الدُّخولُ  الحاسوبِ  بواسطةِ  ويمكنُ  وقٍت، أي   فيْ  نطمبياْ  عندماْ  خدمتناْ 
وِر. الفيديو مقاطعِ  ُمشاىدةُ  بواسطتوِ  يمكنُ  كماْ  المعموماِت، وطمبُ  اآلخرينَ   والصُّ
ذاْ  دائمًا، صحيحةٌ  الحاسوبِ  عممياتِ  جميعَ  أن   إلىْ  اإلشارةِ  منِ  والبد    ىوَ  ذلكَ  فسببُ  خطأٌ  حصلَ  وا 
 الذ كيُة. اآللةُ  بأنوُ  األحيانِ  بعضِ  فيْ  الحاسوبُ  ُوِصفَ  لذلكَ  خاِطئ، بشكلٍ  المعموماتِ  لّقنوُ  ال ذيْ  اإلنسانُ 

 األلعابِ  وممارسةِ  لمتسميةِ  فقطْ  نستخدموُ  أنْ  فيمكنُ  حد يِن، ذوْ  سالحٌ  نفسوِ  الوقتِ  في والحاسوبُ 
 دراستناْ  عنْ  فننشغلُ  األلعاَب، ونمارُس  بوِ  نتسمىْ  ونحنُ  طويالً  وقتاً  قضيناْ  إذاْ  وخصوصاً  اإللكترونيِة،

 َشاَشِتِو. أمام طويمةً  فترةً  بالبقاءِ  عيونناْ  ويؤذيْ  وأصدقائنْا، أسرتناْ  عنْ  ونبتعدُ 
 اخترعُو. ال ذيْ  اإلنسانِ  عقلُ  ىوَ  منوُ  واألذكىْ  ذكيٌة، آلةٌ  الحاسوبُ 

 
  
 
 
 
 

 لإلطالع القراءة نص إلى العودة تحاول وال اإلجابة، ورقة إلى الصفحة اقمب النص، قراءة من االنتياء بعد مالحظة:
  الصحيحة. اإلجابة عمى
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 السؤال، أسفل الموجودة البدائل بين من واحد بديل عند (✓) عالمة بوضع التالية األسئمة عن أجب
 الصحيح: الجواب أنيا تعتقد والتي
 ؟. اختراعو بداية في الحاسوب حجم كان كيف -1
 اليد. كف بحجم -)أ(

 سيارة. بحجم -)ب(
 صغيرة. غرفة بحجم -)ج(
 طاولة. بحجم -)د(

 فقط(: واحدة إجابة )اختر التالية المراحل وفق المنظم الحساب بعمميات اإلنسان   بدأ   -2
 والعيداِن. والحصىْ  اليدِ  أصابعِ  استخدامِ  ثم الحاسبة، اآللة ثم الحاسوب، استخدام -)أ(

 الحاسوب. استخدم ثم والعيدان، والحصى اليد أصابع ثم الحاسبة، اآللة استخدام -)ب(
  مباشرًة. الحاسوب استخدم -(ج)

 الحاسوب. استخدم ثم الحاسبَة، اآللةَ  ثم والعيداِن، والحصىْ  اليدِ  أصابعِ  استخدامِ  -)د(
 ؟. الحاسوب اختراع تم عام أي في -3
 (.ٕٔٔٓ) عام في -)أ(

 (.ٕٜٗٔ) عام في -)ب(
 (.ٖٜٜٔ) عام في -)ج(
 (.ٕٜٗٔ) عام في -)د(

 فقط(: واحدة إجابة )اختر التالي الترتيب وفق تسير الحاسوب بيا يقوم التي العمميات -4
  المعمومات(. عرض – المعمومات تصنيف – المعمومات تخزين - المعمومات )إدخال -)أ(

 المعمومات(. عرض – المعمومات تصنيف – المعمومات إدخال - المعمومات )تخزين -)ب(
 المعمومات(. تصنيف – المعمومات تخزين - المعمومات إدخال - المعمومات )عرض -)ج(
 المعمومات(. عرض – المعمومات تخزين - المعمومات إدخال - المعمومات )تصنيف -)د(

 ؟. اإلنسان عقل أم الحاسوب األذكى من -5
 اإلنسان. من أذكى الحاسوب -)أ(

 حاسوب. بال الذكاء متوسط اإلنسان عقل -)ب(
 الذكاء. في متساويان واإلنسان الحاسوب -)ج(
 اخترعو. الذي اإلنسان عقل ىو منو األذكى لكن ذكية، آلة الحاسوب -)د(
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 األول الفرعي المقياس تصحيح مفتاح
 االحتفاظ( )خاصية

 
 
 
 
 
 
 

 الجواب السؤال رقم
 الصحيح

 الدرجة
 () خطأ (1) صح

   ج 1

   د 2

   ب 3

   أ 4

   د 5

 ----- ----- الخام الدرجات مجموع
 ---------- لألداء الوصفي التقدير

 
 
 
 
 

 
 
 
 



- 511 - 
 

 الثاني المقياس
 المعنى( )خاصية

 
 
 

 (الكالم معنى)
 

 .الَبَندوَرةِ  وِشراءَ  الب قالِ  إلى الذ ىابَ  فراسٍ  َولِدىا إلى األمُّ  طمَبتِ  -
 .الَبَندوَرةِ  صندوق حاِمالً  وعادَ  الب قاِل، إلى فراٌس  َذىبَ  -

 .فاسدٌ  أغمَبيا أن   وجَدتْ ف الَبَندوَرِة، حّباتِ  اأُلمُّ  قّمَبتِ  -
 تتفح صِ  لمْ  لماذا :لولِدىا وقاَلتْ  اأُلمُّ  غضَبتِ  -

 .؟ ِشراِئيا قبلَ  الَبَندوَرةَ  حبات
 الَبَندوَرَة، أشتريَ  أنْ  لي ُقْمتِ  أم ي يا ولكنْ  :فراٌس  أجابَ  -
َصيا أنْ  إلي   تطمبي ولمْ   .أتفح 
 ُيدِخلَ  أن فراسٍ  إلى األمُّ  طمَبتِ  الش تاءِ  أي امِ  ِمنْ  باردٍ  يومٍ  وفي -

 .الَبْردِ  ِشد ةِ  ِمنْ  يموتَ  ال حّتى أقفاِصوِ  إلى الد جاجَ 
 .القفصِ  إلى أدخَميا حت ى الّدجاجاتِ  وراءَ  فراٌس  جرى -
باحِ  وفي -  .الَبْردِ  ِشد ةِ  ِمنْ  الِفراخ بموتِ  األمُّ  تَفاجأتِ  التالي اليوم ص 
 .؟ القفصِ  إلى الِفراخَ  ُتْدِخلِ  لمْ  لماذا :بفراسٍ  األم صاَحتْ  -
 .والِفراخَ  الدجاجَ  أدخل لي تقولي ولمْ  اأَلْقفاصِ  إلى الد جاجَ  ُأدِخلَ  أنْ  لي ُقْمِت  ُأم ي يا :فراٌس  أجابَ  -
 يتتب عُ  أو وال الذىن في يشرد وال الكالم معنى إلى ينتبو العزيزَ  ابني أجعلُ  كيفَ  وقالت: اأُلمُّ  َفك َرِت  -
 ؟؟..!!. َحرفي اً  الكالمَ 
 
 
 

 
 

 
 لإلطالع القراءة نص إلى العودة تحاول وال اإلجابة، ورقة إلى الصفحة اقمب النص، قراءة من االنتياء بعد مالحظة:

  الصحيحة. اإلجابة عمى
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 السؤال، أسفل الموجودة البدائل بين من واحد بديل عند (✓) عالمة بوضع التالية األسئمة عن أجب
 الصحيح: الجواب أنيا تعتقد والتي
 ؟. الب ن دور ة   لشراء لبقالا إلى الذىاب أن فراس من طمبت عندما األم لكالم الحقيقي المعنى ما -6
   فقط. المنزل إلى الَبَندوَرةِ  إحضار -)أ(

 لمبائع. ثمنيا دفع قبل لالستيالك صالحة كانت إن وتفحصيا الَبَندوَرةِ  شراء -)ب(
 فقط. لمبائع الَبَندوَرةِ  ثمن دفع -)ج(
 فقط. الَبَندوَرةِ  تفحص -)د(

 ؟. الب ن دور ة   صندوق يحمل وىو لممنزل عودتو بعد فراس ارتكبو الذي الذنب ما -7
حضار البقال إلى الذىاب -)أ(  .الَبَندوَرةِ  صندوق وا 

 .الَبَندوَرةِ  صندوق يحمل وىو لممنزل العودة -)ب(
  .لمبقال الَبَندوَرةِ  ثمن دفع -)ج(
 .لالستيالك صالحيتيا من لمتحقق لمبائع ثمنيا دفع قبل الَبَندوَرةِ  تفحص عدم -)د(

 ؟. القفص إلى الدجاجات يدخل أن فراس من طمبت عندما األم لكالم الحقيقي المعنى ما -8
   .القفص إلى فقط الفراخ إدخال -)أ(

 .القفص إلى فقط دجاجال إدخال -)ب(
 البرد. شدة من تموت ال كي القفص إلى والِفراخ الدجاج إدخال -)ج(
 .الخارج في والِفراخ الدجاج وبقاء القفص إغالق -()د
 ؟. البرد شدة من ماتت قد الف راخ أن األم وجدت أن بعد فراس ارتكبو الذي الذنب ما -9
 القفص. خارج الِفراخ وترك فقط الدجاج إدخال -)أ(

   القفص. خارج الدجاج وترك فقط الِفراخ إدخال -)ب(
 الخارج. في والِفراخ الدجاج وبقاء القفص إغالق -)ج(
 .القفص لىإ والِفراخ الدجاج إدخال -)د(
 ؟. الكالم خمف يقف الذي الحقيقي المعنى فيم عمى فراد ولدىا تدريب لألم يمكن كيف -11
 .الكالم حرفية عمى لمتركيز فراس تدريب -)أ(

   الكالم. معنى عمى لمتركيز فراس تدريب -)ب(
 الذىن. شرود عدم عمى فراس تدريب -)ج(
 .الذىن شرود وعدم الكالم معنى عمى لمتركيز فراس تدريب -)د(
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 الثاني الفرعي المقياس تصحيح مفتاح
 (المعنى )خاصية

 
 
 
 
 
 
 

 الجواب السؤال رقم
 الصحيح

 الدرجة
 () خطأ (1) صح

   ب 6

   د 7

   ج 8

   أ 9

   د 11

 ----- ----- الخام الدرجات مجموع
 ---------- لألداء الوصفي التقدير
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 الثالث المقياس
 واالشتقاق( الربط )خاصية

 
 

 )التموث( 
 ،ئراتالطا وكذلكَ  والشاحناتِ  والحافالتِ  السّياراتِ  أعدادُ  زيدُ يو  ،بيا المحيطةُ  والضواحي المدنُ  تتنامى

 االستيالكية المواد إلى حاجتيم تزداد كما ،آخرَ  إلى مكانٍ  من لمتنقل يحتاجون الذين الناسِ  عددُ  ويتزايدُ 
 إضافية. أخرى حاجاتِ و  والتموينية،
 عوادم الطبيعة في فتنتشر االنتقال، عمميات إلتمام الوقود استيالك زاد كمما التموث مشاكل وتزاد
 من األرضِ  أو المِاء أو اليوِاء إلى ُيضافُ  ما ىو والتمّوثُ  ،ضاّرةً  مواد   الجو   في نطمقتو  سامة، صناعية

 .الطبيعّيةَ  مواطَنيا دم رُ تو  الحّيةِ  بالكائناتِ  تضر التيو  ،ضاّرةٍ  كيميائية مواد  
 أو سائمةٍ  أو صمبةٍ  مواد   وجودِ  نتيجةَ  اليوِاء تركيبِ  في كيفي   أو كّمي   تغّيرٍ  حدوثُ  ىو اليواءِ  تمّوثُ  إن
 .فييا يعيُش  التي وبالبيئةِ  اإلنسانِ  بصّحةِ  تضر   أن شِأنيا من بكّمّياتٍ  وتنتشر فيو، غازّيةٍ 

 إلى: التموث مصادر وتنقسم
 أكسيدُ و  الكربوِن، أكسيدِ  أحاديو  ،الحشرّيةُ  المبيداتُ و  السّياراِت، عوادمُ و  الدخانُ ك صناعية: مموثات -ٔ

 المنشآت تفرزه وما تدويرىا، إعادة أو الصناعية النفايات حرق عن الناتج الكبريتِ  أكسيدِ  وثاني اآلزوِت،
 سامة. ومخمفات ضارة مواد من الصناعية

ثاتُ ك البشري، النشاط فييا يتدخل ال التي طبيعية: مموثات -ٕ  ،الترابّيةِ  العواصفِ  عن الناجمةُ  الممو 
 .والزالزلِ  الغاباتِ  وحرائقِ  ،البراكينِ  اتوثور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لإلطالع القراءة نص إلى العودة تحاول وال اإلجابة، ورقة إلى الصفحة اقمب النص، قراءة من االنتياء بعد مالحظة:
  الصحيحة. اإلجابة عمى
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 السؤال، أسفل الموجودة البدائل بين من واحد بديل عند (✓) عالمة بوضع التالية األسئمة عن أجب
 الصحيح: الجواب أنيا تعتقد والتي

 .التموث مصدر حدد األسفل، في صورة ليدك -11
   طبيعي. تموث مصدر -)أ(

 .صناعي تموث مصدر -)ب(
 المصدر. مجيول تموث مصدر -)ج(
 وطبيعي(. )صناعي مختمط تموث مصدر -)د(
 .التموث مصدر حدد األسفل، في صورة ليدك -12
 وطبيعي(. )صناعي مختمط تموث مصدر -)أ(

  طبيعي. تموث مصدر -)ب(
 المصدر. مجيول تموث مصدر -)ج(
 صناعي. تموث مصدر -)د(

 
 ؟. النص في ترد لم الصناعي لمتموث أخرى مصادر األسفل في -13
 .السّياراتِ  عوادمُ و  الدخانُ  -)أ(

 .اآلزوت أكسيدُ  -)ب(
  .نووية نفايات -)ج(
 .الحشرّيةُ  المبيداتُ  -)د(
 ىو: لمنص عنوان أفضل -14
   .الصناعي التموث -)أ(

 .الطبيعي التموث -)ب(
 .البيئة حماية -)ج(
 .التموث مصادر -)د(
 مصادر: أحد الضجيج يعد -15
 .الضوئي التموث -)أ(

   .اليواء تموث -)ب(
 .المياه تموث -)ج(
 .الصوت تموث -)د(
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 الثالث الفرعي المقياس تصحيح مفتاح
 واالشتقاق( الربط )خاصية

 
 
 
 
 
 
 

 الجواب السؤال رقم
 الصحيح

 الدرجة
 () خطأ (1) صح

   ب 11

   ب 12

   ج 13

   د 14

   د 15

 ----- ----- الخام الدرجات مجموع
 ---------- لألداء الوصفي التقدير
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 الرابع المقياس
 (التوليف )خاصية

 
 

 الكممات، تمك معاني إلى تشير صور ويقابميا الكممات، بعض عمييا مطبوع بطاقة أمامك -16
 .اآلن ابدأ ليا، المناسبة الصورةب ووصميا كممات كل قراءة منك وبالمطم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ووضع الجمل تمك قراءة منك والمطموب ،قصة تحكي الجمل بعض عمييا مطبوع ورقة أمامك -17
 .اآلن ابدأ قصة،ال تمك أحداث إلى تشير التي الصورة أعمى الجممة رقم

 الَعشاء. عمى ليتناوليا فريسةٍ  عن يبحثُ  َجاِئعاً  الذ ئبُ  َخَرجَ  ُمقمرةٍ  ليمةٍ  في -ٔ
 أن ووَعَدتوُ  يأُكميا، أال   لمذ ئبِ  َفَتَوس َمتْ  ِمنُو، الَيَربَ  الِقط ةُ  َتستِطع ولم فطاردىا، الِقط ة الذ ئبُ  َرَأى -ٕ
 بالجبن. مميءٍ  مكانٍ  إلى ُترِشَدهُ 
 فوجدَ  الِبئرِ  إلى الذ ئبُ  َفَنَظرَ  الجبِن، ِقطعةُ  ىي ِتمكَ  َلُو: وقالتْ  َعميٍق، ِبئرٍ  إلى الذ ئبَ  القط ة َقادت -ٖ
 الجبِن. ِقطعةُ  ىي ِتمكَ  َلُو: فقالتْ  الماِء، عمى ُمنعكسة القمرِ  صورةَ 
 َشر ِه. ِمن الِقط ةُ  وَنَجتْ  الِبئِر، في فسقطَ  الجبن، ِقطعةُ  أن يا ِمنوُ  ظن اً  القمرِ  صورةِ  عمى الذ ئبُ  انقض   -ٗ
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 .اآلن ابدأ مفيدة، جممة لتكون التالية الكممات رتب -18
 في    خدمة    بالدنا    جميعاً     يجب    نشارك     أن

.............................................................................................. 
 

 اآلن. ابدأ مفيد، معنى ذي نصاً  لتكوين التالية الجمل رتب -19
 .لو ودعا الشيخ فشكره الطريق, بو عبر ثم (---)
 .؟ مساعدتك يمكنني ىل لو: فقال (---)
 .الشارع عبور في صعوبة يواجو أعمى رجالً  عدنان رأى (---)
 .الكبير الشيخ بيد وأمسك يده عدنان مد (---)
 .الرصيف حافة عمى عدنان وقوف أثناء (---)

 اآلن. ابدأ النص، عن عامة فكرة وحدد ،التالي النص أقرأ -21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىي:................................................................................ العامة الفكرة
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 الرابع الفرعي المقياس تصحيح مفتاح
 التوليف( )خاصية

 
 
 
 
 
 
 

 الصحيح الجواب السؤال رقم
 الدرجة

 () خطأ (1) صح
   صحيح بشكل صورىامع  الكممات وصل 16

17 3 – 2 – 4 - 1   

   بالدنا خدمة في جميعاً  نشارك أن يجب 18

19 5 – 3 – 2 – 4 - 1   

   كممات (4) تتجاوز وال منطقية عامة فكرة 21

 ----- ----- الخام الدرجات مجموع
 ---------- لألداء الوصفي التقدير
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 الخامس المقياس
 (المعرفية العقمية المرونة )خاصية

 
 
 

 )المياه(
، فالمياه العذبة ىي التي يستخدميا إلنسانُ تشكل المصدر الرئيسي لحياة  التي المياهُ  ىي العذبةُ  المياهُ 

 األخيرةِ  اآلونةِ  في كبيراً  تدىوراً  العذبةِ  المياهِ  مصادرُ  شيَدتْ  وقدلتنظيف..، الطيي، و ااإلنسان لمشرب، و 
 الظاىرةِ  ىذه مثلِ  حدوثِ قف خمف ت التي العواملِ  حصرُ  وُيمِكنُ بيا،  االىتمامِ  من وافرٍ  قدرٍ  توجيوِ  لعدمِ 

 بالمسببات التالية:
 بالنفايات الصناعية السيما الكيميائية منيا.العذبة تمويث مصادر المياه  -ٔ
 اليدر المفرط في استيالك المياه العذبة. -ٕ
 عدم ترشيد صرف المياه العذبة في الزراعة. -ٖ
 .، وصبيا في مصادر المياه العذبةمخم فاِتو من والتخّمُص  الصّحي   الصرفِ  خدماتِ  قصورُ  -ٗ
المواد الكيميائية إلى جوف  بعضِ ل تسّربَ ُيالحظ  المناطقِ  بعضِ  ففي الجوفّيِة، ممياهِ ل بالنسبةِ  أّما

 .الزراعّيةِ عمميات  في المستخَدمةِ واألسمدة  الحشرّيةِ  المبيداتِ تأثير  جانبِ  إلىاألرض، 
بشكل فوري،  اإلنسانِ  صّحةَ ينعكس سمبًا عمى  العذبةِ  المياهِ مصادر  ثُ تموّ وال بد من التنبيو إلى أن 

 تسّممٍ  وحاالتُ  ..المالريا وأ ،التيفوئيدُ  أو ،الكوليرا) ومنيا ،دية إليوالمع األمراضِ انتقال ب يتسّببُ ذلك  ألنّ 
 أخرى.
بل يمتد تأثير ىذه الظاىرة  ،فحسب اإلنسانِ تموث مصادر المياه العذبة عمى  ضرر يقتصرُ  ال كما

 والنباتاتِ  الطحالبِ ليطال الكائنات الحية األخرى البرية والنيرية السيما الثروة السمكية، باإلضافة إلى نمو 
 أّنيا كماوالتي تساىم في تنقية المياه،  واألوكسجينَ  الشمسِ  ضوءَ  تحجبُ  النباتاتِ  ىذه ألنّ  ،ضارةال المائية
 .البميارسيا مرَض  ُتسب بُ  التي والقواقعِ  البعوضِ ك الحشراتِ  تكاثرِ  عمى ُتساِعدُ 
 
 
 
 
 

 لإلطالع القراءة نص إلى العودة تحاول وال اإلجابة، ورقة إلى الصفحة اقمب النص، قراءة من االنتياء بعد مالحظة:
  الصحيحة. اإلجابة عمى
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 أجب عن األسئمة التالية:
 حدد المشكمة الرئيسة لمنص. -21

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 .كما وردت في النص ( عوامل رئيسية تقف خمف مشكمة تموث مصادر المياه العذبة3) أكتب -22
ٔ- .............................................................................................. 
ٕ- .............................................................................................. 
ٖ- .............................................................................................. 
 ( حمول مقترحة من قبمك لمتخفيف من مشكمة تموث مصادر المياه العذبة.3أكتب ) -23
ٔ- .............................................................................................. 

.................................................................................................. 
ٕ- .............................................................................................. 

.................................................................................................. 
ٖ- .............................................................................................. 

.................................................................................................. 
في المياه المموثة أو  يا( يصيب األشخاص الذين يسبحونالبميارس)أوضحت الدراسات أن مرض  -24

 يشربون منيا، ضع ثالثة حمول مقترحة من قبمك لمتخمص من ىذه المشكمة:
ٔ- .............................................................................................. 

.................................................................................................. 
ٕ- .............................................................................................. 

.................................................................................................. 
ٖ- .............................................................................................. 

.................................................................................................. 
 .( حمول مقترحة إلعادة تنقيتو3، وأكتب )تعرض لمتموثفي مدينتك عذب مثااًل عن نيٍر  أكتب -25

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 المقياس الفرعي الخامس تصحيح مفتاح
 )خاصية المرونة العقمية المعرفية(

 

 الصحيح الجواب السؤال رقم
 الدرجة

 () خطأ (1) صح
   .أن يحدد التمميذ مشكمة النص بفكرة عامة منطقية 21

22 
عاممين اثنين من  كتبتكون إجابة التمميذ صحيحة إذا 

المياه مصادر العوامل التي تقف خمف مشكمة تموث 
 كما وردت في النص وبشكل واضح ومفيوم.العذبة 

  

23 
تكون إجابة التمميذ صحيحة إذا اقترح حمين اثنين 

بشكل العذبة المياه مصادر لمتخفيف من مشكمة تموث 
 واضح ومفيوم.

