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 شكر والعرفانال

اىطبلقػػان الػػذم بىعهتػً تػػتـ الصػالحات ففػػي ٌػذا الهقػػاـ أشػكر اه أكال فمػػً الشػكر كلػػً الحهػد، ك  الحهػد ه
)إبػراٌيـ:  لَشَئدِيد""  إِنَّ عَئرَببِ   كَفَئسْتُمْ  وَلَئئِن  ألَشِيدَنَّكُمْ شَكَسْتُمْ لَئِن زَبُّكُمْتَأَذَّنَ  وَإِذْ " هف قكلً تعالى:

)حػػػػديث صػػػػحيح صػػػػححً  كقكلػػػػً صػػػػمى اه عميػػػػً كسػػػػمـ : "هػػػػف ال يشػػػػكر الىػػػػاس ال يشػػػػكر اه" (7
 األلباىي(. 

،  الػػذم عػػكض الػػدكتكر سػػعيدلمحػػؽ ال أهمػػؾ إال أف أتقػػدـ بيسػػهى آيػػات الشػػكر كالعرفػػاف إلػػى  فإحقاقػػان 
رعى ٌػذي الدراسػة كتعٍػدٌا بعىايتػً كقػد تشػرفت بإشػرافً عمػى ٌػذي الدراسػةت حيػث لػـ يتػكاىى فػي تقػديـ 

بلت كالتكجيٍات الهثهرة كالهراجعة الهستهرة لكؿ خطكة هف خطكات الدراسة فجزاي اه عىػي كػؿ يالتسٍ
زيػػاد  ً بخػػالص شػػكرم كتقػػديرم إلػػى الػػدكتكركهػػا أتكجػػ، خيػػر كأسػػيؿ اه أف ييهتعػػً بالصػػحة كالعافيػػة

لتفضمً هىاقشة ٌذي الدراسة لتىاؿ هػف فػيض عمهػً كتكجيٍاتػً البىػاءة فجػزاي اه كػؿ خيػر كأداـ  ،قباجً
 باشػا،سػاهي  كافر الشكر كالتقدير إلى الدكتكريطيب لي أف أتقدـ بك ، اه عميً لباسي الصحة كالعافية
كال ، القيهػػةكال شػػؾ أف الدراسػػة تػػزداد قيهػػة بعػػد اإلفػػادة هػػف هبلحظاتػػً  ،لتفضػػمً هىاقشػػة ٌػػذي الدراسػػة

كخاصػػة  الثاىيػػة ساسػػي فػػي هدرسػػة ذكػػكر الفػػكار االساسػػيةهعمهػػي الصػػؼ الثالػػث األيفػػكتىي أف أشػػكر 
الػػذم قػػاـ بتطبيػػؽ البرىػػاهج التفػػاعمي الهحكسػػب, ككػػذلؾ هػػدير الهدرسػػة األسػػتاذ  الهعمػػـ كصػػفي عػػرار

صػػػدقاء األ يفػػػكتىي أف أشػػػكر الكهػػػا  ،ابػػػراٌيـ الشػػػدفاف لهػػػا قدهػػػً هػػػف تسػػػٍيبلت إلىجػػػاح ٌػػػذي الدراسػػػة
كسػيلىي عػف هسػيرة ٌػذي الدراسػة طيمػة فتػرة  اسػتكقفىي يكهػان  كف كشػجع أعػاأزهبلء كلكػؿ هػف أسػٍـ ك كال
ا كلـ يتسع الهجاؿ إى ـجاٌز ـ في القمب هحفكظة كشكرم كتقديرم سػائره إلػيٍ ـأف هكاىتٍ كافميعمه لذكٌر

كعرفاىػان هىػي بالجهيػؿ فؤلسػرتي بعػد اه الفضػؿ فيتكجػً بكػؿ  ،فمٍػـ هىػي جزيػؿ الشػكر كالتقػدير جهيعان 
العمػـ هػف هفػػاتيح  ىي أفاعمهػ ذافمػلا هاكأسػعدٌ هػػاهشػاعر الحػب كاالهتىػاف لكالػدم أطػاؿ اه فػي عهٌر

شػػػػكر الحضػػػػكر الكػػػراـ الػػػػذيف شػػػػرفكىي أال يفػػػكتىي أف  الػػػدىيا كاةخػػػػرة فجػػػػزاٌـ اه كػػػؿ خيػػػػر،  كأخيػػػػران 
 جهيعان جزيؿ الشكر كالتقدير.     بالحضكر هف أجؿ هساىدتي  فمٍـ

ك يٍدم السبيؿ  كاه هف كراء القصد ٌك

                                                               

 شكابكي صالح جهعً آيات

 

 :همخص ال



 ج
 

القراءة  تيىاهج تفاعمي هحكسب في تحسيف هٍار فاعمية بر ٌدفت ٌذي الدراسة إلى الكشؼ عف 
ف هجتهع كقد تكك   ،في الهرحمة األساسية الدىيا ةئيصعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبةكالكتابة لدل 

، الخميؿ هحافظة في الىهائية التعمـ صعكبات ذكم هف االساسي الثالث الصؼ طمبة هفالدراسة 
 صعكبات التعمـ هف ذكم( طالبان هف طمبة الصؼ الثالث االساسي 55)الدراسة عمى  عيىةكاقتصرت 

كبات التعمـ صعتشخيص  األدكات اةتية: هقياس كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة، تـ استخداـ ،الىهائية
 هف ذكمالصؼ الثالث األساسي  لطمبةالقراءة كالكتابة  ، كاختبار تحصيمي لهٍاراتيالىهائية

الهبلحظة  ك  القراءة كالكتابة، رىاهج تفاعمي هحكسب لتحسيف هٍارتي، بالىهائية صعكبات التعمـ
 كالهقابمة.

تـ التحقؽ هف صدؽ أدكات الدراسة بعرضٍا عمى هجهكعة هف الهحكهيف، كها تـ التحقؽ هف 
 الثبات بالطريقة الهىاسبة.

كجكد فركؽ ذات  ( أسبكعان بكاقع أربع جمسات أسبكعيان, كقد أشارت الىتائج إلى51اهتد التطبيؽ )
داللة إحصائية بيف هتكسطات هٍارتي القراءة كالكتابة لدل الطمبة هف ذكم صعكبات التعمـ الىهائية  

البعدم، في الصؼ الثالث األساسي تعزل لهتغير البرىاهج التفاعمي الهحكسب لصالح التطبيؽ 
هف  الطمبة لدل كالكتابة القراءة هٍارتي تحسيف في الهحكسب التفاعمي البرىاهج فاعمية اضافة إلى 

كهدير  كهقابمة أهٍات الطمبة ،الهبلحظة) كقد تيكد ذلؾ  هف خبلؿ . هائيةالى التعمـ صعكبات ذكم
ـ لطمبتٍـ كجكد تحسف همحكظ بعد تطبيؽ البرىاهج ٍالذيف أشاركا هف خبلؿ هتابعت (الهدرسة

 التفاعمي.     

، عف صعكبات التعمـ الىهائية الكشؼ الهبكرضركرة ب ت الباحثةكفي ضكء ىتائج الدراسة أكص 
في تىهية هٍارات  ألٌهيتٍا تصهيـ براهج تفاعمية هحكسبة كتشجيع الهعمهيف عمى استخداهٍا ىظران ك 

  .صهيـ كتطبيؽ براهج تفاعمية هحكسبةهف خبلؿ عقد كرشات عهؿ في ت ٍـتيٌيم، ك القراءة كالكتابة
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 Abstract 

The study aimed at exploring the effectiveness of an interactive 

computerized programme on developing reading and writing skills among 

the students suffering from learning developmental disabilities in low 

elementary stage. The population of the study consisted of 3
rd

 graders 

students who suffer from learning developmental in disabilities Hebron City. 

The sample of the study consisted of (15) students disabilities who suffer 

from learning developmental disabilities. To achieve the purpose of the 

study, the following tools were used: a diagnostic scale for defining the 

learning developmental, reading and writing achievement test for 3
rd

 graders 

who suffer from learning developmental disabilities, an interactive 

computerized programme on developing reading and writing skills, 

observation and interview. The reliability of the tools was achieved by 

consulting a panel of referees. The consistency was reached by a suitable 

method. The application of experiment stayed (12) weeks, (4) sessions 

weekly. The study also showed the effectiveness of the interactive 

computerized programme on developing reading and writing skills among 

the students suffering from learning developmental disabilities. The study 

results were confirmed by the observation and interviewing the mothers of 

students and the school principal who stated that throughout their following 

up to the students that there was a noticeable progress after applying the 



ٖ 
 

interactive programme. In the light of the study, the researcher 

recommended the early discovery of the learning developmental disabilities, 

designing interactive computerized programmes and encouraging the 

teachers to use them because of their importance in developing reading and 

writing skills.  
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_____________________________________________________ 

 خمفية الدراسة

 الهقدهة 1.1

كاجٍت العديد هف التحديات حتى التي الحديثة  هيداف التربية الخاصة هف الهياديف التربكية يعتبر
ىاؾ العديد هف  كتعكد أ االٌتهاـ بً هؤخران،برز  صكلً إلى الىصؼ الثاىي هف القرف العشريف ٌك

أصبح يحتؿ حيث  كالطب( ،كالقاىكف ،الهكضكعات ذات الصمة الهباشرة بٍذا الهيداف )كعمـ الىفس
ذكم لهساعدة  التربية الخاصةتسعى ك يف التربكية كالعمهية الهختمفة، الهيادب أسكةهكاىان بارزان 
ت يتكافقكا هع هتطمباك  يتدربكا، يتعمهكا،ك  امى تطكير هٍاراتٍـ كقدراتٍـ كي يىهك الخاصة عاالحتياجات 

في عهميات التىهية  كاأف يشارك ٍـالهٍىية، كبذا يهكى الكظيفية، أك كحياتٍـ اليكهية، أك األسرية، أ
بغض الىظر عف هدل اإلعاقة أك  ،كبيقصى طاقة ههكىة استطاعتٍـبقدر  قتصاديةكاال جتهاعيةاال

ـ هستكل القصكر في ، لذا يستدعي األهر اٌتهاهان كبيران بٍـ هف حيث التشخيص كاختيار تطكٌر
 (.2015) دريدم،  البراهج التربكية الهىاسبة لٍـ كطرائؽ تدريسٍـ

، كالبصريةعقمية السهعية، ال ، كاإلعاقةاإلعاقات هعيىة هف عمى أشكاؿ هىصبان  ٌتهاـاالكاف  كقد
ـسبب ظٍكر هجهكعة هف األطفاؿ األبكلكف  ، كالذيف العقمي كالسهعي كالبصرم سكياء في ىهٌك

يعاىكف هف هشكبلت تعميهية، فقد بدأ الهختصكف في التركيز في ٌذا الجاىب بٍدؼ التعرؼ إلى 
 .(2016 ،)الضبة في الجكاىب األكاديهية هظاٌر صعكبات التعمـ كبخاصة

 كالبصرية كالسهعية العقمية كاإلعاقة ،أخرل إعاقات هظاٌر هع الػتعمـ صػعكبات هظاٌر تشترؾ حيث
 الفئة ٌذي أف القكؿ يهكف كقد الخاصة، التربية فئات كؿ كبيػرة تفكؽ شػريحة تشكؿ لكىٍا، كالمغكية
 فرد هع آخر لسبب يككف كقد ها، لسبب هيًيتعم صعكبة  أحدٌـ لدل فقػد يككف أسبابٍا، لتعدد شائكة
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 كقد ،(هختمفة األسباب كلكف شخصيف هع تككف قد ىفسٍا الصعكبة أم أف) الػصعكبة لىفس آخر
 هف ذلؾ عمى أدؿ كال ،أخرل جكاىب في هبدعان  يككف قد لكىً أكثر، أك هظٍر في هتيخرا يككف

ـ كبيؿ كركدف كأىدرسكف يىػشتايف كأديسكفأ: هثؿ العالـ خدهكا هشاٌير  .(2008 الظاٌر،) كغيٌر

 دو هزي إلى يحتاجكف بؿ هدارسىا في إٌهالٍا يهكف ال فئة التعمـ صعكبات هف ذكم الطمبة يعتبر كلٍذا
  ،ٍـب الهتزايد كاإلقميهي العالهي ٌتهاـاال ضكء في خاصةن  هساعدتٍـ،ل هحاكلةالك  االٌتهاـ هف

 يستفيدكف ال الذيف الطمبة هف العديد جدراىٍا بيف تحكم ساسيةاأل الهدارس كخاصة العاهة فالهدارس
 إلى ذلؾ يرجع كربها الصفية، الغرؼ في لٍـ تقدـ التي كالتربكية التعميهية البراهج هف هىاسب بشكؿ
 جكاىب في هشاكؿ عميً يترتب هها تعمهٍـ دكف تحكؿ التي التحصيمية قدراتٍـ في قصكر أك عجز

 (.2010 ،طبلفحة) الهدارس تمؾ هف استبعادٌـ ثـ هفكب الرس كتكرار الدركس كهتابعة الدراسة

ءهكف هع هها يجعمٍـ ال يتكاالهكاد الدراسية  هعظـ ٍـ يعاىكف هف صعكبات تعمـ في  هادة أك فيف
ٍكف صعكبة بالغة في يكاج لكبلـ، كٍـ هف يتيخركف في تعمـ افهى ،العاديةالدراسية كالهىاٌج الفصكؿ 

ك االىحراؼ في أهظٍر كاحد عمى األقؿ ٌك التباعد  ىٍـ جهيعان يأىً يجهع ب الهعتادكهف  تعمـ القراءة،
 .(2015)سمهاف،  الهختمفةىهك القدرات 

 صعكبات تتضهف ك ىهائية، تعمـ صعكبات ،ألكؿا :صىفيف إلى التعمـ صعكبات تصىيؼ تـقد ك 
ي أكلية ي ثاىكية كصعكبات ،(كالذاكرة ،اإلدراؾ ،ىتباياال) ٌك  :كالثاىي( ةيٍالشف المغة التفكير،) ٌك

 (.2001 ،األهيف) (الحساب الكتابة، القراءة، التعبير،/التٍجي) أكاديهية تعمـ صعكبات
ذاف  أف بيد ال ىهائية تعمـ صعكبات لديً الذم فالطالب يهكف فصمٍها,  كال ،فهتكاهبل الىكعاف ٌك
 قبؿ كتظٍر عادة األكاديهية، لمهٍارات سابقة الىهائية فالهٍارات أكاديهية صعكبة إلى بً تؤدم

 (.2015 الشافي، عبد) األكاديهية الهكضكعات تعمـ في الفشؿ بعد كتكتشؼ الهدرسة، إلى الدخكؿ
التدريب القائـ :صعكبات التعمـ هىٍا  ذكم طمبةالكتستخدـ العديد هف طرؽ كاستراتيجيات التدريس هع 

الحكاس ، كاستراتيجية طفاؿعجز ىهائي لدل األ دـ كجكدحيث يفترض ع ،عمى تحميؿ الهٍهة
طريقة فرىالد التي تدعى بيسمكب  كتخداـ الطفؿ لحكاسة الهختمفة، الهتعددة التي تركز عمى اس

VAKT))  لحركة، كالمهس، كطريقة التعمـ اإليجابي التي تعىى باستخداـ البصر، كالسهع، كاالتي
بصكت  القراءة حيث تتـ لى هشاركة الطالب الفعالة هع الهعمـ كالدرس، ككذلؾ التعمـ الجٍرمتستىد إ
 (.2002الخطاب، ) البراهج التفاعمية ستخداـالاضافة  ،كأسمكب التعمـ الفردم ,عاؿو 

 صعكبات ذكمل  يقدـ ككىً الخاصة التربية في الباحثيف باٌتهاـ حظي أها بالىسبة لعمـ الحاسكب فقد
 في األساسية الهٍارات لتعميـ الحاسكب براهج هف كاؼو  عدد كتكفير تحصى التعد كال فكائد التعمـ
 برهجيات كيكفر التعمـ، صعكبات هف ذكم األطفاؿ هف كبيرة ىسبة إليٍا يفتقر التي كالكتابة، القراءة
 (.2009 اه، عبد) كاديهيةكاأل البصرية الحركية الهٍارات لتعميـ ألعاب شكؿ عمى تىفذ
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 تر التفاعمية في التعميـ فظٍالبيئات كقد ظٍرت الكثير هف الهبادرات لتكظيؼ التعمـ التفاعمي ك 
ا فتراضيةاالكالجاهعات  لكتركىية لكتركىي كالهقررات اإلعمـ اإلهصطمحات الت  ستخداـاالكهع  ،كغيٌر

ذ عمـ في جهيع الهراحؿ الدراسية، إالتاهؿ فيها يتعمؽ بعهميات ، فقد تغيرت التكقعات بالكد لٍاالهتزاي
 .(2012 ،)عزت بشكؿ كبير صادر التعمـتطكر تصهيـ كبىاء ه

كالحاسكب،  التفاعؿ بيف الهعمـ تعتهد ىظـ التعميـ التفاعمي عمى التفاعؿ بيف الهتعمـ كالهعمـ، أكك 
عطائً  التغذية الراجعةت كيتطمب التفاعؿ استقباؿ الهعمكهات الهعركضة كتسجيؿ استجابة الهتعمـ كا 

الهادة في شكؿ هكضكعات هتسمسمة هها يحقؽ  فيقدـ، تً كيعزز تعمهًكد هف صحة استجابيليت
رتً الخاصة كبالسرعة االتعميـ الفردم، كيعطي الطالب الفرصة الكافية لمتعٌمـ كفؽ قد أٌداؼ

 القراءة تعمـ صعكبات عمى التغمب في كبير حد إلى الهحكسبة البرهجيات تطبيؽ كيسٍـ، الهطمكبة
 تعد ت التي الحديثة، التكىكلكجية التقىيات أبرز كيحد الحاسكب استخداـ أٌهية عمى أكد كقد ،كالكتابة
 أثبتت فاعمة تعميهية ككسيمة التعميـ هجاؿ لتقتحـ الهعاصر اإلىساف حياة في اإليجابي التيثير

ا  (.2007 الحذيفي،) الهجاؿ ٌذا في حضكٌر

 الهكاد هعظـ كتٌعمـ تعميـ في الهبذكؿ كالجٍد الكقت تكفر جيد، بشكؿ الهعدة الحاسكبية فالبرهجيات 
 (.2004 عبيد،) لطمبتً الهختمفة الهٍارات بتىهية ليٍتـ الكقت لمهعمـ يكفر هها الدراسية،
 كتىهية كالكتابة، القراءةفي تحسيف هٍارتي  ،ةسبك حه ةتفاعمي  اهجبر  فاعمية كذلؾ الدراسات كأثبتت
راىي ت(2013كها في دراسة )عكض، ، المغكية الهٍارات بعض  كدراسة ت(2013 ،كدراسة )الٌز

 .(2016, بك جزرأ)كدراسة  ت(2011, لدالبيجاك ) ت(2002 الهممي،)
  التعمـ، صعكبات هف ذكم الطمبة يكاجٍٍا التي عقباتال أٌـ هف كالكتابة القراءةهٍارتي   تعٌمـ يعتبرك 

 في كضعؼ هشكبلت ظٍكر إلى تؤدم الكتابة كقكاعد كطرؽ المغكم الرصيد إلى االفتقار ألف ذلؾ
 إلى يؤدم فيٍا كالعجز األكلى التفكير كسيمة المغة أف هف اىطبلقان  األخرل، العقمية كالهٍارات القدرات
 (.2015 ،جبلب) هتعددة تعميهية هشكبلت

 كالتعميـ لمتربية االستراتيجية األٌداؼ أكلكيات أٌـ هف ٌاتيف الهٍارتيف هف الطمبة تهكيف كيعد
 كحتى الطفكلة هف اليكهية الحياة في الهادية كالهعاهبلت الدراسية الهكاد باقي تعمـ يرتكز فعميٍها

 ).2009 بطرس،) كالثقافية كالعمهية كاالقتصادية االجتهاعية الحياة هجاالت جهيع في الشيخكخة
ك اةلي،: ٌها جاىباف كلٍا األربع، المغكية الهٍارات أٌـ هف كاحدة" :القراءةتعتبر ك   عمى التعٌرؼ ٌك

ك الذٌىي، اإلدراكي كالجاىب هىٍا كجهؿ كمهات تشكيؿ عمى كالقدرة كأصكاتٍا الحركؼ أشكاؿ  ٌك
" الجاىبيف بيف األحكاؿ هف حاؿ بيم الفصؿ يهكف كال الهقركءة، الهادة فٍـ إلى يؤدم الذم

 ىعيش الذم كالعالـ اإلىساف بيف االتصاؿ كسائؿ أٌـ هف إضافة لككىٍا (. 91 :2007،عميكات)
ي ،الهجٍكلة الحقائؽ يكشؼ فبٍا فيً، اب، عبد) البشرية الهعارؼ لكؿ الهفتاح تهثؿ ٌك  (.2002 الٌك
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ذا  خبلؿ إليً تكصؿ إىساىي اكتشاؼ أعظـ تعد الكتابة فإف الهعرفة، فذاىك  إحدل تهثؿ القراءة كاىت كا 
 كاتجاٌاتً، كآراءي،  كتفكيري، فكري، يضع أف بً كتهكف إىتاجً، يسجؿ أف بً كاستطاع الطكيؿ، تاريخً

 (.2002 حسف،) غيري هىٍا ليفيد اةخريف، ـأها كاىفعاالتً ككجداىً، كأحاسيسً،
 عمى يعهؿ كظيفي هعىى ذات ككمهات جهبلن  تككف رهكز" بيىٍا الكتابة( 2009) طاٌات كتعرؼ 

ي كجهؿ، ككمهات حركؼ إلى الهىطكؽ الكبلـ تحكيؿ  ."لمحركؼ رسكـ هجرد ليست ٌك
 يستطيع خبللٍا كهف لآلخريف، كهعمكهات كأفكار كتجارب خبرات تسجيؿ يتـ الكتابة طريؽ كعف

لى العصكر، اختبلؼ عمى أفكاري يىقؿ أف اإلىساف  لهعرفة الهكاف، حدكد تتجاكز فٍي ذلؾ جاىب كا 
 الفكر صرح بىاء في تساعدىا األجياؿ لتراث بحفظٍا فٍي أخرل، أهاكف فػي يعيػشكف الذيف أفكار

 (. 2000 البجة،) اةخريف تجػارب هػف كاإلفػادة
 تػؤثر كقػد بػؿ ،كالهعمكهة الهعرفػة اكتػسابعمى  تساعديبحيث  أحاسيسً عف الفرد يعبر كبالكتابة

 هسبقان  لديً تككف أف البد الكتابة الطالب يتعمـ كلكي، جهيعان  الدراسػية الهػكاد فػي تحػصيمً عمػى
 كأيضان  كالذاكرة كاليد العيف حركة تىاسؽ كخاصة الحركي كالتىاسؽ اإلدراؾ في ضركرية هٍارات
 ذاكرةالك  كالسهعي البصرم التهييز تطكير إلى الكتابة عهمية صؿلت أخرل هٍارات لتطكير يحتاج

ذا بصرية،الك  سهعيةال  بدرجة الكظائؼ تمؾ اضطربت أك الهٍارات تمؾ تطكير عف الطفؿ عجز كا 
 أك الكتابة تعمـ في صعكبة لديً تككف عىدئذ أخرل، كظائؼ خبلؿ هف تعكيضٍا يستطع كلـ كبيرة

  (.2006 السهيرم،) الحسابية العهميات إجراء أك التٍجئة
 صعكبات هف ذكم الطمبة صعيد عمى كالكتابة القراءة تيهٍار  بتىاكؿ الدراسات هف العديد اٌتهتك 

 تعمـ صعكبات لعبلج هقترح برىاهج فاعمية عف لمكشؼ ٌدفت التي( 2002) هحهد دراسة هثؿ التعمـ
 القراءة بيف التكاهؿ أثر عمى لمتعرؼ ٌدفت التي (Klein, 2004) كميف كدراسة كالكتابة، القراءة
 عف لمكشؼ ٌدفت التي( 2014) ىصر سةاكدر  الكتابي، كالتعبير التفكير هٍارات تىهية في كالكتابة
 طمبة لدل العربية المغة في كالكتابة القراءة هٍارات بعض تىهية في الهتهايز التعميـ ةاستراتيجي فاعمية
 تكظيؼالتعػرؼ إلػى فاعميػة  إلىٌػدفت ( التي 2015) سة بعمكشةادر ك ، االبتدائي الثاىي الصؼ

تعميـ  حيث يتـ ، يطمبة الصؼ الثالث األساس ئػػي لػػدلراالقاعػدة الىكارىيػة فػػي عػبلج الضػػعؼ الق
إلى القدرة عمى ىطؽ الحركؼ  الطالب المغة العربية بالتدريج هركران بهراحؿ عديدة حتى يصؿ

فعالية استخداـ طريقة الكشؼ عف  إلى ٌدفتالتي Phillips, 2013) ) مبسيسة فادر ك  ،بهخارجٍا
 ضعيفي بةلمطم القراءة هفردات سيتدر  في ةيالذك السػبكرة باسػتخداـ كالعػرضية الهفتاح الكمهة
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 عمى قائـ برىاهج فاعمية عمى الكقكؼ الدراسة ٌدفت التي ،(2012) الشٍرم كدراسة التحصيؿ،
ا كاالتجاي القرائي الفٍـ هٍارات تىهية في القراءة ىشاطات استخداـ  السادس الصؼ طمبة لدل ىحٌك
 .االبتدائي

 ىالهدرسي إل الكتاب تحكيؿفي تتهثؿ التفاعمي الهحكسب  التعميـفكرة برىاهج ترل الباحثة إف ك 
، كذلؾ هف خبلؿ تحميؿ الدرس قدرات الطالب كسرعتً الخاصة يسير كفؽ تفاعمي هحكسببرىاهج 

ٌيئة ألعاب تربكية يقكـ بٍا الطالب، كتتيح لً  إلى برهجيات تشهؿ تقديـ الهٍارات كالهعمكهات عمى
تجذب الطالب لمتعاهؿ هعٍا  كصكتيةالتعمـ هف خبلؿ الهحاكلة كالخطي كتشهؿ عمى هؤثرات حركية 

 .بشكؿ هتبادؿ بدالن هف العهؿ أحادم الجاىب

 مبةالقراءة كالكتابة لدل ط هٍارتيلتحسيف  كتيتي ٌذي الدراسة لهعرفة أثر برىاهج تفاعمي هحكسب
هىطقة الخميؿ التعميهية التابعة لككالة صعكبات التعمـ الىهائية في  هف ذكم الصؼ الثالث األساسي

الدراسػات كالبحػكث التػي تطرقػت إلػى  ىهتكاضػعة إلػ لتكػكف إضػافة أيضا جاءتك  الغكث الدكلية،
باستخداـ البراهج خاص شكؿ ب كالقراءة كالكتابةعمػى كجػً العهػكـ الىهائية صػعكبات الػتعمـ  هكضػكع
 التفاعمية.

 هشكمة الدراسة. 2.1

صعكبات التعمـ بشكؿ عاـ   هكضكعأف  عمى األدب التربكم االطبلعهف خبلؿ  ةتبيف لمباحثلقد 
فاعمية كأها دراسة  ،حظي بالبحث كالدراسة بكجً عاـقد كصعكبات تعمـ القراءة كالكتابة بشكؿ خاص 

صعكبات التعمـ  هف ذكم الطمبةالقراءة كالكتابة لدل  تيب في تحسيف هٍار سبرىاهج تفاعمي هحك 
 فٍي هحدكدة. الدىيافي الهرحمة األساسية ئي الىها

ة الدىيا كهبلحظاتٍا ضعؼ الطمبة في هٍارتي القراءة مهرحمة األساسيبلؿ عهؿ الباحثة هعمهة لكهف خ
ىقاشات العصؼ الذٌىي في الجاهعة ككذلؾ الدراسات كالكتابة كاٌتهاهٍا في هجاؿ التربية الخاصة، ك 

الطمبة تجعمٍـ هختمفيف عف أقراىٍـ  العمهية كالهٍىية، تبيف أف صعكبات التعمـ الىهائية لدل بعض
 .هها يصيب بعضٍـ بالخجؿ كاإلحباط كالبلهباالة كاالكتئاب أك التصرفات العدكاىية أحياىا

التركيز عمى ك  لها تعاىيً العهمية التربكية هف قصكر في استخداـ كتكظيؼ التكىكلكجيا التعميهية ىظران ك 
ا تقمؿ هف فرص إشراؾ الطالب في األ اعتياديةساليب أ ىشطة التعميهية. في التدريس، كالتي بدكٌر

ب سبرىاهج تفاعمي هحك فاعمية  عف  في الكشؼ الدراسةت هشكمة تهحكر  ،كاستخداـ حكاسً في التعمـ
في الهرحمة  ةئيصعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبةالقراءة كالكتابة لدل  تيفي تحسيف هٍار 

 كتحديدان تسعى لهحاكلة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اةتي: ، األساسية
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 ذوي هن مبةالطالقراءة والكتابة لدى  تيب في تحسين هيار سبرناهج تفاعمي هحو ها فاعمية  
 ؟في الهرحمة األساسية ةئيصعوبات التعمم النها

 
 اسئمة الدراسة . 3.1

 :اآلتيالسؤال الرئيس  وتفرع عن السؤال

  القرائية كالكتابية الهٍارات هتكسطات درجات فيبػػػٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية : األكؿالسؤاؿ 
البرىاهج لهتغير  تبعان األساسي  في الصؼ الثالثئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم بةالطملدل 

  ؟(استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسببعد  /قبؿ استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسب) التفاعمي الهحكسب

 فرضيات الدراسة . 4.1

 الصفرية اآلتية:  ةالفرضي األولينبثق عن السؤال 

 درجات بيف هتكسطات (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )
األساسي  في الصؼ الثالثئية صعكبات التعمـ الىها ذكم هف الطمبةلدل   القرائية كالكتابية الهٍارات

باستخداـ  بعد )قبؿ استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسب /البرىاهج التفاعمي الهحكسب لهتغير  تبعان 
 برىاهج تفاعمي هحكسب(. 

 أىداف الدراسة .5.1

 تحقيؽ األٌداؼ اةتية: إلى الدراسة تسعى ٌذي

صعكبات التعمـ  هف ذكم  الطمبةلدل  شيكعان األكثر  ىهاط صعكبات التعمـ الىهائيةأ الكشؼ عف .1
 األساسي. الصؼ الثالثفي ئية الىها

صعكبات التعمـ  هف ذكم الطمبةدل الهراد تحسيىٍا ل القرائية كالكتابية الكشؼ عف الهٍارات .1
 األساسي. في الصؼ الثالثئية الىها

صعكبات  هف ذكم الطمبةالقراءة كالكتابة لدل  رىاهج تفاعمي هحكسب لتحسيف هٍارتيب تصهيـ .3
 .الىهائية التعمـ

صعكبات التعمـ  هف ذكم  الطمبة بيف احصائيان  ذات داللةإذا كاف ٌىاؾ فركؽ فيها هعرفة  .4
 (.البرىاهج التفاعمي الهحكسب)تبعان لهتغير  األساسي في الصؼ الثالثئية الىها

  الطمبة لدل كالكتابة القراءة هٍارتي تحسيف في الهحكسب التفاعمي البرىاهج الكشؼ عف فاعمية .5
 (.األساسي الثالث )الصؼ الدىيا األساسية الهرحمة في الىهائي التعمـ صعكبات هف ذكم
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  أىهية الدراسة. 6.1

 األىهية النظرية:.6.1.1 

القراءة كالكتابة لطمبة التعميـ األساسي فئة صعكبات  لتحسيف هٍارتي ـ في تقديـ هعرفة ىظريةٍتسقد 
تدريس باستخداـ الستراتيجيات كطرؽ ف كالتربكييف باهعمهيالٌـ ٌذي الدراسة في تعريؼ اتس، كها التعمـ

ـ اليكهية هف خبلؿ الترك ز عمى اٌتهاهات يبراهج تفاعمية حيث تكجٍٍـ إلى إعادة خطة تحضيٌر
كهف الهتكقع أف تساٌـ ىتائج ، أىهاط التعمـ الهختمفة، كأىهاط التفكير كهراعاة الفركؽ الفرديةك  الطفؿ

 ءةالقرا تيفي تحسيف هٍار الهحكسب  التفاعمي   ط الضكء عمى أثر البرىاهجٌذي الدراسة في تسمي
 كالكتابة.

 :العمهيةاألىهية  .6.1.2  

صعكبات  هف ذكملمطمبة  القراءة كالكتابة هٍارتيدليبلن عمهيان لتحسيف  الحالية تكفر الدراسةقد  
 هصههي تفيد ىتائج ٌذي الدراسةكها قد  ،التعميـ األساسي بفمسطيف  مبةط هفالىهائية  التعمـ 

 بيف الطمبةفي تصهيـ الهىاٌج الدراسية كهساعدتٍـ في هراعاة الفركؽ الفردية الهىاٌج  مهطكر ك 
 تشكؿ الدراسة حبل عهميان ك ، الخاصة هف صعكبات التعمـ االحتياجاتهع  تتبلءـبتطكير هىاٌج 

 االىتبايلفت هف خبلؿ  ساسيي هىٍا شريحة هف طمبة التعميـ األلبعض الهشكبلت الهٍهة التي يعاى
هف خبلؿ تصهيـ برىاهج  دكاتًأالتعمـ االلكتركىي كتطبيقاتً ك ك التعميـ  تكىكلكجياإلى أٌهية تكظيؼ 

 القراءة كالكتابة. يكتحسيف هٍاراتتقميؿ هف صعكبات التعمـ مهحكسب لتفاعمي 

 :بحثيةالاألىهية  .6.1.3

 التفاعمية البراهج فاعمية هكضكع تىاكلت التي كاألبحاث الدراسات قمة إلى الدراسة أٌهيً ترجع
 .الباحثة عمـ حسب التعمـ صعكبات ذكم هف الطمبة لدل العربية المغة هٍارات تىهية في الهحكسبة

إلى جاىب الدراسات الهحدكدة في هجالٍا هحميان، كعربيان في كاقع  ٌذي الدراسة عداهف الهتكقع أف تسك 
ٌذي  تيث تىاكلالبحث التربكم الفمسطيىي، كالعربي في ضكء سياقات، كهتغيرات ٌذي الدراسة ح

القراءة كالكتابة لدل طمبة الصؼ  ىاهج تفاعمي هحكسب، كتحسيف هٍارتيٌي )بر الدراسة هتغيرات، 
قد تفيد الباحثيف في هجاؿ هىاٌج كطرؽ التدريس هف حيث  ، ك ات التعمـ(الثالث األساسي فئة صعكب

دراسة أثر استخداـ براهج تفاعمية هحكسبة في تحسيف هٍارات القراءة كالكتابة لدل الطمبة هف 
 .صعكبات التعمـ الىهائية
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 حددات الدراسة . ه7.1

 اآلتية:  ة بالحدودتحدد الدراس

  :صعكبات التعمـ الىهائية في هحافظة  هف ذكمالصؼ الثالث االساسي  ةبطم حدكد بشرية
 الخميؿ.

  هخيـ الفكار –: هدرسة ذككر الفكار االساسية الثاىية  حدكد هكاىية.   

  (6102/6103): اقتصر إجراء الدراسة في الفصؿ األكؿ هف العاـ الدراسي  كد زهاىيةحد . 

  هقياس تشخيص صعكبات التعمـ : تتحدد ٌذي الدراسة بيدكاتٍا الهستخدهة: ةد إجرائيك حد
مـ، كبرىاهج صعكبات التع هف ذكم لمطمبة  القراءة كالكتابة لهٍارتي تحصيمياختبار الىهائية, 

 هبلحظة كالهقابمة.  تفاعمي هحكسب، 

  في الدراسة. كاردة: تتحدد بالهفاٌيـ كالهصطمحات الةحدكد هفاٌيهي 

 اإلجرائية لمدراسة و  النظرية الهصطمحات. 8.1

 :التفاعمي الهحوسب البرناهج

كالكسػػائط الكسػػائط الهتعػػددة  تكظػػؼالحاسػػكب  ىهىظكهػػة تعميهيػػة تتضػػهف هػػكاد تعميهيػػة هبرهجػػة عمػػ 
هتعػددة الهصػادر  تفاعميػة هيػةتعمبيئػة تعميهيػة  فػي الفائقػة )صػكر كرسػـك كافػبلـ كاصػكات كتصػاهيـ(

التي تكفر التفاعؿ بيف الهتعمـ كالحاسكب بٍدؼ تقديـ الهادة التعميهية كأىشطتٍا في أىهاط هختمفة هف 
  (.85:  1998 )الفار، البرهجيات، كذلؾ حسب الهادة العمهية، كالٍدؼ هف البرهجية كطبيعة التعمـ

ة التي تحتكم عمى سمسمة هف األٌداؼ هجهكعة هف العركض الهبرهجبيىً  -:إجرائيا الباحثةكتعرفً  
اج الصػػؼ الثالػػث ىٍػػفػػي هػػادة المغػػة العربيػػة له بهٍػػارات القػػراءة كالكتابػػة كالخبػػرات التربكيػػة الهتعمقػػة 

كالتػػي تكظػػؼ اسػػتراتيجيات تعمهيػػة هحػػددة هعػػززة بهجهكعػػة هػػف األىشػػطة كالتػػدريبات هػػف  ،االساسػػي
مي لػػدل الهتعممهػػيفكالمهػػس  خػػبلؿ هػػؤثرات الصػػكتٌ  كالمػػكف كالحركػػة   ، التػػي تيسػػر عهميػػة الػػتٌعمـ التفػػاعم

الصػػػؼ الثالػػػث ( فػػػي هٍػػػارات القػػػراءة  )طمبػػػة الػػػدىيا األساسػػػيةالهرحمػػػة  طمبػػػةبغػػػرض تحسػػػيف هسػػػتكل 
 كالكتابة.

 صعوبات التعمم النهائية:

ٌي الصعكبات التػي تشػتهؿ عمػى الهٍػارات التػي يحتاجٍػا الطفػؿ بٍػدؼ التحصػيؿ فػي الهكضػكعات  
كاديهية، كتتعمؽ بالكظائؼ كالعهميات العقمية التي تتطكر بطريقة كبدرجة كافية لدل هعظـ األطفاؿ اال

لتهكيىٍـ هف التعمـ كحيف تضػطرب ٌػذي الكظػائؼ بدرجػة كبيػرة ككاضػحة يعجػز الطفػؿ عػف تعكيضػٍا 
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ػي ثػبلث هجػاالت ) الىهػك المغػكم كالىهػك  تككف لديً صعكبات عىدئذهف خبلؿ كظائؼ أخرل  تعمـ ٌك
 (.9: 2011 العزة،كىهك الهٍارات البصرية الحركية( )الهعرفي 

 هػػػػف ذكمالصػػػػؼ الثالػػػػث االساسػػػػي  بػػػػة بالدرجػػػػة التػػػػي يحصػػػػؿ عميٍػػػػا طم :كتعرفٍػػػػا الباحثػػػػة إجرائيػػػػا
ىهائية هعرفيػة  التي تركز عمى اىهاط، الىهائية صعكبات التعمـ هقياس تشخيصصعكبات التعمـ عمى 
 .الهعد لٍذا الغرض كلغكية كبصرية حركية

 والكتابة القراءة تيهيار 

 ثـ بالهعاىي، كربطٍا الهكتكبة الرهكز تفسير عمى تشتهؿ شفكية عهمية" -:بيىٍا القراءة هٍارة تيعرؼ
 " القرائي أدائً تطكير تـي بذلؾ ههارستٍا أتقف ككمها القارئ، هثيرات كفؽ الهعاىي تمؾ تفسير

بداعية إىتاجية اتصالية هٍارة" كها تعرؼ هٍارة الكتابة بيىٍا  كىشاط كيتقىٍا التمهيذ يتعمهٍا هكتسبة، كا 
 في كالطبلقة األفكار كاىسياب حركي،/سهعي/بصرم تىاسؽ إلى كيحتاج التفكير، عمى يقكـ ذٌىي

ي. المغة استخداـ  الكتابي، التعبير بيف التفاعؿ تتضهف ألىٍا التعقيد، هف عالية درجة عمى ٌك
 .)43: 2014 عهراىي، ،47: 2009 العهاكم،" )اليدكية كالكتابة كالتٍجئة،

 تعمـ صعكبات لديً الذم الدىيا األساسية الهرحمةفي  طالبال قدرة -:بيىٍا إجرائيان  الباحثة ٍاكتعرف
 هف ههكف قدر بيقؿ الحركؼ ٌذي هف الهككىة الكمهات كقراءة سميهان  ىطقان  الحركؼ ىطؽ عمى ىهائية

 بخط كالحركؼ الهقاطع هف عدد هف الهككىة كالكمهات الٍجائية الحركؼ ككذلؾ كتابة، األخطاء
ي الدرجة التي يحصؿ عميٍا طمبة  الصؼ الثالث  ،كتابةال أخطاء هف ههكف قدر كبيقؿ كاضح، ٌك

  .الهعد لٍذا الغرض صعكبات التعمـ عمى االختبار التحصيمي،  هف ذكماالساسي 
 :الدنيا األساسية الهرحمة

كالتي تهتد عمى هدار اربع سىكات لتمبي  الفمسطيىي، التعميـ سمـ في األساسي التعميـ هراحؿ أكلى ٌي
االربعة  الصفكؼ كتشهؿسىكات ( 9 – 6) بيفها احتياجات االطفاؿ الذيف يىتهكف الى الفئة العهرية 

كزارة التربية ) ، كالرابعكالثالث الثاىي، األكؿ،) الصفكؼ أم األساسي، التعميـ هرحمة هف األكلى
 .(1994 ،كالتعميـ العالي

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 لفصل الثانيا

 

 االطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري.  1.2

، حيث تىاكلت الباحثة صعكبات باشرةن بهتغيرات الدراسةتتىاكؿ الباحثة في اإلطار الىظرم ها يرتبط ه
كهف ثـ هٍارات القراءة كالكتابة كصعكبات تعٌمهٍا، كأخيران التعمـ اإللكتركىي، هع التعمـ الىهائية، 

 هف ذكمالتركيز عمى البرهجيات الحاسكبية كأٌهيتٍا في تدريس هٍارات القراءة كالكتابة، كخاصة ل
 .ةصعكبات التعمـ الىهائي

 صعوبات التعمم  الهحور األول: 1.1.2

الهكضكعات التي تشغؿ الباحثيف كالهٍتهيف في هجاؿ التربية تعتبر صعكبات التعمـ هف أٌـ 
ت هختمفة كالطب، كعمـ الىفس، كعمـ الخاصة، ٌذي الفئة التي ىالت اٌتهاـ الباحثيف في هجاال

لجٍكد هف قبؿ بؿ أيضان الهتخصصيف في هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات كأدل تكاثؼ ا جتهاع،اال
 كتطكر في عهميات الكشؼ كالتشخيص كالتقييـ كالكعي بٍذي الفئة الٍاهة. الجهيع إلى زيادة 

كييعد هيداف صعكبات التعمـ هف أحد هياديف التربية الخاصة، كأسرعٍا تطكران، كذلؾ بسبب االٌتهاـ 
الهتزايد هف قبؿ الكالديف كالهٍتهيف بهشكمة األطفاؿ الذم يظٍركف هشكبلت تعميهية كالتي ال يهكف 

ا  (.2001،كالصهادم كالسرطاكم، ىفعالية )القريكتي،بكجكد اإلعاقات العقمية كالحسية كاال تفسيٌر

العهمية التربكية كاهمةن كأصبحت دراستً ٌاهة أصبح يشهؿ كقد اهتد هكضكع صعكبات التعمـ بحيث  
جدان لجهيع العاهميف في هجاؿ التربية كالسيها الهعمـ داخؿ الصؼ، الذم يحتاج لضبط الصؼ، 

 (.2004كتكصيؿ الهعمكهة، هف خبلؿ قىكات قد تعيقٍا صعكبات تعمـ لدل الطالب )بٍجات، 
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(، ككاىت تعرؼ هف قبؿ 1960كقد بدأت الدراسات تتهحكر حكؿ صعكبات التعمـ هع بداية عاـ )
الهتخصصيف بهسهيات كهصطمحات هتعددة هثؿ: )الخمؿ الكظيفي الهخي البسيط، اإلصابة الهخية، 

، العجز عف التعمـ، هشكمة اإلدراؾالعصبية كالىفسية، صعكبة القراءة كقصكر في االضطرابات 
 (.2000، رشقيه كر اىصك التعمـ، اإلعاقة الخفيفة )عبد الٍادم،

( هصطمحان يشير بشكؿ أك بيخر إلى تمؾ 38إلى أىً تـ حصر)"( 16: 2007 ،لفتأ) تكأشار  
 ."الفئة. كأخيران أطمؽ عميٍا )صعكبات التعمـ(

لهدرسة لمصدفة، أك ترؾ صعكبات التعمـ في االكبير  ( أىً هف الخطي18:1990 ،عثهاف) كيرل
حتى  هاـ كالتقصي العمهي الٍادئبؿ يجب أف ىضع ٌذي الصعكبات هكضع االٌت ،لخطيالتجربة كا

يكاجً صعكبة أك كيؼ  ، ألف كؿ إىساف يريد أف يتعمـ ىا ٌذاكىعالجٍا عبلجان يىتهي إلى عصر  اىفٍه
التعمـ، فميست الصعكبة هتكقفة عمى الهتعمـ الصغير الهبتدئ،  هشكمة أثىاء سيري كحركتً في طريػؽ

بؿ تتعدل الصعكبة إلػى الكبيػر الراشد، فصعكبات التعمـ جزء هف التعمـ، ككيف ىجاحىا في صعكبات 
ػكف بهعالجػ تهكىا هف  الصعكبات، لذلؾ إذا استطعىا أف ىتغمب عمى صعكبات التعمـ ةالتعمـ هٌر
 . تحقيػؽ أٌػداؼ الػتعمـ

 هفيوم صعوبات التعّمم: .1

 الذيف الطمبةيرل هعظـ الباحثيف الذيف اٌتهكا بصعكبات التعمـ أىً هصطمح يستخدـ لكصؼ 
هتكسط إال أف لديٍـ هشكبلت في بعض  ، كيتهيزكف بذكاءصيؿ الدراسييظٍركف اىخفاضان في التح

اإلعاقات العقمية أك الحسية أك الهضطربيف  هف ذكم الطمبةالعهميات الهتصمة بالتعمـ بعد استبعاد 
صعكبات التعمـ يعاىكف هف خمؿ كظيفي  هف ذكم اىفعاليان، كهتعددم اإلعاقات، هع التيكيد عمى أف

ٍـ في ىفس الصؼ، كتظٍر لديٍـ اضطرابات زهبلئ في الهخ يؤدم إلى عدـ القدرة عمى هسايرة
 (.2003كالهٍارات األساسية )زيتكف،  اإلدراؾك  عديدة في الذاكرة كاالىتباي

( أف هفٍـك صعكبات التعمـ يرجع إلى العاـ 1255كالخطاطبة، كالسبايمة، كالرشداف، لبطايىة، ا) يرلك 
هجهكعة هف األطفاؿ ( حيث اعتبر "كيرؾ" أف صعكبات التعمـ تطمؽ عمى "هجهكعة هف 1962)

يرتبط بٍا هف هٍارات التكاصؿ الضركرية  كالكبلـ كالقراءة كهاتطكر المغة  تعاىي هف اضطراب في
 .االجتهاعيلمتفاعؿ 

 التعٌمـ تعريفات هختمفة، تتىاكلٍا الباحثة فيها يمي: كتكالت بعد ٌذا التعريؼ لصعكبات

( عرؼ 1964أف بيتهاف في عاـ )( 1255كالخطاطبة، كالسبايمة، كالرشداف، لبطايىة، ا) كيرل -
ٌـ أكلئؾ ك األطفاؿ الذيف يعاىكف هف اضطراب في التعمـ صعكبات التعمـ بيىٍا حالة تصيب 

كهستكم أدائٍـ الفعمي  قدراتٍـ العقمية الكافية الذيف يفصحكف عف تبايف تربكم ذم داللة بيف
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التي تككف أك قد ال تككف هصحكبة  اضطرابات أساسية في عهمية التعمـ إلى لكالذم يعز 
أك حرهاف  عقمي،ىاتجة عف تخمؼ  كليست الهركزم،بقصكر كاضح في كظيفة الجٍاز العصبي 

 .أك اضطراب اىفعالي شديد أك فقداف لمحكاس ثقافي،تربكم أك 
هجهكعة ( صعكبات التعٌمـ بيىٍا: 1981)الهجمس الكطىي الهشترؾ لصعكبات التعمـ  يعٌرؼك  -

كاستخداـ شكؿ صعكبات ذات داللة في اكتساب  عمىتظٍر  غير هتجاىسة هف االضطرابات
 الرياضية.أك القدرات  االستدالؿ،أك  القراءة،أك  الكتابة،أك اإلصغاء أك  الكبلـ
 ذي االضطرابات داخمية الهىشي كيفترض أىٍا تعكد لقصكرٌ أف (39: 2011)أبك رزؽ،  كيشير

 الرغـ هف أف صعكبات التعمـ قد تصاحب حاالت هف كعمىفي كظيفة الجٍاز العصبي الهركزم 
أك التخمؼ العقمي أك االضطرابات االىفعالية أك االجتهاعية أك  الحسية،اإلعاقة هثؿ اإلعاقة 

الهبلئـ أك غير الكافي أك عكاهؿ ىفسية إال أىٍا ليست  كالتعمـ غير بيئية كالفركؽ الثقافية تيثيرات
 .الهؤثراتٌذي الحاالت أك  ىاتجة عف

 :القاهكس الدكلي لمتربية صعكبة التعمـ رؼكييع -
التعمـ شاقة عمى التبلهيذ، كها أىٍا تستخدـ  ٍهة ها هف هٍاـبيىٍا "ٌي الدرجة التي تككف بٍا هى  

  (.23: 2007 )ركهية،" األهكر تعكؽ التعمـلمداللة عمى أهر هف 
ي  -  الدراسي، التكافؽ عف لةؤك الهسة العقمي كالعهميات العقمية، القدرات بىهك تتعمؽ صعكباتٌك

كالتفكير )تككيف  ،اإلدراؾك  االىتباي، صعكباتؿ كتشه كالهٍىي، كاالجتهاعي الشخصي كالتكافؽ
 .(1222 ،حافظ) الهفٍكـ( كالتذكر كحؿ الهشكمة

 كباستقراء الباحثة لمتعريفات السابقة ترل أىٍا اشتركت في ىقاط ًعٌدة، ٌي:

 يشير هصطمح صعكبات التعمـ إلى هجهكعة غير هتجاىسة هف الطمبة. -
 تستهر صعكبات التعمـ هىذ الطفكلة كتستهر هع الفرد فترة حياتً. -
 صعكبات التعمـ ضهف الهعدؿ الطبيعي. هف ذكمدرجات ذكاء الطمبة  -
 صعكبات التعمـ لديٍـ تبايف في قدراتٍـ العقمية كتحصيمٍـ األكاديهي. هف ذكمالطمبة  -
 تظٍر الصعكبات غالبان في هٍارات القراءة كالكتابة كالحساب. -

 التعمم:تصنيف صعوبات  .2

 إلى صىفيف ٌها:صعكبات التعمـ صٌىؼ العديد هف عمهاء التربية الخاصة 
 صعوبات تعمم نهائية: . أ

ي  في  الطالبيحتاجٍا  العقمية كالهعرفية التي كالعهميات الدهاغية،تتعمؽ بالكظائؼ صعكبات ٌك
الهركزم  كظيفية في الجٍاز العصبياضطرابات إلى ٌذي الصعكبات  ترجعك  األكاديهي،تحصيمً 

هثؿ )كالذاكرة(، كصعكبات ثاىكية:  اإلدراؾك )تتعمؽ بعهمية االىتباي  /أساسيةكتىقسـ إلى صعكبات أكلية
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الىهك ، الىهك المغكم) رئيسةالىهائية في ثبلثة هجاالت  تكجد صعكبات التعمـك  ،كالفٍـ(التفكير كالكبلـ 
 . (2003، زيتكف) الحركيةالبصرية الهٍارات  كىهك ،الهعرفي

 صعوبات تعمم أكاديهية: ب.
ي القراءة، كالعجز عف الكتابة  األساسية هثؿ العجز عف الدراسةتتعمؽ بهكضكعات  صعكبات ٌك

كصعكبة أك عسر في إجراء العهميات الحسابية، باإلضافة إلى صعكبة التٍجئة، كتىتج ٌذي 
 .(2000السيد، ) الصعكبات عف الصعكبات الىهائية السابقة

 كالعبلقة كثيقة بيف صعكبات التعمـ الىهائية كاألكاديهية، فصعكبات التعمـ األكاديهية ٌي ىتيجة
 في حدكث صعكبات التعمـ سببان صعكبات التعمـ الىهائية أم أف صعكبات التعمـ الىهائية تككف 

التعمـ األكاديهية ٌي ىتيجة لمقصكر في عهميات التفكير  ف صعكباتأكيهكف القكؿ األكاديهية. 
لتعبير كالكتابة كالتٍجئة كابالقراءة كالتذكر حيث يتعرض الهتعمـ إلى صعكبات  كاالىتباي اإلدراؾك 

 .(2001 األهيف،)الحسابيةكالعهميات  الكتابي كاإلهبلئي

 تحسيف هٍاراتلصعكبات التعمـ، حيث استٍدفت الدراسة ثة عمى الجاىب الىهائي كقد ركزت الباح
تفاعمي  الصعكبات الىهائية، هف خبلؿ برىاهج  هف ذكملدل الطمبة  القراءة كالكتابة() تعمـ أكاديهية

ا لدل طمبة الهرحمة األساسية. كتىاكلت الباحثة فيها يمي الصعكبات الىهائية كهعرفة ت هحكسب يثيٌر
 عمى القراءة كالكتابة. 

 (50: 2008 كحسف، عمي،: )التعمـ صعكبات تصىيؼ يكضح التالي كالشكؿ

 
 (.50: 2008)عمي، كحسف،  (1الشكؿ) 
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 الصعوبات النهائية األولية/األساسية:.1

الصعكبات الىهائية كها ذيكر آىفان إلى صعكبات أكلية، كثاىكية، كتعتبر الصعكبات الىهائية تىقسـ  
 :حثة الصعكبات الىهائية عمى الىحك اةتياألكلية هترابطة ال يهكف الفصؿ بيىٍا، كتىاكلت البا

 االنتباه: . أ
ا لدليعتبر االىتباي أكؿ كأ طبلبً، كذلؾ لضهاف  ٌـ العهميات الىهائية التي يىبغي لمهعمـ أف يطكٌر

حصكلً عمى استيعاب أكثر لمهعمكهات هف قبؿ الطمبة. كيعٌرؼ بيىً "قدرة الطالب عمى تكجيً 
اٌتهاهً ىحك الهعمكهات الهطمكبة في الدرس هع عزؿ الهشتتات الخارجية )إضاءة ساطعة، صكت 

 (.2003خارجي كيلكاف بٌراقة(" )البكاردم، كاألحهرم، 

صعكبات التعمـ، حيث ييعٌرؼ  هف ذكم ف أكبر الهشاكؿ التي تكاجً الطمبةهكيعتبر تشتت االىتباي 
كتبدك عمى الطالب ، بيىً "عدـ القدرة عمى جمب الهثيرات الٍاهة ذات العبلقة كجعمٍا هركزان لمكعي" 

ا كها يذكر: )األحهرم،   (2001بعض األعراض التي تدؿ عمى تشتت اىتباًٌ، كهف أبرٌز

 اإلىصات عىدها يتحدث اةخركف.يبدك عميً عدـ  -
 صعكبة تىظيـ كظائفً الهختمفة. -
 ييبى أك يتردد عىدها يطمب هىً عهبلن يحتاج إلى جٍد عقمي كتركيز طكيؿ. -
 فقد الهٍهة بسٍكلة. -
 السرحاف كالتحديؽ في الفضاء. -
 االىشغاؿ بيشياء أخرل )ههحاة، قمـ، زهيؿ آخر(. -
 :اإلدراك . ب
إلى تمؾ العهمية التي تضفي عف  اإلدراؾيحتؿ أٌهية كبيرة، حيث يشير هفٍكـ  اإلدراؾهكضكع  إف

طريقٍا هعاىي كدالالت عمى الهثيرات أك الهعمكهات التي ترد إليىا، كذلؾ هف خبلؿ استقبالٍا 
ا كتىظيهٍا كتصىيفٍا كهعالجتٍا، كيعد  ة الهحكرية في اكتساب يبهثابة العهم اإلدراؾكتفسيٌر

كالمهسية تمعب دكران بالغ األٌهية  عيةية البصرية كالسهاإلدراكفإف اضطراب الكظائؼ  الهعمكهات. لذا
 .(2008 ،القريطي) في حدكث صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة

 الذاكرة: . ت
أطكؿ فترة ههكىة، كاستدعائٍا  مى حفظ الهعمكهات الٍاهة قدرة الفرد عيهكف اعتبار الذاكرة عمى أىٍا 

ي هرتبطة  عىد الحاجة إليٍا في هكاقؼ تعميهية هختمفة. كلمذاكرة دكر كبير في صعكبات التعمـ، ٌك
ي ىشاط عقمي يعكس القدرة عمى ترهيز كتخاإلدراؾكثيقان هع االىتباي ك  . زيف كهعالجة الهعمكهات ، ٌك

طربة كغير قادرة عمى اهتبلؾ قدرات الذاكرة كلٍذا ىجد الطفؿ ذك صعكبات التعمـ لديً ذاكرة هض
 .(2007 ،ككافحة) الطبيعية العادية الهكجكدة عف الطمبة
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 : اةتيكتقسـ الذاكرة إلى 

ذاكرة بصرية: كتعىي االحتفاظ بالهعمكهات عف طريؽ حاسة البصر، كاستدعائٍا في هكاقؼ  -
 تعميهية أخرل تعتهد عمى حاسة البصر.

االحتفاظ بالهعمكهات عف طريؽ حاسة السهع، كاستدعائٍا في هكاقؼ ذاكرة سهعية: كتعىي  -
 تعميهية أخرل تعتهد عمى حاسة السهع.

ذاكرة لهسية: كتعىي االحتفاظ بالهعمكهات عف طريؽ حاسة المهس، كاستدعائٍا في هكاقؼ   -
 .(2003)البكاردم، األحهرم،  تعميهية أخرل تعتهد عمى حاسة المهس

 صعوبات التعمم النهائية الثانوية تشهل:  .2
 صعوبة التفكير أ. 