  

24 
تكون إجابة التمميذ صحيحة إذا اقترح حمين اثنين 

بشكل ( البميارسياانتشار مرض )من مشكمة خمص لمت
 واضح ومفيوم.

  

25 

حدد مثااًل لنير تكون إجابة التمميذ صحيحة إذا  -
واحدًا فقط  اقترح حالً تعرض لمتموث في مدينتو، و 

بشكل واضح تموث ىذا النير من مشكمة خمص لمت
 ومفيوم.

 أو 
ين اثنين تكون إجابة التمميذ صحيحة إذا اقترح حم -
بشكل واضح تموث ىذا النير من مشكمة خمص لمت

 ومفيوم.

  

 ----- ----- الخام الدرجات مجموع
 ---------- لألداء الوصفي التقدير
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 (ٙ) الممحؽ

 لتنمية المعرفية االستراتيجيات عمى القائـ التدريبي البرنامج لجمسات النيائية الصورة
 القرائي الفيـ تعمـ صعوبات المذةت لدى لممعمومات المعرفي التمثيؿ مستوى

 الباحثة( )إعداد
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 األولى الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 البرنامج بأىداؼ وتعريفيـ والباحثة، التدريبية المجموعة أفراد بيف التعارؼ
 ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٚ دقيقة (٘ٗ) ٔ األمور(. أولياء )بحضور والخاصة العامة التدريبي

 الجمسة أىداؼ
 .والباحثة التدريبية المجموعة أعضاء بين التعارف تحقيق :العام اليدف

 :عمى قادراً  يكون أن الجمسة انتياء بعد التعمم صعوبات تمميذ من يتوقع الفرعية: األىداف
 البرنامج تطبيق غرفة في وجودىم سبب ليم الباحثة تذكر حيث وبينيم، بينيا األلفة وبث والمشاركين الباحثة بين التعارف -أ

 .التدريبي

 .وأىدافو التدريبي بالبرنامج المشاركين تعريف -ب

 .ومياراتو المعرفي التمثيل مفيوم تحديد -ج
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 األنشطة: وتطبيق التعارف نشاط إلى ننتقل ثم بالمشاركين، الترحيب يتم
 األوؿ النشاط

 :إلى النشاط ييدف إذ (،أنا من) تدريب باستخدام المتدربين، بين التعارف نشاط
 المتدربين. بين الحواجز كسر -ٔ
 .التجريبية المجموعة أعضاء بين المتبادلة الثقة بناء -ٕ
 .بينيم فيما المتدربين تعارف -ٖ
 .المتدربين بين المرح من جو إضفاء -ٗ

 تطبيؽال مواد

 الصقة أوراق عمييا، الرسوم لعرض لوحة بيضاء، أوراق تموين، أقالم) التالية المواد النشاط ىذا أىداف لتحقيق المدربة يمزم
 (.ممونة صغيرة

 األنشطة تنفيذ إجراءات
 أو ،انفسي ةالمتدرب رسمت أن يمكن حيث (،اآلن نفسك ترى كيف ارسم) التالية اإلجراءات النشاط ىذا أىداف لتحقيق المدربة يمزم
 معرض ىيئة عمى خاصة لوحة عمى الرسوم توضع ثم مة،رسال عمى ااسمي تكتب ثم ،عنيا بيا يعبر صورة أي أو ،ايمثمي رمز

 .اآلخرين أمام رسمتو عن ويتحدث نفسو، متدرب كل يقدم ثم الجميع، ليشاىده ،األطفال صورل خاص
 الثاني نشاطال

 بين التعامل وأسموب قواعد تحديد إلى النشاط ييدف إذ بيا، وااللتزام التالية الجمسات تنفيذ قواعد تحديد إلى التوّصل نشاط
 .البعض بعضيممع  المتدربين

 تطبيؽال مواد

 (.كبيرة بيضاء أوراق عميو قالب لوح أقالم، صغيرة، أوراق) التالية المواد النشاط ىذا أىداف لتحقيق المدربة يمزم
 األنشطة تنفيذ إجراءات

 التالية: اإلجراءات تباعا النشاط ىذا أىداف لتحقيق المدربة يمزم
 المتدربون. بيا يتقيد أن يجب قواعد من ضرورياً  يراه ما عمييا ليكتب تمميذ كل عمى صغيرة أوراق توزيع -ٔ
 المتدربين. مسامع عمى ىاتقرؤ  ثم ،األوراق تمك جمعب الباحثة تقوم -ٕ
 تسود أن المطموب السموكية القواعد) قالب لوح عمى القواعد تمك أىم كتابة الباحثة( )وبمساعدة تمميذ كل من الباحثة طمبت -ٖ

 .المتدربون جميع عمييا يتفق والتي (التدريبي البرنامج جمسات أثناء
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 .عمييا يتفق التي القواعد عن وايخرج أال تعيدال التالميذ جميع عمى -ٗ

 الجمسة ختاـ
 وأىدافو، مضمونو،) حيث من التدريبي البرنامج عن تقدمي عرض تقديم :التدريبي بالبرنامج التعريف نشاط

 (.وأىميتو

 التعزيز
 وبث واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 التنفيذ.
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 ثانيةال الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ) ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي والتركيز االستماع ميارة تنمية
ٔ/ٕ/ٕٓٔ٘ 
ٖ/ٕ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 والتركيز. االستماع ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ
 بأسموبو.و  فيو الواردة المعاني عن ويعبر لمقراءة، نص في الواردة الرئيسة األفكار ىمأ التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 لمموضوع باىتمام صغيوي ،لو المقدمة المعمومات يصححو  التدريبات، في الناقصة المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 المطروح.
 صحيحة. إجابة عنو المطروحة األسئمة عن يجيبو  القراءة، نص إليو ييدف ما التعمم صعوبات تمميذ يستخمص أن -ٗ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدم أنب المغوية الميارات بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -٘
 التعميمات بعويت ،اآلخرين مع ويتناقش يتحاورو  ،اآلخرين آراء ويتقبل الجماعي العمل في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -ٙ

 لو. المقدمة

 .(والتسامح الغير، وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٚ
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 حيث الموضوع، فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 اآلراء وتبادل الحوار خالل من ذلك ويتم الكممات، معاني تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت

 التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ األسئمة، عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة
 التعاوني(.

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 السبورة عمى الباحثة تكتب حيث والتركيز، االستماع ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 كممة مرادف عنو  ،"االستماع" لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،والتركيز( )االستماع الميارة مسمى

 ."التركيز"
 الباحثة: تضيفو  ..إلخ(،اإلنصات أو االنتباه، أو اإلصغاء،) والتركيز" "االستماع كممة مرادف التعمم: صعوبات تالمذة يجيب -ٕ

 تتيح حيث (،المتابعة بعناية، الكالم إلى اإلنصات االنتباه، تركيز) ومنيا "وتركيز استماع" كممة لمعنى مرادفة أخرى كممات ىناك
 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة



- 581 - 
 

 لىإ انتباىو ويركز اىتماماتو، كل المتحدث المستمع الشخص فييا ُيعطي مركبة ميارة بأنيا االستماع ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
يماءاتو، أصواتو، تفسير ويحاول حديثو،  وسكناتو. حركاتو، وكل وا 

 الميارة: ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم -ٗ
 نشاط في نمنيمكو  أننا أي اليامشي االستماع أو العرضي(، )االستماع اسم عميو ونطمق لمموسيقا، االستماع مع المذاكرة -أ

 لمموسيقا. ىامشية بطريقة ونستمع المذاكرة،
 الدرس موضوع عمى منصباً  االستماع يكون أي ،التحميمي( )االستماع عميو نطمق وىنا الدراسي، الصف في لممدرس االستماع -ب

 آخر. شيء بأي االنشغال دون
 تمفزيوني. مسمسل أو لفيمم، االستماع أو ثقافية، مسابقة أو مناظرة، أو لندوة، االستماع -ج

 بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث الميارة، ىذه فييا ُتستخدم أخرى فلمواق أمثمة ذكر التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -٘
 الخاصة.

 معاني إدراك المتحدث، ىدف )فيم وىي والتركيز االستماع أثناء يياعم التركيز يجب التي األمور أىم بتحديد الباحثة تقوم -ٙ
 وانتقاء استخالص والفرعية، األساسية األفكار بين زوالتميي التفاصيل إدراك ،الغامضة الكممات وتحديد المعاني، تمك وتذكر الكممات

 (.وتمخيصيا المعمومات استنتاج وتحميمو، إليو االستماع تم ما عمى أحكام إصدار جديدة، بمعمومات تزودنا والتي يمةالم المعمومات
 )عصفور حكاية إلى معاً  نستمع سوف ليم: تقول حيث بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -ٚ

 االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي مزيد(،
 عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي

 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا، منو االستفادة خالل من المسموع الكالم
 مزيد( )عصفور

 ،الطعـ لذيذة وفاكية منوعة، حبوباً  يطعمو إنو ليا.. مثيؿ ال بطريقة بو عتنيوي جمًا، حباً  يحبو جميؿ، عصفور (َمْزَيد) بيت في
 .كبيرة أـ كانت صغيرة ،لو خدمة أية تقديـ عف يتوانى ال وىو
 أو يمحقو، قد خطر إلى انتباهٍ  غير مف وىناؾ، ىنا يقفز وطفؽ منو، العصفور فتسمؿ مفتوحًا، القفص باب (مزيد) نسي مرة وذات
 .نفسيا حدثت ،ثميف صيد مف لو يا ،(بسبس) القطة لمحتو أف إلى ويمرح، يسرح العصفور زاؿ وما و،يدىم قد عدو مف حذرٍ 
 واحدة، قفزة قفزت ثـ قواىا، واستجمعت ظيرىا، قوست غفمتو، إلى اطمأنت إذا حتى ..أخرى وتقؼ مرة تخطو حذر، عمى تبعتو ثـ

 ...األواف فوات بعد الندـ ينفعو ولف أبدًا، منيا يفمت لف ...ال ...ويرفرؼ يزقزؽ فميا في كاف ما وسرعاف
 عمى ممقاة ريشات بضع فوجد ،حولو تمفت ..موجود غير الغالي وعصفوره مفتوحًا، بالقفص فوجئ الغرفة، إلى مزيد عاد عندماو 

 .الجميؿ لعصفوره جرى فيما السبب أنو وأدرؾ بالذنب، أحّس  لقد الدموع.. مف الكثير ؼوذر  باكيًا، (مزيد) انفجر ،األرض
دراكو  الموضوع، وعنوان الحكاية ىدف تحديد لىإ واالنتباه التركيز التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٛ  الكممات معاني ا 

 ما تحديدو  الحكاية، حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديدو  (،أحس   ذرف، يدىمو، طفق، يتوانى،) مثل الغامضة الكممات وتحديد
 بدقة. سماعو تم ما تمخيص ومحاولة ،إليو تيدف

 دفاترىم: وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٜ
 .(مزيد عصفور) الحكاية عنوان -أ

 .(العصفور بموت تسب ب مما مفتوحًا، العصفور قفص لباب مزيد نسيان) الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة -ب

 األطفال. لدى بالمسؤولية الشعور تنمية إلى الحكاية تيدف -ج
 وعدم بالمسؤولية اإلحساس الخاصة، الممتمكات عمى الحرص) أىميا ومن كثيرة، دروساً  منيا نستقي ليا استمعنا التي الحكاية -د

 .(وجو أكمل عمى بو قام بأنو الفرد بو يقوم عمل ألي االنتباه الجميل، العصفور خسر إىمالو نتيجة الطفل ن  وا   الالمباالة،

 الحكاية. نياية في المطروحة األسئمة عمى الباحثة تجيب -ٓٔ
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٔٔ
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 .......................................................  .؟حكايةال حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -أ

 :الكممات ىذه مف يناسبيا بما جممة كؿ تكمؿ أف منؾ والمطموب ،قوسيف بيف كممات ثالث جممة كؿ وأماـ جممتاف، أمامؾ -ب
 (حيوافٌ  ،عصفور طائر،)          .جميؿ .................. (َمْزَيد) تيب في     
 (مكسوراً  مغمقًا، مفتوحًا،)      ...................... بالقفص فوجئ الغرفة، إلى مزيد عاد عندما    

 :يأتي مما سؤاؿ كؿ بعد الصحيحة اإلجابة تحت خطاً  ضع -ج
 (.ميتاً  ،موجود غير ،اً موجود) الغالي عصفورهب فوجئ الغرفة، إلى مزيد عاد عندما -
 (.خضاراً  تفاحًا، حبوبًا،) جميؿال هعصفور  ُيطعـ (َمْزَيد) كاف -

 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 التي المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم والتركيز، االستماع ميارة تنفيذ في استخدمت التي

 :االستماع خطوات أىمو  االستماع، أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىمو  االستماع، ميارة فييا نستخدم
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ

 التعزيز
 واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة وبث
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 االستماع ميارة عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(والتركيز االستماع ميارة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر

 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة تتابع ثم   والتركيز،

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .والتركيز االستماع ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 ..العاصؼ اليـو ذلؾ في الخروج عف وامتنع بيتو، التـز الناس بعض ..مكاف كؿ في الغبار أثارت شديدة، رياح ىّبت يـو ذات

 الطريؽ في فمشى باألمر، استخؼّ  وبعضيـ ..واقية بنظارة عينيو حمى ولكنو الضرورية، حاجاتو لقضاء وخرج تجّرأ وبعضيـ
 .بيما يمحؽ ألذى حساباً  يحسبَ  أف دوف العينيف، مكشوؼ

 لو تغمض أو جفف، لو يرؼّ  لـ ذلؾ مع ..بقوة وجيو تمطـ والرياح أصدقائو، مع سار فقد ،بأنفسيـ استيتروا ممف (مزيد) وكاف
 .الشوائب ىذه شرّ  عنيما دفعو  بسرعة، نيمرا أف (عميّ ) وكاف ..تطاؽ ال بآالـ وأحّس  عينيو، إلى الغبار ذرات فدخمت ..عيف

 .كثيراً  اليـو ذلؾ أتعبني لقد ...(اً مزيد) اهلل سامح

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع نصال عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ حكايةال حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 ...........(. ريح ........... ذرة ........... صديؽ ........... حاجة) اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
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 :الصحيح الجواب أماـ صح عالمة ضع -
 (X) (✓)       الشديدة الرياح ىبوب عند البيت مف أخرج
 (X) (✓)        الشديدة الرياح ىبوب عند النظارات ألبس

 (X) (✓)    الشديدة الرياح ىبوب عند أصدقائي مع أخرج
 (عينيو)     (أذنو)    (وجيو)     .............في تطاؽ ال بآالـ مزيد أحّس  -

 المستقمة الممارسة

 .والتركيز االستماع ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 (االمتحاف)

 إضاعة ال لعب، ال رحمة، ال نزىة، ال لنفسو: وقاؿ ،البيت يمـز أف قرر لقد نفسو، عمى الباب (مزيد) وأغمؽ االمتحاف، اقترب
 ..واستيقاظو ونومو، وطعامو، دراستو، وقت يحدد ،خاصاً  برنامجاً  ووضع ..العمؿ والعمؿ الجّد، الجدّ  بؿ ..وقت

 مف متمكف لدراستو، متقف بنفسو، معتد إنو ..واثقة بخطوات الفحص قاعة إلى )مزيد( ذىب ،االمتحاف يـو جاء وعندما
 .سؤاؿ أي في صعوبة يجد ولف ..معموماتو

 المنصة، إلى (مزيد) استُدعي وذوييـ، الطالب ضـ بييج حفؿ وفي ..صفو في األوؿ بأنو هزمالؤ  هبّشر  ،النتائج ُأعمنت وحيف
 .الفرح شدة مف فبكى تأثره، يخؼِ  لـ (اً َمْزَيد) ألف ه،اعين انيمرت ىنا ..الفضي التفوؽ وساـ وقمده بحرارة، المدير صافحو

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 :الكممات ىذه مف يناسبيا بما جممة كؿ تكمؿ أف منؾ والمطموب قوسيف بيف كممات ثالث جممة كؿ وأماـ جممتاف، أمامؾ -
ر لقد  ............ يمـز أف (َمْزَيد) قرَّ

 (البيت المدرسة، الحديقة،)
 .................. الصؼ في وأصدقائ بيف (مزيد) ترتيب كاف

 (الثالث الثاني، األوؿ،)
 (التفوؽ صافح، الفرح، االمتحاف،) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع

........................................................................ 
 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 من إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث نتائج، من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من

 بالتعميق التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا النتائج ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج
 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 المجاالت عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة والتركيز، االستماع أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
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 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة
 .والتركيز االستماع ميارة عّرؼ -أ
 .والتركيز االستماع ميارة أىمية وّضح -ب
 .والتركيز؟ االستماع ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 .والتركيز؟ االستماع ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 ،(مغرورة ذبابة) بعنوان التالية حكايةال إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما

 اإلجابة منيم واحد كل من طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،حكايةال نياية في الواردة األسئمة عن واإلجابة
 :األسئمة ىذه عمى

 (مغرورة ذبابة)

 مثمؾ، جناحاً  أممؾ فأنا ،شيء في تفوقينني ال أنؾ إال ..زاهٍ  ولوَنؾ كبير، وحَجمؾ جميؿ، جناَحؾ أف صحيح :لمنحمة الذبابة قالت
 االنقضاض مف ويمّكنني السريع، الطيراف عمى يعينني بؿ ،يضيرني ال الصغير حجمي إف ثـ لونؾ، مف أزىى (نحمة يا) ولوني
 ..أشاءُ  متى واالنطالؽ أريد، حيف
 ..الرحيؽ بامتصاص مشغولة إنيا ..النحمة تجب لـ

 أذّكرؾ لكنني بيا، تمسعيف دقيقة إبرة لديؾ أف أنكر ال بقوليا: ثانية المباىاة إلى فعادت ..تجاىميا مف الذبابة وتضايقت
 .القاذورات بو أرتشؼ والذي أيضًا، الدقيؽ ..بخرطومي
 .تتقنو أف عمالً  عممت إذا تحبّ  وىي إنجازه، يجب عمؿ اآلف لدييا الصمت، التزاـ عمى النحمة وأصّرت

 استفزاز ستحاوؿ جديد، مف ستحاوؿ س،ئتي لف ..لكنيا النحمة بو تقـو ما تتابع وىي الذبابة، تفّسره أف يمكف ما ىذا ..مباالة ال
 :مزعجاً  طنيناً  تطفّ  وىي ..مرات ثالث مرتيف، مرة، النحمة حوؿ تدور ..بالطيراف الذبابة تبدأ ..وسيمة بأية انتباىيا ولفت النحمة،

 ِلـَ  ،باحتقار؟ ترمقيا لـَ  لكف ..إلييا تمتفت النحمة ذي ىي فيا ..أصابتو قد واليدؼَ  تحقؽ، النجاحَ  لعؿّ  ..أخيراً  وززززز.. ززز وزز 
 ...يطاؽ ال غروَرؾ ولكفّ  الالىيف، مع وقتي أضّيع أف أحبّ  ال :قاسية بميجة تقوؿ

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟ لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 :الكممات ىذه مف يناسبيا بما جممة كؿ تكمؿ أف منؾ والمطموب قوسيف بيف كممات ثالث جممة كؿ وأماـ جممتاف، أمامؾ -
 ............ ؟العسؿ بصناعة يقـو مف

 (الدبور النحؿ، الذبابة،)
  ............ ؟المغرورة الحشرة ىي مف

 (الدبور النحؿ، الذبابة،)
 (الغرور استفزاز، النجاح، س،تيئ) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

 التعزيز

 واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في
 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة وبث
 .التنفيذ
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 ثالثةال الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ) ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي المعمومات وتمخيص جمع ميارة تنمية
٘/ٕ/ٕٓٔ٘ 
ٛ/ٕ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 .المعمومات وتمخيص جمع ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  لو، المقدمة المعمومات يمخصو  الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  ،ما لمشكمة المقترحة الحمول من ممكن عدد أكبر التعمم صعوبات تمميذ يكتب أن -ٗ

 التعميمات يتابعو  اآلخرين، مع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين، آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -٘
 لو. المقدمة

 .(والتسامح الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٙ

 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٚ
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 حيث الموضوع، فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 اآلراء وتبادل الحوار خالل من ذلك ويتم الكممات، معاني تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت

 التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ األسئمة، عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة
 التعاوني(.

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 عمى الباحثة تكتب حيث ،المعمومات وتمخيص جمع ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 كممة مرادف عنو  ،الجمع"" لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(والتمخيص الجمع) الميارة مسمى السبورة

 ."مخيصالت"
 )االختزال، "التمخيص" كممة ومرادف ..إلخ(،مزجال أو ،ضمال أو ،دمجال) ""الجمع كممة مرادف م:التعم صعوبات تالمذة يجيب -ٕ

 ممكن عدد أكبر التمميذ يطرح أن) ومنيا "والتمخيص الجمع" كممة لمعنى مرادفة أخرى كممات ىناك الباحثة: تضيفو  االختصار(،
 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تتيح حيث (،قميمة بكممات األفكار من
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 بقوليا: والتمخيص الجمع ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
 األسئمة. طرح وميارة التساؤل، وميارة المالحظة، ميارة تحتوي مركبة ميارة تتضمن الجمع ميارة إن
 وذلك المعنى، في إبيام أو بالمضمون إخالل دون قميمة كممات في لمموضوع األساسية األفكار عن التعبير فيي التمخيص ميارة أما

 ال مما التخمص ىو الجودة معيار أن غير الممخص، حاجة بحسب ذلك يكون بل معينة، نسبة لو وليس .الخاص الكاتب بأسموب
 .الفكرة وضوح مع اإليجاز عمى قائم والتمخيص فرعية، أو أساسية فكرة الميم ذلك كان سواء الميم عمى واإلبقاء منو، فائدة

 الميارة: ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم -ٗ
 المعمومات عمى يحتوي أن يجب فإنو لمنص، األساسي الموضوع تحديد إعادة ىو الممخص ألن :الميمة غير المعمومات حذف -أ

 .والضرورية الميمة

 ولو حتى والمسيبة المكررة بالمعمومات مميئاً  يكون اّل أ يجب لذا ،قصيراً  يكون أن يجب الممخص ألن :المسيبة المعمومات حذف -ب
 ىامة. معمومات كانت

 السمكة القطة، الكمب، مثل كممات عمى النص احتوى إذا :مثالً  واحدة عبارة أو بكممة العبارات أو الكممات من قائمة استبدال -ج
 .األليفة الحيوانات بعبارة استبداليا يمكن ،الببغاء الذىبية،

 توضع أن ويمكن النص من لجزء محدد تمخيص ىي الموضوع جممة أن حيث الكاتب ذكرىا إذا الموضوع جممة اختيار :االختيار -د
 .ىي كما الممخص في
 .الطالب يؤلف أن يجب ذلك عند نيايتو في أو النص بداية في الموضوع جممة الكاتب يذكر لم إذا :التأليف -ه

 الجمع. صفة ليا التي األسماء من ممكن عدد أكبر التمميذ يكتب أن :المعمومات جمع -و

 بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث الميارة، ىذه فييا ُتستخدم أخرى فلمواق أمثمة ذكر التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -٘
 الخاصة.