ك كسيمة عقمية يستطيع اإلىساف أف  التفكير ٌك عبارة عف تصكر عقمي داخمي لؤلحداث كاألشياء، ٌك
 يتعاهؿ بٍا هع األشياء كالكقائع كاألحداث هف خبلؿ العهميات الهعرفية التي تتهثؿ في استخداـ

 .اتالهفاٌيـ كالرهكز كالكمه

 :أها أىكاع الرهكز التي يستخدهٍا اإلىساف في تفكيري، فٍي

 ي ىكع  .ف عاـ أك فكرة خاصةاالهفاٌيـ، ٌك
 ي الصكر العقمية التي ىستحضر بٍا صكر األشياء  .الصكر الذٌىية، ٌك
   (2002همحـ، خبلؿ تعبيرات هىطكقة أك هكتكبة )كسيمة التخاطب بيف األفراد هف المغة. 

عهميات عديدة تشهؿ: الهقارىة بيف هظاٌر العهميات الحسابية )جهع/ طرح/ كيتضهف التفكير 
الهشكمة،  ضرب/ قسهة(، كاالستبلؿ بشقيً )االستقراء/ االستىباط(، التفكير الىاقد، التقكيـ، حؿ

 .(2009)عبيد،  الحكـ، اتخاذ القرارات

 :أها عف أسباب اضطراب التفكير، فيهكف إجهالٍا بها يمي

هعاف الىظر فيٍا هها يكقع اإلىساف في الخطياالىدفاعية  .1  .كعدـ التركم كتدبر األهكر كا 
 .االعتهاد بدرجة أكبر عمى الكبار، كىقص الثقة بالىفس، كاالفتقار إلى تىهية الذات .2
عدـ القدرة عمى التركيز كتشتت االىتباي كتكزع االٌتهاـ بيف أصكؿ الهسائؿ كفركعٍا أك سرعة  .3

ف اإللهاـ الكافي باألهر األكؿ هها يعيؽ تككيف هفاٌيـ راسخة كال يسٍـ في خر دك ألأهر ك هف التىقؿ 
 .غمؽ الهكقؼ هكضع البحث

 يدكف الهتغيرات، هها يعيؽ ابتكار تصمب التفكير كعدـ هركىتً هها يجعؿ الفرد يىظر لمثكابت  .4
 .هشكمة يتعرض لٍا الفرد، كقد يعكس ذلؾ اضطرابا في الشخصية ةالحؿ ألي
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ت الهتعمقة بهكضكع التفكير ىتيجة عدـ بذؿ الجٍد الكافي في البحث كتقصي ىقص الهعمكها .5
 .األهكر

ضعؼ القدرة عمى تىهية الهدركات الحسية كتصىيفٍا في كميات ذات هعىى هها يؤدم إلى عدـ  .6
 .فٍـ دالالت األهكر التي يتعاهؿ هعٍا

الهشكبلت ستحؿ ىفسٍا هقاكهة هحاكلة التفكير كالعزكؼ عىً طمبا لمراحة الذٌىية بدعكل أف  .7
 .(2009)عبيد،  ابىفسٍ
 صعوبة المغة:ب. 

، كالحياة في كؿ هىاحي تكاصؿ هع اةخريف فٍي أساس العهؿإف الٍدؼ األساسي لمغة ٌك ال
الهجتهع كتتطمب عهمية التكاصؿ المغكم هف الفرد قدرة عمى استيعاب ها يتحدثً اةخركف )المغة 

، كيكاجً ٍكهة كهعبرة )المغة التعبيرية(األفكار إلي اةخريف بمغة هفاالستقبالية( كقدرة عمى إيصاؿ 
األطفاؿ الذيف يعاىكف عادة هف صعكبات المغة هشكبلت في فٍـ حديث اةخريف لذلؾ يغمب عميٍـ 
كثرة االستفسار كخاصة في هجاؿ التعميهات أك قد يكاجً هشكمة في إىتاج العبارات الهعبرة عف أفكاري 

   .(1255كالخطاطبة، كالسبايمة، كالرشداف، البطايىة، ) اةخريف ىصالٍا إلفبل يستطيع إي
 :صعوبات المغة الشفييةج. 

تمعب المغة دكرا أساسيا في التعمـ فٍي تعزز التفكير كتعهؿ عمى ىقؿ الهعمكهات كالتحدث عف 
تباعٍا كالذم يعاىي هف صعكبات التعمـ قد يجد صعكبة في فٍـ  .األشياء في أزهىة هختمفة المغة كا 

، صعكبات المغة الداخمية أها أىكاع صعكبات المغة الشفكية، فٍي:، كالتي يطمؽ عميٍا لغة التخاطب
كالخطاطبة، كالسبايمة، كالرشداف، البطايىة، ) كالتكاهمية ستقباليةكاال ،صعكبات المغة التعبيرية

1255). 

 :صعوبات التعمم االكاديهية .3

 صعوبة القراءة . أ
 هف ذكمكف ىسبة كبيرة هف الحاالت الشائعة بيف األطفاؿ ماألطفاؿ ذك صعكبات القراءة يشك إف

صعكبات التعمـ، كلها كاف قدر كبير هف التعمـ الهدرسي يعتهد عمى القدرة عمى القراءة فإف 
ٌداـ لشخصية الطفؿ، كيظٍر ذلؾ في عدـ هجاؿ يهكف أف تككف ذات أثر الصعكبات في ٌذا ال

اب) ألكاديهيالطفؿ هف التقدـ اتهكف   .(2004 ،عبد الٌك
 صعوبة الكتابة: . ب

الكتابة هجاؿ صعكبة تعميهية سكاء في هجاؿ اإلهبلء أك التعبير بالرغـ هف أف بعض الطمبة تشكؿ 
ذي الصعكبة تستهر هستقببلن حتى إف قدرات يصعكبات التعمـ ال يج هف ذكم دكف الكبلـ كالتحدث، ٌك
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مؼ في هجاؿ التعبير الكتابي هف خهس إلى ست سىكات تالثاىكية يهكف أف تخالطالب في الهرحمة 
عف قدرتً عمى الكبلـ، كتظٍر في اىحراؼ كاضح في الخط اليدكم، كيرجع ذلؾ إلى ضعؼ في 

 . (2004 ،الكقفي) الحركي اإلدراؾ

 صعوبات الحساب: . ت
كالعجز عف  الرياضيةأىٍا اضطرابات الهقدرة عمى تعمـ الهفاٌيـ "( 439 :2008 ،القريطي) يعرفٍا

جراء العهميات الحسابية األساسية، كتسجيؿ الحمكؿ  ."فٍـ كا 

 عقكد هر ( أىً عمى(Passenger, Stuart, & Terrell, 2001 كستكرات كتيريؿ باسىجر كيرل
ا، فإف ذلؾ يككف  اإلدراؾكالذاكرة ك الزهف، فإف الطالب الذم ال تتكاجد عىدي هعيقات ىهائية  هف كغيٌر

 .دافع لً لبلكتساب السميـ لمهٍارات المغكية، كخاصة األكاديهية، كالقراءة كالكتابة

ف كاىت القراءة أساس لٍا فٍي فف كتعد   األساسية الفىكف هف الكتابة هف أٌـ هٍارات المغة العربية كا 
 . (Graves, 2003)تعميـ المغة في

الباحثيف كالهٍتهيف بذكم االحتياجات الخاصة، فبل يفرقكف بيف هصطمح ذكم  يقع خمطان بيف
صعكبات التعمـ كهصطمحات أخرل هرتبطة، كلتكضيح الفرؽ بيف ٌذي الهصطمحات تستعرض 

 الباحثة تكضيحان هكجزان عف ٌذي الهفاٌيـ:

الهتاحة في  عمى اإلفادة هف خبرات كأىشطة التعمـ يقدركفٌـ الطمبة الذيف ال  ذوي صعوبات التعمم:
الكصكؿ إليً، يهكىٍـ الكصكؿ إلى هستكل التهكف الذم  يستطيعكفحجرة الدراسة أك خارجٍا، كال 

الدراسي  تحصيمٍـفرقا بيف  إالن يعاىكف أم إعاقات، بذكاء هتكسط كال  يتهتعكفعمى الرغـ هف أىٍـ 
 .(372 :1999يجب أف يككف )يحيي،  ها ٌك كائف، كهابيف  التحصيؿكقدرتٍـ الحقيقية عمى 

أك في  اكتشافٍـ سكاء في الهدارس كيتـبهستكل ذكاء عادم  يتهتعكفٌـ الطمبة الذيف  التعمم: بطء
ياالكاديهيةىفسً هع الهىاٌج  تكيؼصعكبة في  يجدألىً  تالىفسية العيادات  سكيةحاالت غير  ، ٌك

 (176 :1989هف الجاىب الىهائي، كغير قادرة عمى التعمـ )عبد الهىعـ، 

درجة  70ذكاء يصؿ إلى قصكر في القدرات العقمية العاهة كاىخفاض في ىسبة ال التخمف العقمي:
 (.2000)العزة، 
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 كباستقراء ها سبؽ، ترل الباحثة ضركرة اٌتهاـ الهعمهيف كالهراكز الهختصػة بهراعػاة التشػخيص الجيػد
لؤلطفػاؿ، كالتركيػز عمػى األسػباب كالسػمكؾ كاألعػراض الدالػػة عمػيٍـ، لكػيبل يػتـ الخمػط بيػىٍـ، كبالتػػالي 

 عدـ القدرة عمى تحديد أساليب العبلج الهىاسبة لٍـ.

 أسباب صعوبات التعمم: .3

أشارت العديد هف الدراسات إلى بعض األسباب التي تؤدم إلى ظٍكر حاالت صعكبات التعمـ، 
ت أبك العزائـ، 17: 2003ت زيتكف، 312: 2003، الحديدمك  ،ذكري كؿ هف )الخطيب كهىٍا ها
 (.209:أ-2001ت الركساف، 6: 2005ة، مت الحمي23-24: 2004

  .عكاهؿ كراثية جيىية .1
  .عكاهؿ عضكية كبيكلكجية: عكاهؿ كيهيائية أك إشعاعية .2
  .الحرهاف البيئي الحاسي .3
 سكء التغذية: عكاهؿ ىفسية كهٍارية.  .4

)إصابة الهخ الهكتسبة(: حيث يككف  يالتمؼ الدهاغ كصعكبات التعمـ ترجع إلى أسباب هتعددة، هىٍا
الطفؿ قد تعرض لصدهات شديدة قد تمحؽ تمفان بالدهاغ أك ىتيجة لتىاكؿ أدكية هعيىة أك تعرض 

حيث أف التيخر في بعض هجاالت الىهك قد يىشي عىً عىد بعض  لتيخر في الىضج، كالؤلشعة
العاهؿ الكراثي: حيث إف العديد هف األطفاؿ الذيف يعاىكف هف ، األطفاؿ صعكبات في التعمـ

أسباب بيئية: هثؿ ظركؼ الحرهاف البيئي الحاد، ، صعكبات تعمـ قد اىتقمت إليٍـ بفعؿ عاهؿ كراثي
ر عف صعكبات التعمـ: سكء التغذية، كاالستثارة غي هسؤكلةالعكاهؿ البيئية التي قد تككف كهف 
اب، عبد) كالهىاخ االىفعالي غير الهبلئـ ية، كالفركؽ االجتهاعيةالكاف  .(2004 الٌك

 تشخيص صعوبات التعّمم:. 4

تىاكلت العديد هف الدراسات بعض الهحكات التي يهكف استخداهٍا في تحديد كتشخيص صعكبات  
ي:التعٌمـ لدل األطفاؿ  ، ٌك

ك التبايف بيف القدرات  هحك التباعد: .1 في الكظائؼ  الحقيقية لمفرد كاألداء، كقد يككف التبايفٌك
لمطالب  كيقصد بً تباعد الهستكل التحصيمي ،الىفسية كالمغكية، كقد يىهك بشكؿ طبيعي في كظيفة ها

 .(2008في هادة عف الهستكل الهتكقع هىً حسب حالتً كلً هظٍراف: )الظاٌر، 
القدرة البصرية  -المغة -التهيز –)االىتباي  الىفسيةىهك العديد هف السمككيات في  كاضحان  ان تباعد -

 إدراؾ العبلقات(. -الذاكرة -الحركية
بيف الىهك العقمي العاـ كالخاص كالتحصيؿ األكاديهي ففي هرحمة ها قبؿ الهدرسة عادة ها  ان تباعد -

 يبلحظ الهعمهيف التخمؼ األكاديهي في الهستكيات الصفية الهختمفة.
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صعكبات التعمـ إذا أظٍر تباعدان في هستكل الىهك )الذكاء( عف هستكل  كمهف ذكيعتبر التمهيذ 
التحصيؿ عىد التمهيذ العادم أك فكؽ العادم كتظٍر في: )ىقص هعدؿ التحصيؿ الدراسي، عدـ 
تىاسب التحصيؿ هع قدرة الطفؿ، كجكد تباعد كاىحراؼ حاد بيف الهستكل التحصيمي كالقدرة العقمية، 

 (.2003ة، حيعكؽ عف القراءة كالكتابة كالمغة( )ككافكجكد اضطراب كاضح 
كيعتهد عمى التشخيص الدقيؽ بيف صعكبات التعمـ كاإلعاقات األخرل ألف  هحك االستبعاد: .2

الحاالت اةتية:  التشخيصهظاٌر صعكبات التعمـ كاإلعاقات األخرل هشتركة حيث يستبعد عىد 
 هف ذكم –ضعاؼ السهع –الصـ –ضعاؼ البصر –الهكفكفيف  –اإلعاقة الحسية  -التخمؼ العقمي

حاالت ىقص فرص التعمـ أك الحرهاف  –هثؿ االىدفاعية كالىشاط الزائد االضطرابات االىفعالية الشديدة
ك يقكـ عمى استبعاد الحاالت التي ترجع االضطرابات أك حاالت  مية،إلى اإلعاقات العق الثقافي، ٌك

 (.2009)الفقعاكم،  الىفسية الشديدة
صعكبات التعمـ  هف ذكمإف  فكرة هحؾ التربية الخاصة ٌي أف األطفاؿ  :هحك التربية الخاصة .3

كها   يصعب عميٍـ التعمـ كفؽ الطرؽ التقميدية الهتبعة هع األطفاؿ الذيف ليس لديٍـ صعكبات تعمـ.
ٌي األخرل قد  عقميان ك  كبصريان  أف الطرؽ الخاصة باإلعاقات األخرل كالهستخدهة هع الهعاقيف سهعيان 

ىها يحتاجكف إلى طرؽ خاصة. ذكم ال تتىاسب هع يككف هحؾ التربية  لذلؾ  صعكبات التعمـ، كا 
 (.2007لفت، أ) يهكف استخداهً لتحديد ٌذي الفئة الخاصة ٌك الهحؾ الذم

في ىهك الكظائؼ كالعهميات العقمية  ككف غير هىتظـيهف طفؿ ةخر كقد  ختمؼي هحك النضوج:  .4
دراؾ العبلقات فيبدك عاديان في بعضٍا كهتيخران في  الهسؤكلة عف األداء كالمغة كاالىتباي كالذاكرة كا 

  .(2003جاد، )بعضٍا اةخر هها يؤدم إلى الصعكبة التعميهية 
عمى صعكبات التعمـ هف خبلؿ التمؼ العضكم  االستدالؿيهكف ك  وجية:هحك العالهات الفيورول .5

ـ الهخ الكٍربائي كيىعكس االضطراب البسيط في فحصً هف خبلؿ رس البسيط في الهخ الذم يهكف
كهف الجدير بالذكر أف االضطرابات  ،في االضطرابات العقمية، صعكبة األداء الكظيفي كظائؼ الهخ

اكتساب الخبرات التربكية كتطبيقٍا  عمى العهميات العقمية هها يعكؽ في كظائؼ الهخ يىعكس سمبيان 
 .(2009 ،الفقعاكم) ر في الىهك االىفعالي كاالجتهاعيكاالستفادة هىٍا بؿ يؤدم إلى قصك 

 االختبارات الهقننة:هحك  .6
ي تيقدـ لتقييـ هستكل  األداء الحالي لهظاٌر صعكبات التعمـ كتحديد البرىاهج العبلجي الهىاسب ٌك

، كاختبارات بيىيً –طفؿ هثؿ اختبار ستاىفكرد لجكاىب الضعؼ كهىٍا اختبارات تقيس الكفاية العقمية لم
لجهعية األهريكية تقيس هدل تكيفً االجتهاعي هثؿ اختبار فيىبلىد لمىضج االجتهاعي، كاختبار ا

تستخدـ كبلن هف الهدخؿ السهعي  الب باستخداـ اختباراتكيجب تقييـ الط ،لسمكؾ التكيفيالخاص با
كالبصرم، كأف تتيح االختبارات لمطالب االستجابة بطرؽ هختمفة، هثؿ الكبلـ كاإلشارة ككضع خط 
تحت اإلجابة الهطمكبة كالكتابة حتى يتـ التشخيص بطريقة صحيحة تؤدم لىتائج دقيقة كهف 
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ك هف  هف ذكمات أيضان، هقياس هايكؿ بست لمتعرؼ عمى الطمبة االختبار  صعكبات التعمـ ٌك
الهقاييس الفردية الهقىىة كيتككف هف اختبارات السمكؾ الشخصي كاالجتهاعي كاختبار المغة كاختبار 

 (.2009 )الفقعاكم، ؽ الحركي كاختبار الهعرفة العاهةاالستيعاب السهعي كاختبار التىاس

ىاؾ أربع  ي:ٌك   خطكات أساسية لتشخيص كعبلج األطفاؿ الذيف يعاىكف هف صعكبات التعمـ ٌك
 تحديد الطمبة ذوو صعوبات التعمم:  . أ

الطمبة لديً صعكبات تعمـ كذلؾ باسػتخداـ اختبػارات تحصيمية هقىىة  هف يهكف أف يحدد الهدرس أم
حيث تدؿ البىكد التي تركٍا عدد كبير هف  –كعهؿ إحصاء لمبىكد كالتي لـ يستطع حمٍا كؿ طالب 

لمكقكؼ  دةحالطمبة عمى ىقاط ضعؼ عىد كؿ الفصؿ ككؿ كيهكف دراسة أخطاء كؿ طالب عمى 
ؾ هف خبلؿ قياـ الهدرس بػ )هبلحظة الطالب أثىاء قياهً عمى صعكبات التعمـ الخاصة كذل

بالتعييىات التي يكمؼ بٍا، كطرح األسئمة الشفكية، كهتابعة حديث الطالب، كدراسة أعهاؿ الطالب 
التجريدية، لتحديد صعكبات األفراد أك الفصؿ، كاستخداـ االختبارات التشخيصية التي كضعت 

 .(2009اه،  )عبد خصيصا لمكشؼ عف صعكبات خاصة(
 تحديد طبيعة صعوبات التعمم: ب. 

يهكف لمهدرس تحديد صعكبات التعمـ لدل الطمبة عف طريؽ استخداـ اختبػارات تشخيػصية، كىظران ك 
لعدـ تكافر اختبارات تشخيصية في كؿ الهٍارات، فقد يػضطر الهدرس إلػى استخداـ كسائؿ أخرل 

كتعطي ٌذي ، يجعمً يفكر بطريقة عاليػة فػي أثىاء الحؿهثؿ إعطاء الطالب اختباران تحصيميان هها 
الطريقة هعمكهات عف ىقطة ضعؼ الطالب في تذكر الحقائؽ أك الهٍارات أك طريقة هعالجة الهشاكؿ 

كيهكف الحصكؿ عمى هعمكهات عف طبيعة صعكبات التعمـ عىد الطالػب هػف فحػص ىتػائج  ،الرياضية
ي تككف هكتكبة عىً، كهها ال شؾ فيً أف الكقكؼ عمػى طبيعػة اختباراتً السابقة، كالتقارير الت

 (.17 :2011 عكاد،) صعكبات التعمـ عىد الطالب ٌي خطة أساسية لتحديد خطكات العبلج
 تحديد العواهل التي تسبب صعوبات التعمم:ج . 

هادة هبلئهة، أك هقرر غيػر هىاسػب أك الغير صعكبات التعمـ إلى طرؽ التدريس  قد ترجع بعضك 
تعميهية هعقدة هثؿ ٌذي األشياء يككف هف السٍؿ تحديدٌا، ألىً يككف ٌىاؾ عدد كبيػر هػف الطمبة 
يعاىكف ىفس الصعكبة. كعىدها يحدث ٌذا يجب بالطبع تكجيً الجٍكد ىحك تحديد ىقاط الضعؼ في 

ة هستهرة كقد تككف ٌىاؾ صعكبات تعميهي ،الهادة التعميهية أك طريقة التدريس، كهحاكلة عبلجٍا
لمطالب كالتػي ال يهكف إرجاعٍا إلى خطي في التعمـ كلتحديد أسباب ٌذي الصعكبات، يجب عميىا 

 . (2003 ،ككافحً) القياـ بدراسػة دقيقة ىسمط فيٍا الضكء عمى الطالب كهحيطً
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 تطبيق الخطوات العالجية: د. 

عمى صعكباتٍـ التعميهيػة ففي ليس ٌىاؾ ىهكذج هحدد يهكف إتباعً في هساعدة الطمبة عمى التغمب 
بعض الحاالت قد تككف الهٍارة بسيطة بحيث ال تحتاج إلى أكثر هػف هراجعػة أك إعػادة تدريس، كفي 
حاالت أخرل قد تحتاج الهٍارة إلى جٍد كبير لتحسيف الدافع كهعالجة بعض الهشكبلت الىفسية 

عبلج الهستخدهة في أم حالة هعيىة كالتغمب عمى عيكب طرؽ االستذكار، كعهكهان فػإف طريقػة ال
كيتفؽ هعظـ الهشتغمكف بالتربية الخاصة هف  ،تتكقؼ عمى طبيعة صعكبة التعمـ كالعكاهؿ التي سببتٍا

صعكبات التعمـ هف األطفاؿ كحتى البالغيف يشكمكف  هف ذكمالتربكييف الهتخصصيف عمى أف 
 (.2009 عاكم،)الفق هجهكعة غير هتجاىسة حتى داخؿ الهدل العهرم الكاحد

  :صعكبات التعمـ إذا هف ذكمكيعد الطفؿ  

سجؿ اىحرافان في األداء بيف قدراتً أك استعداداتً أك هستكل ذكائً، كتحصيمً األكاديهي، في  .1
ي: هٍارة القراءة   -كاحدة أك أكثر هف الهٍارات األكاديهية السبع التي حددٌا القاىكف الفيدرالي ٌك

التعبير  -لكتابي التعبير ا -الرياضي  االستدالؿ -العهميات الحسابية أك الرياضية  -الفٍـ القرائي 
 الفٍـ السهعي. –الشفٍي 

في حيث أصبح  احدة أك أكثر هف ٌذي الهٍاراتسجؿ الطالب أك الطفؿ اىحرافان أكاديهيان في ك  .2
 صعكبات التعمـ. هف ذكمعداد 

 (.2004)هفمح،  تعددت حاالت االىحراؼ لدل الطفؿ هها يؤدم الى تعدد أىهاط صعكبات التعمـ .3

 لدى الطمبة: هظاىر صعوبات التعمم .5

ٌىاؾ العديد هف الهظاٌر الدالة عمى كجكد صعكبات في  أف إلى (23: 2009) أشار الفقعاكم
 هىٍا:  بة،التعمـ لدل الطم

 الىشاط الزائد هع استهراريتً ككذلؾ القياـ بحركات دكف ٌدؼ. -
 اضطراب السمكؾ الحركي كخاصة في التآزر بيف العيىيف كالحركة. -
دراكٍا.صعكبة التهييز بيف  -  األشياء كا 
 اضطرابات لغكية خاصة في القراءة كالكتابة كتركيب الجهؿ. -
تدىي في جاىب أك أكثر هف جكاىب التحصيؿ األكاديهي هثؿ القراءة كالكتابة كاإلهبلء أك التٍجي  -

 أك الحساب.
 اضطراب في االتزاف العاطفي هثؿ عدـ الثبات في الهزاج. -
 .هفردات المغكية كالتفكيرضعؼ في الهعرفة العاهة ككذلؾ في ال -
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 صعوبات التعمم: هن ذويخصائص الطمبة  .6

تعريفات صعكبات التعمـ أظٍرت أف ٌذا الهصطمح يشير إلى فئة غير هتجاىسة هف إف  
، حيث يشتهؿ عمى هجهكعات هتعددة هف العجز كالصعكبة، كلٍذا فهف غير الهرجح أف االضطرابات

ٌذي الخصائص، كلكىىا ىجد هجهكعة هف الخصائص التي  ىجد أحد الطبلب ههف تظٍر لديً جهيع
ا لدل ٌذي الفئة كتككف هرتبطة بىهط الصعكبة الىكعية، كفيها يمي تكضيح لٍذي  يشيع تكراٌر

 .(2001 ،السرطاكم) الخصائص

 :هف ذكمكجدت العديد هف الدراسات أف أكثر الخصائص التي تظٍر أك تبلـز  الهجال الهعرفي 
، حيث كشفت أف لدل ٌؤالء خمبلن اىتباٌيان في االىتبايصعكبات التعمـ، كاىت هرتبطة بهشكبلت 

هجاؿ السهع كالبصر هتعمؽ باالىتباي االىتقائي في ٌذيف الهجاليف، ككجدت أف هشكبلت االىتباي 
تبط في ، كير االىتبايلديٍـ تقع في ثبلث فئات ٌي: تككيف االىتباي، اتخاذ القرار، كالحفاظ عمى 

  هشكمة أخرل ٌي هشكمة الىشاط الزائد أك الهفرط كالذم يزيد هف الحد السكم. االىتبايهشكبلت 
الكقفي، ) الصعكبات كيسبب تدىي فيً هف ذكمحيث يتدخؿ ٌذا الىشاط في التحصيؿ الدراسي ل

1998). 
صعكبات التعمـ لديٍـ صعكبة في  هف ذكمفكجد أف العديد هف الطبلب  بالذاكرةأها فيها يتعمؽ 

تخزيف الكمهات، كتذكر األصكات التي تشكؿ الكمهات، كقد يظٍركف عجز في كؿ هف الذاكرة قصيرة 
أها فيها يتعمؽ   الهدل كطكيمة الهدل في الهٍهات التي تتطمب هعالجة كفؽ عمـ دالالت األلفاظ.

بيف األشياء، كيتضهف ذلؾ أحد جكاىب  كالتهيز اإلدراؾفيظٍر كجكد قصكر أك صعكبة في  اإلدراؾب
الحركي أك أكثر هف كاحد هىٍا، كيصعب التهيز بيف  -البصرم كالسهعي كالمهسي كالحسي اإلدراؾ

الصكرة الصحيحة لمحركؼ أك األرقاـ أك األشكاؿ. كها يظٍر عميٍـ اضطرابات كعدـ كفاية الهفاٌيـ 
لٍىدسية، كيجدكف صعكبة في تهيز الهفاٌيـ ، كاألطكاؿ، كاألشكاؿ اكاالتجاٌاتكهفاٌيـ الكقت، 

 .(2001، السرطاكم) الهتجاىسة أك الهتقاربة كالتهيز بيف أياـ األسبكع

  :صعكبات التعمـ يظٍركف عجزان في بعض جكاىب ها كراء  هف ذكمأف الطمبة هجال ها وراء الهعرفة
 الهعرفة، هثؿ: هراقبة الذات، ها كراء اإلصغاء، ها كراء الذاكرة، ها كراء االستيعاب.

 :في ٌذا الهجاؿ يعاىكف هف اإلحباط،  ةكجدت العديد هف الدراسات أف الطمب الهجال االجتهاعي
ـ الذاتية )ضعؼ هفٍكـ الذات ىتيجة لفشمٍـ في كالتكتر، كاالكتئاب كهشاعر سمبية ىحك قيهتٍ

التحصيؿ الدراسي( كيعاىكف هف هشكبلت في العبلقات هع اةخريف ىتيجة اضطراب كسائؿ االتصاؿ 
 التي تظٍر عمى شكؿ هشكبلت )التيتية كالتمعثـ كحذؼ بعض األصكات هف الكمهات(.