 معاني إدراك ،جيداً  النص فيم) وىي المعمومات وتمخيص جمع أثناء يياعم التركيز يجب التي األمور أىم بتحديد الباحثة تقوم -ٙ
 وانتقاء استخالص ،والفرعية األساسية األفكار بين والتمييز التفاصيل إدراك ،الغامضة الكممات تحديد المعاني، تمك وتذكر الكممات

 يجب والذي وتمخيصيا المعمومات استنتاج ،النص فكرة حول عامة معمومات جمع ،جديدة بمعمومات تزودنا والتي الميمة المعمومات
 .(النص من محّدد لجزء يكون أن

 طبيبنا) حكاية إلى معاً  نستمع سوف ليم: تقول حيث بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -ٚ
 دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،الصغير
 ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي االلتفات
 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا، منو االستفادة خالل من المسموع الكالم عمى الحكم

 (الصغير طبيبنا)

 (سامر) اعتاد فقد ،تنتظره مثيرة مغامرة أف يتصور يكف لـ ..النائي بيتو نحو وجيو ووّلى المدرسة، مف (سامر) انصرؼ عندما
 جاءت فقد ،األخرى األياـ خالؼي اليـو ىذا لكفّ  ،والمغامرات المفاجآت مف محرومة التجديد، مف خالية حياة يحيا أف طفولتو منذ
 .الرجاؿ كؿّ  وال ..رجالً  لو، جرى ما بفضؿ (سامر) أمسى فقد (،الرجاؿ تصنع الشدائد) المثؿ يقوؿ وكما بقوة، أربكتو مشكمة معو
 ىنا وتطير تزقزؽ الممونة والعصافير المارة، وجوه تدغدغ الذىبية والشمس معتدؿ، فالطقس ،مشرقاً  جميالً  يوماً  اليـو ىذا كاف

 البيت، إلى وصؿ وعندما ،اآلذاف يطرب لطيؼ حفيؼ ليا فُيسمع األشجار، أوراؽ تداعب كانت فقد العميمة النسمات أما وىناؾ،
 بعمؿ مشغولةً  أو ،نائمةً  أمَّو يظف وىو الطرؽ إلى عاد ثـ قمياًل، فانتظر ،كعادتيا بسرعة والدتو تفتح لـ خفيفة، طرقات بابو طرؽ

 !!!. أحد يفتح ولـ ببطء، مرّ  الوقت لكف ،ما
 ،والده وفاة منذ المدرسة، مف عودتو وقت ،الوقت ىذا في تخرج ال فوالدتو ،يتساءؿ أف حقو ومف ،(سامر) تساءؿ !!!!؟ الخبر ما

 .وأخرى حصة بيف برؤيتو وتحظى عميو، تطمئف كي إلييا، لرافقتو المدرسة قوانيف ولوال دائمًا، تجالسو أف تحاوؿ وىي
 بؿ دفعًا، لو يستطع لـ لكنو ،إبعاده أراد الياجس، ىذا ورد حيف خوفاً  )سامر( وارتعش ؟؟!!!، مكروه أصابيا ىؿ ؟؟!!! ىي أيف
 .كمو رأسو مؤل حتى ويكبر يكبر أخذ
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 .جرى؟ ما معرفة أوالً  يحاوؿ أـ ؟؟، النجدة أيطمب ،فعالً  محير سؤاؿ ؟؟،؟ يفعؿ ماذا
 وما بيدوء، منيا تسمؿ ثـ بخفة، إلييا تسّمؽ ،مصراعييا أحد ُفتح وقد واحدة فممح نوافذه، يتفحص المنزؿ حوؿ )سامر( دار

 إلى نظر وعندما ،ببطء ودفعو المغالؽ حرؾ ،أحد يرد فمـ ،الباب قرع ،أمو غرفة نحو جرى حتى األرض، تممساف قدماه كادت
 ...(أماه أماه،) مدويةً  صرخةً  شفتيو بيف مف فَأْفَمتَ  نفسو، تمالؾ يستطع لـ الداخؿ،

دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٛ  الكممات وتحديد الكممات معاني ا 
 ما تمخيصو  ،إليو تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديدو  (،تسّمق الشدائد، ،بخفة ،تدغدغ) مثل الغامضة

 بدقة. سماعو تم

 دفاترىم: وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٜ
 .(الصغير طبيبنا) الحكاية عنوان -أ

 .(موأل سامر مساعدة) الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة -ب

 .لوالديو الطفل برب الشعور تنمية إلى الحكاية تيدف -ج
 من االنتياء بعد الوقت إضاعة عدم بيما، والبر الوالدين مساعدة) أىميا ومن كثيرة، دروساً  منيا نستقي ليا استمعنا التي الحكاية -د

 .(المحتاجين لألفراد المساعدة تقديم الواحدة، األسرة أفراد بين التعاون المدرسي، الدوام
 الحكاية. نياية في المطروحة األسئمة عمى الباحثة تجيب -ٓٔ
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٔٔ
 .......................................................  ؟.حكايةال حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -أ

 :الكممات ىذه مف يناسبيا بما جممة كؿ تكمؿ أف منؾ والمطموب ،قوسيف بيف كممات ثالث جممة كؿ وأماـ جممتاف، أمامؾ -ب
 (الحديقة ،الممعب ،المدرسة)               .................. مف سامر انصرؼ     
 (النساء ،الرجاؿ األطفاؿ،)                  ..................... تصنع الشدائد    

 :يأتي مما سؤاؿ كؿ بعد الصحيحة اإلجابة تحت خطاً  ضع -ج
 (.بالدخوؿ تفضؿ مفتوح الباب لو قالت ،الباب لو تفتح لـ ،الباب أمو لو فتحت) الباب طرؽ ،المنزؿ إلى سامر عاد عندما -
 ..................  ..................  ..................  .................. :السابؽ بالنص مستعيناً  أسماء أربعة اجمع -د

 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 التي المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم ،والتمخيص الجمع ميارة تنفيذ في استخدمت التي

 الجمع خطوات أىمو  ،التمخيص أثناء عمييا التركيز يجب التي األفكار أىمو  ،الجمع ميارة فييا نستخدم
 :والتمخيص

 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ

 التعزيز
 واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة وبث
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 الجمع ميارة عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(والتمخيص جمعال ميارة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر

 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة تتابع ثم   ،والتمخيص

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .السابقة بالحكاية مرتبط والنص والتمخيص، الجمع ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
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 رعى ،القموب يمزؽ وأنينيا شاحب، وجييا ،األيسر ساعدىا عمى اليمنى كفيا وضعت وقد السرير، عمى مستمقية والدتو كانت
 .جرى؟؟ ماذا ..؟ أمي يا جرى ماذا :وحرقة بميفة يسأليا إلييا، (سامر)
 طولو يفوؽ بثعباف فوجئ (سامر) التفت وعندما ،الزوايا إحدى إلى أشارت لكنيا ،لسانيا ألجمت فآالميا اإلجابة، األـ تستطع لـ

 وىا ،عصا بضربة ميشـ رأسو أف أدرؾ ،بحذر إليو وحّدؽ ،)سامر( منو اقترب ،نفسو عمى تكّوـ وقد حراؾ، غير مف راقد ،المتر
 .أمو حركات مف فيمو ما فيذا قميؿ، منذ جرى األمر أف يبدو ،حدث ما (سامر) وتخيؿ القصة، مالمح اتضحت قد

 قد األفاعي فسـ ،؟أمو إلنقاذ يفعؿ ماذاف ،يفيد لف ىذا كؿ ..ولكف ،قمبو يكوي بالعذاب أحّس و  )سامر( عيني مف الدموع انيمرت
 ناء، ،متطرؼ ومنزلو ،مشفى أقرب إلى تحممو دراجة وال ،بالطبيب يصمو ىاتؼ الف ...سريع عالج إلى تحتاج والمدغة يقتؿ،

 .سريعاً  يمرّ و  ...يمرّ  والوقت
 عاد ،بشجاعة األمر سأواجو ،أعصابي أتمالؾ أف يجب لنفسو )سامر( قاؿ ،انوبكر وي بو حيطافي والقمؽ الخوؼ ،ترجفاف ركبتاهو 

 .بسرعة ..بسرعة أفكر أف عمي لكف أمو... ةمحادث إلى

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 ...........(. أفعى ........... حركة ........... زاوية ........... عصب) اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
 :رئيسية أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 المستقمة الممارسة

 .والتمخيص الجمع ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 (الصغير طبيبنا)

 دروَسو، يستوعبُ  ،صّفو في مّجد طالبٌ  (سامر)ف فعميًا، عمالً  الكممات تحّوؿ أحمى وما ،دراستو مف المرء يستفيد أف أجمؿ ما
 فكرة ،معموماتو؟ يكرر ال مماذاف ،المصاب إلنقاذ طريقة وحفظ األفاعي، لدغ عف يوماً  قرأ العمـو حصة فيف ،ذاكرُتو تخوُنو وقّمما

 .ثانية كؿ بؿ دقيقة، كؿ إلى بحاجة وىو يمضي، فالوقت لمتردد، مجاؿ ال واآلف ،جداً  معقولة بؿ ،معقولة
 يدع كيؼ ،أمو؟ يد يجرح كيؼ المدغ، مكاف بجرح ىـّ  عندما يده ارتجفت ،بسكيف أتى ثـ ،محكماً  ربطاً  )أمو( ساعد )سامر( ربط
 لمتردد مجاؿ ال ،شيء كؿ مف أثمف حياتيا لكف، ،مرتجفة يدهو  خائؼ، قمبوف ،إيالميا يريد ال أمو، إنيا ..ال ..ال ؟،يسيؿ دميا
 شديد وبحذر بنفسو، ثقتو عادت ،تشجعو ساحرة ابتسامة رأى الشاحب، أمو وجو إلى )سامر( نظر نفسو(. يحدث وىو سامر )قاؿ
 ثـ النزؼ، توقؼ ،قميؿ بعد ،ويبصقو الجرح مف الدـ يمص وشرع فمو، أدنى ثـ ويسيؿ، يسيؿ المموث الدـ وترؾ المدغ، مكاف شؽ
 تطيير بعدو  .ذي ىي ىا ،حسناً  ،المطيرة المادة أيف ،الجرح تطيير مف بد الف ،اآلف؟ سأفعؿ ماذا ..آه لنفسو: )سامر( قاؿ

  .قميؿ بعد سأعود ،أماه يا تتحركي ال :قائالً  أمو ودع ،إسعافو حسف إلى اطمأف ولما ،مبمؿ نظيؼ بشاش غطاه الجرح،
 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ
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 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.أسطر ثالثة في سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  أفعاؿ أربعة اجمع -

 (خائؼ ربط، ثقتو، نظيؼ،) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 من إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث نتائج، من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من

 بالتعميق التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا النتائج ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج
 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة ،والتمخيص الجمع ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة المجاالت

 .والتمخيص الجمع ميارة عّرؼ -أ
 .والتمخيص الجمع ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.والتمخيص الجمع ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.والتمخيص الجمع ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 وىي الصغير( )طبيبنا حكاية تتمة إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما

 طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،حكايةال نياية في الواردة األسئمة عن واإلجابة ،(ذىب من الوقت) بعنوان
 :األسئمة ىذه عمى اإلجابة منيم واحد كل من

 (ذىب مف الوقت)

 قررف ،قؼت لـ سيارة؛ إيقاؼ حاوؿ ،الراحة تنشد بيوتيا في والناس ظييرة، فالوقت ،المقفرة الطرقات في كالمجنوف (سامر) ركض
رىاقو، لتعبو يأبو لـ تنقطع، أنفاسو كادت حتى ..وجرى ..جرى جريًا، طريقو متابعة )سامر(  الحبيبة أمو خطر، في تزاؿ ما فأمو وا 

 .وسيمة بأية إنقاذىا يجب تموت، قد
 غرفة اقتحـ ،جسده كؿ يغمر والعرؽ دخؿ بمغو، حتى سرعتو مف )سامر( ضاعؼ ،بعيد مف ناظريو عمى المستوصؼ الح قد ىا

 طبيب. يا أدركيا خطر، في ..في ،أمي ..أمي ...أ ...أ :متقطع بصوت قائالً  الطبيب
 أنت ..قميالً  استرح ..استرح :كالمو تابع ..كرسي إلى وأشار ،القصة ما ،روعؾ مف ىدئ )لسامر( قاؿو  ،بدخولو الطبيب فوجئ
 .مرىؽ
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 .بسرعة ..ىيا ىيا، ..تنقذىا أف الميـ أجمس، لف ..ال :واالنفعاؿ التأثر مف رتجفافت وشفتاه (سامر) صاح
 ث.حد ماذا أوالً  أخبرني ولكف ،جيدي قصارى سأبذؿ ،اطمئف :قائالً  بحناف كتفو عمى ربت ،(سامر) مف اقترب مكتبو، الطبيب ترؾ
 .ثعباف لدغيا لقد :غصتو يغالب وىو (سامر) قاؿ

 ثـ واألدوية، الحقف بعض عجؿ عمى وضعو  الطبية، محفظتو الطبيب تناوؿ ثـ .حاالً  معؾ سآتي ،تخؼ ال :وقاؿ الطبيب ابتسـ
 .اإلسعاؼ سيارة نحو بو وأسرع ،(سامر) بيد أمسؾ

 ىؿ ،رب يا أمي حفظأ ..انتظاري في فأمي ...أسرعي أسرعي، السيارة، أيتيا ىيا ،بالذىب أحياناً  ُتْشَترى لحظاتو ،الوقت أثمف ما
 .بعيد مف يموح البيت ذا ىو فيا ..أسرعي سيارة، يا أسرعي ،األواف فوات بعد نصؿ أـ ننقذىا،

 ،الباب إلى سأسبقؾ سيدي يا ..ىيا يردد وىو أوالً  (سامر) منيا وترجؿ السيارة، وتوقفت لمطبيب(، سامر )قاؿ سيدي يا ىنا
 أمسكو الطبيب لكف الغرفة، دخوؿ وحاوؿ ،جئنا قد نحف ىا ..أماه أماه، صاحو  ،يميث وىو المنزؿ باب فتحو  )سامر( وركض
 .الحياة قيد عمى تزاؿ ما ،هلل الحمد ،بارتياح يتنيد وىو إلييا الطبيب نظر الراقدة، األـ إلى وأسرعا ،معاً  خالد ثـ برفؽ،

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 التعزيز
 واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة وبث
 .التنفيذ
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 رابعةال الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ)  ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي االستيعاب ميارة تنمية
ٔٓ/ٕ/ٕٓٔ٘ 
ٕٔ/ٕ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 .المعمومات استيعاب ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  لو، المقدمة المعمومات يمخصو  الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  ،ما لمشكمة المقترحة الحمول من ممكن عدد أكبر التعمم صعوبات تمميذ يكتب أن -ٗ

 لو. المقدمة التعميمات يتابعو  ،يممع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -٘

 .(الوقت وقيمة والتسامح، الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٙ

 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٚ
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 واستيعاب الموضوع فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 من ذلك ويتم الكممات، معاني تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت حيث أفكار، من يتضمنو ما

 بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ األسئمة، عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة اآلراء وتبادل الحوار خالل
 التعاوني(. التعمم )مجموعات جماعي

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 عمى الباحثة تكتب حيث المعمومات، استيعاب ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 ."استيعاب" لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(االستيعاب) الميارة مسمى السبورة

 لمعنى مرادفة أخرى كممات ىناك الباحثة: تضيفو  الوعي..إلخ(، فيم،ال) "استيعاب" كممة مرادف التعمم: صعوبات تالمذة يجيب -ٕ
 لتالمذة الباحثة تتيح حيث األفكار(، من ممكن عدد أكبر طرح لمتمميذ يتيح مما بالموضوع الوعي أو )اإلدراك، ومنيا "استيعاب" كممة

 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات
 بقوليا: ستيعاباال ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
 يقوم ثم رموز، شكل عمى المخ إلى تصل التي والخارجية( )الداخمية الحسية المثيرات وتأويل تفسير عممية ىي ستيعاباال ميارة إن
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 .استيعابو نوعية عمى الفرد سموك ويتوقف التفسير، بعممية ذلك بعد المخ

 :والفيم االستيعاب عممية في تؤثر التي العوامل عرضب الباحثة تقوم -ٗ
 الصحية. والحالة واالىتمامات، والدوافع، الماضية، كالخبرة بالفرد: خاصة ذاتية عوامل -أ

 ،والتضاد ،والتباين ،كالشّدة االستيعاب، موضوع المثيرة المواقف أو الخارجية بالمثيرات تتعمق موضوعية: خارجية عوامل -ب
 والتكرار. ،والحركة ،والتغير
 تعمميم وربط ،العممية األطفال خبرة بتوسيع االىتمام يستدعي االستيعاب في السابقة الخبرة دور عمى التأكيد بأن الباحثة وتضيف
 األطفال. لدى االستيعاب ميارة تنمية مبادئ من واالستفادة والعممية، الممموسة الحسية وباألشياء بالمفاىيم،

 :يمي كما االستيعاب ميارة مبادئ بعرض الباحثة تقوم كما
 .كميات في واستيعابيا المكان أو الزمان في بعضاً  بعضيا مع المتقاربة األجزاء رؤية إلى الفرد ميل أي :التقارب -أ

 لأشكا بين المثمثات من مجموعة الطفل كرؤية ،واحد كمي بناء في دراكياإل فردال يميل المتشابية والمثيرات العناصر إن   :التشابو -ب
 منفصمة. بمجموعة أخرى

 .طرفاه يتصل ال مربع يكّمل كأن معنى، وذات ككل، ُيدركيا حتى الناقصة األشياء تكممة إلى فردال ميل أي :اإلغالق -ج

 االتجاه نفس في تسير التي أو بعضًا، بعضيا مع المتصمة األشكال أو األشياء إدراك إلى فردال ميل أي (:االستمرار) االتجاه -د
 .فيو بدأت الذي

 داخل ما شكل اختفى فإذا ،المثيرات من عدد أكبر عمى يشتمل الذي الشكل إدراك إلى الميل المبدأ ىذا يقّرر (:السياق) الشمول -ه
 مالبس ذي جندي تمييز الصعب من :مثال ،األكبر الشكل ونستوعب سندرك فإننا عنو الواضح اختالفو من الرغم عمى أكبر، شكل
 .األشجار من غابة داخلخضراء  بقع ذات

 بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث الميارة، ىذه فييا ُتستخدم أخرى فلمواق أمثمة ذكر التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -٘
 الخاصة.

 االنتباه، وتركيز الجيد االستماع) وىي والفيم االستيعاب عممية أثناء يياعم التركيز يجب التي األمور أىم بتحديد الباحثة تقوم -ٙ
 البحث ،تعمميا تم التي القديمة تمك مع الجديدة المعمومات معالجة وتخزينيا، الذاكرة إلى الجديدة واألفكار والمعاني الكممات إدخال
 .(عنيا معمومات وجمع الغامضة الجديدة الكممات معاني عن

 أييم) حكاية إلى معاً  نستمع سوف ليم: تقول حيث بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -ٚ
 االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،أفضل
 عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي

 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا، منو االستفادة خالل من المسموع الكالم
 (..؟ فضؿاأل مف)

 أيةُ  ،ساعِتؾ مف ،عرفَت؟ وكيؼ ،المدرسة موعدُ  حاف :تقوؿُ  ،أمرؾ مف عجمة عمى أراؾَ  .األياـ؟ ىذه حالؾ كيؼ زيدوف؛ مرحباً 
 .مثميا أممؾُ  ليتني ،أجمَميا ما ،معصمؾ؟ تّزيف التي ىذه ـ ـ ـ ـ ـ ـأ ،ساعة؟

  وحبذا ذىب، مف فالوقت حقًا؛ ،ثميف الوقت بأف وتشعرؾ أعمالؾ، وتنّظـ مواعيدؾ، تحّدد بؿ فقط، لمزينة ليست ،أيضًا؟ تقوؿ ماذا
 .الذىب ىذا نصوف لو

 ال تاؾ، ..ِتؾْ  ..تاؾ ..ِتؾْ  فقط ترّدد أنيا أعرؼ !!!،كيؼ؟ !!!،تتكمـ الساعة ..ماذا ،إلييا؟ تصغي ىؿ أوه ،أذنؾ إلى ترفعيا مالؾ
 أرجوؾ، أخبرني ىذا حوار أي ،الثالثة عقاربيا بيف ،مف؟ بيف حوار ،يجري حوار ىناؾ ..هآ ،األمر؟ ما إذف ،تقولو ما ىذا ليس
 .تسمعو ما أعرؼ أف أريد

 .تسمعو ما وأسمع سأنصت، ..حسناً  .جيداً  أنصتْ  أنصْت، :تقوؿ وجيي، في تبتسـُ 
 .واحدة ساعة في كاممة دورة أدور ترونني أال ،جداً  سريع بؿ سريع، عقرب اأن :الدقائؽ عقرب
 .فقط واحدة دقيقة في نفسيا الدورة أدور فأنا العزيز، الجار أييا ،منؾ أسرع لكنني :الثواني عقرب

  .منكما أفضؿ ىو مف ىناؾ كثيرًا، تفخرا ال الصديقاف، أييا ..رويداً  رويدًا، :ينبري الساعات عقرب
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 .!!!نحف؟ ..منا أفضؿ :واحد بصوت اآلخراف العقرباف
 .أجؿ :الساعات عقرب

  .ذلؾ؟ قوؿ عمى يجرؤ ومف :العقرباف
 ا.أن :الساعات عقرب

  .مستحيؿ ىذا ..أنت :العقرباف
 .العزيزيف؟ صديقيّ  يا لـ :الساعات عقرب

 اثنتي في ذاتيا الدورة تدور أال ،وأبطؤنا أقصرنا أنؾ ترى أال جيداً  نفسؾ إلى انظر ولكف فضمؾ، ننكر ال نحف جارنا يا :العقرباف
 ؟.ساعة عشرة
 .العزيزاف أييا بالطوؿ وال بالسرعة ليست العبرة :ضاحكاً  الساعات عقرب

 .الحكيـ؟ الصديؽ أييا بماذا العبرة فإذ :العقرباف
 منو، البد التأّني ولكف السرعة، عصر عصرنا أف صحيح ،أقولوس ما وافيما جيداً  اسمعاني ـ، ـ ـأ ،بماذا؟ :الساعات عقرب

 .أبداً  تصؿ اّل أ مف خير متأخراً  فوصولؾ
 .ينفد صبرنا كاد لقد ،بعد؟ وماذا :العقرباف
 قصيرة نبتة مف وكـ ،عاتية ريح تقصميا عالية شجرة مف فكـ األحواؿ، كؿ في مزّية ليس أيضاً  والطوؿ متابعًا، ..الساعات عقرب
 .الرياح ىأعت تتحّدى

دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٛ  الكممات وتحديد الكممات معاني ا 
 تم ما تمخيصو  ،إليو تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديدو  (،تقصميا تصغي، نصون،) مثل الغامضة
 بدقة. سماعو

 دفاترىم: وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٜ
 .(األفضل؟ من) الحكاية عنوان -أ