صفكف بيىٍـ كيسالى، ٌادئكف، غير هباليف لمعهؿ ك صعكبات التعمـ ي هف ذكمبعض الطمبة ف إ 
ك ها يعرؼ باالىسحاب االجتهاعي حيث يحاكلكف إجراء أقؿ اتصاؿ ههكف هع األقراف  الكثير، ٌك
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الحركة  االىشاط الزائد الذيف يتهيزكف بيىٍـ دائهك  هف ذكمكالراشديف، بيىها يكضع آخركف ضهف فئة 
سئمة دكف اىتظار لمجكاب كقصر فترة االىتباي كعدـ القدرة عمى كالتدافع كالتىقؿ بيف الهقاعد كطرح األ

 .(2003 ،الكقفي) تركيزي الهدة البلزهة إلجراء عهميات فكرية أك االىتٍاء هف الهٍهة التعميهية

 :اضطرابان في التكازف الحركي أك  يظٍركف صعكبات التعمـ هف ذكمالطمبة  إف الهجال السموكي
  كفكيجد ـالعقمية بالىسبة لعهٌر ـبعدـ االىتظاـ، كضعؼ في قدراتٍ ـالهشي كاتصاؼ حركاتٍ

 ذكم ككذلؾ هف الهظاٌر السمككية عىد  .الهيلكفةصعكبة في القبض عمى األشياء بالطريقة 
االستهرار في الىشاط دكف تكقؼ أك دكف أف يدرؾ ىٍايتً كأف ذلؾ السمكؾ لـ يعد  صعكبات التعمـ

صعكبات التعمـ ببعض الهظاٌر  هف ذكمهبلئهان كلـ يعد ٌك السمكؾ الهطمكب، كقد يتصؼ بعض 
 .ب( -2001 )الركساف، العصبية

 :ـ عف صعكبات ال هف ذكمكترتبط الهشكبلت األكاديهية لدل الطمبة  الهجال األكاديهي تعمـ بتيخٌر
أقراىٍـ بعدة سىكات في بعض الىكاحي هثؿ: فؾ الرهكز أثىاء القراءة، كاالستيعاب، كالطبلقة، 

كبشكؿ عاـ فإىٍـ ، كالتٍجئة، فٍـ يعتىكف بتفحص األرقاـ كالحركؼ كالكمهات كاألصكات الهعككسة
يقرؤكف، كتككف ٌذي يعاىكف هشاكؿ قرائية حادة كخطيرة، كهشكمة تعرؼ الكمهات كاستيعاب ها 

الهشاكؿ هرتبطة بضعؼ المغة الشفٍية كالهكتكبة، كيهكف أف ىرصد لديٍـ خصائص قرائية هثؿ تكرار 
الكمهات كعدـ هعرفة أيف كصمكا، كعدـ القدرة عمى القراءة بطبلقة، كالخمط بيف الكمهات كالحركؼ 

، بىاء القكاعدم السميـ لمجهؿالهتشابٍة. كيظٍركف ضعؼ في هٍارات الكتابة باليد، كالتٍجئة، كال
ا األكثر شيكعان عىد  صعكبات  هف ذكمكيعتهد الكثير هف الهختصيف عمى الخصائص التالية باعتباٌر

 .(2015التعمـ: )القىبر، 

 تيخر هعالـ الىهك كالتطكر. -
 اضطرابات الذاكرة كالتفكير. -
 اضطرابات االىتباي. -
 الىشاط الزائد. -
 االىدفاعية كالتٍكر. -
 الشديدة في الهزاج.التقمبات  -
 ي الحركي.اإلدراكالضعؼ  -
 التآزر.ضعؼ عاـ في  -
 عبلهات عصبية غير هطهئىة. -
 هشكبلت أكاديهية هحددة. -
 هشكبلت لغكية. -
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كباستقراء ها سبؽ هف قبؿ الباحثة، يتضح لىا أٌـ الخصائص التي تهيز الطالب ذم الصعكبة في 
أف تككف جهيعٍا  ٌذي الخصائص كليس ضركريان عضان هف التعمـ عف غيري. كأىً قد يهتمؾ الطالب ب

 هف ذكمهكجكدة فيً. كأف  كجكد عدد هف ٌذي الخصائص في سمكؾ الطالب يككف هؤشران عمى أىً 
 . ً في عبلج صعكبات التعمـ لديًرعاية خاصة لهساعدت يجب إعطاؤيكبالتالي  ،صعكبات التعمـ

 صعوبات التعمم:  ذوي إرشادات لتعميم .7

صعكبات التعمـ، كهف  هف ذكمديد هف الدراسات بكضع إرشادات عاهة لتعميـ الطمبة اٌتهت الع 
 (2001ٌذي االرشادات: )الشاعر، 

 مهٍارات السابقة لمهكضكع الجديد.التيكد هف تعمـ الطمبة ل .1
 .ي بىكاحي القكة كالضعؼ لدل الطمبةأف يككف التدريس قائهان عمى الكع .2
 .كالهفاٌيـلمهٍارات بىاء أسس راسخة   .3
صعكبات التعمـ، هىٍا  هف ذكمالعديد هف اإلرشادات األخرل لهعمـ الطمبة  (2003) زيتكف قدـك 

 : التالي

 ع أساليب التشخيص الهىاسبة، كتابع تقكيـ ٌذي األساليب كالطمبة كالبرىاهج التعميهي.ااتب .1
 الهمهكسة في التدريب إلى أقصى حد ههكف. ـ األدكاتااستخد .2
ا عدة هرات،   .3 تغيير طريقة التدريست إذا لـ يستطع الطالب تعمـ الهٍارة هف خبللٍات كيهكف تغييٌر

 حتى ىصؿ لمطريقة الهىاسبة لمطالب، فإف عجزىا فهف األفضؿ تغيير الهٍارة بهٍارة أبسط هىٍا.
ذم تتىاسب هع الطالب ال ابمة لمتحقيؽ كطريقة تدريسق كتحديد أٌداؼلمدرس هسبقان التخطيط  .4

يكف التخطيط يكهيان، كهتكاصبلنت حتى ىضهف استهرارية حركة بحيث يعاىي هف صعكبات التعمـ، 
 التبلهيذ في االتجاي الصحيح.

 ذوي صعوبات التعمم: ستراتيجيات الهستخدهة في تدريساألساليب واال .8

 : (2003 )القاسـ، ريس الطمبة هف ذكم صعكبات التعمـالهداخؿ التدريسية الفٌعالة في تدهف  

 .عمى العهميات الىهائية كالىفسية التدريب القائـ .1
 .تحميؿ الهٍهة اك الكاجب التعميهيالتدريب القائـ عمى  .2
 .ٍهة كالعهميات الىهائية كالىفسيةالتدريب القائـ عمى تحميؿ اله .3
 .استراتيجية الهكاد التدريسية .4
 .تدريب الحكاس الهتعددة .5
   ؾ.سمكب تعديؿ السمك أ .6
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يهكف لمهعمـ أف يعٌمـ طبلبً بثبلثة طرؽ: تىافسية، تعاكىية، فردية، أىً  (243: 2002)العزة،  كترل
 : اةتيصعكبات التعمـ، تتهثؿ في  هف ذكمكأشكاؿ تعميـ الطمبة 

 :هع بعضٍـ البعض لتحقيؽ ٌدؼ هعيف، كيهكف  في ٌذا الىكع يتىافس الطمبة التعميم التنافسي
يعهمكف بجدية  كلذلؾ فإف بعض الطمبة تقييهٍـ عمى أساس سرعتٍـ ككقتٍـ في إىجاز العهؿ،

لمكصكؿ إلى إتهاـ الهٍهة الهعطاة لٍـ، بيىها ىجد بعض الطبلب ال يعهمكف بىفس الجدية العتقادٌـ 
 بيىٍـ لف يىجحكا في ذلؾ.

 :ـ هف  لطمبةيعهؿ ا التعميم الفردي  الطمبةلتحقيؽ أٌداؼ كضعت خصيصان كليس هقارىة بغيٌر
تحقيؽ  الطمبةكيتـ تعييىٍـ عمي أساس هعايير خاصة بٍـ، كفي ٌذا الىكع هف التعميـ يحاكؿ بعض 

 ىتائج هفيدة لٍـ شخصيان بغض الىظر عف الطبلب اةخريف.
 :لتحقيؽ ٌدؼ عاـ هشترؾ كيتـ  في ٌذا الىكع هف التعميـ يعهؿ الطبلب هعان  التعميم التعاوني

ذا  تعييف الطبلب عمى أساس تحصيؿ الهجهكعة كالعهؿ بركح الفريؽ، كالهصمحة لمهجهكعة كمٍا، ٌك
ذا التعميـ أكثر فعالية هف  التعميـ هفيد لمهجهكعات التي تحتكم عمى إهكاىيات هختمفة كهتعددة، ٌك

 تعمهيف الهٍارات االجتهاعية.الىكعيف السابقيف، عبلكة عمى أىً يىهي لدم الطبلب اله
 دور الهعمم في عالج صعوبات التعمم: .9

ىاؾ العديد هف  هف ذكميعتبر الهعمـ ٌك حجر األساس في التعاهؿ هع الطمبة  صعكبات التعمـ، ٌك
 صعكبات التعمـ، كهىٍا:  هف ذكماألدكار الٍاهة التي يىبغي عمى الهعمـ القياـ بٍا أثىاء تدريس 

 ككف تصهيـ غرفة الصؼ بشكؿ يتىاسب هع احتياجات يجب أف ي :تعميهية ئةير أفضل بيتوف
 تهاشى هع ىكع الصعكبة التي يعاىي هىٍا الطمبة. يصعكبات التعمـ، كبها  هف ذكمالطمبة 

 حيف يعطي الهعمـ تعميهاتً، كيكمؼ  : تزويد الطمبة بالتعميهات الالزهة والواجبات الهطموبة
شارات اليد التي تدعـ ها الطمبة بالكاجبات الهطمكبة  عميً أف يضهف االتصاؿ هعً بحركات العيىيف كا 

 .يقكلً، كتكحي بالٍدؼ الذم يريدي كيعزز أقكالً بها تدؿ عميً حركاتً هف هعاىي كدالالت
 :جب أف تككف قكاعد الىظاـ كأسسً كاضحة كهفٍكهة، كأف ي تصنيف أنواع السموك غير الهقبول

أقرب إلى الثبات كالقكة هىً إلى الضعؼ كالتردد، كأف يككف في تعاهمً هعً عاهؿ في تطبيقٍا يككف الت
  .هعمهان كهربيان كليس هكبخان كهعىفان 

 :بيسمكب هعتدؿ  هف كاجب الهعمـ أف يكافئ الطالب عمى تقدهًف إ رفع الهعنويات وتقدير الذات
األسباب، كأف يىتٍز كؿ فرصة ، عمى أال يٍهؿ ها يستحقً هف إثابة هٍها كاىت التطرؼ كخاؿ هف

   (2003)جدكع،  ههكىة تشجعً عمى اإلىجاز كتحفزي عمى العهؿ، كتعزز ثقتً بىفسً
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عمى تصهيـ بيئة الصؼ الهدرسي  التفاعمي الهحكسب كقد حرصت الباحثة خبلؿ تطبيؽ البرىاهج 
صعكبات التعمـ، كتزكيد الطمبة بالتعميهات في كقتٍا، هع التكضيح  هف ذكمبشكؿ هىاسب لمطمبة 

 كالتكبيخ كالتعىيؼ. عف العىؼ كاالبتعادميهات، كحرصت كذلؾ عمى التشجيع كالتعزيز البلـز لٍذي التع

 دور األسرة والهدرسة في عالج صعوبات التعمم: .10

التعميـ، فهجالس اةباء هثبلن ك التربية  يقع عمى عاتؽ األسرة دكر كبير في الهشاركة هع الهدرسة في
التي يعتبر لٍا دكر في هشاركة الهدرسة في التخطيط، كفي تىفيذ البراهج التي تضعٍا الهدرسة ألف 
الهدرسة أصبحت تعتبر هركز إشعاع ألٌؿ البيئة الهحمية، بىاء عمى ذلؾ أصبح اةباء هشاركيف 

التشريعات ، كأعطت براهجٍـ كتقييـ ٌذي البراهجىشطيف في تشخيص حاالت أبىائٍـ، كتخطيط 
ـ جزء هٍـ في التربية الحرة ،صعكبات التعمـ أكلكية هف ذكمالحديثة لؤلطفاؿ   (.2003 جاد،) ٌك

كعف طريؽ هجالس اةباء هثبلن يهكف عقد  كها أىًيؽ ٌذا الٍدؼ، قكتسٍـ األسرة ككسيمة لضهاف تح 
االتفاؽ بيف اةباء كالهربييف حكؿ أفضؿ االستراتيجيات في لهكاجٍة عدـ جمسات استهاع هىاسبة 

إلى تدريب الكالديف كتٍيئتٍها  لهختصة كالهٍتهة بصعكبات التعمـكها تسعي الجٍات ا  الهعالجة.
لمقياـ بٍذا الدكر كها تقكـ كزارات التربية في الدكؿ بالهشاركة في تدريب الهختصيف في استراتيجيات 

 (.2003فحة، إشراؾ الكالديف )ككا

 تأثير صعوبات التعمم عمى عهمية التعمم:. 11

صعكبات التعمـ يعاىكف خبرات الفشؿ الهتكرر، التي تقكدٌـ إلى االعتقاد بيف  هف ذكمإف  الطمبة 
قدرتٍـ عمى الىجاح هحدكدة، هها يخفض جٍدٌـ الهبذكؿ في التحصيؿ، كيؤدم إلى هزيد هف الفشؿ، 

، يىخفض فيٍا هستكل اإلىجاز لديٍـ عف الهستكل الهتكقع، هف جراء كبٍذا يدكركف في حمقة هفرغة
 (.2003 ألساسية التي يعاىكىٍا )جاد،الصعكبات ا

ي  دخاؿ الهعمكهات لمهخ يحتاج إلى أربع هراحؿ لهعالجة الهعمكهات ٌك  : كا 

البصرم هشكمة ٌاهة في عهمية إدخاؿ  اإلدراؾتعد هشكمة قصكر عهمية إدخال الهعموهات:  .1
الهعمكهاتت فبعض الطبلب الذيف يعاىكف هف صعكبة إدراؾ هكقع كشكؿ األشياء التي يركىٍا قد تبدك 

 اإلدراؾلٍـ األرقاـ كالحركؼ هعككسة، كبعضٍـ قد يصطدـ بالهقاعد. كاإلعاقة الثاىية ٌي إعاقة 
 يستطيعكف تهييز االختبلفات الدقيقة بيف السهعي، فيعاىي الطبلب هف صعكبة الفٍـ، ألىٍـ ال

األصكاتت هثؿ كمهة )بط( ك)ىط(. كبعض األطفاؿ يككف إدخاؿ الهعمكهات لديٍـ بطريقة بطيئة، فبل 
 يستطيعكف هتابعة سير خطكات الشرح.

ي  عهمية ترابط الهعموهات: .2 كتيخذ ٌذي العهمية عدة أشكاؿ، حسب هراحؿ ترابط الهعمكهات، ٌك
كاإلعاقة في القدرة عمى التسمسؿ تجعؿ الطالب يحكي حكاية هف  ،تجريد، كالتىظيـالتسمسؿ، كال
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ككذلؾ عدـ  ،هىتصفٍا ثـ يذٌب لبدايتٍا، كيعكس ترتيب حركؼ الكمهات فيقرأ كمهة )أدب( )بدأ(
 القدرة عمى التجريد، فقد يقرأ الطالب القصة، كلكف ال يككف لديً القدرة عمى تعهيـ الهعىى.

الطالب الذم يعاىي هف إعاقة في القدرة عمى تىظيـ  :الهعموهات في الهخ هرحمة تنظيم .3
الهعمكهات، يجد صعكبة في جعؿ هجهكعة هف الهعمكهات همتصقة ببعضٍا عمى صكرة أفكار 

 كهعتقدات.
كتتيثر ٌذي العهمية بكؿ هف: اإلعاقات المغكية، كاإلعاقة الحركية.  الهعموهات: إخراج هرحمة.4

يعاىي هف إعاقة لغكية يرد عمى األسئمة بطريقة هترددة كيتكقؼ عف الكبلـ كيطمب كالطالب الذم 
 .(2009)الفقعاكم،  إعادة السؤاؿ ثـ يعطي ردكدان غير كاضحة

 :القراءة والكتابة تيهيار  2.1.2

 القراءة كالكتابة ـتعمي طرؽ كأساليب في جذرية يراتتغ األخيرة هف القرف العشريف القميمة العقكد شٍدت
 األخيرة  كاإلثباتات العمهية األبحاث تكصمت إليً ها خمفية كذلؾ عمى العالـ كبهختمؼ المغات، في

تخهيف لغكية  كمعبة جكدهاف القراءة ىظرية هثؿ السابقة بخبلؼ الىظريات األبحاث ٌذي حيث أظٍرت
 لغكية -كذٌىية  لغكية قدرات كهٍارات عمى يعتهد األكلى الهراحؿ في تطكر القراءة أف ، ىفسية -

 كالسريع عمى كالتعٌرؼ الدقيؽ الصكتي التركيب الحركؼ، هثؿ: الكعي الصكتي، هعرفة أساسية،
 تحكيؿ الهبتدئ هف القارئ تيهٌكف إذ تشكؿ أساسان هٍهان لفٍـ الهقركء، األساسية القدرات الكمهات، فٍذي

ك أكتكهاتيكية، قدرة إلى الرهكز فؾٌ  عمى القدرة  ربط الذٌىية في قدرتً يستثهر أف ييتيح لً ها ٌك
 . (Shankwiler & Fowler, 2004) يقرأ ها فٍـ في أم ببعض، بعضٍا الكمهات

 في بالطريقة الصكتية التي تكلي تطكير الهٍارات األساسية الكمية الطريقة استيبدلت ذلؾ، عمى بىاءن  
 فٍـ تحقيؽ يهكف ال إذ األكلى، الهراحؿ في أٌهية كبرل كهستقؿ هباشر بشكؿ القراءة كتعميهٍا

المغكية الهكتسبة عىد  الهعرفة تحكيؿ كبدكف قدرات أكتكهاتيكية، إلى القدرات تمؾ بدكف تحكيؿ الهقركء
 .(2006، عكرتاىي) التهريف كالههارسة خبلؿ هف هٍارة إلى الطالب

 الكمهات، قراءة تعميـ طريقة في إلى تغيير أيضان  أدل الجزء، إلى الكؿ هف الىٍج، في التغيير ٌذا 
 التي الهٍارات أٌـ هف ٌك الصكتي فقد تبيف أف التركيب، التركيبية الطريقة إلى الطريقة التحميمية هف

 . (Ehri et al., 2001) هف قارئ هبتدئ إلى قارئ هتهرس القارئ تحكؿ

الٍكية، كىقؿ  تكتسب القراءة كالكتابة أٌهيتٍا هف أٌهية المغة العربية في التكاصؿ كالحفاظ عمىك 
، ألىٍا ليست قميمة أك بة القراءة كالكتابة يستشعر خطكرتٍالهتيهؿ لهعدالت اىتشار صعك الكف ، التراث

ال يتىاسب هع حيث ٌيىة، كرغـ ذلؾ فاالٌتهاـ بٍا ها زاؿ هحدكدان في الدراسات كالبحكث العربية 
 (.2008 )العدؿ، أفرادي هع تكهف فية ألم هجتيعظـ ٌذي الهشكمة، خاصة كأف الثركة الحقيق



28 
 

كاجً صعكبة في الكتابة، طالب صعكبة في القراءة فإىً سيكرٌجحت الدراسات السابقة أىً إذا كاجً ال
صعكبات القراءة يعاىكف هف صعكبات في الكتابة، كهف ثـ يحتاجكف إلى عىاية  هف ذكمفكثير 

 (.2008 )القريطي، ٍاراتٍـ الكتابيةخاصة، كاستراتيجيات عبلجية لتتحسف ه

يتضح هها سبؽ أف القراءة هٍارة سابقة عمى الكتابة، كهتقدهة عميٍا، كالكتابة تستهد هىٍا، كتبىى 
عميٍا، كتتسـ الكتابة بيٌهية خاصة تكهف في قدرتٍا عمى إحداث تكاهؿ لكؿ أىهاط التعمـ، ألف كفاءة 

 الكتابة تعتهد عمى هٍارات المغة الشفٍية إلى جاىب القراءة.
 القراءة: هيارات.1

 كلمقراءة ألٌهيتٍا، الباحثيف هف بالغ باٌتهاـ القراءة حظيت هٍارات( أف 2007) ذكر الدراكشة 
 الفكرية قكاي كتىهيٍا، كتىشط خبرتً دائرة تكسع فٍي الطفؿ، عمى كهتىكعة كاسعة كعهيقة تيثيرات
 بخبرات تسهك كالقراءةغيري.  كهعرفة ىفسً لهعرفة الىافع االستطبلع حب فيً ذكقً كتشبع كتٍذب

 العمهي الذم التحصيؿ هف يتهكف الطفؿ طريقٍا كعف عالية، قيهة لٍا كتجعؿ األطفاؿ العادية،
هف الهشكبلت  الكثير يحؿ أف ًهكىت اإضافة إلى أىٍ الهدرسية، حياتً في بىجاح السير عمى يساعدي
ي تكاجًٍ.  التي كالعمهية اليكهية  القيـ اكتسابك  الشخصي كاالجتهاعي، عمى التكافؽ الطفؿ تساعدٌك

 إلى الكصكؿ ةككيفي الكالديف، كاالستقبلؿ عف فيٍا، السمكؾ الهرغكب السميهة، كأىهاط كاالتجاٌات
ي هستكل  حجهٍا كتضاعؼ البشرية الهعرفة فيً كقت تفجرت في الذاتي سبيؿ التعمـ بذلؾ الكبار. ٌك

دراستً  فترة في هعارؼ هف يمزهً ها بكؿ الهتعمـتزكد  أف التربكية عمى الهؤسسة كأصبح هستحيبلن 
 كعميٍا أف تزكدي بهٍارات التعمـ الذاتي. الهحدكدة

ا، كذلؾ لهساعدة الهعمـ في تكجيً  يعتبر تحديد هٍارات القراءة أكلى خطكات تىهيتٍا أك تطكيٌر
 هٍارات. ي اكتساب ٌذي الهفاٌيـ كالفالعهمية التعميهية، كالتعٌرؼ عمى هعدالت ىهك الطمبة 

كتيعٌرؼ الهٍارة بيىٍا "ضرب هف األداء تعمـ الفرد أف يقكـ بً بسٍكلة ككفاءة كدقة هع اقتصاد في 
 (. 25: 2006)الفتبلكم،  كيان"الكقت كالجٍد سكاء أكاف األداء عقميان أك اجتهاعيان أك حر 

 وىناك أربع هيارات رئيسية لمقراءة: 

كتتضهف: هٍارات الدراسة كالبحث كحؿ الهشكبلت التفكير الىاقد، كالعهمي  عقمية: هيارات .1
كالتحميمي كاالستداللي كهٍارات االتصاؿ كالقدرة عمى التهييز بيف الرأم كالحقيقة كتحميؿ العبلقات 

صدار األحكاـ. بداء الرأم كا   كاالرتباطات كالتعديؿ كالتعهيـ كالتركيب كا 
 كعهؿ الىهاذجهشي كرسـ الخرائط كعرضٍا، كرسـ الصكر هثؿ الركض كال هيارات حركية: .2

كهظاٌر االتصاؿ غير المفظي باإليهاءات كحركة الجسـ كهٍارة استخداـ األجٍزة كالهعدات، كتىاكؿ 
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األدكات كحركات األطراؼ كهختمؼ اعضاء الجسـ كسكاٌا هف حركات الجسـ الكبرل كالدقيقة 
 الهىسقة.

قاهة عبلقات هعٍـ كالعهؿ عمى التكيؼ  اجتهاعية: هيارات .3 هثؿ هٍارات االتصاؿ باةخريف كا 
 االجتهاعي كاالىضهاـ هع الجهاعة كالهشاركة الجهاعية قكالن كفعبلن.

هثؿ ضبط هخارج األصكات كتىسيؽ االصكات هع الكمهات لكي تكف ذات هعىى  هيارات لغوية: .4
 .(349: 2006)الفتبلكم،  كتىسيؽ التعبير بالصكت كاالتصاؿ المفظي باةخريف

 هفيوم الهيارات القرائية: .2

"قدرات لغكية تدرس بدقة كاتقاف، كتٍدؼ إلى التعرؼ عمى  بيىٍا (13: 2011 ،الشكبكي) تعرفٍا
الرهكز الهكتكبة، كالىطؽ بٍا كترجهتٍا إلى أفكار كهعافو تدؿ عميٍا، هع هراعاة الفٍـ كالتفاعؿ هعٍا، 

 .لبلىتفاع هىٍا في الهكاقؼ الحياتية كالدراسية الهختمفة" 

ي "قدرة الطالب عمى هعرفة أشكاؿ الحركؼ كالكمهات ك   الجهؿ، كالقدرة عمى تهييز الكمهات ٌك
 (.10: 2010)األسطؿ،  كلفظٍا بصكرة صحيحة"

 .أىهيتيا:3

لمقراءة هكاىتٍا في حياة األفراد، التي هف خبللٍا يتعرؼ اإلىساف عمى هختمؼ الهعارؼ كالثقافات 
ي كسيمة ال  –أىزلٍا اه  كتبرز أٌهية القراءة في أىٍا أكؿ كمهة  .تعمـ كأداتً في الدراسة كالتحصيؿٌك

ذا تىكيً هف اه  –سبحاىً كتعالى  بيٌهيتٍا في حياة الفرد  –عز كجؿ  –في القرآف الكريـ )اقرأ( ٌك
كالهجتهع، كها زالت القراءة، كستبقى عهاد العمـ كالهعرفة، كالكسيمة األساسية لئلحاطة بالهعرفة 

اد القرائية الهتعدد، كتعتبر القراءة كالهعمكهات، كالبقاء عمى اتصاؿ هباشر دكف كسيط بالهكاد الهك 
هتعة لمىفس كغذاء لمركح، كقرابة ذٌىية، كصداقة فكرية، كحهاية هف األزهات الىفسية كها يتبعٍا هف 
تدٌكر ركحي كىزكع إلى الشر، ككذلؾ سياحة فكرية ، كتخمؽ بيىىا كبيف الكتاب صداقة فكرية 

 (.2003)أبك العىيف،  اههتعة، كتعهؿ عمى تىظيـ أفكار الهجتهع كتقاربٍه

 ٌىاؾ العديد هف كظائؼ القراءة، يهكف تمخيصٍا في: 

تعتبر القراءة هف أٌـ كسائؿ التعرؼ عمى ثهار الحضارة اإلىساىية، كتساعد  الوظيفة الهعرفية: -
، كها العمهيةالقراءة الفرد عمى التقدـ في التحصيؿ الدراسي، تجيب القراءة عف كثير هف تساؤالتىا 

 لقراءة في الىهك العقمي لمفرد.اتساٌـ 
حيث تيشبع القراءة في الفرد حاجات ىفسية كثيرة، كاالتصاؿ باألخريف  الوظيفة النفسية: -

كهشاركتٍـ، كتساعد القراءة عمى التكيؼ الىفسي في هكاجٍة الصراع كحاالت اإلعاقة أك القصكر 
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كاٌتهاهاتً كاالستفادة هف أكقات هيكؿ الفرد  تىهيةعف طريؽ تحقيؽ األٌداؼ، كتساعد القراءة عمى 
 الفراغ.