 .(الوقت تنظيم أىمية) الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة -ب

 الوقت. تنظيم كيفية األطفال تعميم إلى الحكاية تيدف -ج
 الندامة العجمة فيو  ذىب، من فيو الوقت بأىمية الشعور )تنمية أىميا ومن كثيرة، دروساً  منيا نستقي ليا استمعنا التي الحكاية -د

نجازو  السالمة، التأني وفي  (.المناسب وقتيا في األعمال ا 
 الحكاية. نياية في المطروحة األسئمة عمى الباحثة تجيب -ٓٔ
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٔٔ
 ؟........................................................حكايةال حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -أ

 ............................................ لمقصة: مناسباً  آخر عنواناً  ضع -ب
 :الكممات ىذه مف يناسبيا بما جممة كؿ تكمؿ أف منؾ والمطموب ،قوسيف بيف كممات ثالث جممة كؿ وأماـ جممتاف، أمامؾ
 (ذىب ،نحاس ،فضة)               .................. مف الوقت     
 (ميؿ عمى تصؿ متأخرًا، تصؿ تصؿ، ال)  ..................... أف مف خيرٌ  متأخراً  تصؿ أف    

.............( )ساعة.............( )ثانية............( التالية: الكممات جمع عف النص في ابحث -ج   )ريح.............( )يـو

 

 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 التي المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم ،والفيم االستيعاب ميارة تنفيذ في استخدمت التي

 :الميارة ىذه استخدام خطوات أىمو  ،االستيعاب ميارة فييا نستخدم
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ
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 التعزيز
 واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة وبث
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 ثم   ،االستيعاب ميارة عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(ستيعاباال ميارة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر
 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة تتابع

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .والفيم االستيعاب ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 تشوبيا ال نقية مياىو كبير، حوض في يْسَبْحفَ  جميعيفّ و  ،زرقاء وواحدة حمراواف، واثنتاف وردية، وثالث ذىبية، سمكات أربع

 بيف فاىا تفتح جميمة، قوقعة استّقرت بالحصى مفروشٍ  قاعٍ  وعمى ،ىناؾ وفقاعات ىنا فقاعة تغّذيو ،التبديؿ دائـ وىواؤه شائبة،
لى وآخر، حيف  .توّقؼ غير مف وتدور تدور لطيفة ناعورة جانبيا وا 
 ال أمر، كؿ في متفاىمات كفّ  ،حياتيفّ  ينغص أو صفوىّف، يعّكر شيء فال وأماف، ىدوء في يعْشفَ  العشر السمكات كانت
 ميما األخرى عمى إحداىف تعتدي وال الشّفاؼ، الزجاج مف القريبة األماكف عمى يتزاَحْمفَ  وال إلييّف، ُيمقى الذي الطعاـ ْففَ يتخاط
، ذات (عماد) صاحبّيف جاء أف إلى ،يراـ ما عمى كاف بؿ ،يراـ ما عمى شيء كؿف ،النظر وجيات في الخالؼ يكف  وألقى يـو

 .عشرة إحدى إلى عددىف أتّمت ،الحوض في جديدةً  سمكةً 
 اإليذاء تيوى الطباع، شرسة وكانت ،معاً  اثنتيف حجـ حجميا في تفوؽ الحجـ، كبيرة الموف، سوداء الجديدة السمكة كانت

 لتمؾ تُبقي وال التيامو، إلى األخريات فتسبؽ الطعاـ ُيمقى ،شيء كؿ مف حّصة بأكبر إال ترضى وال ،بالقميؿ تقنع ال واالعتداء،
 تنفؾّ  ال ثـ ،غيرىا عمى وتحّرميا بيا تستأثر مواضع وبيف بينيفّ  تحوؿ بؿ بذلؾ تكتفي وال ،اليسير رذالن غير المسكينات السمكات
 ر.المستدي فميا تمؤل التي النتوءات بتمؾ أجسادىفّ  وتخدش الكبيرة، بزعانفيا وتدفعيف القوي، بذيميا تمطميفّ 
سعادىا إكراميا وحاولفَ  ضيافتيا، أحسفّ  السمكات أف مف الرغـ وعمى  يئ،الس وتعامميا المزعجة مواقفيا عمى أصّرت أنيا إال ،وا 
 إياكفّ  ،واألقوى األكبر أنا لي الطعاـ دْعفَ  ،واألقوى األكبر أنا طريقي عف ابَتعْدفَ  :وقاحة وبكؿ دائماً  مسامعيف عمى تردد وىي

 .األقوى األقوى، األقوى، فأنا ،وغضبي
 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.أسطر ثالثة إلى سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
 ...........(. جسد ........... مسكينة ........... مكاف ........... سمكة)
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 
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 المستقمة الممارسة

 .السابق بالنص يرتبط والذي والفيم، االستيعاب ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 (األقوى)

 السمكة إلى يمجأف ما كثيراً  وكفّ  ،وخوفاً  ضعفاً  يزَدْدفَ  األخريات والسمكات وشراسة، جالفة تزداد السوداء والسمكة األياـ، مرت
 ال قميمة بكممات وتتمتـ بإشفاؽ، إلييفّ  فتنظر والنصيحة، المساعدة منيا يطمْبفَ  كفّ  ،حكمة وأكثرىفّ  عيداً  أقدميفّ  ألنيا الزرقاء

 .التبديؿ يـو انتظْرفَ  :تنقص وال تزيد
 إيذائيف، في الكبيرة تمؾ تمعف عندما خاصة استعطافيا، عف يتوّقْففَ  لـ ذلؾ مع ،الزرقاء تقصده ما الصغيرات السمكات تدرؾ ولـ

 .التبديؿ يـو ترّقْبفَ  :نفسو قوليا فتكّرر
 .وقّوَتو حجَمو منا كؿ   يعرؼ يومئذ :أضافت الكممات ىذه تعنيو ما معرفة عمى السمكات أصّرت وعندما

، ذلؾ ينتظرفَ  جميعيفّ   الماء يبّدؿ كي كعادتو (عماد) وأقبؿ الجمعة، يـو وجاء ،سيجري ماذا يعرْففَ  ال نفسو الوقت في وىفّ  اليـو
 السوداء باستثناء جميعاً  السمكات ،فشيئاً  شيئاً  ييبط مستواه وبدأ خارجًا، الماء فتدفؽ الحوض، أسفؿ في مصرفاً  فتح ،القديـ
 وينظؼ الزجاج، يمسح ريثما الماء، مف يكفي ما الحوض أسفؿ في ليف يترؾ (وعماد) أسبوع، كؿ يتكرر فيو األمر، ىذا اعتْدفَ 

 .والناعورة القوقعة ويدلؾ الحصى،
 غير أمراً  أف أدركتو  ،بالقمؽ تشعر بدأت وحدىا السوداء السمكةو  ،لذلؾ يْأَبْيفَ  ال الصغيرات والسمكات فأكثر، أكثر الماء ينخفض
 وينزؿ ينزؿ ذا ىو ىا بؿ الظيرية، زعنفتيا إلى وصؿ حتى الماء ىبط لقد ،قبؿ مف تره ولـ عميو تعتد لـ أمراً  ،ىنا يجري عادي
 تختنؽ، تكاد ،منو يغمرىا فيما كفايتيا تجد ال غالصميا الكبير، بحجميا تميؽ ال الماء ضحالة ..آه المقّوس، ظيرىا يالمس حتى
 السمكات أيتيا أنقْذَنني ،الشديد بالخوؼ تشعر الماء، سطح تحت تبقى عّميا بجسميا تميؿ التنفس، في بالغة صعوبة تجد

 .أختنؽ إني ،أنقْذَنني أنقذنني، ،فأكثر أكثر يزداد ارتطاميا الحصى، بزعانفيا تضرب القاع، بذيميا تمطـ ،أْنقْذَنني ،العزيزات
 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 أسطر(. ثالثة في سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  أفعاؿ أربعة اجمع -

 (تختنؽ ،تنظيؼ ،األقوى ،سوداء) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -
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 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 من إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث نتائج، من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من

 بالتعميق التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا النتائج ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج
 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة ،والفيم االستيعاب ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة المجاالت

 .والفيـ االستيعاب ميارة عّرؼ -أ
 .والفيـ االستيعاب ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.والفيـ االستيعاب ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.والفيـ االستيعاب ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 وىي (العشر )السمكات حكاية تتمة إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما

 طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،حكايةال نياية في الواردة األسئمة عن واإلجابة ،(الكبيرة السمكة) بعنوان
 :األسئمة ىذه عمى اإلجابة منيم واحد كل من

 (الكبيرة )السمكة

 تعانيو بما أحَسْسفَ  عندما لكنيف ،الصغيرة ألحجاميف مالئـ المتبقي فالماء بيْسر، يتنّفْسفَ  بحرّية، يسَبْحفَ  األخريات السمكات
 لكف ،الصغيرة بأجساميف سّدىا يحاولفّ  المصرؼ فتحة إلى وأسرعف إساءتيا، عف وتغاضيف فعمتو، ما كؿ نسيف الكبيرة، زميمتيف

 .أذى بيفّ  يمحؽ ويكاد بسرعة، يتسّرب فالماء بالفشؿ، باءت محاولتيف
 إلييا فطف األخيرة؛ المحظات في اليالؾ عمى أشرفت التي بالسمكة آبو غير الحوض، تنظيؼ في منيمؾ (وعماد) الوقت، وطاؿ

 قواىا وىدّ  التعب، أعياىا أف بعد تميث وىي الطبيعية، حركتيا إلى ثانية السمكة وعادت مستواه فارتفع الماء، سكب في أسرعو 
 .الخوؼ
 .الحياة حقائؽ عّمميا درساً  تنساه، لف درساً  تمّقت فقد معاممة، أطيبَ  األخريات تعامؿ الكبيرة والسمكة الحيف، ذلؾ ومنذ
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 التعزيز

 واالبتسام والمعنوي المادي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في
 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة وبث
 .التنفيذ
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 خامسةال الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ)  ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي األسئمة وطرح صياغة ميارة تنمية
ٔ٘/ٕ/ٕٓٔ٘ 
ٔٚ/ٕ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 استخداميا(. أنواعيا، مستوياتيا، )تعريفيا، األسئمة طرح ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المعمومات يمخصو  لو، المقدم النص حول األسئمة من مجموعة ويضع الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  المقدمة،

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  ،ما لمشكمة المقترحة الحمول من ممكن عدد أكبر التعمم صعوبات تمميذ يكتب أن -ٗ

 التعميمات يتابعو  اآلخرين، مع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين، آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -٘
 لو. المقدمة

 الرفق البيئة، عمى المحافظة والتسامح، الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٙ
 .بالحيوان(

 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٚ
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 واستيعاب الموضوع فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 من ذلك ويتم الكممات، معاني تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت حيث أفكار، من يتضمنو ما

 التدريبات، وتنفيذ األسئمة، وصياغة األسئمة، عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة اآلراء وتبادل الحوار خالل
 التعاوني(. التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 عمى الباحثة تكتب حيث ،األسئمة وطرح صياغة ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 كممة ومرادف ""صياغة لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(األسئمة وطرح صياغة) الميارة مسمى السبورة
 .األسئمة" "طرح

 الباحثة: تضيفو  األسئمة(، )تقديم األسئمة" "طرح كممة ومرادف (،إنشاء) ""صياغة كممة مرادف التعمم: وباتصع تالمذة يجيب -ٕ
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 ومنيا األسئمة" "طرح لكممة مرادفة أخرى كممات ىناك نوا   (،تحضير بناء،) ومنيا ""صياغة كممة لمعنى مرادفة أخرى كممات ىناك
 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تتيح حيث األسئمة(، )وضع

 بقوليا: األسئمة وطرح صياغة ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
 .(األسئمة طرح ميارة التساؤل، ميارة )المالحظة، ميارة تتضمن مركبة ميارة ىي األسئمة وطرح صياغة ميارة إن

 الشبو أوجو وضح وازن، قارن، عمل، وضح،) مثل ةمقاليال منيا أنواع سئمةاأل :بقوليا األسئمة أنواع تحديدب الباحثة تقوم -ٗ
 وخطأ، صح) مثل الموضوعية سئمةواأل .(الخ؟..لو يحدث ماذا عمى، المترتبة النتائج ما برىن، ناقش، اقترح، اشرح، واالختالف،

 (.اً عممي اً مصطمح اكتب األقواس، بين من اختر الفراغات، ملء

 أن ليم تتيح حيث الميارة، ىذه فييا ُتستخدم األسئمة أنواع من نوع لكل أمثمة ذكر التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -٘
 الخاصة. بمغتيم وايجيب
 المقالية األسئمة من نوع كل عمى مثال إعطاء منيم تطمب ثم ،المقالية األسئمة أنواع بعض عمى مثال بإعطاء الباحثة تقوم -ٙ

 :الخاصة بمغتيم

 اليواء. تموث لمنع خطة اقترح -أ

 الحديثة. والوسائل القديمة الري وسائل بين قارن -ب

ر. لظاىرة المسببة العوامل عدد -ج  التصحُّ

 المياه. تموث أسباب عمل -د

 األرضية؟ الكرة سطح عمى من المياه اختفت لو يحدث ماذا -ه

 األسئمة من نوع كل عمى مثال إعطاء منيم تطمب ثم الموضوعية، األسئمة أنواع بعض عمى لمثا بإعطاء الباحثة تقوم ثم
 الخاصة: بمغتيم الموضوعية

 (.شيء كل -       الحبوب     -   الخضار) ويطعم إنو جميل، عصفور (َمْزَيد) بيت في
 :اآلتية بالعوامل العذبة المياه تموث بحدوثِ  تتسّببُ  التي العواملِ  حصرُ  ُيمِكنُ  :التالية الفراغات أكمل

ٔ...............................   ٕ...............................    ٖ.............................. 

 ....................................ألّنو الفورِ  عمى اإلنسانِ  صّحةَ  العذبةِ  المياهِ  ثُ تموّ  ُيدمِّرُ 
 :وىي األسئمة من أخرى اً أنواع ىناك بأن   الباحثة تضيف

 .العربي؟ الوطن في نير أطول ىو ما :مثل اإلجابة، محددة أسئمة
 .األرض؟ سطح من األوكسجين انعدم لو يحدث ماذا :مثل اإلجابة، مفتوحة أسئمة

 الميارة، ىذه فييا ُتستخدم التي المواقف عن يمتسأل ثم بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -ٚ
 في المذاكرة، أثناء) الميارة ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم حيث الخاصة، بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث

 (.صعب أو غامض موضوع عن أو مشكمة عن االستفسار الفصل، في النقاش أثناء االمتحانات،
 تفيدنا أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،اليدىد )حكمة حكاية إلى معاً  نستمع سوف :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٛ
 أجل من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في

 حاضرًا، منو االستفادة خالل من المسموع الكالم عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة
 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما

 (اليدىد )حكمة

 ىذه فمثؿ ،الوقوع وشؾ عمى ىو أو وقع، قد خطيراً  أمراً  وكأفّ  وبدا طارئ، اجتماع إلى الباكر الصباح منذ الغابة طيور اليدىد دعا
 .ةنادر  حاالت في إالّ  تحدث ال الدعوات
، آثار عيونيا عف تمسح الطيور سارعت  الدعوة ىذه سبب تخّمف أف محاولة الكبيرة، الساحة نحو طريقيا في ومضت النـو
 .المفاجئة
 وستكوف وأجدادنا، آبائنا وموطف موطننا ىي الغابة ىذه أفّ  األعّزاء أّييا تعمموف أنتـ :يتكّمـ اليدىد انبرى الحضور، اكتمؿ وعندما
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 عمى خطراً  تشّكؿ فأصبحت ىنا، إلى الوصوؿ الصياد بندقّية استطاعت أف منذ تسوء بدأت األمور لكفّ  ،بعدنا مف وأحفادنا ألوالدنا
 .وجودنا
 ..لنا قؿ .كيؼ؟ :الببغاء تساءؿ
 ذات والسّماف والشحرور واإلوز والبط والدجاج الحماـ ومثؿ ،الرائعة األصوات ذات والكرواف واليزار الكنار مثؿ اليدىد: أجاب
 .ألصواتيـ وتقميدؾ الجميمة لحركاتؾ نظراً  البيوت، في ليـ تسمية أفضؿ فأنت ،الببغاء أّييا ومثمؾ المغذي، والبيض المفيد، المحـ
 َيردْ  فمـ اليدىد، أّييا نسيتني وأّنؾ البد :قاؿ ثـ ،واألسود واألخضر، واألصفر، األحمر، الممّوف ريشو فارداً  مختااًل، الطاووس وقؼ
 .حدائقو بيا ليزّيف عمييا، الحصوؿ اإلنساف يحبّ  التي الطيور أجمؿ أنني مع لسانؾ، عمى اسمي
 .الغرور مف حذار ولكفْ  ،األشكاؿ أجمؿ مف فشكمؾ ،أذكرؾ أف وشؾ عمى وكنتُ  أنسؾ، لـ ال اليدىد: قاؿ
 .الغرور مف حذار ،اليدىد أّييا قمتو فيما حؽ معؾ :بدىاء الحجؿ قاؿ
 .اىتماـ أيّ  أعيرؾ لف ولذا الماكر، الثعمب عف خبثاً  تقؿّ  ال إّنؾ :يؤّنبو وىو إليو اتّجو شديد، بغضب الحجؿ نحو الطاووس نظر
 .وجيو اليدىد رفع إذ حالو مف ىّدأ اليدىد لكفّ  اإلىانة، لو يردَّ  أفْ  الحجؿ حاوؿ

 ويأتني اآلف، عّشو إلى منكـ كؿّ  فميذىب ،الموضوع ىذا في الرأي لنتبادؿ دعوتكـ لقد :قاؿو  رأسو في المغروسة ريشاتو فاىتّزت
  .الصياديف بنادؽ مف أنفسنا حماية بو نستطيع حالً  إليّ  حمؿ وقد بالتحديد، الوقت ىذا مثؿ في غداً 
 حكايةال قراءة تمميذ كل من طمبوت اليدىد(، )حكمة بعنوان: وىي التعمم صعوبات تالمذة كل عمى الحكاية بتوزيع الباحثة تقوم -ٜ

دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد منيم تطمب ثم ،صامتة قراءة  ،إىانة) مثل الغامضة الكممات وتحديد الكممات معاني ا 
 بدقة. سماعو تم ما تمخيصو  ،إليو تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديدو  (،تقميد ،طارئ

 دفاترىم: وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٓٔ
 .(يدىدال )حكمة الحكاية عنوان -أ

 .(الغابة طيور ييدد )خطر الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة -ب

 .الخطر لمواجية التعاون كيفية األطفال تعميم إلى الحكاية تيدف -ج
 اآلخرين، عمى الغيرة والتعاون، المسؤوليةب الشعور )تنمية أىميا ومن كثيرة، دروساً  منيا نستقي ليا استمعنا التي الحكاية -د

 (.الحكمة
 الحكاية. نياية في المطروحة األسئمة عمى الباحثة تجيب -ٔٔ
 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٕٔ
 مقالية: أسئمة -أ
 .طارئ اجتماع إلى الباكر الصباح منذ الغابة طيور اليدىد وةدع سبب وضح -
 .الطاووس؟ قاؿ ماذا -
 .ولماذا؟ ؟,غيره مف أحببتو المقاطع أي -
 .الغابة؟ أشجار كؿ اإلنساف قطع لو يحدث ماذا -
 موضوعية: أسئمة -ب
 النص: مف اآلتية الفراغات أكمؿ -

 .......................آثار عيونيا عف تمسح الطيور سارعت
 .......................و آبائنا وموطف موطننا ىي الغابة ىذه فّ إ

 ....................... الطاووس وقؼ

 :األقواس بيف مف الصحيحة اإلجابة خترا -

 .آبائنا وموطف موطننا ىي (البالد ،الغابة البيوت،) ىذه أفّ  األعّزاء أّييا تعمموف أنتـ

 .(الطاووس الحماـ، الحجؿ،) األشكاؿ أجمؿ مف شكمؾ
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 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم ،األسئمة وطرح صياغة ميارة تنفيذ في استخدمت التي
 الميارة: ىذه استخدام خطوات أىمو  ،األسئمة وطرح صياغة ميارة فييا نستخدم التي
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 ثم   ميارة،ال ىذه عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(األسئمة وطرح صياغة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر
 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة تتابع

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .األسئمة وطرح صياغة ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 في ،األعّزاء وبناتي أبنائي :فييا قالت ترحيب بكممة المديرة افتتحتو األـّ، عيد بمناسبة جميالً  فّنياً  حفالً  )األمؿ( مدرسة أقامت
 الكبير وفضميا األجياؿ، تربية في ودورىا األـّ  قيمة تعرفوف وأنتـ ،األـ بعيد نحتفؿ عاـ، كؿّ  مف آذار شير مف والعشريف الحادي
 ويعيشوا أبناؤىا سعدي أف أجؿ مف بسعادتو يضّحي مف وىي بيسارىا، السرير وتيزّ  بيمينيا، العالـ تمسؾ التي فيي ،ءالنش عمى
 .كريمة حياة

 (ميسوف) عادت عندماو  ،الجميؿ اليـو بيذا مبتيجيف ويرقصوف ويغّنوف ينشدوف صارواو  ،التالميذ ليا صّفؽ المديرة انتيت حيفو 
 وأنتِ  عاـ كؿ األـ: ردت ،أّمي يا بخير وأنتِ  عاـ كؿ :قائمة ىدّية ليا قّدمت أف بعد الجميؿ، الحفؿ عف أميا حّدثت المنزؿ إلى

 يا ميالً  :ةً قائم (ميسوف) تمّكأت ،العمؿ مف أبوىا يعود ريثما الغداء طعاـ إعداد في تساعدىا أف منيا طمبت ثـ ،ابنتي يا بخير
 .قميالً  ألعب أف أريد أمي
 تكميفي تريد ُأّمي إفّ  :نفسيا في قائمة السمع، عدـ فتصّنعت النداء، كّررت ،تمتفت فمـ (ميسوف) عمى األـ نادت ..المساء في

 .أجيب لف ولذا المنزؿ، أعماؿ مف بعمؿ
 ترّديف، فال أناديؾِ  واآلف ،تمعبيف كنت ألّنؾ فرفضت مساعدتي منؾ طمبت الظييرة عند :قائمة قبالتيا وقفت ،ابنتيا إلى األـّ  جاءت

 .إلييا تقّدـ التي اليدايا أجمؿ ىي وىذه ا،أوامرى مخالفة وعدـ بطاعتيا، األـ محبة إف
 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.النص حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة ،أسطر ثالثة إلى سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
 ...........(. تمميذ ........... أـ ........... عيد ........... ناشئ)
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 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 المستقمة الممارسة

 .األسئمة وصياغة طرح ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 (الطماع)

 لو ويتمّنى يتأّمؿ، فوقؼ عممو، مكاف قاصداً  يـو كؿّ  ىناؾ مف يمر رجؿ رآىا ،البستاف سياج خارج الكرز شجرة أغصاف تدّلت
 .منيا يقطؼ أف يستطيع
 .السور خارج يتدّلى ما بقطؼ لمعابريف سمحت قد فأنا الرجؿ، أّييا تشاء ما ُكؿْ  :قائالً  منو فاقترب البستاف، صاحب لمحو
 أحمؿ ال لماذا :نفسو فيو خاطب يـو جاء أف إلى ،منيا ويأكؿ الشجرة، عند يقؼ صباح كؿّ  وصار البستاني، بموقؼ الرجؿ ُسرّ 