القراءة دكران أساسيان في إعداد الفرد لمحياة االجتهاعية، كتعتبر  : حيث تؤدمالوظيفة االجتهاعية -
كسيمة لىقؿ تراث الهجتهع لؤلجياؿ الهتعاقبة، كها تساعد في تقارب الفكر في داخؿ الجهاعة، كتعتبر 

 .(2012)صكهاف،  الشعكب الهختمفةكسيمة اتصاؿ كتبادؿ ثقافي بيف 
 .أقسام الهيارات القرائية:4

 : ييتيفيها تتهثؿ هٍارات القراءة 

كيعىي إدراؾ الرهكز كهعرفة الهعىى الذم يكصمً في السياؽ الذم يظٍر فيً، كتتضهف  التعرف: .1
 : اةتيةالهٍارات 

 ربط الهعىى الهبلئـ بالرهز الهكتكب. -
 استخداـ السياؽ ككسيمة في تعريؼ هعاىي الكمهات، كاختيار التعريؼ الدقيؽ.  -
 القدرة عمى التحميؿ البصرم لمكمهات هف أجؿ تعرؼ أجزائٍا. -
 أصكات الحركؼ. بيفالقدرة عمى التفريؽ  -
ك ربط خبرة القارئ بالرهز الهكتكب، كتتضهف الهٍارات  الفيم: .2  :اةتيةٌك

 اي.القدرة عمى إعطاء الرهز هعى -
 القدرة عمى فٍـ الكحدات األكبر كالعبارة كالجهمة كالفقرة، كالقطعة كمٍا. -
 القدرة عمى القراءة في كحدات فكرية. -
 القدرة عمى فٍـ الكمهات هف السياؽ كاختيار الهعىى الهبلئـ لً. -
 القدرة عمى تحصيؿ هعاىي الكمهات. -
 القدرة عمى اختيار األفكار الرئيسية كفٍهٍا. -
 فٍـ التىظيـ الذم اتبعً الكاتب.القدرة عمى  -
 .االستىتاجالقدرة عمى  -
 القدرة عمى فٍـ االتجاٌات. -
 القدرة عمى تقييـ الهقركء، كهعرفة األساليب األدبية. -
 القدرة عمى االحتفاظ باألفكار. -
ا في ضكء الخبرة السابقة. تطبيؽالقدرة عمى  -  األفكار كتفسيٌر
كييشار إليٍا بهدل السرعة في القراءة، لها لٍا هف قيهة في عالهىا الهعاصر، حيث يتجً  السرعة: .3

العالـ اليـك إلى هصطمح "القراءة السريعة" أك "تسريع القراءة"، كلٍذا يىبغي أف تدرس كهٍارة 
 .(2000 يكىس،)هىفصمة
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 :الهيارات القرائيةتنهية  .5

 لمهعمـ هف خبللٍا تىهية هٍارات القراءة لدل الطمبة، كهفٌىاؾ هجهكعة هف األساليب التي يهكف 
 ٌذي األساليب: 

 ب الطمبة عمى القراءة الهعبرة كالههثمة لمهعىى )حركات اليديف، كتعبيرات الكجً(.يتدر  .1
 ؽ فٍهان صحيحان لمىص.بٍا، لتحق كاالٌتهاـالطمبة عمى القراءة الصاهتة  بيتدر   .2
 القراءة، كهزاكلتٍا أهاـ اةخريف بصكت كاضح. ب الطمبة عمى الشجاعة في هكقؼيتدر  .3
 تدريب الطمبة تهثيؿ لمهعىى، كأداء هؤثر دكف تمجمج أك تمعثـ أك خجؿ. .4
 ب الطمبة عمى القراءة بسرعة هىاسبة، كبصكت هىاسب.يتدر  .5
هعالجة الكمهات الجديدة/الصعبة، عف طريؽ: )هعاىي األفعاؿ كالصكر الحسٌية، كالكمهات التي  .6

 هحسكسات، كالكمهات التي تدؿ عمى هعىكيات(.تدؿ عمى 
 ب الطمبة عمى قراءة الجهؿ ال كمهة كمهة.يتدر  .7
 ب الطمبة عمى تمخيص ها قرأ أهاـ الىاس.يتدر  .8
ب الطمبة عمى ترجهة عبلهات الترقيـ إلى ها ترهز إليً هف هشاعر كأحاسيس ليس في يتدر  .9

 .(2006)عبد الحهيد، الصكت فقط، بؿ حتى في تعبيرات الكجً

 الكتابة 

ي البشرم، العقؿ أىتجً ها أعظـ هف الكتابة تعد أف هكضكع  إال األساسية، المغة هٍارات هف ٌك
 تاريخً أف اإلىساف بدأ االىثركبكلكجيا عمهاء كيرل، القراءة هكضكع ىالً الذم االٌتهاـ يىؿ لـ الكتابة
 التي الهتكررة الىهاذج خبلؿ هف الصغار الكتابة األطفاؿ كيتعمـ ،الكتابة اخترع حيف الحقيقي

ي اةخريف لكتابة خبلؿ رؤيتٍـ كهف يشاٌدكىٍا،  األطفاؿ إهبلء خبلؿ هف كأيضان  تقرأ لٍـ، ٌك
الخطكط  طريؽ عف عادة لمكتابة األكلى هحاكالت األطفاؿ كتككف الهعمـ، لهكاضيعٍـ بهساعدة

 هف بدال أفقية سطكر عمى األطفاؿ لخطكط الرسكـ العشكائية تصبح كالهتهثمة في الشخبطة، كعىدها
 (.2014)صكهاف،  الكتابة تعمـ بدايات األطفاؿ عىدٌا يدرؾ الٍادفة، الدائرية غير التعرجات

بداعية هكتسبة، يتعمهٍا التمهيذ كيتقىٍا كىشاط ذٌىي يقـك ك  تعتبر الكتابة هٍارة اتصالية إىتاجية كا 
كاىسياب األفكار كالطبلقة في استخداـ عمى التفكير، كيحتاج إلى تىاسؽ بصرم/سهعي/حركي، 

ي عمى درجة عالية هف التعقيد، ألىٍا تت  (Writtenضهف التفاعؿ بيف التعبير الكتابيالمغة. ٌك
Expression) كالتٍجئة ،(Spelling) كالكتابة اليدكية ،(Hand Writing) ،تب يىقؿ أفكاريكالكا 

عمى عكس الكبلـ الشفٍي الذم عادة ها يككف  آخريف قد يككىكف بعيديف عىً في الزهاف أك الهكاف،
هكجٍا ألشخاص هكجكديف بالقرب هىً، كها أف الكتابة تبقى هسجمة كبإهكاف الفرد أف يطمع عميٍا 
هتى شاء، أها الكبلـ الشفٍي فٍك يزكؿ كيىدثر بهجرد أف يتفكي بً الفرد. كال تعىي الكتابة هجرد 
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ها، كتعتبر عهمية  ياتٍا هضاهيف كأفكار تحقؽ أٌدافان كمهات هكتكبة كلكف تتعدل ذلؾ لتحهؿ في ط
الكتابة هعككس أك هقمكب عهمية القراءة، حيث يتـ ٌىا تشفير الكمهات في صكرة هكتكبة بدؿ فؾ 

 .(2014)عهراىي،  شفرتٍا الهكتكبة كها ٌك الحاؿ في القراءة

الرهكز الهرئية كالتي تستخدـ الكتابة بيىٍا "عبارة عف ىظاـ يتهثؿ في هجهكعة هف هٍارة كتعٌرؼ 
لتهثيؿ كحدات لغكية بشكؿ هىظـ، كذلؾ لغرض حفظ أك إيصاؿ هعمكهات ألشخاص آخريف 
يستخدهكف ىفس الرهكز كالقكاعد المغكية، حيث بإهكاف أم شخص هىٍـ أف يسترجع تمؾ الهعمكهات. 

لى يؿ الكبلـ الهىطكؽ إكيتفؽ هعً في ذلؾ أغمب الهحدثكف العرب إذ يركف أف الكتابة هاٌي إال تحك 
 (. 2006، )الخيرم رسكـ كأشكاؿ هطبكعة أك هسجمة"

كتعٌرفٍا الباحثة بيىٍا: الطريقة التي تسهح لطالب الهرحمة األساسية الدىيا بتحكيؿ المغة الشفٍية إلى 
 رهكز كتابية هستخدهان الحركؼ الٍجائية التي يعرفٍا.

 :أىهيتيا .1

الكتابة ييخرج الفرد هكىكىاتً، كيعٌبر عف هشاعري، كيىفس عها يجكؿ فب: ييتيتتهثؿ أٌهية الكتابة فيها 
كههارستٍا يعكد الفرد عمى أعهاؿ  ٍاتعمه، ك بخاطري، كبذلؾ يحقؽ لىفسً راحة ىفسية كطهيىيىة قمبية

عمى الكتابة جاىب أساسي  القدرة، ك الركاية، كثقة االختيار، كالترتيب، كحسف التىسيؽ كالتفكير الهىظـ
يهحك أهية الهكاطف، بالتالي فٍي جزء أساسي هف الهكاطىة السميهة كاىبجهف  أداة لمتسجيؿ  ، ٌك

ي بيف القريب كالبعيد ي أداة هف أدكات التعمـ،  كها أىٍا ،كاإلثبات، ٌك أداي لحفظ التراث كىقمً، ٌك
يصا ؿ الخبرات كهف ثـ فٍي أداة اتصاؿ الحاضر بالهاضي، كىقؿ الهعرفة كالثقافة إلى الهستقبؿ، كا 

بلتصاؿ اإلىساىي، يعبر بٍا الفرد لآلخريف عها لديً، كيتعرؼ عبر كتابات لكسيمة ، ك بيف األجياؿ
 .(2003)فضؿ اه،  ها لديٍـاةخريف 

 الهيارات الكتابية:.2

ي:   ٌىاؾ عدة هٍارات كتابية، ٌك
فبلتٍا، كالقدرة  هيارات الكتابة األولية: .1 كتتهثؿ في القدرة عمى المهس كهد اليد كهسؾ األشياء كا 

 عمى تهييز التشابً كاالختبلؼ بيف األشياء كالقدرة عمى استعهاؿ اليديف بكفاءة.
لى  هيارات الكتابة اليدوية: .2 كتتهثؿ بالقدرة عمى هسؾ أداة الكتابة )القمـ(، كتحريكً إلى األعمى كا 

القدرة عمى ىسخ الحركؼ، كىسخ الجهؿ كالكمهات، كالكتابة بتكصيؿ الحركؼ أسفؿ، كبشكؿ دائرم، ك 
 هع بعضٍا بعضان.
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كتتهثؿ في تهييز حركؼ التٍجئة، كتهييز الكمهات، كتهييز التشابً كاالختبلؼ هيارات التيجئة:  .3
تاج بيف الكمهات، كتهييز األصكات الهختمفة في الكمهة الكاحدة، كالربط بيف الصكت كالحرؼ، كاستى

 قكاعد لتٍجئة الكمهات، كاستعهاؿ الكمهات في كتابة اإلىشاء.
الترقيـ  اتجهؿ، كاستعهاؿ عبلهالجهؿ كأشباي الكتتهثؿ في كتابة هيارات التعبير الكتابي:  .4

سائؿ كاستعهاؿ الك هبلحظات ك الكاهمة، ككتابة الفقرات الكالقكاعد البسيطة لتركيب الجهؿ، ككتابة 
 .(2003)ككافحة،  ؿالكتابة ككسيمة لمتكاص

 العهميات الضرورية لمكتابة اليدوية:. 3

ي البصرم اإلدراكالكتابة اليدكية هٍارة هركبة تقـك عمى التكاهؿ كالتآزر العقمي الهعرفي ك  تعد
كالحركي، كالتي تتطمب أف تعهؿ ٌذي الىظـ هعان في تيزر كتزاهف كتتابع. كالعهميات الضركرية لمكتابة 

اة، كها ليدكيا  , ٌي:(2007)الزيات،  ذكٌر

 حسف استخداـ الكرقة كالقمـ. .1
 السهعي. اإلدراؾالبصرم ك  اإلدراؾ .2
 البصرم الحركي. اإلدراؾ .3
 التآزر بيف الحركات الكبيرة كالدقيقة. .4
 هٍارات التتابع. .5
 سبلهة كسرعة االسترجاع كالتذكر. .6
 هعرفة الحركؼ بيشكالٍا كحركاتٍا. .7
 الهىكسر، الدائرة، غمؽ الخطكط(.)الهستقيـ، الهائؿ،  اتقاف الخطكط .8
 تتبع الخطكط كالىسخ. .9

 كصؿ الحركؼ. .10
 التقكيـ الذاتي. .11
  العددية )هٍارة كتابة األعداد(..12
 الكتابة لمهرحمة األساسية الدنيا:.6

ال يخفى عمى أحد أٌهية الهرحمة األساسية الدىيا كحساسيتٍا في العهمية التربية كالتعميهية ففيٍا يتـ 
ي هرحمة التيسيس لها بعدٌا فيٍا يتعمـ الطفؿ هبادئ القراءة كالكتابة  تشكيؿ األفكار كالهفاٌيـ ٌك

سيجتاز االختبارات كيتفاعؿ هع كالتي فيها بعد سيعتهد عميٍا لقراءة ككتابة جهيع الهكاد الدراسية كبٍا 
 أحداث الحياة اليكهية هدل الحياة. 

( هجهكعة هف الهٍارات اإلهبلئية لكؿ صؼ هف صفكؼ الهرحمة األساسية 2014) كذكر صكهاف
 الدىيا هف األكؿ حتى الرابع:
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 كتابة كمهات بسيطة.،  كتابة الحركؼ التي درسٍا التبلهيذ في ىٍاية كؿ كحدةالصف األول:  -
     كتابة كمهات فيٍا حركؼ هتشابٍة  رسـ كمهات كجهؿ تتضهف بعض القضايا هثؿ:ف الثاني: الص -

، التاء الهربكطة كالٍاء ،التاء الهبسكطة كالتاء الهربكطة، البلـ الشهسية كالبلـ القهرية، في الىطؽ
 )الحرؼ الهضعؼ(. الشدة

ٌهزة القطع كألؼ الكصؿ، الىكف  رسـ كمهات كجهؿ تتضهف بعض القضايا اةتية:الصف الثالث:  -
  .كالتىكيف، الٍهزة في أكؿ الكمهة

 الٍهزة الهتكسطة عمى األلؼ كالكاك كالىبرة، دكف التعرض لمقاعدة اإلهبلئية. الصف الرابع: -
 الحركؼ التي تكتب كال تمفظ: عادكا-الحركؼ التي تمفظ كال تكتب: ٌذا، لكف ،الٍهزة الهتطرفة

 التعمم اإللكتروني:الهحور الثالث:  3.1.2

 حاسكب شبكاتً هف الحديثة االتصاؿ آليات باستخداـ التعميـ ( بيى52ً: 2010ربيعي، ) كيعرفً
 كأقؿ كقت لمهتعمـ بيقصر الهعمكهة إيصاؿ في أىكاعٍا بجهيع التقىية استخداـ أم ،الهتعددة ككسائطً

 .الهتعمهيف أداء كتقييـ ،كضبطٍا التعميهية، العهمية إدارة هف تهكف كبصكرة فائدة كأكبر جٍد
 أىهية التعمم االلكتروني: .1

ترجع أٌهية التعمـ االلكتركىي في العهمية التعميهية هف تطبيقات البحكث كالدراسات التي أكدت  
 ( Pane, 2004ت  Koory, 2003ت So,2006) راسةد :كفعاليتً كهف ٌذي الدراسات ٌهيتًأ

االيجابي عمى التحصيؿ في هجهكعات التعمـ االلكتركىي كاكتساب كالتي أظٍرت ىتائجٍا التيثير 
 بعض الهٍارات الهعرفية العميا كاألداء الهٍارم كهستكل الرضا كاالتجاي ىحك التعمـ االلكتركىي.

بعض فكائد التعمـ االلكتركىي كالتي تكسبً أٌهية كبيرة في  إلى(2005)الهكسى كالهبارؾ أشارك 
ي:  عهمية التعميـ، ٌك

 اإلحساس بالهساكاة:. .1
  .االستفادة القصكل هف الزهف .2
  .االستهرارية في الكصكؿ إلى الهىٍاج .3
 .إهكاىية تحكير طريقة التدريس .4
 .تكفر الهىاٌج طكاؿ اليكـ كفي كؿ أياـ األسبكع .5
 .زيادة إهكاىية االتصاؿ بيف الطمبة فيها بيىٍـ، كبيف الطمبة كالهدرسة  .6
  .سٍكلة الكصكؿ إلى الهدرس .7
 .سٍكلة كتعدد طرؽ تقييـ تطكر الطالب .8
  .عدـ االعتهاد عمى الحضكر الفعمي .9
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  .الهساعدة اإلضافية عمى التكرار .10
 .الهساٌهة في كجٍات الىظر الهختمفة لمطمبة .11
  .هبلئهة هختمؼ أساليب التعميـ .12

 ههيزات التعمم اإللكتروني: .2

ي: 2005) الهكسى كالهبارؾ أشار  ( أف ٌىاؾ العديد هف الههيزات لمتعمـ اإللكتركىي، ٌك
تيراعي الفركؽ الفردية بيف  في بيئة التعمـ اإللكتركىي بحيث: تىكع أساليب التدريس كالتقييـ التنوع .1

 الطمبة.
: يسٍـ التعمـ اإللكتركىي في تقميؿ التكمفة لمعهمية التعميهية عف طريؽ إعادة استخداـ الجودة .2

 التعميهي.الهحتكل 
 : تكفر بيئات التعمـ اإللكتركىي هركىة كبيرة عف طريؽ تكفير تعميـ هرف كهفتكح.الهرونة .3
التعاكىي، كبذلؾ تىقؿ بيئة  ي إيجاد بيئة تزيد هف فرص التعمـ: ييسٍـ التعمـ اإللكتركىي فالتعاونية .4

 الهدرسة إلى بيئة أكثر كاقعية كتبعدٌا عف البيئة الهصطىعة.
: هراعاة تىكع أىهاط التعمـ بيف الطمبة، تهكيف الطالب هف القياـ بدكر أكثر ت الطالبتمبية احتياجا .5

، تسٍيؿ عهمية تفاعؿ الطمبة هع بعضٍـ البعض كهع الهصادر احة الهجاؿ لمتعميـ الىشط إيجابية، إت
لمطمبة ، إتاحة الفرصة ًاألخرل، الهركىة في الزهاف كالهكاف كالهصادر كأساليب التعمـ كاستراتيجيات

ي التعاهؿ هع ، كتطكير هٍارات الطمبة فالهصادر في أىشطة التعميـ كالتعمـلتكظيؼ العديد هف 
 الطمبة لتحهؿ هسؤكلية التعميـ.التقىية، تشجيع 

 : ييتيكالبرهجيات الجيدة يجب أف تتصؼ بها 
 اإلثارة كالجاذبية عف طريؽ األلكاف كاألصكات. -
 االٌتهاـ بيساليب التغذية الراجعة. -
 ر إجراءات التعمـ لئلتقاف.تكف -
 تفاعؿ الهتعمـ هع الهادة التعميهية.زيادة  -
 تكفر فرصة تعميهية لمطالب لههارسة األفكار التعميهية الجيدة. -
 .(2001)إسهاعيؿ،  هىخفضالالتحصيؿ  هف ذكمتعد ذات كفاءة عالية في تعميـ الطمبة  -

 الهحوسب: التفاعمي هفيوم البرناهج .3

التي يتـ إعدادٌا كبرهجتٍا بكاسطة الحاسكب  التعميهيةالهحكسب عمى أىً "الهكاد   البرىاهجييعٌرؼ  
( الهبىية عمى هبدأ االستجابة كالتعزيز، سىكرإعدادٌا عمى ىظرية ) عهميةهف أجؿ تعمهٍا، كتعتهد 

ـ أك يجابي هف قبؿ الهعمحيث تركز ٌذي الىظرية عمى االستجابة الهستحبة هف الهتعمـ بتعزيز إ
 (.451: 2005يمة، م)الح الحاسكب"
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ك "كحدة تعم ة هصههة بطريقة هترابطة كهتضهىة: هجهكعة هف الخبرات كاألىشطة كالكسائؿ يهيٌك
ك "هجهكعة هف األىشطة  ،(75: 2000)عفاىة،  التقكيـ الهتىكعة" كأساليب التدريس كأساليب ٌك

التي يقكـ بٍا الطالب تحت إشراؼ كتكجيً الهعمـ، كتعهؿ ٌذي األىشطة عمى  العهميةكالههارسات 
ـ السمي التفكيرإكساب الخبرات كالهعمكهات كالهفاٌيـ كاالتجاٌات، التي هف شيىٍا تدريبً عمى أساليب 

 (.93: 2003)الىاشؼ،  كتشاؼ"كاال عمى البحثكحؿ الهشكبلت التي تحثً 

 كتعريفات أخرل، تمخص الباحثة أٌـ ها جاء فيٍا:كباستقراء التعريفات السابقة 

تتفؽ التعريفات عمى أف البرىاهج الهحكسب عبارة عف كحدة أك حدات دراسية هصههة بشكؿ  -
 هىطقي.

 تتضهف الكحدات الدراسية أٌدافان هعيىة يىبغي تحقيقٍا. -
 .ج أىشطة تتكاهؿ هع هحتكاييتضهف البرىاه -
 كالتعزيز.يعتهد البرىاهج عمى هبدأ االستجابة  -
 التعميهية: نهاط البراهجأ .4

إف استخداـ الحاسكب في التعميـ يضفي فاعمية عاليةت بالتالي ال بد هف تكافر برهجيات تعميهية ذات 
كتختمؼ الفترات   جكدة تربكية هتهيزة تتىاسب هع حجـ االستثهارات الفىية كالهادية الهرافقة لٍا.

ىاؾ أىهاط هف ٌذي  الزهىية الهستثهرة في إعداد البراهج التعميهية حسب ىكع كىهط ذلؾ البرىاهج، ٌك
البراهج تيخذ كقتنا أقؿ هف ذلؾ، حسب طبيعة الهادة كهدل ككيفية تفريع البرىاهج، ككذلؾ حسب 

كفيها يمي عرض لبعض ٌذي األٌداؼ الهتكخاة هف ذلؾ الجزء هف الهادة أك هف الكحدة التعميهية، 
، حؿ الهشكمة، الهحاكاة، التدريب الكتساب الهٍارة، ك التعميـ الخاص الهتفاعؿ)األىهاط كاألشكاؿ: 

، التشخيص كالعبلج، التيٌيؿ لبلهتحاىات العاهة، األلعاب التعميهية، االستقصاء كاسترجاع الهعمكهات
 .(2008 كهىيزؿ، اه، كعبد الجابرم،) اإلعداد كالتدريب لهٍف هعيىة

 :ـ إلىيهكف تصىيؼ براهج الحاسكب الهستخدهة في التعميك 

الدراسية، كقد صههت بعض البراهج  راهج داخؿ الصفكؼكتستخدـ ٌذي الب :التعميهيةالبراهج  .أ 
كبراهج  التعميهيةالهٍارات الهختمفة، كهف أهثمتٍا براهج التدريب، كبراهج األلعاب  خصيصان لتدريس

 الهحاكاة كبراهج حؿ الهشكبلت.
بالرغـ هف أف ٌذي البراهج ال تصهـ في األساس لمطالب، بؿ ألغراض  براهج التطبيقات:.ب 

، حيث يهكف الدراسية داخؿ الصفكؼ عاهة، إال أىٍا تعد أكثر أىكاع البراهج حظان في تطبيقاتٍا
 الهختمفة. الدراسيةكعات الهكض  استخداهٍا بفاعمية كيداة لحؿ الهشكبلت، أك لتكضيح

لقد حدث تطكر كبير في هجاؿ تطبيقات الصكت كالصكرة الثابتة  براهج الوسائط الهتعددة:.ج 
، بؿ تـ  الهعمهيفكالهتحركة الهدارة بالحاسكب، كهساعدة  في عهمية عرض الىصكص كالرسـك
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الهدعهة بالهؤثرات الصكتية، ككها أهكف التحدث بكاسطة  ٌاتاستخداهٍا في هشاٌدة عركض الفيديك 
ا الحاسكب.  الحاسكب كتسجيؿ ٌذي الهحادثات، كسهاع التكجيٍات التي يصدٌر

دارة الطالب"، أم أف  خدهة الهعمم: براهج.د  تسهى ٌذي البراهج "ببراهج الفائدة، أك الخدهة لمهعمـ كا 
هاؿ االعتيادية لً هف عهؿ كتصحيح االختبارات، ٌذي البراهج تقكـ بهساعدة الهعمـ في إىجاز األع

كالخزىدار  )عفاىة، أىشطة الطبلب، كهراجعة األعهاؿ اليكهية كتىظيـ، الدراسيةكاعداد خطتً 
 .(2005كالكحمكت، 

 ة:يهيالتعم وانتاج البراهججب هراعاتيا عند تصهيم يالهعايير العاهة التي  .5

 :ةيهيالتعم البراهججب هراعاتٍا عىد تصهيـ كاىتاج يد الهعايير العاهة التي يهكف تحدي

الهطمكب برهجتٍا هف خبلؿ الحاسكب، حتى يسٍؿ عمى الهبرهج برهجتٍا  التعميهيةد الهادة يتحد .1
 .الدراسيةبإحدل لغات البرهجة كفقان لطبيعة الهادة 

البرهجية د عىكاف الدرس: يجب تحديد عىكاف الدرس الهطمكب برهجتً كطباعتً في بداية يتحد .2
 التعميهية.

كاضحان كهصكغان صياغة جيدة،  التعميهية ( هف البراهججب أف يككف الٍدؼ )األٌداؼيالٍدؼ:  .3
 كباإلهكاف قياسً.

التعميهية هىاسبان  هحتكل البراهج التعميهية لهستكل التعمـ: يىبغي أف يككف اهجهىاسبة هحتكل البر  .4
 .(2005)عفاىة،  لهستكل الهتعمـ

قبؿ تعرضً إلى تعمـ  األساسيةالقبمية: يجب التيكيد عمى تعمـ الهٍارات القبمية تعمـ الهٍارات  .5
 هٍارات كهفاٌيـ جديدة.

التفاعؿ: يجب أف تمعب البرهجية التعميهية دكرنا أساسيان في تفعيؿ دكر الطالب، كذلؾ عف طريؽ  .6
 هثيرات تعميهية.، تستخدـ بكصفٍا كأهثمةتحتكم عمى تدريبات بحيث ة يهيهادة تعمالتقديـ 

 البراهجالتعميهية: يىبغي أف تترؾ بعض الحرية لمهتعمـ لمتحكـ في هحتكيات  تحكـ الهتعمـ بالبراهج .7
 التعميهية.

 الهتحركة كالصكت. ؿ استخداـ الرسكـ كالخطكطجذب اىتباي الهتعمـ: كذلؾ هف خبل .8
عدد كاؼو هف األهثمة الهتىكعة  في البرىاهج التعميهية األهثمة كتىكعٍا ككفايتٍا: يىبغي أف يتكفر .9

 .إلى التشعب الصعب إضافةالتدرج هف السٍؿ إلى ب التي تتهيز
بيسمكب شيؽ لمطمبة، بعيدان عف  يالتعميه أف يصاغ البرىاهج البعد عف الرتابة الههمة: يجب .10

 .(2004 عيادات،)التكرارات كالحشك المغكم
بعد  العمهيةكفاية التدريبات كتىكعٍا: يجب أف يتكفر لمهتعمـ تدريبات كافية كهتىكعة عف الهادة  .11

 كاألهثمة. التعميهيةعرض األٌداؼ كالهادة 
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ي إحدل الشركط  .12 الجيدة  يالتعميه أف تتكفر في البرىاهج التي يجب األساسيةالتغذية الراجعة: ٌك
 كبصكرة سريعة بعد استجابة الهتعمـ.

التغذية الراجعة لمهتعمهيف كتىكعً لٍـ، سكاء  التعميهية الجيدةتىكع التغذية الراجعة: تقدـ البرهجية  .13
 أكاف ذلؾ بالعبلهات، أك بالهكسيقى، الصكر أك باأللفاظ.

 استجابتً.كفؽ الجيدة تكفير الهساعدة لمهتعمـ  التعميهية البراهج الهساعدة الهىاسبة: هف ههيزات .14
 قبؿ البراهج لخطي ىفسً كبعد تكفير الهساعدة لً هفالهىاسب: في حاؿ تكرار اكالعبلج  التشخيص .15

التعميهية بتشخيص ىقاط الضعؼ عىد الهتعمـ، كتقديـ العبلج  اهجالتعميهية، يجب أف تقكـ البر 
 .(2005)عفاىة،  الهىاسب لً لهعرفة الصكاب

لقياس ها تعمهً الهتعمـ كها حققً االختبار الهىاسب: يىبغي أف يتكفر اختبار في ىٍاية كؿ جزء،  .16
 هف أٌداؼ.

 هع الهىٍج. التعميهيةتكاهؿ استخداـ الكسائط  .17
، كذلؾ هف خبلؿ التركيز عمى الهٍـ هف التعميهيةاالبتعاد عف الشكمية في استخداـ الكسائط  .18

ا في تكضيح الهعاىي لمهتعمهيف.  الهعمكهات، كتكضيح الغرض هف استخداهٍا، كدكٌر
ا بدقة كعىاية هتصمة بالهكضكع.عدـ ازدحاـ الد .19  رس بالكسائط، كيجب اختياٌر

عمى األخذ بٍذي الهعايير، كذلؾ التفاعمي الهحكسب  كقد حرصت الباحثة في بىاء كتصهيـ البرىاهج 
 .(2004 عيادات،) لتحقيؽ أكبر قدر هف االستفادة هف البرىاهج التفاعمي الهحكسب

 التعمم االلكتروني:التجربة الفمسطينية في استخدام  .6

(، كرغـ ظركؼ االحتبلؿ إال أف التجربة كاىت 1984)ت البداية في الهدارس الخاصة عاـكاى
ىتائجٍا هشجعة، ككاف غرض الهدارس الخاصة استخداـ الحاسكب هادة قائهة بحد ذاتٍا. أها في 

هاد عمى التجربة (، كذلؾ باالعت1997-1996) د كاىت البداية في العاـ الدراسيالتعميـ العاـ فق
( تـ كضع الخطكط العريضة لتدريس هٍارات الحاسكب في الصفكؼ 2000) ةكفي سى، األردىية
( تـ إدراج كحدات عف الحاسكب في كتاب 2002) ع(، كفي سىة)السابع، الثاهف، التاس األساسية

 التكىكلكجيا لمصؼ السادس األساسي. 

مسطيىية قد بدأت هتيخرة، كرغـ الهعكقات التي ( أىً رغـ أف التجربة الف2001) كذكر السرطاكم
كأهىية( إال أىٍا سجمت ىجاحان همحكظان في ٌذا  –اقتصادية  –تحيط بالتجربة الفمسطيىية )سياسية 

الهجاؿ، بؿ إىٍا تعتبر هف التجارب الرائدة في الهىطقة. كقد أجريت العديد هف الدراسات الكصفية 
دل تقبمٍا لتطبيؽ التعمـ اإللكتركىي، ككذلؾ العديد هف الدراسات لدراسة كاقع الهدارس الفمسطيىية كه

التجريبية، التي ٌدفت فحص إهكاىية تطبيؽ التعمـ االلكتركىي في الهدرسة الفمسطيىية، كهدل تقبؿ 
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كظؼ التعمـ كتعتبر الدراسة الحالية استهراران لسمسمة الدراسات التي ت  الطمبة لمتعمـ اإللكتركىي.
 .الىهائية بشكؿ خاص صعكبات التعمـ هف ذكمبشكؿ عاـ، كتدريس  ي التدريسااللكتركىي ف

( بدأت فكرة حكسبة التعميـ في هدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة في العاـ 2008كفي عاـ )
ـ، حيث طبقت في خهس هدارس في هىطقة غرب غزة التعميهية، كقد استٍدفت طبلب 2008
الدىيا األكثر ضعفان كالذيف لـ يتهكىكا هف اجتياز اهتحاف ىٍاية الفصؿ الثاىي لمعاـ  األساسيةالهرحمة 
، كذلؾ هف خبلؿ تقىيات هبتكرة كاأللعاب كاألىشطة التعميهية الهحكسبة، (ـ2008/2007)الدراسي 

كقد أعطت تمؾ التجربة الهبدئية هؤشرات إيجابية حدت بالهسئكليف إلى هكاصمة الفكرة كتكسيعٍا 
كشعبة كاحدة  ( هدرسة هف هدارس القطاع بكاقع خهس هدارس هف كؿ هىطقة تعميهية،30تشهؿ )ل

 (.2013، هف كؿ هدرسة )الشيخ

( قررت إدارة ككالة الغكث الدكلية تكسيع الهبادرة لتشهؿ الصؼ الثاىي األساسي 2009كفي عاـ )
حبت تطبيؽ الفكرة في الفصؿ هع األخذ بعيف االعتبار كضع حمكؿ هبلئهة لجهيع السمبيات التي صا

خاصة بعد تحسف الىتائج الهترتبة عف تطبيؽ ذلؾ البرىاهج هقارىة  (2009)الثاىي هف العاـ الدراسي 
تـ زيادة عدد الشعب الهشاركة في الصفيف األكؿ كالثاىي  كقد، بىتائج الهرحمة التجريبية

ة تدريب لجهيع الهعمهيف الجدد هدرسة ابتدائية هع تكفير فرص (91)شعبة دراسية في (125)لتشهؿ
الهشاركيف في البرىاهج. كبعد ذلؾ تـ زيادة عدد الهدارس كالشعب الهشاركة في البرىاهج هف خبلؿ 

( هدرسة لتطبيؽ برىاهج التعميـ 90( شعبة دراسية ضهف في )150تكسيع الهبادرة لتشهؿ )
هبادرة التعميـ التفاعمي -ة)ككالة الغكث الدكلي (2010/2011)الهحكسب، خبلؿ العاـ الدراسي 

 (.2011الهحكسب، 

كأٌداؼ برىاهج التعميـ التفاعمي الذم اعتهدتً دائرة التعميـ كيسمكب هساىد في هدارسٍا عمى الىحك 
 (2012التالي: )الحسىات، 

( الذيف ٌـ عرضة لمرسكب لمحصكؿ 3 – 1إعطاء الفرصة لمطمبة هف الهرحمة االبتدائية الدىيا ) -
 الرياضيات.ك ميهة في المغة العربية عمى أساسيات س

ت ( هف خبلؿ هىحٍـ فرصة اكتساب هٍارا9 – 4الكقاية هف فشؿ تمؾ الفئة في الصفكؼ العميا ) -
 األلعاب التعميهية الهحكسبة. المغة العربية الرياضيات بكاسطة

الهؤسسات الهستٍدفةت هف خبلؿ دهج  التكىكلكجيا في التعميـ داخؿ هكاكبة التطكر العمهي لمفئة  -
 التربكية.