 .كثيراً  الكرز يحّبوف إّنيـ ،بيا آتييـ أف تمّنوا وكـْ  عنيا، حّدثتيـ فكـ ،الثمار ىذه مف شيئاً  وأوالدي لزوجتي
 وتكررت ،أكبر سمة وقطؼ ذاتيا، فعمتو فعؿ الحؽ يـو في ،صغيرة سّمة وقطؼ الشجرة، أعمى إلى وصعد السور، عف الرجؿ قفز

 .بأمره البستاف صاحب يدري أف دوف محاوالتو
 كمب فاجأه السور، فوؽ مف قافزاً  البستاف، بمغادرة وىـّ  الناضجة، اليانعة الثمار مف كبيراً  صندوقاً  مؤل أف وبعد مرة، ذاتو 

  .جسمو أنحاء مختمؼ في ويعّضو ثيابو، لو يمزؽ وبدأ مباغت، بيجـو الحراسة
 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 تم   ما وتمخيص إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة تحديد
 (.النص حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة ،أسطر ثالثة في سماعو

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  أفعاؿ أربعة اجمع -

 (يتأمؿ ،البستاني ،كرز ،الشجرة أغصاف) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
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........................................................................ 
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 من إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث نتائج، من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من

 بالتعميق التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا النتائج ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج
 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة ،األسئمة وطرح صياغة ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة المجاالت

 .األسئمة وطرح صياغة ميارة عّرؼ -أ
 .األسئمة وطرح صياغة ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.األسئمة وطرح صياغة ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.األسئمة وطرح صياغة ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 واإلجابة ،(ميالد عيد) بعنوان حكاية إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما
 ىذه عمى اإلجابة منيم واحد كل من طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،حكايةال نياية في الواردة األسئمة عن

 :األسئمة

 (ميالد عيد)

 األرض بو دفعت حيث فائت، صيؼ منذ ذلؾ وكاف والدتو، عمى عاـ مضى فقد األوؿ، ميالده بعيد يحتفؿ أف الصغير النبع فّكر
 يروي رقراقًا، عذباً  النور إلى تخرجو أف قّررت األواف آف وعندما ،الشتاء طيمة جوفيا في األمطار خّزنت أف بعد الوجود، إلى

 .الواسعة السيوؿ ويسقي العطش،
 بذلؾ وسعدوا النبع، بدعوة الجميع فرح ،الصغير الطفؿ ،الوردة ،النحمة ،العصفور ،الفراشة أصدقائو أغمب االحتفاؿ إلى النبع دعا

 .لصديقيـ اليدايا يقّدموا أف قرّروا ماء، قطرة منيـ كؿّ  شرب أف وبعد ،الحميـ المقاء
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 .األرض ألواف مف أخذتيا التي المطيفة ألواني صديقي يا إليؾ :الفراشة رقصت
 .األرض إّياىا عّممتني التي أغنيتي سأغني :العصفور زقزؽ
 .األرض براعـ لي منحتيا عسؿ نقطة أعطيؾ ..وز ..وز :النحمة حامت
  .األرض أمي إّياىا أىدتني ناعمة بوريقات صدرؾ فأزيف ..أنا أما :رأسيا الوردة أمالت
 وراح بيضاء، وورقة وألواف بريشة أتى قميؿ، وبعد ،سيقّدميا التي باليدّية ممّياً  وفكر ،االحتفاؿ بذلؾ النبع صديؽ الطفؿ فرح
 بالقرب يزرع الذي والفالح نفسو، رسـ كما ،المحيطة األرض وكذلؾ والوردة، والنحمة والعصفور، والفراشة، النبع، رسـ ..،يرسـ
 المنتصبة الجوز شجرة عمى ُعمِّقت ة،يحقيق وكأّنيا بدت حيث ..وزاىية بديعة كانت وكـ ..الموحة تمؾ جميمة كانت وكـ ..منيـ
 .ورجوعيـ ذىابيـ في الجميع ليراىا ىناؾ،
 مسيره تابع ثـ ىداياىـ، وعمى حضورىـ، عمى أصدقاءه شكر ،األوؿ ميالده بعيد فرحتو يعيش وىو السعادة، بمنتيى النبع كاف
  .الجميع وعمى عميو، الفضؿ صاحبة لؤلرض، حّبو ييب كي
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 .التنفيذ
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 سادسةال الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ)  ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي األفكار صياغة ميارة تنمية
ٜٔ/ٕ/ٕٓٔ٘ 
ٕٕ/ٕ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 استخداميا(. كيفية )تعريفيا، األفكار صياغة ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المعمومات يمخصو  لو، المقدم النص حول األسئمة من مجموعة ويضع الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  المقدمة،

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  ،ما لمشكمة المقترحة الحمول من ممكن عدد أكبر التعمم صعوبات تمميذ يكتب أن -ٗ

 .النص من استنتاجيا يمكن التي األفكار من ممكن عدد أكبر التعمم صعوبات تمميذ يصيغ أن -٘
 التعميمات يتابعو  اآلخرين، مع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين، آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -ٙ

 لو. المقدمة

 بالحيوان، الرفق البيئة، عمى المحافظة والتسامح، الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٚ
 (.التعامل في والصدق اآلخرين، خداع وعدم

 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٛ
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 واستيعاب الموضوع فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 من ذلك ويتم الكممات، معاني تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت حيث أفكار، من يتضمنو ما

 بأسموب واألفكار األسئمة وصياغة األسئمة، عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة اآلراء وتبادل الحوار خالل
 التعاوني(. التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ جديد،

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 السبورة عمى الباحثة تكتب حيث األفكار، صياغة ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 ."أفكار" كممة ومرادف "صياغة" لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(األفكار صياغة) الميارة مسمى

 كممات ىناك الباحثة: تضيفو  (،معمومة) أفكار"" كممة ومرادف )إنشاء(، "صياغة" كممة مرادف التعمم: صعوبات تالمذة يجيب -ٕ
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 دالالت، )معاني، ومنيا أفكار"" لكممة مرادفة أخرى تكمما ىناك نوا   تحضير(، )بناء، ومنيا "صياغة" كممة لمعنى مرادفة أخرى
 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تتيح حيث (،مواضيع

 بقوليا: األفكار صياغة ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
 بالشرح الفكرة الموضوع يتناول ما وعادةً  لمموضوع، ممخصاً  أو عنواناً  وتعد الموضوع، حوليا يدور التي المعمومة ىي الفكرة إن  

 عمى يجب الفكرة، صياغة الطفل يستطيع ولكي الرئيسة، الفكرة وتفسير شرح بيدف فرعية أفكار إلى تحتاج الرئيسة والفكرة والتحميل،
 واضحة. بصورة المعمومات عن ويعبر معموماتو وينظم يكتب كيف يعرف أن عمى يدربو أن المعمم

 عن التعبير في الوضوح عرضيا، في السالسة) يمي كما التعمم صعوبات لتالمذة الفكرة صياغة متطمبات بتوضيح الباحثة تقوم -ٗ
 (.الفكرة من اليدف توضيح الفكرة، فقرات في التسمسل مراعاة محتواىا،

 الميارة، ىذه فييا ُتستخدم التي المواقف عن يمتسأل ثم بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -٘
 أثناء ،المذاكرة أثناء) الميارة ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم حيث الخاصة، بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث

 (.صعب أو غامض موضوع عن أو مشكمة عن االستفسار الفصل، في النقاش
 أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،النشيط )الفالح حكاية إلى معاً  نستمع سوف التعمم: صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٙ

 من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا
 منو االستفادة خالل من المسموع الكالم عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل

 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا،
 (النشيط )الفالح

 المدرسية، واجباتو مف االنتياء بعد يومياً  يمارسيا والتي نفسو، إلى المفّضمة ىواياتو إحدى وىي كثيرًا، الزراعة يحب منذر كاف
 .المزروعات ويروي البذار، وينثر التربة، ويقمب الورود، ويغرس األغصاف، يقّمـ الصغير، والده بستاف يقصد حيث
 أنا: منذر قاؿ .وسقايتيا بزراعتيا قاما البندورة، شتالت مف كمّية وأحضرا الزراعية المشاتؿ أحد إلى والده مع ذىب فترة، منذ

 .نّموىا وأراقب بيا، سأىتـ
 البندورة، ثمار تعقد أف األغصاف شارفت وحيف الزمف، مف مّدة بعد ،الشمس نحو رأسيا وترفع تكبر يراىا وىو سعيداً  كاف وكـ
 أنا :حصؿ ما مستغرباً  أبيو إلى مشاعره ونقؿ منذر، حزف ،األرض نحو األوراؽ ومالت السيقاف، فانحنت بالذبوؿ، الشتالت بدأت

 .بالسقاية أو بالعناية أقّصر لـ
 .؟..ىو ما :متمّيفاً  منذر قاؿ .السبب عرفت لقد :ليقوؿ رأسو رفع ثـ متفّحصًا، فوقيا انكبّ  المساكب، نحو الوالد اتجو
 لذا ،غذاءىا تمتّص  وأخذت كاإلبر، أشواكاً  فييا وغرزت ساقيا، حوؿ التفت طفيمية، نبتة شتمة كؿّ  جانب إلى نبتت لقد األب: قاؿ
 .الطبيعي نمّوىا في االستمرار عمى تقدر ولـ الشتالت، ذبمت فقد
 غراس حوؿ يمتؼ الذي النوع لكف ،عديدة أسماء لمطفيميات والده: أجاب ،أبي؟ يا الطفيمية النباتات ىذه اسـ ما منذر: قاؿ

 ."اليالوؾ" اسمو تحديداً  البندورة
 وقد ،الزرع قبؿ لو المخصصة بالمبيدات ورشيا التربة، بتعقيـ األب: أجاب .؟ىذا اليالوؾ عمى القضاء نستطيع وكيؼ منذر: سأؿ
 .العممّية بيذه نقـو أف فاتنا
 المفيدة، األمور نحو ابنو باندفاع األب فرح .إنتاجنا عمى تقضي المفسدة الطفيميات أدع فال التجربة، ىذه مف سأستفيد منذر: قاؿ

 فكر .منذر؟ يا الضارة األعشاب ىذه تشّبو بماذا :قائالً  معو حديثو أكمؿ ،محبّبة بيواية فراغو وقت وتمضية ،بالزراعة واىتمامو
 .إلينا يسيئوف ثـ يصاحبوننا، ..تماماً  السوء كرفاؽ إنيا :مجيباً  ابتسـ ..قميالً  منذر
  .أذاىـ أنفسنا ونجنب عنيـ، نبتعد منذر: أجاب .تجاىيـ؟ نتصرؼ وكيؼ ..أحسنت األب: قاؿ
 حكايةال قراءة تمميذ كل من طمبوت (،النشيط )الفالح بعنوان: وىي التعمم صعوبات تالمذة كل عمى الحكاية بتوزيع الباحثة تقوم -ٚ

دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد منيم تطمب ثم ،صامتة قراءة  مثل الغامضة الكممات وتحديد الكممات معاني ا 
 ،إليو تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرةو  الفرعية، األفكار أىم تحديدو  (،لوكياال نبات ،ذبول ،)طفيمي

 بدقة. سماعو تم ما تمخيصو 
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 حيث ،دفاترىم وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٛ
 أفكار فيي الجمل بقية أم ا ،(كثيراً  الزراعة يحب منذر) وىي النص من األولى الجممة في تتمثل الرئيسة الفكرة أن   الباحثة توضح
 :ذلك يوضح التالي والتحميل ،الرئيسة الفكرة وتفسر تشرح فرعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعبير في وضوح ىناك وكذلك الرئيسة، الفكرة توضح الفرعية األفكار أن   الباحثة توضح حيث ،السبورة عمى التحميل الباحثة تكتب
 .الفكرة فقرات عرض في التسمسل وكذلك محتوىا، عن
 .(نشيط )فالح الحكاية عنوان -أ

 .(الزراعة يحب منذر) الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة -ب

 .المثمر العمل كيفية األطفال تعميم إلى الحكاية تيدف -ج
 بخبرة االقتداء العمل، حب والتعاون، بالمسؤولية الشعور )تنمية أىميا ومن كثيرة، دروساً  منيا نستقي ليا استمعنا التي الحكاية -د

 الحكمة(. ،البالغين
 الحكاية. نياية في المطروحة األسئمة عمى الباحثة تجيب -ٜ

 :اآلتية األسئمة عن اإلجابة التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ٓٔ
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

 موضوعية:
......................................................... 
......................................................... 

 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 التي المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم ،األفكار صياغة ميارة تنفيذ في استخدمت التي

 الميارة: ىذه استخدام خطوات أىمو  ،الفرعية واألفكار العامة األفكار صياغة ميارة فييا نستخدم
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ

 الفكرة الرئيسية منذر يحب الزراعة

 ويغرس األغصان، منذر يقلّم -

 وينثر التربة، ويقلب الورود،

 .المزروعات ويروي البذار،
 .عديدة أسماء للطفيليات -

 التربة، بتعقيم عليها القضاء يتم -

 ا.له المخصصة بالمبيدات ورشها

 .الزرع قبل

 

 

أفكار فرعية توضح وتفسر 

 الفكرة الرئيسية
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 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 تتابع ثم   ميارة،ال ىذه عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(فكاراأل صياغة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر

 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .األفكار وطرح صياغة ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 الزينات، ألجمو ُتعمي ..عاـ كؿّ  المدينة بو تحتفؿ عيد وىو ،الفرح عيد بمناسبة المدينة أقامتو الذي ذلؾ عظيماً  احتفاالً  وكاف

 الثياب فيرتدوف ،المشيود اليـو ىذا في لممسّرة أنفسيـ والصغار الكبار ويييئ ..ونوافذىا المنازؿ أبواب وتمّوف المصابيح، وتشعؿ
 .ويغنوف يرقصوف الساحات إلى ويخرجوف الجديدة،

 الفني استعراضيا لتقدـ الطرقات، في والتجّوؿ الشوارع، وسط لمسير تستعدّ  الموسيقية اآلالت مجموعة وقفت ،االحتفاؿ قبؿ
 .الحماسة وتزيد األحاسيس، تحّرؾ التي الرائعة ومعزوفاتيا الجميؿ،

 كؿ مف يأتوف وتجعميـ الناس، تشد المجمجمة، وضرباتي الجيوري، صوتي إف ..المقدمة في أقؼ أف الطبيعي مف :الطبؿ قاؿ
 .الجماىيري االحتفاؿ ىذا في لممشاركة وصوب حدب
 .سأقؼ؟ أيف ..وأنا :ؼالدّ  قاؿ

 اآلالت بقّية أما ..عنكـ االبتعاد أستطيع وال أوالدي، فأنتـ مباشرة، ورائي والمزىر الصغيرة والطبمة أنت ستقؼ :الطبؿ أجاب
 .يريدوف كيفما أنفسيـ فميرتّبوا
 فقد الناي أما ..الرصينة الخطوات ذو العود، تاله ثـ ..والمزىر والطبمة والّدؼ الطبؿ خمؼ نفسو ووضع ببطء، الكماف تمّشى
 .لوجوده أحد يكترث ولـ الفرقة، مؤخرة في أصبح
 ..المبجؿ الطبؿ أييا ..الموسيقية الفرقة رئيس يا ،لحالي يرأؼ عمو لمطبؿ أمري أشكو :وقاؿ ..شديداً  حزناً  نفسو عمى الناي حزف
، آخر في أقؼ أف يرضيؾ ىؿ  .بالعدؿ وتحكـ تنصفني أف أرجو ..َأمامي اآلخروف ويقؼ القـو

 فكرت حيف تكوف، ومف نفسؾ، نسيت أّنؾ بدّ  ال ..اليزيؿ المزمار أييا غريب كالمؾ ..بـ ..بـ ..بـ :شدقيو مؿء الطبؿ ضحؾ
 .إليّ  ءبالمجي

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 النص(. حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة إلى سماعو تم   ما وتمخيص

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
 ...........(. ناي ........... طبؿ ........... مدينة ........... فرح)
 ................................. حكايةلم مناسبة رئيسية فكرة ضع -
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 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 :الصحيحة اإلجابة تحت خطاً  ضع -

 الوطف(  -  الشجرة  -  )الفرح    عيد بمناسبة المدينة أقامتو الذي ذلؾ عظيماً  احتفاالً  كاف
 (لمرقص    -    الشوارع وسط لمسير   -  لمغناء)   تستعدّ  الموسيقية اآلالت مجموعة وقفت ،االحتفاؿ قبؿ

 (بسرعة   -   كبيرة بسرعة    -    ببطء)  الكماف تمّشى
 ؿ(الطب  -  العود  -  المزمار)  الرصينة الخطوات ذو ىو مف
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 :اآلالت ىذه أىـ أذكر الموسيقية، اآلالت أنواع بعض تعرؼ في القصة ىذه مف نستفيد -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 المستقمة الممارسة

 .األفكار وصياغة طرح ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 (الشجاعة الدجاجة)

 عمى وتنقّض  ليا، عوف ال وحيدة كدجاجة ضعفيا تستغؿّ  الحدأة بأفّ  تخبره شاكية، باكية، الديؾ جارىا إلى الدجاجة جاءت
 .يـو كؿّ  صوصاً  مختطفة الصغيرة، صيصانيا

 لتخطؼ ةالحدأ فيو ُتقبؿ الذي الموعد في غداً  سآتيؾِ  ..كوكو ..كوكو :يصيح وىو غضباً  عرفو وانتصب الحاؿ، مف الديؾ انزعج
 .صوصؾ

 .ستفعؿ؟ وماذا الدجاجة: قالت
 .تخافي ال ..العدوانّية ألعماليا نياية وأضع حّدىا، عند سأوقفيا الديؾ: قاؿ

 اليـو فيو  ،عمييا الواقع الظمـ مف بالخالص نفسيا ُتؤّمؿ وانصرفت الجميؿ، اإلنساني ولموقفو الديؾ، لكالـ الدجاجة ارتاحت
َـّ  مفاجئ مرض بسبب يأتِ  لـ لكّنو الديؾ، قدـو الدجاجة انتظرت التالي  الحدأة مواجية في جديد مف وحيدة نفسيا فوجدت بو، أل
 مف معونة دوف بنفسيا صغارىا عف الدفاع الدجاجة قّررت األثناء، ىذه فيو  ،منيا واحداً  لتخطؼ الصيصاف عمى انقّضت التي
 في لكّنيا عينييا، نور مف وتحرميا الحدأة، عيني تفقأ أف الدجاجة استطاعت طوياًل، وقتاً  داـ عراؾ وبعد وفّر، كرّ  وبعد ،أحد

 .الصغار ونجا ،ميتةً  سقطت نفسو الوقت

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ
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 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 النص(. حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة في سماعو تم   ما وتمخيص

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  أفعاؿ أربعة اجمع -

 (ةحدأ ،صوص ،ديؾ ،دجاجة) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

........................................................................ 
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :الفوائد ىذه أىـ ذكرا كثيرة، وفوائد أشياء القصة ىذه مف نستفيد -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 من إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث نتائج، من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من

 بالتعميق التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا النتائج ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج
 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة ،األفكار وطرح صياغة ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
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 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة المجاالت
 .األفكار وطرح صياغة ميارة عّرؼ -أ
 .األفكار وطرح صياغة ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.األفكار وطرح صياغة ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.األفكار وطرح صياغة ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 ،(مشكمة يحل الفأر) بعنوان حكاية إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما

 اإلجابة منيم واحد كل من طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،حكايةال نياية في الواردة األسئمة عن واإلجابة
 :األسئمة ىذه عمى

 (مشكمة يحؿ الفأر)

 تمؾ، حالتو في ىو وبينما بعنقو، المربوط حبمو وراءه جاّراً  مكاف، إلى مكاف مف ويتنّقؿ ويمعب يميو المزرعة في الخروؼ سار
ذا  نفسو، تخميص محاوالً  الجذع حوؿ دار كّمما وصار اإلفالت، يستطع فمـ الحبؿ الخروؼ شدّ  ،شجرة جذع في يعمؽ بالحبؿ وا 
 ..الصديؽ الكمب أّييا ..البقرة أّيتيا ..الحصاف أّييا ..ماع ..ماع :مستغيثاً  الخروؼ صاح ،تعقيداً  األمور وازدادت الحبؿ، قصر
 .أنقذوني ..إليّ  تعالوا

 حؿّ  ماذا :متسائمة متثاقمة، البقرة قدمت ،يشدّ  وصار النداء، ممبّياً  ينبح الكمب أقبؿ ،يشدّ  وصار بالحبؿ، وأمسؾ الحصاف جاء
 .تشد وصارت مساعدتيا تقديـ إلى بادرت الخبر، عرفت وعندما ،بالخروؼ؟

 ىذه ما :قاؿو  ،الخبر مستطمعاً  وكره مف الصغير الفأر خرج أف إلى ،فائدة دوف لكف ،الجيد ببذؿ تبخؿ لـ القوية الحيوانات كؿّ 
 .قطعو القوية عضالتنا تستطع ولـ الشجرة، جذع حوؿ ُلؼَّ  قد الخروؼ عنؽ إلى المربوط الحبؿ إفّ  :قالوا ،الجمبة؟
 .المشكمة أحؿّ  أنا :الفأر أجاب
 .أنَت؟ ..أنَت؟ ..ىا ..ىا ..ىا :باستخفاؼ الجميع قيقو
 إلى عائداً  والكمب، والبقرة الحصاف برفقة يسير الخروؼ كاف لحظات وبعد ،بأسنانو يقرضو الحبؿ إلى قفز ثـ الفأر، ابتسـ

 .المزرعة
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
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 (:يسير تبخؿ، فائدة، المربوط،) مفيدة جمؿ في اآلتية الكممات ضع
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 .التنفيذ

 منزلي واجب

 ثم ومن ،التالية الرئيسة األفكار من فكرة كل حول فقرة إعداد التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب
 يا:في الفرعية األفكار تحديد

 .اإلنسان حياة في الغذاء أىمية -ٔ
 ......................................................... الرئيسية: الفكرة
 فرعية: أفكار

......................................................... 