  دور الهعمم في ظل تكنولوجيا الهعموهات: .7

( أف دكر الهعمـ في ظؿ تكىكلكجيا الهعمكهات كاالتصاالت يرتبط بيربعة 2011اقطيط )يرل  
 :هجاالت كاسعة ٌي
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 .تصهيـ التعميـ .1
 .تكظيؼ التكىكلكجيا .2
 .الطمبة تشجيع اىسجاـ كتفاعؿ .3
 .ـ الذاتي لمطمبةتىهية التعم .4

اىتشار الحاسكب التعميهي ال بد أف يتزكد الهعمـ بهٍارات الهصهـ التعميهي لكي يتسىى لً  كفي ظؿ
د بهٍارات التصهيـ  ذا يتطمب تدريب الهعمهيف عمى التزكُّ تصهيـ الهادة التي يدرمسٍا كيىظهٍا ٌك

ـ عف بعد التعميهي ليكاكبكا العالـ الهتطكر الذم يعيشكف فيً كيقع عمى عاتؽ الهعمـ تصهيـ التعمي
خراجً كتىظيهً كاإللهاـ بكؿ ها ٌك جديد في عالـ اإلىترىت خاصة في هجاؿ تصهيـ الهكاقع  كا 

 .كالصفحات كالكسائط الهتعددة

 

 الدراسات السابقة 2.2

القراءة كالكتابة  تيىاهج تفاعمي هحسكب في تحسيف هٍار ٌدفت الدراسة إلى تقصي أثر فاعمية بر 
صعكبات التعمـ الىهائية في الهرحمة األساسية الدىيا، كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة  هف ذكملدل الطمبة 

ا في إعداد اإلطار ه، لبلستفادة هىٍات السابقة كاألدب التربكماستعرضت الباحثة العديد هف الدراس
عداد البرىاهج عداد أدكات الدراسة كتفسير ىتائجحاله التفاعمي الىظرم لمدراسة، كا  ٍا. كسب الهقترح، كا 

كبعد هراجعة الدراسات السابقة الهتعمقة بهكضكع الدراسة، كهف خبلؿ هتابعة كاستعراض الباحثة لٍذي 
الدراسات، كتسٍيبلن لعرض ىتائج ٌذي الدراسة فإف الباحثة صىفتٍا حسب عبلقتٍا الهباشرة بهتغيرات 

 الدراسة كذلؾ إلى هحكريف فقط، ٌها: 
 القراءة كالكتابة . تيفي تىهية هٍار ـ االلكتركىي كتطبيقاتً دراسات تىاكلت التعم:  الهحور األول

 كاستراتيجيات عبلجٍا. التعمـ: دراسات تىاكلت صعكبات  الهحور الثاني

نهية هيارات القراءة في تالهحور األول : دراسات تناولت التعمم االلكتروني وتطبيقاتو  1.2.2
 والكتابة.

الدراسات السابقة التي ارتبطت بشكؿ هباشر بالدراسة  الهحكر عمى تىاكؿٌذا حرصت الباحثة في 
تً في هكضكعات الحالية، كعميً تـ استبعاد الدراسات التي تىاكلت التعٌمـ االلكتركىي أك أحد تطبيقا

لتعٌمـ االلكتركىي في القراءة كالكتابة، كأبقت عمى الدراسات الهرتبطة بتطبيقات ا تيبحثية غير هٍار 
ة كالكتابة، كذلؾ لتحقؽ الباحثة أكبر قدر ههكف هف االستفادة الهباشرة هف ٌذي القراء يتتىهية هٍار 

 الدراسات في إجراءات الدراسة الحالية، كفيها يمي عرض لٍذي الدراسة هرتبة تىازليان.

 (Wilkes,Macaruso,Kazakoff,&Albert,2016)كألبرت  ككازكككؼ هاكاركسكلكس ك دراسة 



41 
 

 فاعمية التعميـ الهدهج عمى تعميـ الفٍـ القرائي لدم طبلب الصؼ الثاىيلى استقصاء إ التي ٌدفت 
استخدـ الباحثاف الهىٍج التجريبي ك  ،االبتدائي في كالية كاليفكرىيا بالكاليات الهتحدة االهريكية

كقد تـ تطبيؽ التجربة في الفصؿ الثاىي لمعاـ  ،باستخداـ صفيف هف صفكؼ الصؼ الثاىي االبتدائي
كأظٍرت ىتائج  ،كقاـ الباحثاف بعهؿ تكافؤ لمهجهكعتيف التجريبية كالضابطة ،(2015)الدراسي 

الدراسة الى أف ٌىاؾ تحسف همحكظ لمطبلب في الهجهكعة التجريبية الذيف قاهكا باستخداـ التعمـ 
كصت الدراسة باستخداـ التعمـ الهدهج في التعميـ بشكؿ عاـ كفي تدريس القراءة بشكؿ أك  ،الهدهج
 خاص.

لى اكتشاؼ فاعمية التدريس باستخداـ ٌدفت إ ( (Sardegn, 2016ىاجفي حيف أف دراسة سردي
هف  ( هعمهان 32كقد استخدهت الدراسة ) ،االبتدائية لتىهية القراءة في تايكاف الحاسكب في الهدارس

الهرحمة االبتدائية كعيىة لمدراسة ألخذ هبلحظاتٍـ كآرائٍـ حكؿ فاعمية التدريس باستخداـ الحاسكب 
ف الهعمهكف يفضمكف استخداـ الحاسكب في ت الدراسة إلى أكقد اشار  ،حمة االبتدائيةر في هدراس اله
لى إكصت الدراسة كأ ،ف ٌىاؾ عكاهؿ فردية كتدريسية تعيؽ استخداهٍـ لمحاسكبأال إتدريس القراءة 

جراء تدريب لمهعمهيف عمى كيفية التغمب عمى الصعكبات في استخداـ الحاسكب لتدريس إضركرة 
  القراءة. 

القراءة التحقؽ هف برىاهج هشركع في  ىٌدفت إل (Schramm, 2016)كفي دراسة قاهت بٍا سشراـ 
االبتدائية هف ذكم االعاقة في كالية لتدريس هٍارة فؾ الشيفرة في القراءة لدم طبلب الهرحمة 

كقد  ،ثر برىاهج حاسكبي لتىهية هٍارة القراءةأتقييـ  ىلكأيضا إ ،ىيكجيرسي بالكاليات الهتحدة االهريكية
استخدهت  ،شارؾ في تمؾ التجربة ثبلثة هف طبلب الصؼ الثاىي هف ذكم االحتياجات الخاصة

( دقيقة باستخداـ التعميـ 20هف خبلؿ هشاركتٍـ لهدة )الباحثة الهىٍج التجريبي عمى الطبلب الثبلثة 
كجكد تقدـ في هستكيات  ىلإشارت ىتائج الدراسة أ ، كقد( دركس5كتضهىت الدراسة ) ،الهحكسب

كبر أكأكصت الدراسة باستخداـ عدد أكبر لمعيىة ككقت ، الطبلب في القراءة كخاصة هٍارة فؾ الشيفرة
دة الهعمـ في تدريس هٍارات القراءة لمطبلب هف ذكم هف خبلؿ تطبيؽ برىاهج هحكسب بهساع

 .صعكبات التعمـ

دفت دراسة أبك جزر ) ( إلى تقصي أثر تكظيؼ القصائد الرقهية التفاعمية في تىهية هٍارات 2016ٌك
كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي  ،تحميؿ الىصكص األدبية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة

( طالبة هف هدرسة األكقاؼ الشرعية لمبىات بغزة. 63كتككىت عيىة الدراسة هف ) ،ذك الهجهكعتيف
ككشفت الىتائج عف فاعمية  ،كتككىت أدكات الدراسة هف اختبار هٍارات تحميؿ الىصكص األدبية

لبات الهجهكعة القصائد الرقهية التفاعمية في تىهية هٍارات تحميؿ الىصكص األدبية لدل طا
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الدراسة بتدعيـ تدريس المغة العربية، كخاصة الىصكص األدبية بالقصائد الرقهية  التجريبية، كأكصت
 التفاعمية.

 &,Schechter, Macaruso, Kazakoff)كرككازكككؼ كبرك  كهاكاركسكر تكٌ سكقاـ كبلو هف  

Brookr, 2015)  اكتشاؼ فاعمية طريقة التعميـ الهدهج لتدريس هٍارات الفٍـ  ىلٌدفت إ بدراسة
القرائي لدم الطبلب الذيف يعاىكف هف اكضاع اقتصادية كاجتهاعية هتدىية في الصؼ األكؿ كالثاىي 

اتبعت  ،االبتدائي في هادة المغة اإلىجميزية في كالية هاساتشكستس في الكاليات الهتحدة األهريكية
ضابطة اشتهمت ك  ،ان ( طالب47الدراسة الهىٍج التجريبي باستخداـ هجهكعتيف تجريبية كاشتهمت عمى)

طبلب الهجهكعة التجريبية، حيث قدر  ىكقد تـ استخداـ طريقة التعميـ الهدهج عم ان،( طالب41) ىعم
( 85برهجة التعمـ الهدهج ) ىعدد الهرات الذم قاـ الطبلب في الهجهكعة التجريبية بالدخكؿ فيٍا ال

لهدهج لذم الطبلب الذيف يعاىكف أف ٌىاؾ فاعمية لطريقة التعمـ ا ىكتكصمت الدراسة إل ،هرة أسبكعيا
عدد أكبر  ىأكصت الدراسة بإجراء دراسات أكبر تشهؿ عمك  ،هف أكضاع اجتهاعية كاقتصادية هتدىية

 هف الطبلب. 

ػؼ برىػاهج قػائـ عمػى الكسػائط ية تكظي( بٍدؼ التعٌرؼ عمى هػدل فاعم2015كجاءت دراسة ديب )
 الهٍارات القرائية لدل تبلهيذ الصؼ الثالث األساسيالهتعػددة فػي هعالجػة صعكبات تعمـ بعض 

ذة هػف تبلهذة يذان كتمهي( تمه60ىة الدراسة هػػػف )يبػي، كتكػكىت عي، كاتبعت الدراسة الهػىٍج التجر بغزة
الصؼ الثالث األساسي، كتهثمت أدكات الدراسة في اختبار تشخيصي، كاختبار هعرفػي يتضػهف 

كالتي تـ بىاء البرىاهج القائـ عمى  التشخيصيفػؽ بٍػا التبلهػذة فػي االختبػار الهٍارات القرائية التػي أخ
ككاىت أٌـ الىتائج تتهثؿ في  ،ئياقر الهبلحظة هصحكبة باختبار  الكسائط الهتعددة تبعا لٍا، كبطاقة

ة كدرجات أقراىٍـ في يبية التجر ذة الهجهكعف هتكسطي درجت تبلهبي إحصائيةة كجكد فركؽ ذات دالل
الح الهجهكعة ي لمهٍارات القرائية لصالهعرف ارضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبالهجهكعة ال

هف قبؿ الهعمهيف عمى تدريس الهٍارات القرائية في  التركيزكأكصت الدراسة بضركرة  ،ةيبيالتجر 
 الهراحؿ الدراسية الهختمفة.

الهتخصصيف بالمغة العربية  ( إلى هساعدة الطبلب2015شٍرير )ابف ك ىاكم، بىت  كسعت دراسة 
في تعمـ التعبيرات االصطبلحية العربية كفٍـ هعاىيٍا، كذلؾ عف طريؽ تصهيـ كحدات دراسية 

كهف أٌـ ٌذي الصعكبات عدـ فٍهٍـ  ،حاسكبية خاصة لتعميـ ٌذي التعبيرات االصطبلحية كتعمهٍا
هؿ هع بعض الىصكص العربية التعبيرات االصطبلحية، األهر الذم يؤدم إلى سكء الفٍـ، عىد التعا

كقد تككىت عيىة  ،اىتٍجت ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفي كالتحميمي التي تحتكم عمى تمؾ التعبيرات. 
( طالبان كطالبة هف الجاهعة اإلسبلهية العالهية بهاليزيا، الذيف درسكا هادة تطبيقات 40الدراسة هف )

ا إلى ىهكذج  ،حاسكبية في المغة كاألدب كقد استىد الباحثاف في تصهيـ الكحدات الدراسية كتطكيٌر
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(ADDIE اعتهادان عمى ىظرية التعمـ )ية، حيث صههت باستخداـ برىاهج باكر بكيىت، كبراهج اإلدراك
تكهيمية أخرل. ككشؼ الباحثاف ىتائج عديدة هف ٌذي الدراسة، كهف أٌهٍا: أف سبب عدـ فٍـ الطمبة 

صطبلحية كفٍـ هعاىيٍا يعكد إلى قمة قراءة الكتب العربية، كها أف ٌذي التعبيرات لـ لمتعبيرات اال
تدٌرس كهادة هحددة في الهساؽ الدراسي، كلـ ترد في الكتب الدراسية، األهر الذم جعمٍـ جاٌميف 

تعمـ  ف فيكأٌف البرىاهج كاف هقبكالن لدل الهتعمهي ،عمى استعهالٍا في التعبير ربكفبيٌهيتٍا كال يتد
التعبيرات االصطبلحية، كأكصت الدراسة بتصهيـ براهج كتقىيات إلكتركىية كحاسكبية أخرل لتعمـ 

 التعبيرات االصطبلحية.

ي أثر استخداـ استراتيجية هقترحة لتكظيؼ برىاهج ص( دراسة ٌدفت تق2015ت أبك ضباع )كأجر 
تىهية التعبير الكتابي لدل تبلهيذ  ً ككالً الغكث الدكلية( فيقالتعمـ التفاعمي الهحكسب )الذم تطب

كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف  ،كهيكلٍـ ىحكي بغزة الصؼ الثالث األساسي
( طالبان كطالبة، كتـ تقسيهٍا إلى هجهكعتيف 60كتككىت عيىة الدراسة هف ) ،التجريبية كالضابطة

قائهة هٍارات التعبير الكتابي، كاختبار كتهثمت أدكات الدراسة في  ،هتساكيتيف تجريبية كضابطة
كقد أشارت ىتائج التحميؿ اإلحصائي لمبياىات  ،لمتعبير الكتابي، كهقياس الهيكؿ ىحك التعبير الكتابي

إلى فعالية االستراتيجيات الهستخدهة في تىهية التعبير الكتابي، كالهيكؿ ىحك التعبير الكتابي لدل 
أكصت الدراسة بضركرة التركيز عمى هٍارات التعبير الكتابي في في الهجهكعة التجريبية، ك  الطمبة

 . هختمؼ الهراحؿ الدراسية، كتكعية الهعمهيف ألٌهية التعمـ التفاعمي

ؼ كسكزاف قاهت ريجافك    (Regan, Berkele, Hughe& Suzanne,2014)كبيركؿ ٌك

القرائي لدم طبلب ف تيثير التدريس بطريقة الحاسكب عمى الفٍـ إلى الكشؼ عبدراسة ٌدفت 
الهرحمة االبتدائية هف ذكم االحتياجات الخاصة في الهدراس الحككهية في هىطقة الساحؿ الشرقي 

  الباحثة طريقة الهسبار الهتعددة عمى عيىة هف قكاهٍا تكاستخده ،في الكاليات الهتحدة األهريكية

( حصص 5لهدرسة بكاقع )كقد تـ تدريس الطبلب في هكتبة ا ،هف عرقيات هختمفة ان ( طالب578)
كذلؾ باستخداـ جٍاز البتكب لكؿ طالب، حيث تـ برهجة ذلؾ الجٍاز ألغراض  ،هدرسية اسبكعيان 

ىاؾ بعضٍـ يحتاجكف  إلىتكصمت الدراسة قد ك ، التجربة أف ٌىاؾ طبلب يتقىكف الدراسة بهفردٌـ ٌك
الدراسة بيف ٌىاؾ العديد هف كأكصت ، جؿ الفٍـ القرائيأتدخؿ هف الهعمـ بشكؿ هباشر هف  ىإل

ـ في فٍهٍـ القرائي.  إلى الطبلب ههف يحتاجكف  العديد هف التدخبلت هف قبؿ هدرسيف لكي يساعدٌك

لى إٌدفت ( كالتي (Martin, Elfreth, & Feng, 2014 كالفرث كفىج كفي دراسة قاـ بٍا هارتف 
في طبلب الصؼ الثاىي االبتدائي  هعرفة تيثير برىاهج هحكسب عمى هٍارة الطبلقة في القراءة بيف

كقد استخدـ الباحث  ،استخداـ الهىٍج شبً التجريبيجكرجيا في الكاليات الهتحدة االهريكية، حيث 
( 4كاستهرت الدراسة لهدة ) ،( طالب20( طالب كعيىة ضابطة هف )20عيىة قصدية تجريبية هف )
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ذا يعىى  ،كاضحة لصالح الهجهكعة التجريبية كأظٍرت ىتائج الدراسة أف ٌىاؾ فركقان  ،أسابيع ف أٌك
كأكصت الدراسة باستخداـ عيىة اكبر  ،ٌىاؾ فاعمية لمبراهج الهحكسبة في تعميـ الطبلقة في القراءة

 لمدراسة. 

تحديد فاعمية استخداـ الحاسكب في تطكير هٍارات  ٌدفت إلى دراسة (Taher, 2013) حاْش لأجر 
كاستخدهت الدراسة الهىٍج  ،اىدكىيسياالهرحمة االبتدائية في هديىة ريك في الفٍـ القرائي بيف تبلهيذ 

ههف أتهكا تعميـ ها قبؿ  ان ( طالب28لى )إ(، هقسهيف 42باستخداـ هجتهع دراسة بمغ ) ،شبً التجريبي
ف الطبلب  ألى إكأظٍرت ىتائج الدراسة  ،ههف لـ يتهكا التعميـ ها قبؿ الهدرسة ان ( طالب14الهدرسة ك )

ههف لـ يتهكا التعميـ ها قبؿ الهدرسة لديٍـ تطكرا كاضحا في اكتساب هٍارات القراءة عف ىظرائٍـ 
لى ضركرة تبىى الحككهة الستخداـ إكصت الدراسة أك  ،ههف قد اتهكا هرحمة التعميـ ها قبؿ الهدرسة

 ب. لً هف أثر في تطكير الفٍـ القرائي لدم الطبل الحكاسيب في الهدراس االبتدائية لها

دراسة هختمفة كتعتبر دراسة تحميمية لعدة ب  (Cheung  & Robert, 2013)قاـ شيكىج كركبرت
دراسات سابقة، عف فاعمية تطبيقات تكىكلكجيا التعميـ في تطكير التحصيؿ القرائي لمطبلب الذيف 

كتككىت  ،األساسي لى الصؼ السادسإ األساسيكؿ يعاىكف هف صعكبات في القراءة هف الصؼ األ
ثر تطبيقات تكىكلكجيا التعميـ عمى أ( هف الدراسات التي اجريت عمى تحديد 20الدراسة الحالية هف )

حيث قاـ الباحث بتحميؿ تمؾ  ،( طالب7.000الفٍـ القرائي، تضهىت تمؾ الدراسات أكثر هف )
كير ف ٌىاؾ دكر ايجابي كلكف بسيط لتطبيقات تكىكلكجيا التعميـ عمى تطأ ىلإالدراسات كالتكصؿ 

بضركرة كصت الدراسة أكقد  ،هٍارات الفٍـ القرائي لمطبلب الذيف يعاىكف هف صعكبات في القراءة
 .ثبات فاعمية التطبيقات االلكتركىية في التعميـإجراء هزيد هف الدراسات إل

قة الكمهة ية استخداـ طر يدراسة ٌدفت إلى التعرؼ إلى فعالب  (Phillips, 2013)فيميبس قاـك 
س هفردات القراءة لمطمبة ضعيفي التحصيؿ، يكالعػرض باسػتخداـ السػبكرة الذكية في تدر  ة،يالهفتاح
ة في كالية هيتشغاف بيهريكا، يكية كاثكلالدراسة عمى الصؼ الثالث األساسي في هدرس ؽيكتـ تطب

ـ ها ب5ىة الدراسة هف )يكتككىت ع سىكات كاستغرقت الدراسة ( 10-8ف )ي( طمبة، تتراكح أعهاٌر
ة، يس هفردات الهكاد االجتهاعيي القراءة كتدر التقميدية ف ةيقػـ الطمبة بالطر ة أسابيع. كلقد تعمعشر 

 كرةككمهة هحفزة، كعرض ص ةيكأثىاء استخداـ السبكرة الذكية لعرض الهفػردات هػع كمهػات هفتاح
ان لمطمبة همحكظ تحسػىان كأظٍرت الىتائج   ز التعمـ.يات لتعز لعرض الهفردات بالههارسة كهراجعة الكمه

 ة.ير الكتساب الهفردات في القراءة كالدراسات االجتهاعيفػي درجات االختبار القص

برىاهج هحكسب لعبلج صعكبات  ( التي ٌدفت إلى الكشؼ عف فاعمية2013أها دراسة البرعي )
ة يىىت عي، كتكك يبىٍج التجر الهعت الدراسة كاتب، بغزة يتعمـ القراءة لدل طمبة الصؼ الثالث األساس

كر الشاطئ االبتدائية كقسهت هف هدرسػة ذك ةيدالقص ( طالبان، اختيركا بالطريقة60الدراسة هػف )
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كضابطة، كتهثمت أدكات الدراسة هف اختبار تشخيصي، اختبار  يبيةبالتساكم إلى هجهكعتيف تجر 
رية بكقد تكصمت الدراسة إلى ىتائج أٌهٍا: كجكد فرك   ة.يهعرفي، اختبار القراءة الجٍر  ف يؽ جٌك

، كأكصت الدراسة باستخداـ ةيبية كالهجهكعة الضابطة لصالح الهجهكعة التجر يبيالهجهكعػة التجر 
 البراهج التعميهية الهحكسبة في عبلج صعكبات القراءة.

برىاهج هحكسػػب لعبلج  ؼية تكظيدفت إلى التعٌرؼ عمى فاعم( دراسة 2013ٌعكض ) كأجرل
ىٍج األساسي، اتبع الباحث اله ذ الصؼ الرابعيدل تبلهالضعؼ في بعض الهٍارات القرائية ل

ذ الصؼ الرابع األساسي هف الهدارس التابعة لككالة يع الدراسة هف جهيع تبلهكتككف هجته ي،يبالتجر 
ػا االبتدائية لبلجئيف يػت الٌية ذكػكر بهدرس اريـ اختة شػهاؿ غزة، كتالغكث الدكلية فػي هحافظ

ة هككىػة هػف يبيكهجهكعػة تجر  راسيا، ثػـ قػاـ باختيار فصػؿ ديٍؽ الدراسة فية لتطبيدقص قػةيبطر 
ت أدكات الدراسة)اختبار تشخيصي، تهثم ايهذ، في( تمه24ف) هككىة ه ة ضابطةكهجهكع ان ذي( تمه24)

ف ية بػيإلى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائمت الدراسة كقػد تكص، اختبار هعرفي، بطاقة هبلحظة(
ذ الهجهكعػة الضػابطة فػي االختبػار الهعرفػي ية كتبلهيبيذ الهجهكعة التجر يهتكسط درجات تبله

 ة.يبيؽ البرىاهج لصالح الهجهكعة التجر يت القرائية بعد تطبالمهٍار 

راىي ) هحكسبة قائهة عمى أسمكب ( تقصي أثر استخداـ براهج تعميهية 2013فيها ٌدفت دراسة الٌز
القصة كأسمكب المعب في تىهية هٍارات القراءة كالكتابة لدل طالبات الصؼ األكؿ االبتدائي 

كتككىت  ،كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف التجريبيتيف ،رلجزائفي ا بهحافظة قمكة
أدكات الدراسة هف اختبار ككىت ، تعيىة الدراسة هف هجهكعة هف طمبة الصؼ األكؿ األساسي

ككشفت ىتائج الدراسة عف كجكد فركؽ بيف درجات الطمبة في  ،تحصيمي، كبرىاهجاف تعميهياف
الهجهكعة التجريبية األكلى )القصة( في االختبار التحصيمي لهٍارات القراءة كالكتابة القبمي كالبعدم 

عة التجريبية الثاىية )المعب( في ككذلؾ كجكد فركؽ بيف درجات الطمبة في الهجهك  ،لصالح البعدم
ككذلؾ تفكؽ الهجهكعة  ،االختبار التحصيمي لهٍارات القراءة كالكتابة القبمي كالبعدم لصالح البعدم

ب( عمى الهجهكعة األكلى )القصة(، كأكصت الدراسة بيٌهية تبىي الجٍات التجريبية الثاىية )المع
 ب في تىهية هٍارات القراءة كالكتابة.الهعىية لمبرهجيات التعميهية القائهة عمى المع

عمى  فاعمية القراءة هف الشاشة لى اكتشاؼ هدلإ ٌدفت  (Ozturk, 2012)رؾك دراسة أكزت كفي
كقد استخدهت الدراسة  ،طبلب الصؼ الخاهس االبتدائي في تركيا هستكيات التحفيز القرائي لدل

( طالب هف طبلب 30كعيىة ضابطة هف ) ان ( طالب30الهىٍج التجريبي باستخداـ عيىة تجريبية هف )
الطبلب في الهجهكعة  ف يقكـأجؿ أـ الباحث بإعداد ىص هطبكع هف اكقد ق ،الهدراس الحككهية

الطبلب في الهجهكعة الضابطة بالقراءة هف خبلؿ  تً هف خبلؿ الحاسكب، بيىها يقـكالتجريبية بقراء
الذيف يستخدهكف الحاسكب في القراءة لديٍـ ف الطبلب ألى إكقد تكصمت الدراسة ، الطريقة العادية
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ت الدراسة بضركرة تطبيؽ دراسات صكقد أك  ،قؿ هف ىظرائٍـ ههف يقرأكف هف الكرؽأتحفيز قرائي 
 .خرل هف الىصكص القرائية كالشعر هثبلن أىكاع أباستخداـ ل خر أ

أثر لى هعرفة ٌدفت إالتي  (Joly & Piovezan, 2012) دراسة جكلي كبيكفيزافكها في 
كقد  ،الهرحمة االبتدائية في البرازيؿ لفٍـ القرائي لدلاستراتيجية برىاهج هحكسب لتىهية هٍارة ا

 ،( هف الصؼ الخاهس االبتدائي58استخدهت الدراسة الهىٍج التجريبي عمى عيىة هف الطبلب )
ستخداـ كتـ ا ان ( طالب29كالهجهكعة الضابطة ) ان،( طالب29كاشتهمت الهجهكعة التجريبية عمى )

لى إكقد أشارت ىتائج الدراسة  ،( لقاء19( أسابيع بكاقع )6كاستهرت الدراسة لهدة ) (،بعدم، قبمي)
ذا يعىى  ،كجكد فركؽ لصالح الطبلب في الهجهكعة التجريبية ههف درسكا عمى البرىاهج الهحكسب ٌك

هزيد  بإجراءكأكصت الدراسة  ،ف البرىاهج الهحكسب في تدريس هٍارات القراءة لً أثر في تىهيتٍاأ
 هف الدراسات حكؿ تحديد الصعكبات في الىصكص القرائية.

دفت دراسة الدٌاف، كآخركف ) ( إلى الكشؼ عف فعالية برىاهج ألعاب تعميهية هدهج 2012ٌك
في  عاقيف ذٌىيان بدرجة بسيطةرات القراءة كالكتابة لؤلطفاؿ الهاةلي لتىهية هٍاباستخداـ الحاسب 

( طفبلن 20اتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف. كتككىت عيىة الدراسة هف ). ك هصر
ـ هف ) كتككىت أدكات الدراسة هف هقياس الهٍارات األساسية في  ،( سىكات10 – 8تتراكح أعهاٌر

لبرىاهج القراءة كالكتابة، كاختبار الهٍارات األساسية في القراءة كالكتابة. كأشارت الىتائج إلى فعالية ا
بة لدل أطفاؿ الهجهكعة التجريبية،. كأكصت الدراسة الهستخدـ في تىهية هٍارات القراءة كالكتا

 باالٌتهاـ بتىهية هٍارات القراءة كالكتابة لدل األطفاؿ في هرحمة التعميـ األساسية.