......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 .اإلنسان حياة في التعاون أىمية -ٕ

 ......................................................... الرئيسية: الفكرة
 فرعية: أفكار

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
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 سابعةال الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ)  ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي االستنتاج ميارة تنمية
ٕٗ/ٕ/ٕٓٔ٘ 
ٕٙ/ٕ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 استخداميا(. كيفية )تعريفيا، االستنتاج ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المعمومات يمخصو  لو، المقدم النص حول األسئمة من مجموعة ويضع الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  المقدمة،

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  ،األفكار من ممكن عدد أكبر التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٗ

 لو. المقدمة التعميمات يتابعو  ،يممع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -٘

 ،بالحيوان الرفق البيئة، عمى المحافظة والتسامح، الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٙ
 (.التعامل في والصدق

 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٚ
 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات

 واستيعاب الموضوع فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 الكممات معاني واستنتاج تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت حيث أفكار، من يتضمنو ما

 عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة اآلراء وتبادل الحوار خالل من ذلك ويتم ،والفرعية الرئيسية واألفكار
 التعاوني(. التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ جديد، بأسموب واألفكار األسئمة وصياغة األسئمة،

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 مسمى السبورة عمى الباحثة تكتب حيث ،االستنتاج ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 .""استنتاج لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(االستنتاج) الميارة

 أخرى كممات ىناك الباحثة: تضيفو  (،فكرة ضمن النتائج وترتيب )إنشاء ""استنتاج كممة مرادف التعمم: صعوبات تالمذة يجيب -ٕ
 لتالمذة الباحثة تتيح حيث ،معبرة( واحدة بفكرة األفكار خالصة صياغة ،النتائج )استخالص ومنيا ""استنتاج كممة لمعنى مرادفة

 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات
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 بعد قرار أو رأي إلى التوصل أو النتائج، استخالص عمى القدرة ىو االستنتاج بقوليا: االستنتاج ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
 أو الدراسية، لممشكالت حمول عن البحث أثناء االستنتاج نستخدم ما وغالباً  المتوفرة، والحقائق المعمومات عمى اعتماداً  عميق تفكير
 .الدقيق واالستيعاب الفيم عمى يعتمد واالستنتاج الحياتية، المواقف في

 :يمي كما االستنتاج عممية تطبيقات بتوضيح الباحثة تقوم -ٗ
 (.مدينتك؟ اسم ما) مثال: محدد، سؤال عمى اإلجابة -أ

جابات وأمثمة، نظر، وجيات التمميذ عميو يبني بحيث الباحثة، من اقتراح أو سؤال عمى يعتمد استنتاج -ب  في ولكن متنوعة، وا 
 تقي الرياضة نإ :ىي نظر وجية تمميذال لدى يتكون حيث نعم، الجواب: ،لمصحة؟ مفيدة الرياضة ىل :مثال السؤال مضمون حدود
 ..إلخ.الدماغ تنشط الرياضة العضمية، البنية تقوي الرياضة األمراض، من

 إذاً  الجوف، يدخل الماء تجعل الشرب عممية رمضان، صيام يبطل الجوف يدخل ما كل :مثال عامة آراء إلى فيو نصل استنتاج -ج
 الصيام. تبطل الشرب عممية

 بالحرارة. يتمدد فالحديد معدن، الحديد بالحرارة، تتمدد المعادن كل المثال: إلى القاعدة من يتجو استنتاج -د

 من جريال الجسمية، العضالت تنمية عمى تعمل الرياضة ممارسة :مثال النظريات إلى الفرضية المالحظات من االنتقال -ه
 اإلنساني. الجسم عضالت تنمية عمى عملي فالجري الرياضية، األلعاب

 الميارة، ىذه فييا ُتستخدم التي المواقف عن يمتسأل ثم بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -٘
 أثناء ،المذاكرة أثناء) الميارة ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم حيث الخاصة، بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث

 (.صعب أو غامض موضوع عن أو مشكمة عن االستفسار الفصل، في النقاش
 أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،القصب )أعواد حكاية إلى معاً  نستمع سوف التعمم: صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٙ

 من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا
 منو االستفادة خالل من المسموع الكالم عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل

 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا،
 (القصب )أعواد

 ألّميا الدواء إعطاء موعد إنو السابعة، إلى تشير الساعة كانت ،صغيرة كقّطة وتمّطت عينييا، حناف فتحت الديؾ، صاح
 .أمي يا الخير صباح حناف: قالت .وتتوّجع تئفّ  كعادتيا، مستمقية فوجدتيا أّميا، غرفة حناف دخمت ،المريضة
 .النور صباح األـ: أجابت
 أمي. يا الدواء لتشربي قميالً  انيضي حناف: قالت

 الحديقة، عمى المطّمة النافذة، صوب وجييا أدارت كثيراً  حناف حزنت ،تفمح فمـ حناف، ساعدتيا تستطع، فمـ النيوض، األـ حاولت
 .ذابالً  الزنبؽ أصيص فالحظت دموعيا تخفي كي

 القصب عود اىتزّ  ،وجييا عمى الصغيرتيف ياكفي واضعةً  تبكي، كانت القصب، أعواد قرب وجمست الحديقة، إلى حناف خرجت
 .والدتؾ عف لمترويح فكرة عندي حموة، يا اىدئي :مبحوح بصوت وقاؿ بجانبيا،

 .ىي؟ ما بميفة: حناف قالت
 .المقابؿ الطرؼ في وثقباً  طرؼ، في ثقوب ستة واثقبيني عقد، ثمانية مني اقطعي القصب: عود أجاب

 .ستتألـ لكّنؾقالت حناف: 
 القصبة، حناف قطعت ،أساعدىا أف يجب لذا أطفاليا، كأحد عطشت كّمما تسقيني أّمؾ كانت فقد ييـ، ال :قاؿ عود القصب

 عذبة أنغاـ الثقوب مف خرجت حتى الرشيقة، أصابعيا حّركت إف وما ،تنفخ وراحت فميا، عمى مائؿ بشكؿ وضعتيا ثـّ  وثقبتيا،
 .ساحراً  لحناً  مشّكمة العصافير، زقزقة مع امتزجت شجّية،
 وبجوارىا باسمة، تصّفؽ أّميا فشاىدت النافذة، إلى حناف نظرت ،النافذة مف ينبعث تصفيؽ صوت عمى فجأة، الموسيقا توقفت
 .جميمتاف حمراواف زنبقتاف تفّتحت
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 حكايةال قراءة تمميذ كل من طمبوت (،القصب )أعواد بعنوان: وىي التعمم صعوبات تالمذة كل عمى الحكاية بتوزيع الباحثة تقوم -ٚ
دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد منيم تطمب ثم ،صامتة قراءة  مثل الغامضة الكممات وتحديد الكممات معاني ا 

 تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرةو  الفرعية، األفكار أىم تحديدو  (،المقابل الطرف الدواء، ،القصب ،تمطت)
 بدقة. سماعو تم ما تمخيصو  ،إليو
 في: االستنتاج ميارة خطوات بتطبيق الباحثة تقوم -ٛ

 المتوفرة. والحقائق لموقائع متأنية دراسة خالل من المطروحة بالقضية التفكير -أ

 سميمة. منطقية استنتاجات إلى التوصل أجل من وذلك المطروحة، لمقضية حمول اقتراح -ب

 صحيحة. استنتاجات إلى التوصل أجل من السابقة والمعمومات الخبرة استخدام -ج

 من أو المشكمة، أو القضية لحدوث المنطقي التفسير خالل من المطروحة القضية تقييم خالل من االستنتاجات صحة من التأكد -د
 الباحثة. رأي خالل

 وحثيم دفاترىم، وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٜ
 تكتب حيث ،ومعرفتيم خبرتيم حسب الخاصة بمغتيم وايجيب أن لمتالميذ تتيح حيث ،االستنتاج أنواع من نوع كل عمى مثال ذكر عمى

 .السبورة عمى تالتحميال تمك الباحثة
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 السابؽ الموقؼ تحميؿ

 .؟المريضة ألّميا الدواء حناف أعطت ىؿ -

 .النيوض؟ األـ استطاعت ىؿ -

 .النيوض؟ عمى أميا ُتساعد أف تستطيع كي حالً  حناف وجدت ىؿ -

 .؟فجأة ىالموسيق توقفت لماذا -
 أف يحتمؿ كما ،اً صحيح االستنتاجات ىذه أحد يكوف أف وُيحتمؿ ،االستنتاجي النوع مف إجابات تحمؿ حةو المطر  األسئمة جميع

 :مثؿ استنتاجات إلى تؤدي التي الحقائؽ بعض عمى تشتمؿ الواقعة ىذه أفَّ  ونالحظ اطئة،خ االستنتاجات ىذه جميع كوفت

 .لحناف المريضة األـ -

 .حناف ُيساعد أحد يوجد ال -

 .محدد وقت في الدواء ألخذ بحاجة األـ -
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 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 التي المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم األفكار، صياغة ميارة تنفيذ في استخدمت التي

 الميارة: ىذه استخدام خطوات أىمو  ،االستنتاج ميارة فييا نستخدم
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 تتابع ثم   ميارة،ال ىذه عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(االستنتاج ميارة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر

 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .االستنتاج ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 .والّرمانة والموزة والبرتقالة التّفاحة مف كؿّ  تجمع جميؿ زجاجيّ  صحف وفي الكبيرة، السمطاف طاولة عمى مساء، ذات أّنو يحكى
 .تضايقينني أنتِ  الغميظة، أّيتيا عّني ابتعدي :وقالت منيا، الموزة تضايقت قدف الحجـ، كبيرة الّرمانة كانت وّلما
 .لبقة بطريقة تنبييني أف عميؾِ  كاف ولكف إزعاجؾ، أقصد لـ أنا موزة، عفواً  وقالت خجاًل، الّرّمانة وجو احمرّ 
 ؟.سّيدة بكممة تسبقيو أف دوف باسمي تناديني كيؼ ثـّ  أّنبيؾ، حّتى أنت ومف الموزة: قالت
  .عمينا؟ تتعاليف فمـَ  فواكو، كّمنا ،ىذه؟ ةسّيد كممة ولماذا الرمانة: قالت

 لـ الذيف فاألطفاؿ حمو، وطعمي طرّية، أنا أوالً  :وقالت ىدأت أف وبعد الصحف، مف وتسقط تتدحرج كادت حّتى الموزة، ضحكت
  .موزة؟ بالسيدة تناديني أف يجب لماذا عرفتِ  فيؿ لي، بذور وال سيؿ تقشيري ثانياً  ،بسيولة يمضغونني أسنانيـ تبزغ
 مف أحفظيا الصغيرة الحّبات مئات جوفي في أخّبئ أنني واعممي المتغطرسة، أّيتيا حّدؾ عند قفي :وقالت فميا، الّرمانة مّطت
 .كبيرة رّماف شجرة تصبح أف حّبة، كؿّ  لتحمـ األمؿ، قموبيا في وأزرع شمميا، ألـّ  الطقس، عوامؿ
 الفصيف، مكاف في وضربتيا منيا، الموزة اغتاظت قمب، شكؿ ليما المتيف ياتيبورق ليا فصّفقت الّرمانة، بحديث التّفاحة ُأعجبت

 في تعمي ال األلقاب بأف واعممي حدودؾ، لزميإ عيب موزة :وقالت البرتقالة، وجو في الدـ فار ..آخ ..آخ وصاحت فانخفست
 .الصحف خارج بأوراقيفّ  دفعنيا ثـّ  ،خاصة وفائدة خاص، مذاؽ الفاكية مف صنؼ لكؿّ  المكانة،
  .العجائز تشبو فصارت ظيرىا وانحنى الطاولة، عمى الموزة وقعت

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 أحداث من عامة فكرة واستنتاج ،النص حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة إلى سماعو تم   ما وتمخيص

 (.النص
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
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 :اآلتية الكممات مفرد عف النص في ابحث -
 ...........(. رماف ........... برتقاؿ ........... تفاح ........... موز)
 ................................. حكايةلم مناسبة رئيسية فكرة ضع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 (:النموذجي) السابؽ المثاؿ في كما حكايةال مضموف تحميؿ -

 .الفواكو؟ صحف مف الموزة وقعت ىؿ

......................................................... 
 .التعامؿ؟ في أسموبيا مف الموزة غّيرت ىؿ

......................................................... 
 .حياديًا؟ التفاحة موقؼ كاف ىؿ

......................................................... 
 المستقمة الممارسة

 .االستنتاج ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 ينيي أف ووعدىما ماجد، مقاس الخّياط أخذ ،لمعيد طقماً  ليخيط ممونة، قماش قطعة بيده حامالً  الخّياط، دّكاف أبيو مع ماجد دخؿ

 .الّرؼ عمى القماش قطعة وضع ثـّ  أسبوع، بعد خياطتيا
 مف كؿّ  سمع فجأةو  ،مخّيماً  والسكوف دامسًا، الدّكاف داخؿ الظالـ كاف ،بيتو إلى وذىب دّكانو، باب الخّياط فأغمؽ المساء، حؿّ 

 !!.الممونة القماش قطعة إنيا ،الرؼ عمى مف ينبعث أنو فعرفا الصوت، مصدر عف بحثا بكاء، صوت والمقص اإلبرة
  .تبكيف؟ لماذا العزيزة، الضيفة أّيتيا بؾِ  ما :المقص سأؿ
 معمؿ إلى وأرسمني الفاّلح، قطفني حتى قطف، جوزة أصبحت إف فما س،يالتع حّظي عمى أبكي أنا :الممّونة القماش قطعة رّددت
 الرّؼ، عمى وأجمسني التاجر، اشتراني أف وبعد :وأضافت القماش قطعة تنيدت ،نسيج قطعة إلى العّماؿ حّولني حيث الغزؿ،
 تغّير وابتاعني ماجد أبو صادفني عندما لكف المتجر، مف والخارجيف الداخميف الناس، لمشاىدة مسرورة كنت باالرتياح، شعرت
 .خائفة أنا كـ اهلل يا باإلبرة، وأوخز حادتيف، بشفرتيف سأقّص  جديدة، عممّيات لي ستجري فغداً  الحاؿ،
 حاوية في وترميف العّثة، ستأكمؾ الّرؼ، عمى مركونة بقيت إذا حياتؾ قيمة فما صديقتي، يا تبالغيف أنت :وقاؿ المقص، تنحنح

 أنا سنبقى بينما األراجيح، وتركبيف الممّونة، بالوناتيـ ينفخوف وىـ األطفاؿ ستريف فإنؾ عيد، طقـ إلى تحّولت إذا أّما القمامة،
 .بالفرح نحمـ الطاولة، عمى جالسيف اإلبرة، وصديقتي

 أثناء أوجعؾ ال كي مساماتؾ في أدخؿ أف جاىدة، سأعمؿ فأنا ىذا ومع صحيح، المقص صديقي قالو ما :قائمة اإلبرة تدخمت
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 .ماجد قمب إلى البيجة سيدخؿ مف أنت أّنؾ وتذكري الخياطة،
 .العيد بمجيء تحمـ وىي نامت، ثـ انفعاليا، أثناء تجعدت أف بعد ،سترختوا القماش، قطعة ارتاحت

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 أحداث من عامة فكرة واستنتاج ،النص حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة في سماعو تم   ما وتمخيص

 (.النص
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  أفعاؿ أربعة اجمع -

 (مقص ،مسامات ،قماش ،إبرة) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 التالية األسئمة عف أجب

 ............................................................................... .؟الخّياط دّكاف إلى أبيو مع ماجد دخؿ لماذا -

 ................................................................................................... :لمقصة مناسباً  عنواناً  اختر
 القصة؟.................................................................................................. ىذه مف تستنتج ماذا

............................................................................................................................... 
 ................................................................................................. القماش؟ قطعة بكاء سبب ما
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 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث ،استنتاجات من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من
 التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا ستنتاجاتاال ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج من

 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى بالتعميق

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 المجاالت عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة ،االستنتاج ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة

 .االستنتاج ميارة عّرؼ -أ
 .االستنتاج ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.االستنتاج ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.االستنتاج ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 الواردة األسئمة عن واإلجابة ،حكاية إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما
 :األسئمة ىذه عمى اإلجابة منيم واحد كل من طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،نيايتيا في

 يوميف، بعد السفر وسيكوف الكويت، إلى معو أسرتو يصطحب أف والدىما قرر لقد ،الفرح مف ونور أحمد طار الخبر، معرفة مع
 نور راحت بينما الكويت، دولة عف باحثاً  فوقيا إصبعو يمّرر وبدأ العربي، الوطف خارطة أخرجو  الصغيرة خزانتو إلى أحمد ركض
 إف فما الحائط، عمى المعمقة الّساعة ماعدا فرحًا، يبدو البيت في شيء كؿ ...صغيرة حقيبة في وترتّبيا ميا لعبتيا ألبسة تجمع
 .آخر حيناً  وتقّصر حينًا، تسّبؽ فصارت عقاربيا، واضطربت الحركة، عف تقؼ مسنناتيا كادت حتى سفر كممة سمعت
 بدا الاّلمع وجييا حتى شديد، ببطء ينوس وصار حركتو ثقمت النشيط فالّرقاص سوءًا، تزداد الساعة وصّحة األّوؿ، اليـو انقضى
 ..َتؾْ  مف بدالً  آه، ..آه تقولي صديقتي، يا بؾِ  ما :فسألتيا الّساعة، بمرض نفسو الحائط عمى المعمقة الموحة أحّست ،شاحباً 

 .مريضة؟ أنتِ  ىؿ ،..َتؾْ 
 الحائط، عمى معمقةً  أنا سأبقى بينما تعمميف، كما الصغيراف سيسافر غداً  الجميمة الموحة أيتيا ..آه :قائمةً  بحرقة، الساعة رّدت

 الصديقة، أّيتيا أجيبيني ..،نوميما؟ موعد إلى سيشير مف المدرسة، إلى ليذىبا الصباح في سيوقظيما مف تة،مي خشبّية كقطعة
 .أقع أكاد

 اسمعي :قالت قصير، تفكير وبعد منيا يسقط اإلطار كاد حتى نفسيا، عمى فانكمشت الّساعة كالـ سمعت عندما الموحة، حزنت
 تطمبي أف فأرجو الساعات، بعدد ..كوكو ..كوكو ويصيح ساعة كؿ يخرج الذي عصفورؾ يحّباف الصغيراف الّطيبة الّساعة أّيتيا
 .يسافراف وال نائميف، الصغيراف ليبقى الغد، صباح يخرج أالّ  منو

 وقفؿ إلييا، نيض بغضب، الساعة إلى نظر أحمد، انزعج ،الطائرة موعد عف األسرة فتأّخرت الموحة، بنصيحة الّساعة عممت
 .العصفور منو يخرج الذي الباب

 أبوابيا، المدارس فتحت وصوليـ مف شير وبعد ،الرحمة موعد األب غّير أف بعد الطائرة متف عمى األسرة سافرت التالي اليـو فيو 
، في تأّخرا الصغيريف لكف  وما ،الحبيب وعصفوره الجميمة ساعتو يتذكر وىو حزيناً  سريره عمى أحمد جمس ،إلييا يذىبا ولـ النـو
 بحرقة يبكي وراح الغطاء تحت رأسو فدّس  ،عصفورال لحبسو بالذنب شعر حتى البيت، حديقة مف تنبعث العصافير زقزقة سمع إف

 .شديدة

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
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 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 (:يسير تبخؿ، فائدة، المربوط،) مفيدة جمؿ في اآلتية الكممات ضع -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 (وجع بال أحمد يبكي   -  بألـ أحمد يبكي  -  حزناً  أحمد يبكي)    :شديدة بحرقة أحمد يبكي راح معنى ما -
 أحمد؟. حزف لماذا -

......................................................... 

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 .التنفيذ
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 الثامنة الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ)  ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي التقييـ ميارة تنمية
ٔ/ٖ/ٕٓٔ٘ 
ٖ/ٖ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 استخداميا(. كيفية )تعريفيا، التقييم ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المعمومات يمخصو  لو، المقدم النص حول األسئمة من مجموعة ويضع الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  المقدمة،

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  ،النص في الرئيسية األفكار التعمم صعوبات تمميذ يقيم أن -ٗ

 التعميمات يتابعو  اآلخرين، مع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين، آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -٘
 لو. المقدمة

 (.والتسامح الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٙ
 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٚ

 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات
 واستيعاب الموضوع فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 الكممات معاني واستنتاج تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت حيث أفكار، من يتضمنو ما

 عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة اآلراء وتبادل الحوار خالل من ذلك ويتم ،والفرعية الرئيسية واألفكار
 التعاوني(. التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ جديد، بأسموب واألفكار األسئمة وصياغة األسئمة،

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 مسمى السبورة عمى الباحثة تكتب حيث ،التقييم ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف إن   :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 ."تقييم" لكممة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(التقييم) الميارة

 لمعنى مرادفة أخرى كممات ىناك الباحثة: تضيفو  (،الفحص - االمتحان) ""تقييم كممة مرادف التعمم: صعوبات تالمذة يجيب -ٕ
 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تتيح حيث (،التمييز التقرير، كتابة قيمة، حكم إعطاء) ومنيا ""تقييم كممة
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 التخاذ الالزمة المحكات أو المعايير وضع ميارة ضمنتت التي الميارة ىو التقييم بقوليا: التقييم ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
صدار القرارات،  المغالطات. كشف أو األخطاء، إلى التعرف وميارة البراىين، أو األدلة تقديم وميارة األحكام، وا 

 يمي: كما التقييم عممية تطبيقات بتوضيح الباحثة تقوم -ٗ
 :ذلك ومثال الناقصة العبارات إكمال -أ

 :اآلتية بالعوامل العذبة المياه تموث بحدوثِ  تتسّببُ  التي العواملِ  حصرُ  ُيمِكنُ 
.........................................................  

.........................................................  
 :ذلك ومثال واألمثمة والبراىين األدلة تقديم -ب

 .مدينتك في مياىو تموثت عذب نير عن واحداً  مثاالً  أعط
......................................................... 

عادة الخاطئة، العبارات تصويب -ج  يمكن النص معنى من تغير كممات عمى النص احتوى إذا فمثالً  ،الصحيح بالمعنى كتابتيا وا 
 .أخرى بعبارات استبداليا

 .الحشراتِ  تكاثرِ  عمى العذبة المياه تموث ساِعدُ يُ  ال

......................................................... 

 العذبة المياه أىمية عن والبراىين باألدلة مرفقاً  تقريراً  اكتب مثالً  منو، ُتطمب تقارير بكتابة التمميذ يقوم بأن وذلك :التقارير كتابة -د
 لإلنسان.

 الميارة، ىذه فييا ُتستخدم التي المواقف عن يمتسأل ثم بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -٘
 أثناء ،المذاكرة أثناء) الميارة ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم حيث الخاصة، بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث

 (.صعب أو غامض موضوع عن أو مشكمة عن االستفسار الفصل، في النقاش
 أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،والكالب )الذئب حكاية إلى معاً  نستمع سوف التعمم: صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٙ

 من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا
 منو االستفادة خالل من المسموع الكالم عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل

 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا،
 (والكالب )الذئب

ـُ،  كانتِ   الطيِّب الراعي وكاف ،الكالب مف ثالثةٌ  يحرسيا كاف إذْ  الذئاب، مف تخاؼ ال آمنة، وادعة المرعى، في تسوـُ  األغنا
 ...اـساألن بيا وتييـُ  األغصاف ليا تيفو شجّيةً  ألحاناً  يعزؼ وارفة، شجرةٍ  تحت ظميؿ ظؿّ  في يجمس
 ؿتقتت الكالبَ  أبصرَ  وفجأة ...االقتراب عمى يجرؤ فال الكالب إلى ويمتفت خمسة، األغناـَ  يرصدُ  مخاتؿ ذئبٌ  كاف األثناء ىذه وفي
 .ببعض بعضيا انشغؿ وقد

 سريعًا، عمييا فوثبَ  قاصية، نعجة فشاىد القطيع، مف الذئبُ  واقترب ،الفرصة تمكتام اآلف :نفسو في وقاؿ مسرورًا، الذئبُ  ضحؾ
 .فييا أنيابو وأنشبَ 
 الذئب، إلى جميعاً  وانطمقوا والخالؼ، الخصاـَ  وتركوا القتاؿ عف فكّفوا األليـ، الثغاءَ  الكالبُ  سمع ،وتستغيث تثغو النعجُة، أخذتِ 
 .الخيبة أذياؿ يجر ىارباً  وانسؿَّ  النعجة، فأفَمتَ  ذعرًا، فؤاده طار مقبميف رآىـ وحينما

 حكايةال قراءة تمميذ كل من طمبوت (،والكالب )الذئب بعنوان: وىي التعمم صعوبات تالمذة كل عمى الحكاية بتوزيع الباحثة تقوم -ٚ
دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد منيم تطمب ثم ،صامتة قراءة  ،)وادعة مثل الغامضة الكممات وتحديد الكممات معاني ا 

 ،إليو تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرةو  الفرعية، األفكار أىم تحديدو  (،شجية وارفة، ،ظميل ،الراعي
 بدقة. سماعو تم ما تمخيصو 
 في: االستنتاج ميارة خطوات بتطبيق الباحثة تقوم -ٛ

 المتوفرة. والحقائق لموقائع متأنية دراسة خالل من المطروحة بالقضية التفكير -أ



- 111 - 
 

 سميمة. منطقية استنتاجات إلى التوصل أجل من وذلك المطروحة، لمقضية حمول اقتراح -ب

 صحيحة. استنتاجات إلى التوصل أجل من السابقة والمعمومات الخبرة استخدام -ج

 من أو المشكمة، أو القضية لحدوث المنطقي التفسير خالل من المطروحة القضية تقييم خالل من التقييمات صحة من التأكد -د
 الباحثة. رأي خالل

 .الداخمية خالفاتنا ستغاللال لمعدو الفرصة إتاحة عدم إلى الحكاية تيدف -
 .ضعف التفرقة وفي قوة تحاداال فيو  التعاون، أىميا ومن كثيرة، دروساً  منيا نستقي إلييا استمعنا التي الحكاية -
 وحثيم دفاترىم، وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط عن اإلجابة في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٜ

 تكتب حيث ،ومعرفتيم خبرتيم حسب الخاصة بمغتيم وايجيب أن لمتالميذ تتيح حيث ،التقييم أنواع من نوع كل عمى مثال ذكر عمى
 .السبورة عمى تالتحميال تمك الباحثة

 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :الكممات ىذه مف يناسبيا بما جممة كؿ تكمؿ أف منؾ والمطموب ،قوسيف بيف كممات ثالث جممة كؿ وأماـ جممتاف، أمامؾ -

 (.وارفة شجرةٍ  الحديقة، التمَّة،) أسفؿ ظميؿ ظؿّ  في يجمس الطيِّب الراعي كاف
 .خمسة األغناـَ  يرصدُ  مخاتؿ (فيدٌ  ،ذئبٌ  ،ضبعٌ ) كاف
 التالية: الجممة صوب -

 بينيـ. فيما لمقتاؿ فيموا ،تثغو النعجة صوت الكالب سمع

........................................................ 
 السابقة: الحكاية فيو تقيـ السطريف يتجاوز ال بما تقريراً  أكتب -

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 الفرعية الجمسة ـختا
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 نستخدم التي المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم ،التقييم ميارة تنفيذ في استخدمت التي
 الميارة: ىذه استخدام خطوات أىمو  ،التقييم ميارة فييا
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ
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 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 الجمسة تتابع ثم   ميارة،ال ىذه عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(لتقييما ميارة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر

 :يمي كما الثانية الفرعية

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .التقييم ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 كّفايَ  لوال :وقاؿ بنفسو إعجاباً  فانتشى ذىب، مف كأمواجٍ  وتممع تميؿُ  وىي القمح سنابؿ إلى يرنو حقمو طرؼ عمى حالفال وقؼ

 .الوافر القمح ىذا كاف لما الخشنتاف
 .العالءِ  في السماءُ  فابتسمتِ 

 ننمو وصرنا التراب، ناقوشق الغذاء، فامتصْصنا التراب، في مدفونة يابسة، حبوباً  كّنا بالفضؿ، َأْولى نحف :السنابؿ إحدى قالتو 
 .حبة مئةُ  فييا سنبمةً  حّبةٍ  كؿ   وأنبَتتْ  كبرنا، حتى فشيئاً  شيئاً 

 .العالء في السماءُ  ابتسمتِ ف
 .فاّلح شبع وال قمٌح، نبتَ  لما ترابي فموال كبيرة، صارت حتى وأرضعتيا صغيرًة، البذورَ  احتضْنتُ  الفضؿ، صاحبة أنا :األرض قالت

  .العالء في السماءُ  ابتسمتِ ف
، واشتدَّ  المطر، فانقطع ،الجفاؼ شديدة التالية، السنةُ  وجاءتِ   شفاىيا ويبَستْ  القاحمة، األرُض  حزنتِ  ،الجفاؼ وانتشر الحر 
 .النور ترى وال أحالميا تموت أفْ  وخافت التراب، ظممة في رالبذو  حزنتِ  ،الظامئة
 سحباً  األرض إلى فأرَسمتْ  الجميع عمى الرحيمة السماءُ  وحزنتِ  ،البائسيف عيالوِ  عمى وأشفؽ الضائع، جيده عمى الفالحُ  حزف
  .واألفراح األمطار تحمؿ سخّيةً 

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 أحداث من عامة فكرة واستنتاج النص، حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة إلى سماعو تم   ما وتمخيص

 (.الحكاية ألحداث تقييم تقرير وكتابة ،النص
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
 ...........(. حمـ ........... قمحة ........... حبة ........... بذرة)
 ................................. حكايةلم مناسبة رئيسية فكرة ضع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 
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......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 السابقة: الحكاية فيو تقيـ السطريف يتجاوز ال بما تقريراً  أكتب -

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
 المستقمة الممارسة

 .التقييم ميارة يخص والذي التالي، النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 ويشدو األعشاب، بيف يركض ،العطاء راحتيو في ويحمؿ ،الخصبَ  خطواتو في يزرع مسرورًا، ضاحكاً  يجري الصغير النيرُ  كػػاف

 فترقص الظامئة األشجار ويروي ،باسمة ثغورىا فتضيء الذابمة األزىار يسقي ...،أخضر فرحاً  حولو فتتناثر الرِّطاب، بأغانيو
 ينتظر وال أحد، عمى يمف   ال والعطاء، الفرحِ  رحمةَ  الكريـ النير ويواصؿ ،الحياة إلييا فتعود الميتة، األرض ويعانؽ حبوراً  أغصانيا

  .جزاء
، بعد يوماً  وتغيض تنقص مياىو فأخَذتْ  عطاء، النير وازداد والورد، والشجر األرض ظمأُ  واشتدّ  الصيؼ، حرارةُ  اشتدَّتْ   لـ حتى يـو

 الفرح، قمبو في ونضب كبير، حزف فانتابو العطاء، عف عاجزاً  النير صار ..،المسير عمى يقوى ال يسير قدر سوى قعره في يبؽَ 
 لي تسمع ولـ النير أييا متَّ  لقد :وقالت الصخرةُ  إليو فنظَرتْ  الصغير، النير جؼَّ  أياـ بضعة وبعد ..الغناء شفتيو عمى ويبس
 .نصيحة
 .صدري في مخزونة مياُىوُ  يمْت، لـ النير :األرض قالت
 .عروقي في تجري مياىو يمْت، لـ النير :األشجار وقالت
 .بعطري ممزوجة مياىو يمت، لـ النير :الورود وقالت
  .الحياة منحيـ الذيف قموب في حيًا، الشييدُ  النيرُ  ظؿَّ  لقد ندىشة:م الصخرة قالت

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 أحداث من عامة فكرة واستنتاج النص، حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة في سماعو تم   ما وتمخيص

 (.الحكاية ألحداث تقييم تقرير وكتابة ،النص
 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  أفعاؿ أربعة اجمع -
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 (وردة ،شجرة ،صخرة ،نير) مفيدة جمؿ في التالية الكممات ضع
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :اإلنساف حياة في اليدر مف الماء عمى الحفاظ كيفية عف والبراىيف باألدلة مرفقاً  تقريراً  اكتب -

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث ،استنتاجات من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من
 التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا ستنتاجاتاال ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج من

 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى بالتعميق

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 المجاالت عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة ،االستنتاج ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة

 .التقييـ ميارة عّرؼ -أ
 .التقييـ ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.التقييـ ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.التقييـ ميارة خطوات ىي ما -د
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 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 األسئمة عن واإلجابة ،)المطر( حكاية إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما

 :األسئمة ىذه عمى اإلجابة منيم واحد كل من طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،نيايتيا في الواردة

 )المطر(
 القيوةَ  ويرشؼُ  شعره، لو يسّرحُ  وأخذ ساقيو بيف كمبو وضع عريض، مقعد عمى األكرُش  الثري   جمس الكبير القصر حديقةِ  في

 .المعيف المطرُ  أي يا قؼْ  :مغتاظاً  يصرخ فجعؿ الغني، ثيابُ  وابتّمتْ  الكمب، شعرُ  تمّبدف ،غزيراً  المطرُ  نزؿ ثـ ،مسروراً 
ـ   كأنيا صدرىا، إلى تضم يا واألرُض  ،األرض عمى ترقص ضاحكةال قطراتو وظّمتْ  توقؼ،ي لـ المطرَ  لكفَّ  ، ُأ  زمفٌ  مضى فقد رؤـو

 .ييطؿ لـ والمطر طويؿ
 ظامئة شفاىاً  األرض وصارتِ  أخاديدىا، وكثرتْ  ترابيا، وجؼَّ  ماؤىا، نضبَ  لقد ،العطاء عمى تقدرُ  ال ألنيا المعطاء األرُض  وحزنتِ 
 .ييطؿ لـ المطر ولكفّ  ،المطر ترتقب

  .ييطؿ لـ فالمطرُ  مجيب مف وليس الحميب، األطفاؿُ  وطمب ،الضروع وجّفتِ  األغناـ، وجاعت
 .ينبت لـ والعشبُ 

 يضيع، قد والتعبُ  ،ينبت لـ والزرع ،ييطؿ لـ فالمطر ،محزونيف يتأّممونيا أطرافيا، عمى وقفوا الحقوؿ إلى الفالحوف وذىب
 .يعمموف؟ ماذاف ،موتت قد وروالبذ

 .المطر لييطؿ بخشوع يدعوف واألبصار، الكفوؼَ  ورفعوا السماء، إلى اتجيوا
 .الد َرر كأّنوُ  المطر، وانتثر
 .والثمر لمخصب األرُض، واىتّزتِ 
 .الشجر فرحةَ  يا الفالح، فرحةَ  يا ،الفرح وأمطر

 .المطر يعانؽ التراب، فرحةَ  يا
، وانتصب  .المطر؟ ييطؿ لماذا مندىشاً  نفسو يساءؿ حجر، مف تمثاؿ كأنو قصره، شرفة في الثري 

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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 (:الفالح ،األرض ،مطر) مفيدة جمؿ في اآلتية الكممات ضع -
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

 الحية: الكائنات حياة في المطر أىمية عف والبراىيف باألدلة مرفقاً  تقريراً  اكتب -
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 .التنفيذ
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 التاسعة الجمسة
 التنفيذ تاريخ الجمسة مدة الجمسات عدد الجمسة عنواف

 دقيقة (ٓٙ)  ٕ القرائي. الفيـ ميارات خمؼ تقؼ التي لممعرفة الذاتي التنظيـ ميارة تنمية
٘/ٖ/ٕٓٔ٘ 
ٔٓ/ٖ/ٕٓٔ٘ 

 الجمسة أىداؼ
 استخداميا(. كيفية )تعريفيا، لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة عمى التعمم صعوبات تمميذ يتعرف أن -ٔ

 ويستخمص بأسموبو، وفي الواردة المعاني عن يعبر أنو  النص، في الواردة الرئيسة األفكار أىم التعمم صعوبات تمميذ يستنتج أن -ٕ
 مفيدة. جمل في النص في الواردة الكممات بعض يستخدمو  النص، إليو ييدف ما
 المعمومات يمخصو  لو، المقدم النص حول األسئمة من مجموعة ويضع الناقصة، المعمومات التعمم صعوبات تمميذ يستكمل أن -ٖ

 المغوية. الميارات بعض يكتسبو  المقدمة،

 النص. حول منو المطموبة المعمومات يجمعو  النص، في الرئيسية األفكار التعمم صعوبات تمميذ ينظم أن -ٗ

 التعميمات يتابعو  اآلخرين، مع ويتناقش يتحاورو  اآلخرين، آراء ويتقبل الجماعي، عملال في التعمم صعوبات تمميذ يشارك أن -٘
 لو. المقدمة

 (.البيئة عمى الحفاظ ،والتسامح الغير وحب والتعاون، كالصدق،) القيم بعض التعمم صعوبات تمميذ يكتسب أن -ٙ
 .صحيحة إجابة األسئمة عن التعمم صعوبات تمميذ يجيب أن -ٚ

 المطموبة التطبيؽ موادو  األنشطة تنفيذ إجراءات
 واستيعاب الموضوع فيم عمى التركيز مع بعناية نشاط كل في المطروح الموضوع إلى إلصغاءل التعمم صعوبات تالمذة الباحثة توجو
 الكممات معاني واستنتاج تحديد تحاول كما ليم، المقّدم الموضوع في الغامضة الكممات ليم حددت حيث أفكار، من يتضمنو ما

 عن اإلجابة تكون حيث تعاوني، جماعي بشكل والمناقشة اآلراء وتبادل الحوار خالل من ذلك ويتم ،والفرعية الرئيسية واألفكار
 التعاوني(. التعمم )مجموعات جماعي بشكل والميام التدريبات، وتنفيذ جديد، بأسموب واألفكار األسئمة وصياغة األسئمة،

 العمؿ استراتيجيات
 المعرفي. المعنى بناء أسموب -ٔ
 التعاوني. التعمم -ٕ

 والمناقشة. الحوار -ٖ

 الجمسة( )محتوى بالجمسة العمؿ اتإجراء
 الخطوات من مجموعة تضمني يوالذ (،Beyer 1987) باير اقترحو يالذ التفكير ميملتع المباشر األسموب عمى الباحثة تعتمد

          لمميارة الموجية الممارسة - الميارة أداء خطوات مراجعة - الميارة أداء كيفية توضيح - لمميارة )التقديم ىي: المتدرجة
 دقيقة. (ٓٙ) جمسة كل مدة فرعيتين، جمستين إلى الجمسة ىذه الباحثة وتقسم (،الختامية المراجعة - المستقمة الممارسة

 األولى الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 لمميارة التقديـ

 مسمى السبورة عمى تكتب حيث ،لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة تعمم سةالجم ىذه من اليدف :التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٔ
 ."لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة" لعبارة مرادفة كممات نع التعمم صعوبات تالمذة تسأل ثم ،(لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة) الميارة

 الباحثة: تضيفو  (،ذاتي بشكل المعمومات تريب) "لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة" عبارة مرادف التعمم: صعوبات تالمذة يجيب -ٕ
 المعرفة عمى الحصول استقاللية ترتيب، تنظيم، ادة)إع ومنيا "لممعرفة الذاتي التنظيم "ميارة ةعبار  لمعنى مرادفة أخرى كممات ىناك

 الخاصة. بمغتيم وايجيب أن التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة تتيح حيث (،ذاتياً  وتنظيميا
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 المعمومات تنظيم عمى ُتساعد التي الميارات من مجموعة استخدام ىي بقوليا: لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة بتعريف ثةالباح تقوم -ٖ
 ضوء في معقدة تراكيب أو أبنية في تنظم المعمومات فبعض ،إلييا نحتاج عندما ويسر بسيولة استرجاعيا بيدف وذلك الدماغ، في
 العمميات من لمعديد نتيجةً  أو الفقرات، بين تصنيفية لعالقات نتيجة أو الداخمية، الترابطات أساس عمى أو ترابطات، من بينيا ما

 تمك من أيسر استرجاعيا يكون النحو ىذا عمى لمتنظيم القابمة أو تنظيميا ُيمكن التي والمعمومات إحكامًا، أو تعقيداً  األكثر المعرفية
 لمتنظيم. قابمية األقل أو تنظيميا يصعب التي

 يمي: كما لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة تطبيقات بتوضيح الباحثة تقوم -ٗ
 لمفقرات عنقوداً  أو تجميعاً  تمثل منّظمة صيغة في الذاكرة في بالكممات الممثمة المفاىيم توضع النموذج ليذا ووفقاً  :العنقدة نموذج -أ

 الحيوانات، الطيور، أسماء من كل فتخّزن ،البعض بعضيا مع تتشابو التي بالمفردات االحتفاظ يتم :مثال ،المترابطة أو المتشابية
 .بعضيا مع فئة كل العواصم،

 عمى تنتظم المعرفة أن   النموذج ىذا ويفترض الخاصية"، مقارنة "نموذج عميو ُيطمق :المعنى خاصية عمى القائم المقارن النموذج -ب
 ىما: ننمطا الخصائص وليذه المعاني، ذاكرة داخل الخواص من قوائم ىيئة
 بدونيا والتي الوحدة أو المفيوم معنى لفيم ضرورية كمؤشرات تعمل التي الصفات أو الخصائص بيا ُيقصد :لمتعريف خصائص -
 .والسياق والوظيفة كالمدلول معين تصنيف تحت المفيوم يندرج ال
 أو كالتراكيب معين لتصنيف انتمائو لتحديد ضرورية أو أساسية ليست ولكنيا المفيوم تصف التي وصفية: صفات أو خصائص -

 .يحتوييا الذي والسياق ووظيفتيا مدلوليا ضوء عمى المعنى في تختمف لكنيا التراكيب أو البنية في الكممات تتشابو حيث البنية،
 طائر، أنو عمى الكناري تعريف من أكثر الطيور من أنو عمى النعام لتعريف أطول وقت أخذ بضرورة يتنبأ الخاصية مقارنة فنموذج
 ريش لو والكناري النعام من فكل لمطيور، التركيبية الخصائص مع كبيرة بدرجة تتوافق لمكناري التركيبية الخصائص ألن   وذلك

 منا يتطمبفيذا  طائر أنيا عمى النعامة تعريف عند ثم ومن الحجم، وصغيرة تطير الطيور معظم فإن ذلك خالفب ولكن وساقين،
 المفيومين. كال صفات مقارنة وىي النموذج ذلك من الثانية المرحمة استخدام

 شبكة مكونة بينيا فيما ترتبط المعاني ذاكرة في تختزن التي المفاىيم أن   ىو عام افتراض عمى الشبكة نموذج يقوم :الشبكة نماذج -ج
 ".المعاني ترابطات شبكة" تسم ى الترابطات من

 .الذاكرة في تخزينيا يتم التي والمعمومات المعاني بين قائمة عالقات اشتقاق أساس عمى المعاني ترابطات شبكة فكرة وتقوم

 الدراسية المادة مفاىيم فييا ترت ب الُبعد ثنائية تخطيطية رسوم عن عبارة وىي المعمومات، تنظيم نماذج أىم من المفاىيم: خرائط -د
 واألكثر شمولية األقل المفاىيم إلى األعمى في خصوصية واألقل شمولية األكثر المفاىيم من تندرج بحيث ىرمية صورة في

 العالقة. نوع عمييا مكتوب بأسيم ببعضيا ترتبط بدوائر المفاىيم ىذه وتحاط األسفل، في خصوصية

 الميارة، ىذه فييا ُتستخدم التي المواقف عن يمتسأل ثم بمثال، الميارة ىذه أداء كيفية التعمم صعوبات لتالمذة الباحثة توضح -٘
 أثناء ،المذاكرة أثناء) الميارة ىذه فييا ُتستخدم لمواقف أمثمة بإعطاء الباحثة تقوم حيث الخاصة، بمغتيم وايجيب أن ليم تتيح حيث

 (.صعب أو غامض موضوع عن أو مشكمة عن االستفسار الفصل، في النقاش
 وىي: لممعرفة الذاتي لتنظيما ميارة تطبيق أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم بتحديد الباحثة تقوم -ٙ

 جيدًا. النص فيم -أ

 الغامضة. الكممات وتحديد المعاني، تمك وتذكر الكممات معاني إدراك -ب

 والفرعية. األساسية األفكار بين والتمييز التفاصيل إدراك -ج

 جديدة. بمعمومات تزودنا والتي الميمة المعمومات وانتقاء استخالص -د

 النص. في الرئيسة المفاىيم تحديد -ه
 أن ُيمكن اً أمور  منيا تخمصسنس والتي (،)وردتان عنوانيا حكاية إلى معاً  نستمع سوف التعمم: صعوبات لتالمذة الباحثة تقول -ٚ

 من الحكاية، موضوع رجخا آخر شيء ألي االلتفات دون ،الحكاية ليذه بدقة واإلصغاء جيداً  االنتباه يجب لذلك الحياة، في تفيدنا
 منو االستفادة خالل من المسموع الكالم عمى الحكم ثم لمحكاية، االستماع من االنتياء بعد األسئمة من مجموعة عن اإلجابة أجل

 مستقباًل. منو لالستفادة عممو يمكن الذي وما حاضرًا،
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 (وردتاف)

 ثـ ،زجاج مف كأسٍ  ماءِ  في ساقيا تغمرُ  طبيعية وردة والثانية أنيقة، زىّريةٍ  في صناعيةٌ  إحداىما :وردتاف سممى غرفة في كاف
 وما الوردة، ىذه أجمؿ ما :منتشية تقوؿ ثـ الوردة وتشـ   الكأَس  ترفع منيفّ  واحدةٍ  كؿّ  فأخَذتْ  لزيارتيا، سممى صديقاتُ  جاَءتْ 
 .رائحتيا أطيبَ 
 ولـ مدح، كممةَ  تسمعْ  لـ ألنيا والحسد بالغيظ ممموءةً  الصناعية الوردةُ  ظّمتِ  بينما خالية الغرفة أصبحت الزائراتُ  انصرفتِ  وحينما
 فشرَعتْ  الطبيعية، الوردةَ  لتغيظَ  إلييا تجذبيا أف الصناعية الوردةُ  فأرادت المفتوحة النافذة مف جميمة نحمةٌ  ودخَمتْ  ،أحد نظرَ  تمفتْ 
 :تنادي
 النحمة أيتيا إليّ  تعالي

 جمالي مثؿ تجدي لف
 رائع منظري
 حمراء ألواني
 ناعمة أوراقي
 غذاء بال أعيش
 ماء بال وأحيا
 .الذبوؿ أعرؼ ال ناضرة، وأبقى
 ذلؾ مف الرغـ وعمى ،بكممة تنبس ال صامتة، العبيرَ  تنفحُ  الطبيعية والوردة بنفسيا، وتفخر بجماليا تباىي الصناعية الوردةُ  ظّمتِ 
 .الوردة؟ تمؾ إلى جذبؾِ  الذي ما ندىشة:م وخاطبتيا الصناعية، الوردةُ  فغضَبتِ  مسرورة، وعانَقْتيا النحمُة، إلييا طارتْ 
 .وجماليا عطرىا إلييا جذبني النحمة: أجابت
 .واحدة؟ كممة منيا تسمعي ولـ ذلؾ، عرفتِ  وكيؼ الصناعية: الوردة
 .وكالـ دعاية إلى يحتاج ال الجميؿُ  الشيءُ  :النحمة قالت
 .سريعاً  ذبْمتِ  قد أراؾِ  :ساخرة وقالت الصناعية الوردةُ  بيا شمَتتْ  الطبيعية، الوردةُ  ذبمتِ  حينماو  أياـ، عدة مضي وبعد