عهميتي أثر السبكرة التفاعمية في  (Ishtaiwa & Shana, 2011)ك شاىا  ةاشتيك  كتقصت دراسة
كاتبعت الدراسة الهىٍج الكصفي،   التعميـ كالتعمـ بهبحث المغة العربية في اإلهارات العربية الهتحدة.

كأظٍرت ىتائج الدراسة أف ىسبة قميمة هف الهعمهيف  ،( هعمهان كهعمهة179كتككىت عيىة الدراسة هف )
درة ىالدراسة ٌذي الىسبة القميمة إلى  تقكـ باستخداـ السبكرة التفاعمية في تدريس المغة العربية، كأرجعت

الكقت الهتاح لمتدرب عمى تكظيفٍا، كأكصت السبكرة التفاعمية، كقمة الخبرة في التعاهؿ هعٍا، كضيؽ 
 الدراسة بتدريب الهعمهيف عمى استخداـ السبكرة التفاعمية في تدريس المغة العربية.

برىاهج تعميهي قائـ عمى الهىحى التفاعمي كقياس بىاء بدراسة ٌدفت إلى ( 2011كقاهت الدالبيج ) 
كاتبعت  ،أثري في هٍارات التحدث كخفض قمؽ الكبلـ لدل طمبة الصؼ الثاهف األساسي في األردف

 ،الدراسة الهىٍج البىائي لبىاء البرىاهج التعميهي، كالهىٍج التجريبي لمكشؼ عف فاعمية البرىاهج
كطالبة هف طمبة الصؼ الثاهف بمكاء قصبة الهفرؽ ككزعت ( طالبان 94كتككىت عيىة الدراسة هف )

كتككىت أدكات الدراسة هف اختبار التحدث  ،العيىة إلى هجهكعتيف تجريبيتيف كهجهكعتيف ضابطتيف
كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة بيف هتكسطي درجات الطمبة  ،الهكقفي، كهقياس قمؽ الكبلـ
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عمى هقياس قمؽ الكبلـ ككؿ يعزل لهتغير الهجهكعة كلصالح عمى جهيع هٍارات اختبار التحدث ك 
 الهجهكعة التجريبية.

بىاء برىاهج تعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة كقياس دراسة ٌدفت إلى ( 2010طبلفحة ) كأػجرل
 فاعميتً في تىهية هٍارات القراءة كالكتابة لدل طمبة صعكبات التعمـ في الهرحمة االبتدائية في الههمكة

كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف تجريبية كضابطة. كتككىت عيىة  ،العربية السعكدية
ـ بطريقة  هف ذكم( طالبان 30الدراسة هف ) صعكبات التعمـ في الصؼ الثالث االبتدائي، تـ اختياٌر

ت الدراسة هف اختبار كتككىت أدكا ،قصدية هف الهدارس التابعة إلدارة التربية كالتعميـ بهىطقة الرياض
كاستهر التطبيؽ لهدة تسعة  ،تحصيمي في هٍارات القراءة كاختبار تحصيمي في هٍارات الكتابة

رم بيف الهتكسطات الحسابية البعدية  أسابيع. كقد أظٍرت ىتائج التحميؿ اإلحصائي كجكد فرؽ جٌك
ة كالضابطة كلصالح أفراد لبلختبار التحصيمي في هٍارات القراءة لدل أفراد الهجهكعتيف التجريبي

ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الهتكسطات  ،الهجهكعة التجريبية تعزل إلى البرىاهج التعميهي
الحسابية البعدية ألفراد الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار التحصيمي في هٍارات الكتابة 

رم عىد  التعميهي كعدـج كذلؾ لصالح أفراد الهجهكعة التجريبية تعزل إلى البرىاه كجكد فرؽ جٌك
هستكل الداللة بيف الهتكسطات الحسابية الختبار القراءة كالختبار الكتابة لدل طمبة الهجهكعة 

ة في التطبيقيف البعدم كالهتابعة كفي ضكء ىتائج الدراسة، يكصي الباحث بضركرة استخداـ التجريبي
الطمبة ذكم صعكبات التعمـ بشكؿ عاـ، كالطمبة ذكم براهج الحاسكب التعميهية هتعددة الكسائط هع 

 صعكبات القراءة كالكتابة بشكؿ خاص لها لٍا هف أٌهية بالغة في تحسيف األداء لديٍـ.

أثر استخداـ برهجية تعميهية في اكساب هٍارات التي ٌدفت إلى استقصاء  ( 2009كدراسة طاٌات )
ا. كاتبعت الدراسة الهىٍج  في األردف القراءة كالكتابة لدل أطفاؿ رياض األطفاؿ كدافعيتٍـ ىحٌك

( طفبلن، هكزعيف إلى هجهكعتيف، تجريبية 48التجريبي ذك الهجهكعتيف. كتككىت عيىة الدراسة هف )
كتككىت أداكت الدراسة هف اختبار تحصيمي في  ،( طفبلن 25( طفبلن، كضابطة قكاهٍا )32قكاهٍا )

كأظٍرت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ بيف درجات  ،الدافعيةهٍارات القراءة كالكتابة، كهقياس 
األطفاؿ في الهجكعتيف عمى االختبار التحصيمي، ككجكد فركؽ عمى هقياس الدافعية ىحك هٍارات 

قراءة كالكتابة كدافعيتٍـ ككجكد ارتباط داؿ احصائيان بيف اكساب األطفاؿ هٍارات ال ،القراءة كالكتابة
ا، كأكصت الدراسة بالعهؿ عمى تكظيؼ كاستخداـ البرهجيات التعميهية في تدريس القراءة  ىحٌك

 كالكتابة لؤلطفاؿ.

فاعمية برىاهج تدريبي هحكسب في تىهية هٍارات  إلى( دراسة ٌدفت التعرؼ 2009كأجرل عبد اه )
كاتبعت الدراسة الهىٍج  ،التحصيؿ في القراءة كالحساب لدل الطمبة الهعاقيف سهعيان في األردف

( طالبان كطالبة، كتـ 29التجريبي ذك الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككىت عيىة الدراسة هف )
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( طالبان كطالبة كتككىت الهجهكعة 16تقسيهٍا إلى هجهكعتيف حيث تككىت الهجهكعة التجريبية هف )
الحساب كتهثمت أدكات الدراسة في اختبار القراءة كاختبار  ،( طالبان كطالبة13الضابطة هف )

كاختبار قبمي كبعدم، كطبؽ البرىاهج التدريبي عمى أفراد الهجهكعة التجريبية، بكاقع أربعيف جمسة 
كقد أشارت ىتائج التحميؿ اإلحصائي لمبياىات إلى فعالية البرىاهج ، تدريبية كعمى هدار ثبلثة شٍكر

في الهجهكعة  يف سهعيان التدريبي الهحكسب في تىهية هٍارات القراءة كالحساب لدل الطمبة الهعاق
 كأكصت الدراسة باالستفادة هف البرىاهج الهقترح. التجريبية,

الكشؼ عف أثري في تعٌمـ  إلى ٍدؼيبرىاهج هحكسب في دراستٍا  (2007فيها صههت ٌيكتي )
كتككىت عيىة  ،في األردف القراءة لؤلطفاؿ الهعاقيف سهعيان إعاقة هتكسطة في هرحمة رياض األطفاؿ

ـ ها بيف خهس إلى سبع  الدراسة هف ستيف طفبلن هف الهعاقيف سهعيان إعاقة هتكسطة كتراكحت أعهاٌر
كهجهكعتيف قاهت الباحثة بتكزيع أفراد الدراسة إلى أربع هجهكعات هجهكعتيف تجريبيتيف  ،سىكات

بتطبيؽ البرىاهج  قاهتضابطتيف، كقد استخدهت الباحثة برىاهجان هحكسبان, كاختباران تحصيميان ك 
ا أربعة أشٍر كأظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فرؽ  ،الهحكسب خبلؿ اثىتيف كتسعيف جمسة بهدة هقداٌر

ذم داللة إحصائية في تعميـ قراءة الكمهات لدل األطفاؿ الهعاقيف سهعيان إعاقة هتكسطة لمبرىاهج 
 الشفكية. الهحكسب لصالح الهجهكعة التجريبية بالطريقة الكمية كبالطريقة

( دراسة ٌدفت التعرؼ عمى فاعمية برىاهج تعميهي هحكسب لتدريس القراءة 2006أجرت اليزيدم )ك 
العربية لتبلهيذ الصؼ الرابع األساسي بسمطىة عهاف في تىهية بعض هٍارات التفكير اإلبداعي. 

ة الدراسة هف كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة. كتككىت عيى
طقة الظاٌرة بسمطىة ى( طالبان كطالبة، كتـ تقسيهٍا إلى هجهكعتيف تجريبية كضابطة هف هدارة به46)

 ،عهاف. كتهثمت أدكات الدراسة في برىاهج هحكسب لتدريس القراءة العربية، كاختبار التفكير اإلبداعي
القراءة العربية في تىهية هٍارات كقد أشارت ىتائج التحميؿ إلى فعالية البرىاهج الهحكسب لتدريس 

اعي لدل طمبة الهجهكعة التجريبية, كأكصت الدراسة باالستفادة هف البرىاهج الهقترح، التفكير اإلبد
 كضركرة اىتاج براهج تعميهي هحكسبة لهختمؼ الهكاد الدراسية في الهرحمة الدىيا هف التعميـ األساسي.

بىاء ىهكذج تدريسي قائـ عمى استخداـ الكسائط الهتعددة ( دراسة كاف ٌدفٍا 2005كأجرت الحايؾ )
كاتبعت الدراسة  ،في األردف لتىهية هٍارات القراءة اإلبداعية لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

 ،مكشؼ عف فاعمية البرىاهج التدريسيلالهىٍج البىائي لتصهيـ البرىاهج التدريسي، كالهىٍج التجريبي 
( هف الطبلب كالطالبات، هكزعيف عمى هجهكعتيف تجريبية 110كائية هف )كتككىت عيىة الدراسة العش

كتككىت أدكات الدراسة هف اختبار لهٍارات  ،( طالبنا كطالبة في كؿ هجهكعة55كضابطة بكاقع )
كأظٍرت ىتائج الدراسة أف الهجهكعة  ،القراءة اإلبداعية )األصالة، الطبلقة، الهركىة، كالتكسع(

ى الهجهكعة الضابطة في هٍارات القراءة اإلبداعية عاهة، كفي كؿ هٍارة هف التجريبية تفكقت عم
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كلـ تظٍر الىتائج فركقنا دالة إحصائينا تعزل إلى  ،هٍاراتٍا )األصالة، الطبلقة، الهركىة، كالتكسع(
، كأكصت الدراسة بضركرة هتغير الجىس، عدا تفكؽ الطالبات عمى الطبلب في هٍارة الطبلقة

 هية هٍارات القراءة اإلبداعية لدل طمبة التعميـ العاـ.االٌتهاـ بتى

( فقد ٌدفت إلى التعرؼ إلى فاعمية برىػاهج حاسػكبي في تعمػيـ األطفاؿ 2002أها دراسة الهممي )
الصـ هٍارات القراءة كالكتابة لمغة اإلىكميزية، كفؽ الهىٍج الهقرر لتبلهيذ الصفيف الخاهس كالسادس 

الػصـ في  ككذلؾ لمتعرؼ عمى الصعكبات التي يكاجٍٍا  .في دهشؽ الىظاهي االبتدائي في التعميـ
فقد تككىت عيىة الدراسة هف هعٍد التربية الخاصة لمصـ بدهشؽ كقػد ، كبالتعميـ عف طريؽ الحاس
ـ أفراد الهجتهػع ٨٤بمغ عدد أفراد العيىة )  ـاألصػمي. ت( تمهيذان هف الصفيف الخاهس كالسادس ٌك

كقد أعػدت  ،(٤٨ة كاألخرل ضابطة عدد كؿ هىٍا)تقسيـ التبلهيذ إلى هجهكعتيف إحداٌها تجريبي
 تكاتبعػ  االبتػدائي.الباحثة براهج تعميهية حاسكبية كفؽ الهىٍج الهقرر لمصفيف الخاهس كالسادس 

المغػة اإلىكميزيػة أف تعميـ التبلهيذ الػصـ  :ىتائج الدراسة كاةتي تفجاء  التجريبي.الهىٍج شبً 
لـ يكػف لمجػىس تيثير  كأىً التقميدية،أعطى هردكدان تعميهيان أعمى هف التعميـ بالطرؽ  كببكاسطة الحاس
قدهت الباحثة عدة تكصيات هف أٌهٍا: إعداد براهج حاسكبية لتعميـ التبلهيذ  دالتعميـ. كقعمى هردكد 

ذم يدعـ تعميـ المغػة اإلىكميزيػة بالطرؽ بالشكؿ ال كبالمغة اإلىكميزية عف طريؽ الحاس الصـ
البحث ذاتػً عمى  ؽلمصـ. تطبيٌذي البراهج الحاسكبية ضهف الهىٍاج التعميهي  كدهج التقميدية،

 الهىاٌج كالهقررات األخرل لهعرفة هدل فاعمية التعميـ عف طريؽ الحاسػب بالىػسبة لتمػؾ الهقررات
 كأكصت الدراسة باستخداـ البراهج التعميهية الهحكسبة في تدريس القراءة كالكتابة.

دفت إلى التعرؼ عمى دكر ثبلثة براهج  (Castell et al., 2000)تؿسكا دراسة في  كهبيكترٌك
صعكبات التعمـ في ألهاىيا، كتـ تكزيع عيىة  هف ذكمتدريس هٍارات الٍجاء كالقراءة لدل األطفاؿ 

فػػي الٍجاء، كاختبػار القراءة،  تشخيصيكتهثمت أدكات الدراسة في اختبػار  ،( طفؿ16الدراسة إلى )
كاختبػار لػذكاء األطفػاؿ كالهقػاببلت كاالسػتفتاءات، كهف أٌـ ىتائج الدراسة تحسيف أداء األطفػاؿ فػي 

 ابة لديٍـ هف خبلؿ براهج الكهبيكتر الهستخدهة.ىطػؽ الحركؼ، كتحسيف الكت

التي ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التحقؽ هف فعالية استخداـ  (Humble, 2000)كدراسة ٌاهبؿ  
الحاسكب في تىهية هٍارات القراءة، كتىهية هٍارات الطبلقة القرائية كها ٌدفت إلى هقارىة استراتيجية 

بيف استخداـ الحاسكب كطريقة تكىكلكجية، كتككف هجتهع الدراسة القراءة التقميدية بالقراءة الجٍرية ك 
( تمهيذ 22هف تبلهيذ الصؼ الثالث االبتدائي في هدارس لىدف حيث تـ اختيار عيىة هىٍـ بكاقع )

ـ ها بيف ) ( سىكات حيث قسهة العيىة عشكائيان إلى هجهكعة ضابطة كتجريبية، 8-7تتراكح أعهاٌر
ي األقراص الهدهجة في تدريس هٍارات القراءة كأيضان اختبار  كتـ استخداـ كسائط الحاسكب ٌك
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تحصيمي، كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ الحاسكب ككسيط تعميهي في قراءة الىصكص يتساكل 
 هع استخداـ القراءة الجٍرية لمهكضكعات ىفسٍا، حيث تساكت درجات التبلهيذ في كبل األهريف.

تي ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر البراهج الهحكسبة ال (Jerrell, 2000)كدراسة جيرؿ 
باستخداـ الكسائؿ التعميهية كالتقىية كتىهية في بريطاىيا  التعميهية عمى طمبة هرحمة ها قبؿ الهدرسة

كتهثؿ هجتهع الدراسة في طبلب ها قبؿ هرحمة الهدرسة، كتـ   هٍارات القراءة كالتذكر كاالستهاع.
( طالب هكزعيف عمى هجهكعة تجريبية كهجهكعة ضابطة، كتهثمت أداة 60اختيار عيىة هىٍـ بكاقع )

كهف أٌـ الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة  ،الدراسة في برىاهج تعميهي هحكسب كاختبار تحصيمي
ب الهجهكعة التجريبية التي استخدهت البرىاهج الهحكسب إحصائية بيف هتكسط درجات تحصيؿ طبل

كهتكسط تحصيؿ الهجهكعة الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية، كاستخداـ الحاسكب يساعد في 
 تسٍيؿ عهمية التعميـ.

 ، واستراتيجيات عالجياصعوبات التعممالهحور الثاني: دراسات تناولت  2.2.2

كاستراتيجيات ي الدراسات السابقة التي استٍدفت صعكبات التعمـ كتتىاكؿ الباحثة في الهحكر الثاى
قدر ههكف هف االستفادة الهباشرة هف ٌذي الدراسات في إجراءات الدراسة  أكبرؽ يكذلؾ لتحق ،عبلجٍا

 الحالية، كفيها يمي عرض لٍذي الدراسة هرتبة تىازليان.

استراتيجيات التعميـ الهتهايز في تىهية إلى الكشؼ عف فاعمية التي ٌدفت ( 2014دراسة ىصر ) 
بعض هٍارات القراءة كالكتابة في المغة العربية لدل تبلهيذ الصؼ الثاىي االبتدائي بهدارس ككالة 

( تمهيذا ٠َكتككىت عيىة الدراسة هف ) ،كاستخدهت الدراسة الهىٍج التجريبي  رفح. –الغكث الدكلية 
رسة رفح االبتدائية الهشتركة )د( لبلجئيف، بحيث كزعت كتمهيذة هف تبلهيذ الصؼ الثاىي، في هد

كتهثمت أدكات الدراسة في اختبار لقياس الهٍارات   كضابطة بالتساكم تجريبية عمى هجهكعتيف
القرائية كالكتابية. كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات تبلهيذ 

لتعميـ الهتهايز( كهتكسط درجات تبلهيذ الهجهكعة الضابطة الهجهكعة التجريبية )الذيف يدرسكف با
، كأكصت الدراسة باستخداـ لصالح الهجهكعة التجريبية ،)الذيف يدرسكف بالتعميـ االعتيادم(

استراتيجية التعميـ الهتهايز في تىهية الهٍارات القرائية كالكتابية في المغة العربية في الهرحمة 
 ير الهٍارات القرائية كالكتابية في المغة العربية.االبتدائية، كالعىاية بتطك 

اطات القراءة قائـ عمى استخداـ ىش جبرىاهة يدفت الكشؼ عف فاعمٌ ( بدراسة2012كقاـ الشٍرم )
ا لدل تبلهيذ الصؼ السادس االبتدائي. كاستخدهت يي تىهف ة هٍارات الفٍـ القرائي كاالتجاي ىحٌك

ذ الصؼ السادس يذان هف تبلهي( تمه61ىػة الدراسة هف )يكتككىت ع ،بييالدراسة الهىٍج شبً التجر 
كضابطة  ،ذان ي( تمه31ة هككىة هػف )يبيف تجر ياالبتدائي بهكة الهكرهة، ككزعت العيىة إلى هجهكعت

ة هٍارات الفٍـ القرائي، اختبار الفٍـ )قائه ت أدكات الدراسة فيتهثمك  ،ذان ي( تمه30ف )هككىة ه
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في األداء  ةيائكجكد فركؽ ذات داللة إحص مت الدراسة إلىكقد تكص ،تجاي(اس االيالقرائي، هق
الهستكل -دم الهستكل الىق -الفٍـ القرائي كؿ عمػى حدة )الهستكل الحرفي  اتيتك البعدم لهس
ة. كتفكؽ الهجهكعة يبيالح الهجهكعة التجر لص( فالتذكقيالهستكل  -الهستكل االبداعي -االستىتاجي 
 االتجاي ىحك القراءة، كأكصت الدراسة باالٌتهاـ بتىهية هٍارات الفٍـ القرائي لدل الطمبة.التجريبي في 

قياس أثري ئـ عمى استراتيجية هطكرة لمقراءة بٍدؼ ( برىاهج تعميهي قا2012قدهت دراسة الحكاهدة )ك 
كاتبعت  .ردففي األ تاسع األساسيلكتابة الكظيفية لدل طمبة الصؼ الفي تىهية القراءة اإلبداعية كا

طالبنا كطالبة، بكاقع  (127)كتككىت عيىة الدراسة هف  ،لهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيفالدراسة ا
 ،( طالبنا كطالبة هثمكا الهجهكعة الضابطة65( طالبنا كطالبة هثمكا الهجهكعة التجريبية، ك)62)

كاختيرت الهجهكعتاف بالطريقة العشكائية هف هدرستي الهفرؽ األساسية األكلى لمبىيف، كالربيع بىت 
كاستخدهت الدراسة برىاهج تعميهي قائـ عمى استراتيجية هطكرة في القراءة   هعكذ األساسية لمبىات.

استخدهت الدراسة اختبار  لتىهية هٍارات القراءة اإلبداعية كالكتابة الكظيفية. كلقياس فعالية البرىاهج
في القراءة اإلبداعية، كاختبار في الكتابة الكظيفية. كتكصمت الدراسة إلى الىتائج اةتية: كجكد فركؽ 
دالة إحصائينا بيف هتكسطي درجات أفراد الدراسة عمى االختبار البعدم في هٍارات القراءة اإلبداعية 

ا لصالح الهجهكعة التجريبية في تىهية ككجكد فركؽ دالة   لصالح الهجهكعة التجريبية. إحصائينا أيضن
كلـ تظٍر الىتائج أثرنا لمتفاعؿ بيف البرىاهج كالجىس في تىهية هٍارات   هٍارات الكتابة الكظيفية.

اءة اإلبداعية كالكتابة الكظيفية، كأكصت الدراسة بضركرة تدريب هعمهي المغة العربية كهعمهاتٍا القر 
طكرة، بيبعادٌا التىبؤ قبؿ القراءة، كطرح األسئمة خبلؿ القراءة، كهىاقشة الهقركء عمى االستراتيجية اله

 بعد القراءة.

التعمـ التعػاكىي في  تخداـ استراتيجيةاس ةيرؼ إلى فاعم( بدراسة ٌدفت التع2012قاـ الجكابرة ) كها 
هدت الدراسة الهىٍج كاعت  تعمـ.ذكات صعكبات ال ف التمهيذاته ةيىدل عالقرائي ل ف االستيعابتحسي

ف هػف ذكات صعكبات التعمـ ه ( تمهيذة30ىػة الدراسة هػف )يت عتككىك  ،التجريبي ذك الهجهكعتيف
ف بطر الثالث االبت الصؼ ـ ت ثيدة، حج ةيىي هدف دارس األٌميةهػف اله ةيدقص ةيقدائي تػـ اختياٌر

كتهثمت  ،هتساكيتيف تجريبية كضابطةطة إلى هجهكعتيف البسي ةيكائالعش ةيقة الدراسة بالطر يىع عيتكز 
كقد تكصمت الدراسة إلى   بي(.يي )اختبار هٍارات االستيعاب القرائي، كالبرىاهج التدر فأدكات الدراسة 

التي استخدهت التعمـ  ةيبيف طبلب الهجهكعة التجر ية بيىتائج أٌهٍا: كجكد فركؽ ذات داللػة إحصائ
ى القرائي عم ف االستيعابفي تحسي ة التىافسيةيقا الطر يٍف تخدـىي كالهجهكعة الضابطة التي اساك التع
 .ةيبيالح الهجهكعػة التجر كلصاس البعػدم يالق

كالقراءة ( استراتيجية تدريس قائهة عمى العبلقة التبادلية بيف الكتابة 2012كصههت دراسة الجراح )
ا في تحسيف األداء الكتابي اإلبداعي كاستيعاب الهقركء لدل طمبة الصؼ العاشر بٍدؼ  قياس أثٌر
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كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف. كتككىت عيىة الدراسة هف  ،في األردف األساسي
الكتابي الدراسة هف اختبار لبلستيعاب القرائي، كاختبار األداء  كتككىت أدكات، ( طالبان كطالبة144)

ككشفت ىتائج الدراسة عف تفكؽ طمبة الهجهكعة التجريبية عمى الهجهكعة الضابطة في   اإلبداعي.
قرائي، كاألداء الكتابي اإلبداعي، كأكصت الدراسة بتدريب الهعمهيف عمى استخداـ االستيعاب ال

 االستراتيجية الهستخدهة في تدريس القراءة كالكتابة.

دفت دراسة الهٍدم )  ( إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ برىاهج تعميهي قائـ عمى الهدخؿ 2012ٌك
الهىظكهي في تىهية بعض هٍارات القراءة كالكتابة بالمغة االىجميزية لدل تمهيذات الصؼ السادس 

كتككىت عيىة  ،كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف في السعكدية، االبتدائي في الباحة
كتككىت أدكات  ،( طالبنا كطالبة، كزعكا بالتساكم عمى هجهكعتيف تجريبية كضابطة46الدراسة هف )

كتكصمت الدراسة إلى الىتائج اةتية: كجكد   الدراسة هف اختبار تحصيمي في هٍارتي القراءة كالكتابة.
ر البعدم في هٍارة القراءة، فركؽ دالة إحصائينا بيف هتكسطي درجات أفراد الدراسة عمى االختبا

الهجهكعة التجريبية، كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ الهدخؿ الهىظكهي في كهٍارة الكتابة لصالح 
 تدريس القراءة كالكتابة كتىهيتٍا لدل طمبة الصؼ السادس

عاب ير هٍارات االستيؿ في تطك ي( أثر استراتيجية هبىية عمى التخ2011كفحصت دراسة حسف )
ت تيلف ثيت، حية الكك الكتابي لدل طمبة الصؼ العاشر في دكل ريرم كاالبداعي كالتعبيي التفسالقرائ

الحكاس التقهص  ؼيكتكظ -ؿيالتخ –ؤ " التىبالسابقةاالستراتيجية هف ست هراحؿ: استرجاع الخبرات 
بً اؼ الدراسة اتبع الباحث الهىٍج شدأٌ ؽيؿ تحقالتكسع"، كهف أج – التمخيص –ب األدكار كلع

بمغ د اه العتيبي، ك لمصؼ العاشر في هدرسة عب ف شعبتيفالدراسة ه ةيىت عتككى ثيي، حيبالتجر 
كتهثمت أدكات الدراسة )اختبار   ابطة.كأخرل ض ةيبيف، تجر يكعتههكا إلى هج، قسان ( طالب44عددٌا )

ع هٍارات كأرب رم،التفسيبع هٍارات لبلستيعاب القرائي البحث س ًياس فق ثيـ القرائي حهٍارات الفٍ
مت الدراسة إلى كقد تكصر الكتابي اإلبداعي. يلبلستيعاب القرائي االبداعي، كثبلث هٍارات في التعب

كها أظٍرت  عاب القرائي،يتفي هٍارات االس ةيبية التجر هػف الىتائج أٌهٍا: تفكؽ طمبة الهجهكع ديالعد
 .ة كاضحةيي االبداعي، كذلؾ بداللة إحصائر الكتابيي هٍارات التعبف ةيبية التجر هكعة الهجتفكؽ طمب

( ٌدفت ٌذي الدراسة إلى استقصاء فاعمية برىاهج تدريبي في التدخؿ الهبكر في 2011) دراسة العزة 
عبلج صعكبات التعمـ الىهائية لدم عيىة هف أطفاؿ الركضة في بيت لحـ، كتككىت عيىة الدراسة هف 

ىهائية، كاستخدهت الباحثة قائهة الكشؼ الهبكر  ( طفبلن كطفمة، يعاىكف هف صعكبات تعمـ27)
ا قصديةلصعكبات التعمـ الىها ، كأظٍرت ىتائج الدراسة كجكد أثر لمبرىاهج التدريبي ئية كقد تـ اختياٌر

في خفض صعكبات التعمـ الىهائية، كعدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا في خفض صعكبات التعمـ 
بي كالجىس، كها أظٍرت أف أكثر أىهاط صعكبات التعمـ الىهائية الىهائية لمتفاعؿ بيف البرىاهج التدري
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شيكعان كاىت عمى الترتيب الصعكبات المغكية كالصعكبات الهعرفية كالصعكبات البصرية الحركية، 
كأف ىسبة شيكع صعكبات التعمـ الىهائية عىد الذككر أعمى هىٍا لدل االىاث، ككجدت فركؽ دالة 

عمى قائهة الكشؼ الهبكر لصعكبات التعمـ الىهائية لجهيع أبعادٌا  مفي القياس البعد احصائيان 
  لصالح الهجهكعة التجريبية.