 .قميالً  إال أعيش ال أرضي، فارْقتُ  إذا الطبيعية: الوردة
 .طويالً  عمراً  فأعيش أنا أّما الصناعية: الوردة
 .الفخر إلى يدعو ال العمر، طوؿُ  الطبيعية: الوردة
 .نفخر؟ شيء وبأيّ  الصناعية: الوردة
 .لآلخريف نعطيو بما الطبيعية: الوردة
 .القصير؟ عمرؾِ  في أعطيتِ  وماذا الصناعية: الوردة
 .الطويؿ؟ عمرؾِ  في شيئاً  أنتِ  أعطيتِ  فيؿ والعطر، الرحيؽ أعطْيتُ  الطبيعية: الوردة
 ماتْت، قد وجَدْتيا الطبيعية، الوردة إلى لتعتذر رأسيا رفَعتْ  وحينما صوابو، فأدركتْ  سمَعْت، فيما تفكِّرُ  الصناعية الوردة أطرقتِ 
  .تموت ال عطرة رائحة بعدىا مف تاركةً 

 قراءة حكايةال قراءة تمميذ كل من طمبوت (،)وردتان بعنوان: وىي التعمم صعوبات تالمذة كل عمى الحكاية بتوزيع الباحثة تقوم -ٛ
دراكو  ،الموضوع وعنوان المتحدث ىدف تحديد منيم تطمب ثم ،صامتة  تذبل،) مثل الغامضة الكممات وتحديد الكممات معاني ا 
 ،إليو تيدف ما تحديدو  ،الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرةو  الفرعية، األفكار أىم تحديدو  (،غيظ ،رحيق ،طبيعية ،صناعية

 بدقة. سماعو تم ما تمخيصو 
 :التدريبي النشاط عمى اإلجابة من ستمكن والتي األسئمة بعض الباحثة تسأل -ٜ
 .بالورد؟ المقصود ما -أ
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 :)الوردتان( النص لمحتوى الرئيسي المفيوم تحت تندرج التي الرئيسة الفئات أو التصنيفات سم -ب
 الطبيعية. الوردة -
 االصطناعية. الوردة -
 والزىور: لمورود الرئيسة التصنيفات عمى المعرفية خبراتك من أمثمة أعط -ج
 .(الياسمين) الطبيعية الوردة -
 المزىريات(. ورد) االصطناعية الوردة -
 القمة في )العام( الرئيس المفيوم يكون بحيث مفاىيمي، مخطط بناء وحاول تصميمو ُيراد الذي المفاىيمي المخطط ذىنياً  تصور -د

 التالي: الشكل في كما المعرفية الخبرات من لديك تجمع لما وفقاً  الرئيسة التصنيفات إلى والتدرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخزونك في يستقر كما النيائية بصورتو مفاىيمياً  ذىنياً  مخططاً  وارسم ،السابقة الخطوات من خطوة أو بند أي تيمل لم بأنك تأكد
 .السابقة. الخطوات من مستفيداً  أفضل بشكل وتستوعبو ،المعرفي

 وحثيم دفاترىم، وعمى السبورة عمى تدوينيا وفي السابقة الرئيسية النقاط استيعاب في التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تساعد -ٓٔ
 الباحثة تكتب حيث ،ومعرفتيم خبرتيم حسب الخاصة بمغتيم وايجيب أن لمتالميذ تتيح حيث ،المفاىيم من نوع كل عمى مثال ذكر عمى
 .السبورة عمى تالتحميال تمك
 ................................. ؟لحكايةا حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة ما -
 ................. ................ ................ ................ السابؽ بالنص مستعيناً  سماءأ أربعة اجمع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

......................................................... 
 موضوعية:

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 الورود

 الورود الطبيعية

لها رائحة جميلة 

 جدا  

 بحاجة للماء

 الورود الصناعية

ليس لها رائحة 

 جميلة

 ليست بحاجة للماء 
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 المفاىيـ: مف مجموعتيف ضمف التالية الكممات صنؼ -
 (الكمب)

 )الزىرة(
 )الفيؿ(
 التوت( )شجرة

 )الحصاف(
 )البندورة(

 الفرعية الجمسة ختاـ
 األولى

 والقواعد الخطوات لمراجعة األطفال مع نقاش إجراء يتم بمثال، الميارة توضيح من الباحثة تنتيي أن بعد
 المواقف عن التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تسأل ثم ،لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة تنفيذ في استخدمت التي
 الميارة: ىذه استخدام خطوات أىمو  ،لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة فييا نستخدم التي
 .السابقة األسئمة عن األطفال يجيب -ٔ
 الراجعة. بالتغذية الخاطئة اإلجابات وتصحح الصحيحة، اإلجابات الباحثة تعزز -ٕ

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم األولى الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 التنفيذ.

 الثانية الفرعية الجمسة
 المستخدمة التعميمية الوسائؿ

 المستخدمة(. لمقصص التوضيحية الصور واألسئمة، التدريبات عمييا مكتوب البطاقات مف مجموعة )السبورة، عمى الباحثة تعتمد
 ميارة،ال ىذه عن سريعة مراجعة تقدم ثم ،(لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة) الرئيس الجمسة بعنوان التعمم صعوبات تالمذة الباحثة ُتذّكر
 :يمي كما الثانية الفرعية الجمسة تتابع ثم  

ية الممارسة  لمميارة الموجَّ

 .لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة يخص والذي ،)سحابتان( بعنوان التالي النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 )سحابتاف(

 نداءاتٍ  فسَمعتْ  مسرورة، فرحة السماء أرجاء في تطوؼ المطر سحابةُ  كانتو  ،دخاف وسحابةُ  مطٍر، سحابةُ  سحابتافِ  ىناؾ كاف
 نداءَ  سمَعتْ  ،الظامئة الحقوؿ ونداءَ  البائسيف، الفالحيف نداءَ  سمَعتْ  ،المطر وتطمبُ  بيا، تستغيث األرض، مف تصعدُ  حزينةً 

  ..وحزينة كثيرةً  نداءاتٍ  سمَعتْ  ،الناضبة األنيار ونداءَ  الذابمة، األشجارِ 
 السماء، إلى تصعد وىي الدخافِ  سحابةَ  طريقيا في صادَفتْ  ،والمطر الفرحَ  تحمؿُ  األرض، إلى ونزَلتْ  الرحيمة، السحابة حزنتِ 

 .السماء إلى ذاىبة أنا الدخاف: سحابة أجابت .ذاىبة؟ أنتِ  أيف إلى :قائمة فسألتيا
 .إلييا؟ أرسمؾِ  َمفْ  المطر: سحابة
 .أرسموني الناُس  الدخاف: سحابة
 .يمّوثيا؟ دخاَنؾِ  أفّ  تعرفيفَ  أال المطر: سحابة
 .يعنيؾِ  ال أمرٌ  ىذا الدخاف: سحابة
 .تمّوثينو أدعؾِ  ولف وطني، السماءُ  :المطر سحابة قالت

 .أشاء ما أفعؿُ  حّرٌة، أنا الدخاف: سحابة
 .غيرؾ تؤذيف عندما حّرًة، لستِ  المطر: سحابة
 ،الدخاف سحابة عمى الغزير ماءىا وصبَّتْ  المطر، سحابةُ  فغضَبتْ  بالعناد، متشبثةً  الدخاف سحابةُ  وظّمتْ  الجداؿ، بينيما وطاؿ

  .الدخاف وتالشى المطُر، فانتصرَ  والدخاف، المطرُ  وتعارؾ
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 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد
 أحداث من عامة فكرة واستنتاج النص، حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة إلى سماعو تم   ما وتمخيص
 (.مفيوم ضمن األفكار وتنظيم ،الحكاية ألحداث تقييم تقرير وكتابة النص،

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -
 ...........(. نير ........... شجرة ........... فالح ........... نداء)
 ................................. حكايةلم مناسبة رئيسية فكرة ضع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 
......................................................... 

 موضوعية:
......................................................... 
......................................................... 

 السابقة: الحكاية فيو تقيـ السطريف يتجاوز ال بما تقريراً  أكتب -
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 في )العاـ( الرئيس المفيـو يكوف بحيث مفاىيمي، مخطط بناء وحاوؿ تصميمو ُيراد الذي المفاىيمي المخطط ذىنياً  ورتص -
 التالي: الشكؿ في كما المعرفية الخبرات مف لديؾ تجمع لما وفقاً  الرئيسة التصنيفات إلى والتدرج القمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السحابة
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 المستقمة الممارسة

 .لممعرفة الذاتي التنظيم ميارة يخص والذي ،)العنكبوت( بعنوان التالي النص قراءةب التعمم صعوبات تالمذة الباحثة تكمف -ٔ
 )العنكبوت(

 دقيقًا، نسجو تْ فرأ وُ تتفحَّص منو اقترَبتْ  ،عنكبوت بيتَ  شاىَدتْ  زاويتو بمَغتْ  وعندما البيت جدارَ  تصعدُ  الصغيرة النممةُ  كانتِ 
 .ىادئة ساكنةً  العنكبوتُ  كمنتِ  منو ناحية وفي واىية، وخيوطو
 ؟.بيتؾ مف تخرجيفَ  أال :لمعنكبوت وقالت رأسيا النممةُ  رفعتِ  ،مكانيا تبارحْ  لـ طويالً  زمناً  تأّمَمْتيا

 .الخروج؟ ولـَ  العنكبوت:
 .نعمؿ كما لتعممي النممة:

 .أعمؿ ال أنا العنكبوت:
 .قوتِؾ؟ تكسبيف وكيؼ النممة:

 .ىنا قاعدة وأنا أكسبو العنكبوت:
 ؟.كيؼ النممة:

 .أفعؿس ما وانظري جانبًا، استريحي العنكبوت:
 خيوطُ  اىتزَّتْ ف ،العنكبوت بشبكة فعمَقتْ  طائشة، مسرعة وىي وتطيرُ  تطف   ذبابةٌ  جاءت حيف بعدو  ،سيجري ما لترقبَ  النممةُ  مكثتِ 
 تستطعْ  فمـ لتفمتَ  الذبابةُ  كافحتِ  ،تفرزىا بخيوطٍ  تمف يا وأخَذتْ  نحوىا، واندفَعتْ  مكمنيا فغادَرتْ  بالفريسة، العنكبوتُ  أحسَّتِ  ،الشبكة
 .العنكبوت أيتيا ارحميني :تصرخ فجعَمتْ  خالصًا،
 صارت حتى دماءىا، تمتص   وبدَأتْ  أنيابيا فييا نشَبتْ  ثـ ،حركتيا سكَنتْ  حتى بخيوطيا تكفِّنيا وظمَّتْ  ساخرًة، العنكبوتُ  ضحكتِ 
  .جديدة فريسةً  تنتظر البطف، منفوخةَ  مكمنيا، إلى ومضتْ  بعيدًا، بيا ألقتْ  ثـ ،فارغاً  جوفاً 
 .قوتي؟ أكسبُ  كيؼ عرْفتِ  :العنكبوت فقالتِ  إلييا، النممةُ  دَنتْ 

 .عرْفتُ  لقد النممة:
 .أعجبِؾ؟ ىؿ العنكبوت:

 .ال النممة:
 .لماذا؟ العنكبوت:

 .واحتياؿ ظمـٌ  ألنو النممة:
 .قوتِؾ؟ أنتِ  تكسبيف وكيؼ العنكبوت:

 .والعمؿ بالجدِّ  أكسبوُ  :النممة
 .شاؽٌ  العمؿَ  ولكفَّ  العنكبوت:

 .الصغيرة؟ عاممتي يا تسكنيف أيف :ىازئة العنكبوت فقالت ظيرىا، النممةُ  أدارتِ  ثـ ،بالعمؿ إال يكوف ال الشريؼُ  الكسبُ  النممة:
 .ىنا مف قريبٌ  بيتي النممة:

 .معِؾ؟ بالسكف لي أتسمحيف العنكبوت:
 .ال النممة:

 .لماذا؟ العنكبوت:
 .العنكبوت يسكُنوُ  ال النظيُؼ، البيتُ  :تنصرؼ وىي النممُة، قالتِ 

 :يمي كما وذلك األولى، الفرعية الجمسة في الذكر سابقة القواعد ذات الباحثة تستخدم -ٕ
 .التعاونية التعمم مجموعات إلى التعمم صعوبات تالمذة تقسم -أ

 .عميو والتركيز لمموضوع بعناية االستماع مجموعة كل في التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة تطمب -ب
 ،الصعبة الكممات وتحديد الكممات معاني إدراك ،الموضوع النص عنوان تحديد) عمى معاً  عمللا مجموعة كل من الباحثة تطمب -ج

 إليو، االستماع تم ما في الرأي إبداء ،الحكاية إليو تيدف ما تحديد ،الحكاية حوليا دارت التي الفرعية واألفكار الرئيسة الفكرة تحديد



- 111 - 
 

 أحداث من عامة فكرة واستنتاج النص، حول وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغة أسطر، ثالثة في سماعو تم   ما وتمخيص
 (.مفيوم ضمن األفكار وتنظيم ،الحكاية ألحداث تقييم تقرير وكتابة النص،

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -د
 ................................. حكايةلم مناسباً  عنواناً  ضع -
 ........................................ الحكاية حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات مفرد عف النص في ابحث -

 ...........(. خيط ........... ذباب ........... عناكب ........... )نمؿ
 ................................. حكايةلم مناسبة رئيسية فكرة ضع -
 رئيسية: أفكار ثالث يتجاوز ال بما السابؽ النص لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةب قـ -

 مقالية:
......................................................... 

......................................................... 

 موضوعية:
......................................................... 
......................................................... 

 السابقة: الحكاية فيو تقيـ السطريف يتجاوز ال بما تقريراً  أكتب -
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 في )العاـ( الرئيس المفيـو يكوف بحيث مفاىيمي، مخطط بناء وحاوؿ تصميمو ُيراد الذي المفاىيمي المخطط ذىنياً  ورتص -
 التالي: الشكؿ في كما المعرفية الخبرات مف لديؾ تجمع لما وفقاً  الرئيسة التصنيفات إلى والتدرج القمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة تقوم حيث ،منيا المطموب إنجازب أفرادىا بين والتعاون النقاش خالل من التعمم صعوبات تالمذة من مجموعة كل تقوم -ٖ
 وجود حال في مساعدتيم ثم ومن واإلرشاد، والتوجيو ،الراجعة التغذية وتقديم ،عمميا ومتابعة التالميذ مجموعات بين تجولبال

 االنتياء عقبو  ،الباحثة وعمى بعضيم، عمى االستفسارات بعض التعمم صعوبات تالمذة يطرح حيث ،منيم البعض لدى صعوبات
 إليو توصمت ما بطرح مجموعة كل قائد مقو ي حيث ،استنتاجات من إليو توصمت ما طرح مجموعة كل من الباحثة تطمب العمل من
 التالميذ يقوم حيث ،ومناقشتيا ستنتاجاتاال ىذه عمى التعميق كيفية عمى التدريب مجموعة كل أفراد من الباحثة تطمب كما ،نتائج من

 العمل

 شريف

 

 احتيال
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 .التالميذ من مجموعة كل طرحتيا التي الحمول في رأييا الباحثة تضيف ثم ،ومناقشتيا الحمول عمى بالتعميق

 الختامية المراجعة

 وتدور عمييا، وتدربوا تعمموىا التي المعرفي التمثيل لميارة التعمم صعوبات تالمذة قبل من شاممة مراجعة الخطوة ىذه تتضمن
 عرض الميارة، تنفيذ خطوات مراجعة لممعرفة، الذاتي التنظيم ميارة تنفيذ أثناء عمييا التركيز يجب التي األمور أىم) حول المراجعة
 التعمم: صعوبات تالمذة عمى التالية األسئمة بطرح الباحثة تقوم حيث (،الميارة تعريف مراجعة الميارة، الستخدام المالئمة المجاالت

 .لممعرفة الذاتي التنظيـ ميارة عّرؼ -أ
 .لممعرفة الذاتي التنظيـ ميارة أىمية وّضح -ب
 ؟.لممعرفة الذاتي التنظيـ ميارة فييا ُتستخدـ التي المجاالت أىـ ما -ج
 ؟.لممعرفة الذاتي التنظيـ ميارة خطوات ىي ما -د

 والثانية األولى الفرعيتيف لمجمستيف يختامال التقويـ
 عن واإلجابة ،()قوس قزح حكاية إلى بعناية االستماع التعمم صعوبات تالمذة من الباحثة طمب يتضمنف لألداء الكمي التقويم أما

 :األسئمة ىذه عمى اإلجابة منيم واحد كل من طمبوال ،تمميذ كل عمى األسئمة بتوزيع الباحثة تقوم حيث ،نيايتيا في الواردة األسئمة

 ()قوس قزح
 .سيمؤل سّمتو بالكرز، فشجر الكرز ال يثمر في الشتاء اً دىش األوالد حيف عمموا أّف ماىر 

 .مف أيف ستمؤل سّمتؾ بالكرز؟: قالت سوسف
 .ىذه شجرة قوس قزح تحمؿ كرزًا كثيراً  انظروا: أشار ماىر بيده إلى الّسماء

 .كاف قوس قزح بألوانو المميزة يبدو رائعاً  ،ماىرنظر األوالد إلى الجية التي أشار إلييا 
 .في بستاف قوس قزح أشجار تحمؿ برتقااًل ناضجاً  :قاؿ مجد

 .سأختار الحبؿ األصفر أللعب لعبة نطِّ الحبؿ، ما أجمؿ ىذه الحباؿ الممونة: صّفقْت نجود وصاحْت بصوت عاؿٍ 
 .العشب الطريأنا أرى حقاًل أخضر، سآخذ خروفي ليرعى وجبًة مف  :منار قاؿ

 .إّنو قممي األزرؽ، صعد ليمّوف السماء": قالت تيماء
سأحمؿ الغسيؿ إلى بحيرة قوس قزح : فقالت، لتجّمؿ الغسيؿ "نيؿ"أّما فاطمة، فقد تذكرت أّف أّميا طمبت منيا أف تشتري أقراص 

 .الّنيمية، ليصبح الغسيؿ زاىياً 
ـْ تشاىدوا أزىار قوس قزح البنفسجية؟ :فقالت كانت عبير تنظر إلى قوس قزح مع رفاقيا ورفيقاتيا  .ما أجمميا انظروا ،أل

 .سأرسـ قوس قزح في دفتري كي ال أنساه: قاؿ أحُد األوالد
 .وحيف غاب قوس قزح حزف األوالد كثيراً 

 الحكاية: نياية في الواردة األسئمة عن اإلجابة -
 .................................حكاية لم مناسباً  عنواناً  ضع -
 الحكاية ........................................ حوليا دارت التي الرئيسة الفكرة حّدد -
 :اآلتية الكممات جمع عف النص في ابحث -

 ........... رفيؽ ...........(. ة)ولد ........... لوف ........... برتقال
 حكاية .................................لم مناسبةفكرة رئيسية  ضع -
 أفكار رئيسية: النص السابؽ بما ال يتجاوز ثالث لخص -

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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 :النص حوؿ وموضوعية مقالية أسئمة مجموعة صياغةقـ ب -
 مقالية:

......................................................... 

......................................................... 

 موضوعية:
......................................................... 
......................................................... 

 السابقة: الحكاية فيو تقيـ السطريف يتجاوز ال بما تقريراً  كتبا -
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 في )العاـ( الرئيس المفيـو يكوف بحيث مفاىيمي، مخطط بناء وحاوؿ تصميمو ُيراد الذي المفاىيمي المخطط ذىنياً  تصور -
 التالي: الشكؿ في كما المعرفية الخبرات مف لديؾ تجمع لما وفقاً  الرئيسة التصنيفات إلى والتدرج القمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعزيز
 وبث واالبتسام المعنوي التعزيز باستخدام الباحثة تقوم الثانية الفرعية لمجمسة السابقة اإلجراءات جميع في

 إجراءات جميع في والفاعمة اإليجابية لممشاركة التعمم صعوبات تالمذة بين والجسدية النفسية الحماسة
 .التنفيذ
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Abstract 

The aim of the present study was to design a training program based on 

cognitive strategies in developing level of cognitive representation of 

information among basic fourth grade students with learning disabilities in 

reading comprehension. The study also aimed at identifying the effectiveness of 

the training program (the present study objective) by comparing the means of 

the experimental group ranks with the means of the control group ranks before 

and directly after applying the program, as well as checking the continuity of its 

effect a month after finishing the application in the domains of (cognitive 

representation and its components – reading comprehension and its 

components). 

To achieve this goal, the present study used the following tools: 

1- Raven Successive Matrixes Intelligence Test: which is standardized and 

normalized in the Syrian environment by the researcher (Rahma 2004). 

2- Children Reading Comprehension Test (Ajaj 1998) Form (A): after 

checking its validity and reliability in Damascus City environment. 

3- Level of Cognitive Representation of Information Questionnaire (prepared 

by the researcher): after checking its validity and reliability in Damascus City 

environment. 

4- The training program based on cognitive strategies in developing level of 

cognitive representation of information among students with learning disabilities 

in reading comprehension (prepared by the researcher). 

The present study was applied to a sample of (16) students of the age group (9 

to 9.11 years) which corresponds to the basic fourth grade, equally distributed to 

(8 for the experimental group, 8 for the control group), and they suffer from 

different levels of reading comprehension disabilities. The individual in both 

groups were diagnosed according to the basics and criteria mentioned in the 

(DSM-IV-TR 2000), and they were chosen from two schools of basic education 

in Damascus City Province. 

The statistical processing showed the (pre-, immediate post-, follow-up post-) 

findings of comparisons of both the experimental and control groups of students 

with learning disabilities in reading comprehension. This showed improvement 

and stability in the experimental group performance by comparing its 

individuals’ performance with the performance of the control group individuals 

in the level of cognitive representation of information skills for each sub-

dimension (maintenance, meaning, connection and derivation, synthesis, 

cognitive representation multiform, cognitive mental flexibility), and for the 

whole score. 

In addition, the findings showed improvement and stability in the 

experimental group performance by comparing its individuals’ performance 

with the performance of the control group individuals in reading comprehension 

skills for each sub-dimension (perceiving the word meaning, perceiving the 
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sentence meaning, perceiving the paragraph meaning, perceiving the text 

meaning, perceiving linguistic relationships, perceiving linguistic attachments), 

and for the whole score. 

The findings of the present study were explained in light of the field reality 

which encompassed all the circumstances the stages of designing and applying 

the training program. Also, the findings of the present study were compared in 

light of theoretical literature and previous studies that are similar in some of 

their aspects to the present study. Moreover, the study reached a set of 

recommendations from the essence of the field study findings. Also, a set of 

practical (descriptive and quasi-experimental) researches were suggested that 

might enrich through their expected results the findings of the present study. 
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