ة هٍارات القراءة لدل يتهاع فػي تىه( برىاهج قائـ عمى هٍارات االس2011الشكبكي ) كصههت دراسة
ائي، كتككىت عيىة كالهىٍج البى ييبىٍج التجر سي بغزة، كاتبعت الباحثة الهتمهيذات الصػؼ الرابع األسا

  ة.)ب( األساسي بلهةهدرسة حسف س( طالبة هف الصؼ الرابع األساسي فػي 67الدراسة هف )
استطبلعي  افيتبلهٍارات القراءة، كاسكتهثمت أدكات الدراسة في البرىػاهج الهقتػرح، كبطاقػة هبلحظػة 

قراءة، كقد تكصمت الدراسة دة لملمهٍارات كفػؽ األسس الهعته تهاع، كاختبار تحصيميلهٍارات االس
ة هٍارات القراءة لدل تمهيذات يى هٍارات االستهاع في تىهالبرىاهج القائـ عم ةيإلى ىتائج أٌهٍػا: فاعم
كقد تكصمت الدراسة إلى ىتائج أٌهٍػا: فاعميػة البرىػاهج القػائـ عمػى هٍارات  ،الصؼ الرابع األساسي

 هيذات الصؼ الرابع األساسيهٍارات القراءة لدل تم تىهيةاالستهاع في 

ي في اساألس ( صعكبات القراءة لدل طمبة الصؼ الرابع2011ف )يكشخصت دراسة حمس كالهز 
كقد  ي،يبفي التجر لهىٍج الكصعت الدراسة اكاتب ،بٍدؼ الكشؼ عىٍا بغزة كىسياف هدارس هحافظة خ

هاـ ت ف هدرستيف أساسيتيف( طالبا كطالبة ه80الدراسة ) ةيىت عبمغ األقؿ  الهسػتكل هف ذكم اختياٌر
كقد  ،(ةيط، كهػف أدكات الدراسة )اختبار القراءة الصاهتة، كبطاقة الهبلحظة لمقراءة الجٍر هف الهتكس

في اختبار  فج أٌهٍػا: اعتهاد الطمبة عمى التخهيؽ الدراسة إلى عػدة ىتػائيد تطبتكصؿ الباحثاف بع
ث كاف الطمبة يات حتهثمت في البطء في التعرؼ إلى الكمه ة الهبلحظةالصاهتة، أها بطاقراءتٍـ ق

يقرأكف حرفان حرفان، ككمهة كمهة، كالخطي في قراءة الكمهات تهثؿ فػي )اإلضافة، اإلبداؿ، الحذؼ( هها 
ك هطمب أس دلؿي كأكصت الدراسة   .القرائياس لئلتقاف عمى عدـ التهكف هف الدقة في القراءة ٌك

 صعكبات القراءة لدل طمبة الهرحمة األساسية الدىيا.بضركرة العهؿ عمى عبلج 

( دراسة ٌدفت إلى التعرؼ إلى صعكبات تعمـ القراءة لدل تبلهذة الصؼ 2010كأجرل الىكرم )
ة يىت عكتيلف  ي.يمفي التحمصىٍج الك اله تخدهت الدراسةألساسي كتصكر هقترح لعبلجٍا، كاسالرابع ا
ككذلؾ هف هعمهي   .بغزة تبلهذة الصؼ الرابع األساسيهف  ذةيذان كتمهي( تمه85ف )هالدراسة 

كتهثمت أدكات   ( هعمهان كهعمهة.45ي كالبالغ عددٌـ )األساس عباؼ الر لمص ةية العربكهعمهات المغ
س المغػة يدر فػي هجاؿ طرؽ تات كالهشرفيف كالهختصيف كالهعمه الدراسة في سػؤاؿ هفتػكح لمهعمهيف

صعكبات تعمـ القراءة لدل تبلهذة الصؼ الرابع األساسي، كبطاقة هبلحظة  ديػتباىة لتحدكاس ة،يالعرب
عمى هستكل صعكبات رؼ لمتعار تشخيصي لمقراءة لمتيكد هها كرد في االستباىة هف صعكبات، كاختب

فػركؽ ذات د تكصػمت الدراسة إلى عدـ كجكد كق  لدل تبلهذة الصؼ الرابع األساسي. ـ القراءةتعم
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ي الرابع األساس ؼلصذة اىد هسػتكل الداللة في صعكبات تعمـ القراءة لدل تبلهع ةيائداللة إحص
ة عىد هستكل الداللػة فػي يإىاث(، كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائ -ر الجىس )ذككر يتعزل لهتغ

هستكل صعكبات تعمـ القراءة لدل تبلهذة الصؼ الرابع األساسي تعزل لمهستكل الدراسي العاـ 
.هتفكؽ، هتكسط، ه  تدفو

دفت دراسة عكؼ ) العاب التعميهية في تىهية األؼ عمى فاعمية برىاهج قائـ عمى ( إلى التعرٌ 2010ٌك
كاتبعت الدراسة الهىٍج  ،بهصر هٍارات القراءة كالكتابة لتبلهيذ الهرحمة االبتدائية الهعاقيف سهعيان 

كتككىت عيىة الدراسة هف هجهكعة هف تبلهيذ الصؼ الخاهس  ،التجريبي ذك الهجهكعة الكاحدة
كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة  ،كتككىت أدكات الدراسة هف اختبار لمقراءة كالكتابة ،االبتدائي

إحصائية بيف هتكسطي درجات التبلهيذ في التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم في 
كأكصت الدراسة بضركرة إعداد براهج  . مة المغكية، كالتذكر البصرم(لحصي)التهييز البصرم، ا

 لعبلج صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة لمهعاقيف سهعيان.

صعكبات القراءة لدل طمبة الصفكؼ  ارالكشؼ عف ىسبة اىتش( ب2010كاٌتهت دراسة أبك دقة ) 
كاتبعت الباحثة  رة،ية راـ اه كالبحافظدارس هفي ه ة الدىيايبع في الهرحمة األساساث كالر الثاىي الثال

 اسية لقية العربفي المغ ار تحصيميالباحثة اختب دتأعداؼ الدراسة أٌ ؽيفي، كلتحقالهىٍج الكص
ة يمككالس ائصقائهة الخصة، ك يدرة العقمالق اسيي لقلفظ ريار غاختب ة،الهٍارات القرائية األساسي

ة، كتككىت عيىة الدراسة األساسي فكؼصعكبات التعمـ عمى هعمهي كهعمهات الص هف ذكمل الههيزة
 كعان يعكبات القراءة األكثر شػهظاٌر صكقد تكصمت الدراسة إلى أف أٌـ  ،ذةيذان كتمهي( تمه1385هف )

كاإلجابػة بجهؿ تاهة، كتسمسؿ  ركء، كاالستيعاب،كاىت: فٍـ الهق ةسيدل طمبػة الهرحمػة األسال
كتان، كقراءة جهمة هككىة هف كقراءة الكمهات الهتشابٍة ص ات التىكيف،حرك فبي زييداث، كالتهاألح
ف فيكثر بالحركات، كها كأف ىسبة الطمبة الذيف يهة، كىطؽ كمهات هككىة هف حرفيف قراءة سميكمهت

%( فػي 17%( فػي الصؼ الثالث، ك) 14%( في الصؼ الثاىي، ك)17لديٍـ صعكبات تعمـ ٌك )
كأكصت  ،دل اإلىاث هىٍا لدل الذككر، ككاىت ىسػبة اىتشار صعكبات التعمـ أقؿ لؼ الرابعالص

 الدراسة بضركرة العهؿ عمى عبلج صعكبات القراءة لدل طمبة الهرحمة األساسية الدىيا.

دة لعبلج الضعؼ القرائي كالكتابي كالتحصيمي لدل ي( استراتيجية جد2010كٌقدهت دراسة عكض )
كتككىت عيىة ، ، كاتبػع الباحػث الهػىٍج التجريبػيفي األردف قػة الثاىية هػف التعمػيـ األساسػيتبلهيػذ الحم

كلتحقيػؽ أٌػداؼ  ،الدراسة هف هجهكعة هف تبلهيذ الصؼ الثالث اإلعدادم، هف ًضعاؼ التحصيؿ
هبلحظػػة لمتقكيـ، الدارسػة أعػد الباحػث قائهػػة بالهٍارات الهطمكبػة فػػي القراءة تحػكؿ إلى بطاقػػة 

كقائهػػة بالهٍارات الهطمكبػػػة فػػػي الكتابػػػة تحػػػكؿ إلى بطاقػػػة هبلحظػػػػة لمتقكيـ، كاختباريف تحصػػػػيمييف 
، كقد تكصمت الدراسة إلى ىتػائج أٌهٍػا: العربيةهتكافئيف لشٍرم أكتكبر كديسهبر في هادة المغة 
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 األساسيةهٍارات القراءة كالهٍارات ي ف التبلهيذفاعميػة االستراتيجية الهقترحػة في عبلج ضعؼ 
 لمكتابة كفي عبلج الضػعؼ التحصيمي.

عبلج صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة بٍدؼ  ( استراتيجيات هتعددة2010كاستخدهت دراسة الصادؽ )
 ،كاتبعت الدراسة الهىٍج الكصفي كالتجريبي ،صرفي القاٌرة به لدل تبلهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي

كتـ اختبار عيىة الدراسة هف تبلهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي الذم لديٍـ صعكبات تعمـ هف خبلؿ 
كتككىت  ،اختبار الذكاء الهصكر، كبىاء اختبار تحصيمي لتحديد التبلهيذ الذيف لديٍـ صعكبات تعمـ

أدكات الدراسة هف اختبارات تشخيصية في القراءة كالكتابة، كتـ تطبيقٍا قبميان لتحديد الصعكبات، 
كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في عبلج  ،كاختبارات تحصيمية في القراءة كالكتابة

عبلج صعكبات الفٍـ صعكبات الكتابة بصفة عاهة لصالح االختبار البعدم، ككذلؾ كجكد فركؽ في 
 ككؿ لصالح االختبار البعدم.

( أثر برىاهج تعميهي قائـ عمى الىظرية الهعرفية البىائية في إكساب 2007كتقصت دراسة الدكارشة )
كاتبعت الدراسة الهىٍج   هٍارات القراءة كالكتابة لطمبة الهرحمة األساسية الهتيخريف قرائيان في األردف.

كتككىت   ( طالبان.87التجريبية كالضابطة. كتككىت عيىة الدراسة هف ) التجريبي ذك الهجهكعتيف
كأظٍرت ىتائج الدراسة كجكد  ،القراءة كالكتابة كاختبار تحصيميأدكات الدراسة هف اختبار هٍارتي 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء الهجهكعتيفت في التطبيؽ البعدم الختبار هٍارات القراءة لصالح 
ذا الهجهكعة ا لتجريبية. كلـ تظٍر الىتائج فركقا تعزل إلى أثر التفاعؿ بيف ىكع البرىاهج كالجىس ٌك

كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة  ،يعىي أىً ال يكجد تفاعؿ بيف هتغيرم )ىكع البرىاهج كالجىس(
كعة إحصائية بيف أداء الهجهكعتيفت في التطبيؽ البعدم الختبار هٍارات الكتابة لصالح الهجه

التجريبية. كها أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات عبلهات الطمبة في 
 اختبار الكتابة البعدم تعزل إلى أثر التفاعؿ بيف ىكع البرىاهج كالجىس كلصالح اإلىاث.

عف ( برىاهج تعميهي قائـ عمى ىظرية الذكاءات الهتعددة، لمكشؼ 2006كتىاكلت دراسة العىيزات )
كاتبعت الدراسة  ،صعكبات التعمـ هف ذكمفعاليتً في تحسيف هٍارات القراءة كالكتابة لدل الطمبة 

( طالبان كطالبة هف الطمبة الهمتحقيف 60كبمغ عدد عيىة الدراسة ) ،الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف
هدارس بغرؼ هصادر صعكبات التعمـ، هف الصفكؼ الرابع كالخاهس كالسادس األساسي في ال

، تـ تكزيعٍـ بطريقة عشكائية إلى في األردف التابعة لهديرية التربية كالتعميـ لهىطقة عهاف الرابعة
هجهكعتيف: تجريبية درست باستخداـ أساليب كاستراتيجيات البرىاهج التعميهي الهقترح، كضابطة 

البة، كألغراض ٌذي ( طالبان كط30درست باستخداـ الطريقة التقميدية، حيث تيلفت كؿ هجهكعة هف )
الدراسة استخدهت الباحثة هقاييس الذكاءات الىهائية. كلقياس التحصيؿ الدراسي في هٍارات القراءة 

كأظٍرت  ،كالكتابة أعدت الباحثة اختبارات تحصيمية لمقراءة كالكتابة كإجراءات القياس القبمي كالبعدم
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ات أفراد الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطات عبله
الضابطة عمى االختبار البعدم لهٍارة القراءة كأبعادي الفرعية كاالختبار البعدم لهٍارة الكتابة كأبعادي 

 الفرعية كلصالح الهجهكعة التجريبية.

التفكير ( أثر التكاهؿ بيف القراءة كالكتابة في تىهية هٍارات Klein, 2004كتقصت دراسة كبليف )
( 85كالتعبير الكتابي. كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ذك الهجهكعتيف. كتككىت عيىة الدراسة هف )

كقد أخضعت الدراسة الهجهكعتيف  ،طالبنا كطالبة، كزعكا عمى هجهكعتيف تجريبية كضابطة
( تقديـ 2)  ( تكميؼ هجهكعتي الدراسة بقراءة هكضكع هختار، ثـ الكتابة حكلً.1لئلجراءات اةتية: )

تزكد الهجهكعة الضابطة  هجهكعة أسئمة حكؿ الهكضكع تجيب عىٍا الهجهكعة التجريبية فقط، كال ي
 طكير فٍهٍاالهكضكع هرة ثاىية، بقصد ت بٍذي األسئمة، عمى أف تكتب الهجهكعة التجريبية حكؿ

( تكميؼ الهجهكعة التجريبية بقراءة الهكضكع قراءة 3كتكتب الهجهكعة الضابطة هرة ثاىية أيضان. )
كأظٍرت  ،مب هىٍـ كتابة الهكضكع هرة ثالثةهكسعة، لمتغمب عمى الصعكبات الخاصة بالفٍـ، ثـ يط

اتسهت بالعهؽ، كالتحميؿ،  عميٍابعد طرح األسئمة ة التجريبية كتابة الهجهكعأف ىتائج الدراسة 
 كالتصىيؼ، كالتسمسؿ.

( KWLك) التفكير الهكجً، -( ثبلث استراتيجيات تدريسية ٌي: ىشاط القراءةStahl, 2003كتىاكؿ )
ا في االستيعاب القرائي كاكتساب الهحتكل العمهي لدل القراء  كالصكر الهتحركة، كاختبار أثٌر

كتككىت عيىة الدراسة  ،كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي ،دائيالصؼ الثاىي االبت الهبتدئيف هف طبلب
كأشارت الىتائج إلى أف الصكر الهتحركة،  ،االبتدائي( طالبنا هف طبلب الصؼ الثاىي 31هف )

لى أف استراتيجية ىشاط القراءة كىشاط القراءة الهكجً كاىا ذا أثر داؿ إحصائينا في هٍارة الطبلقة، ك  ا 
كأف استراتيجية   التفكير الهكجً كاىت ىتائجٍا إيجابية في االستيعاب كاكتساب الهحتكل العمهي.

الجدكؿ الذاتي لـ يكف لٍا أثر إيجابي في االستيعاب كاكتساب الهحتكل العمهي، كهع ذلؾ فإىٍا كاىت 
 حاثة كدافعة لمهبتدئيف.

دفت دراسة  ( إلى تحديد درجة الهبالغة في تقدير الهٍارات (Stone & May, 2002ستكف كهيًٌك
كاستخدـ الهىٍج التجريبي، كتـ استخداـ   صعكبات التعمـ. هف ذكماألكاديهية كالدراسية لدل الطمبة 

هقياس هفٍكـ الذات لتقدير الهٍارات األكاديهية لديٍـ كأيضاي هقياس لتقدير هٍارات الطمبة كأدائٍـ 
( طالب 49صعكبات التعمـ ك) هف ذكم( طالب 52الدراسة هف ) كتككىت عيىة، كاختبار تحصيمي

كهف أٌـ ىتائج  ،هف الطمبة العادييف في الصفكؼ العميا هف الصؼ التاسع حتى الصؼ الثاىي عشر
صعكبات التعمهية القرائية أظٍركا هفٍـك ذات أكاديهي هىخفض إال أىٍـ  هف ذكمالدراسة أف الطمبة 

 لدراسة كاألكاديهية التي ترتبط بتقديرات اةخريف كأدائٍـ الكاقعي.بالغكا في تقدير هٍاراتٍـ ا
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دفت دراسة هحهد ) ( إلى الكشؼ عف فاعمية برىاهج هقترح لعبلج صعكبات تعمـ القراءة 2002ٌك
 ،كالكتابة لدل تبلهيذ غرؼ الهصادر بالهدرسة االبتدائية التيسيسية بدكلة اإلهارات العربية الهتحدة

( طالب كطالبة، هكزعيف بالتساكم 160كتككىت عيىة الدراسة هف ) ،كاتبعت الدراسة الهىٍج التجريبي
كتككىت أدكات الدراسة هف اختبارات تشخيصية في القراءة  ،إلى هجهكعتيف تجريبية كضابطة

إحصائية كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة  ،كالكتابة، كاختبارات تحصيمية في القراءة كالكتابة
لقراءة لصالح الهجهكعة التجريبية، كأكصت الدراسة باالستفادة هف في عبلج صعكبات تعمـ الكتابة كا

 الكتابة.ك البرىاهج الهقترح، كتقديـ براهج أخرل لمتغمب عمى صعكبات تعمـ القراءة 

 ((Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte, 2001جر كرشكتىكألكسىدر كك  سفجتكر  دراسةأها 
صعكبات شديدة  التطكر القرائي هع كجكد هٍارات لؤلطفاؿ الذم لديٍـ إلى الكصكؿ إلىالتي ٌدفت 

كتـ استخداـ اثىاف هف البراهج في التدريس قائهاف عمى  ،قراءة ليصبحكا في الهستكل العادمفي ال
طريقتيف هىٍجيتيف هختمفتيف كيحتكياف عمى عىاصر التدريس الفعاؿ كلكف يختمفاف في الىشاطات 

 ،( طفؿ لديٍـ صعكبات كبيرة في التعمـ60كتـ اختيار عيىة عشكائية هف ) ،التدريسية الهركز عميٍا
ساعدا  أىٍها يفيمبرىاهجيف التعميهلكهف أٌـ ىتائج الدراسة  ،حصيميكتـ استخداـ أداة االختبار الت

عمى تحسيف هٍارات القراءة العاهة، كلـ تشكؿ طريقتا التدريس اختبلفان بالىسبة لمطبلب الذيف دخمكا 
الدراسة بهستكيات هختمفة هف القدرة الصكتية ككاىت أٌـ عكاهؿ التىبؤ لمتطكر عمى الهدل البعيد ٌي 

ات السابقة هف هعمـ غرفة الهصادر بالىسبة لبلٌتهاـ كالسمكؾ كالقدرة المفظية العاهة كالهستكيتقديرات 
 هٍارات القراءة. 

 :السابقةدراسات الالتعميق عمى  3.2.2

السػػابقة فػػي الهحػػكر األكؿ  الدراسػػات لٍػػذي السػػابؽ العػػرض هػػف :وأىــدافيا الدراســة ألغــراض بالنســبة
 أك االلكتركىػػي، الػػتعٌمـ تطبيقػػات بعػػض تكظيػػؼ أك هحكسػػبة تعميهيػػة بػػراهج بتقػػديـ اٌتهػػت أىٍػػا تبػػيف

 الهضهكف، حيث هف الحالية الدراسة هع السابقة الدراسات هعظـ اتفقت فقد هحكسبة، تفاعمية هقررات
ك دراسػة كلكػس  كالكتابػة، القػراءة هٍػارتي تحسػيف فػي هحكسػب تعميهػي برىاهج فاعمية عمى الكقكؼ ٌك

 ت كدراسػة (Wilkes, Macaruso, Kazakoff ,&Albert, 2016)هاكاركسػك ككػازكككؼ كألبػرت 
سٌكتر كهاكاركسػك ٔدساست ؛  (Schramm, 2016)سشراـ  دساستت ك(Sardegna, 2016)سشدٚجُا

كدراسػة ريجػاف  ؛(Schechter, Macaruso, Kazakoff,& Brookr, 2015)ككػازكككؼ كبرككػر
ػػؼ  كدراسػػة جػػكلي  ت(Regan, Berkele, Hughe& Suzanne, 2014 )كسػػكزافكبيركػػؿ ٌك

 ت(2006) اليزيػػدم كدراسػػة ت(2002) الهممػػي دراسػػةك  ت(Joly & Piovezan, 2012)كبيػػكفيزاف 
راىػػػي كدراسػػػة ت(2012) كآخػػػركف الػػػدٌاف، كدراسػػػة ت(2007) ٌيػػػكتي كدراسػػػة  كدراسػػػة ت(2013) الٌز
 كابػػػف ىػػػاكم، بىػػػت كدراسػػػة ت(2015) ديػػػب كدراسػػػة(, 2016) جػػػزر أبػػػك كدراسػػػة ت(2013) البرعػػػي
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 كدراسػة ت(2013) عكض كدراسة ت(Phillips,2013) كدراسة ضباع، أبك كدراسة ت(2015) شٍرير
 ت(2005) الحايػؾ كدراسػة ت(2009) اه عبػد كدراسػة ت(2009) طاٌػات كدراسة ت(2010) طبلفحة
، كهػػا (Jerrell,2000) كدراسػػة ت(Humble,2000) كدراسػػة ت(Castell et al.,2000) كدراسػػة
، كاسػػتراتيجيات عبلجٍػػا فػػػي صػػػعكبات الػػتعمـتحسػػيف  السػػابقة فػػػي الهحػػكر الثػػاىي  دراسػػاتالتىاكلػػت 

كهىٍػػا  ،ع الدراسػػة الحاليػػة فقػػد اتفقػػت هعظػػـ الدراسػػات السػػابقة فػػي أٌػػدافٍا هػػ ،هراحػػؿ تعميهيػػة هختمفػػة
(، كدراسػػػة الصػػػادؽ 2007(، كدراسػػػة الدكارشػػػة )2006)(، كدراسػػػة العىيػػػزات 2002هحهػػػد ) ةدراسػػػ

(، 2011(، كدراسػػػػة حمػػػػس كالهػػػػزيف )2010(، كدراسػػػػة عػػػػكؼ )2010(، كدراسػػػػة عػػػػكض )2010)
(، كدراسػػػة الحكاهػػػدة 2012(، كدراسػػػة الجػػػكابرة )2012(، كدراسػػػة الجػػػراح )2012كدراسػػػة الهٍػػػدم )

 (.2014(، كدراسة ىصر )2013(، كدراسة الشٍرم )2012)
 الدراسات هف العديد هع الحالية الدراسة اتفقت: الدراسة لهىٍج بالىسبة سبة لهنيج الدراسة:بالن

 البرىاهج كبىاء لتصهيـ هىاسب كهىٍج البىائي، لمهىٍج إتباعٍا فيفي الهحكر األكؿ  السابقة
 كدراسة ت(2011) الدالبيج كدراسة ت(2005) الحايؾ: دراسة هثؿ الهقترح، التفاعمي الهحكسب

 استخداـ في الدراسات هعظـ هع الحالية الدراسة كاتفقتت (2013) البرعي كدراسة ت(2007) ٌيكتي
 كالكتابة، القراءة هٍارات تىهية في الهقترح الهحكسب البرىاهج فعالية عف لمكشؼ التجريبي الهىٍج
 الدٌاف، كدراسة ،(2007) ٌيكتي كدراسة ت(2006) اليزيدم كدراسة ت(2002) الهممي دراسة هثؿ

راىي كدراسة ،(2012) كآخركف (, 2016)جزر أبك كدراسة ،(2013) البرعي كدراسة ،(2013) الٌز
 كدراسة ضباع، أبك كدراسة ت(2015) شٍرير كابف ىاكم، بىت كدراسة ت(2015)ديب كدراسة

(Phillips,2013)ت(2009)طاٌات تكدراسة(2010)طبلفحة كدراسة ت( 2013)عكض كدراسة ت 
 كدراسة ت(Castelletai., 2000) كدراسة ت(2005)الحايؾ كدراسة ت(2009)اه عبد كدراسة

(Humble, 2000)كدراسة ت(Jerrell, 2000).، في الهحكر الثاىي  بعض الدراسات  في كها
(، كدراسة حمس كالهزيف 2010(، كدراسة الىكرم )2010الهىٍج الكصفي، كدراسة أبك دقة )

(2011). 
 : الدراسات الهىٍج التجريبياتبعت هعظـ كقد 

ت (Wilkes, Macaruso, Kazakoff, &Albert, 2016)ككازكككؼ كألبرت هاكاركسكدراسة 
سٌكتر ؛ ٔدساست (Schramm, 2016)سشراـ  دساستت ك(Sardegna, 2016)سشدٚجُاكدراسة 

 ؛(Schechter, Macaruso, Kazakoff,& Brookr, 2015)كهاكاركسك ككازكككؼ كبرككر
ؼ كسكزاف كدراسة  ت(Regan, Berkele, Hughe& Suzanne,2014 )كدراسة ريجاف كبيركؿ ٌك

 ,Stahl(، كدراسة )2002هحهد ) كدراسة ت(Joly & Piovezan, 2012)جكلي كبيكفيزاف 
ي دراسة  ،(2007(، كدراسة الدكارشة )Klein, 2004(، كدراسة )2003 كيكجد دراسة ىكعية ٌك

 .   (Cheung  & Robert, 2013)شيكىج كركبرت
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 فيفي الهحكر األكؿ   السابقة الدراسات هعظـ هع الحالية الدراسة اتفقت بالنسبة ألدوات الدراسة:
 الحايؾ كدراسة ،(2002) الهممي دراسة هثؿ االختبار، أداة في الهتهثمة الدراسة أدكات استخداـ

 كدراسة ،(2010) طبلفحة كدراسة ،(2009) طاٌات كدراسة ،(2009) اه عبد كدراسة ،(2005)
راىي كدراسة ،(2012) كآخركف الدٌاف،  البرعي كدراسة ،(2015) ضباع أبك كدراسة ،(2013) الٌز

 عكض كدراسة ،(2015) ديب دراسة هع( الهبلحظة) الثاىية األداة في اتفقت كها ،(2013)
 أداة باستخداـ الحالية الدراسة اىفردت( الهقابمة) الثالثة األداة كفي( 2016)جزر كأبك ،(2013)

 لمطمبة كالكتابة القراءة تيلهٍار  تحصيمي اختبار: ةتيةا األدكات الحالية الدراسة كتستخدـ ،الهقابمة
اتفقت الدراسة الحالية هع ، كها هقابمة هبلحظة، هحكسب، تفاعمي كبرىاهج التعمـ، صعكبات ذكم هف

استخداـ أدكات الدراسة الهتهثمة في أداة اختبار  فيفي الهحكر الثاىي  هعظـ الدراسات السابقة
 ,Klein(، كدراسة )Stahl, 2003(، كدراسة )2002هٍارات القراءة كالكتابة، هثؿ دراسة هحهد )

(، 2012(، كدراسة الهٍدم )2011(، كدراسة حمس كالهزيف )2007(، كدراسة الدكارشة )2004
(، كدراسة الشٍرم 2012، كدراسة الحكاهدة )(2012(، كدراسة الجكابرة )2012كدراسة الجراح )

 (.2014(، كدراسة ىصر )2012)
 الهستٍدفة، الفئة حيث هففي الهحكر األكؿ  السابقة الدراسات هعظـ اتفقت بالنسبة لمعينة الهختارة:

ي  كدراسة ،(2009) اه عبد كدراسة ،(2002) الهممي دراسة هثؿ الدىيا، األساسية الهرحمة طمبة ٌك
راىي كدراسة ،(2012) كآخركف الدٌاف، كدراسة ،(2010) طبلفحة كدراسة ،(2009) طاٌات  الٌز

 كدراسة ،(2015) ديب كدراسة( 2013) البرعي كدراسة ،(2015) ضباع أبك كدراسة ،(2013)
 الحايؾ هثؿ العميا، األساسية الهرحمة في الطمبة الدراسات بعض استٍدفت فيها ،(2013) عكض

 الدراسات السابقةهعظـ اتفقت كها  ،(2016) جزر أبك كدراسة ،(2011) الدالبيج كدراسة ،(2005)
ي طمبة الهرحمة األساسية الدىيا، ها عدا دراسة  في الهحكر الثاىي هف حيث الفئة الهستٍدفة، ٌك

 كتستٍدؼ، (، كالمتاف استٍدفتا الصؼ العاشر األساسي2011(، كدراسة حسف )2012الجراح )
 الثالث الصؼ هف طالبان ( 15) قكاهٍا الدىيا األساسية الهرحمة طمبة هف عيىة الحالية الدراسة

 .األساسي
فقد استخدهت العديد هف  ستراتيجيات الهستخدهة في تنهية هيارات القراءة والكتابة:بالنسبة لال

(، كدراسة الدكارشة 2006(، كدراسة العىيزات )2002الدراسات براهج هقترحة، هثؿ دراسة هحهد )
(، كدراسة 2012(، كدراسة الهٍدم )2011(، كدراسة الشكبكي )2010(، كدراسة عكؼ )2007)

( ثبلث Stahl, 2003فيها استخدهت دراسة )، (2012(، كدراسة الشٍرم )2012الحكاهدة )
(، كالصكر الهتحركة، KWLالتفكير الهكجً، ك ) -استراتيجيات تدريسية ٌي: ىشاط القراءة

( استراتيجية 2010( استراتيجيات هتعددة، كقدهت دراسة عكض )2010كاستخدهت دراسة الصادؽ )
( استراتيجية هبىية عمى 2011جديدة لعبلج الضعؼ القرائي كالكتابي، كاستخدهت دراسة حسف )
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لعبلقة التبادلية بيف ( التي استخدهت استراتيجية تدريس قائهة عمى ا2012التخيؿ، كدراسة الجراح )
 ( التي استخدهت استراتيجية التعمـ التعاكىي.2012الكتابة كالقراءة، كدراسة الجكابرة )

 أك فاعمية كجكد عمى ؿالهحكر األك في  السابقة الدراسات جهيع اتفقت  بالنسبة لنتائج الدراسات:
 الطمبة لدل كالكتابة القراءة هٍارات تىهية في تطبيقاتً أحد أك االلكتركىي التعٌمـ الستخداـ إيجابي أثر

 بيف فركؽ كجكد عدـ عف كشفت كالتي( 2009) طاٌات دراسة عدا ها دراستٍـ، هراحؿ بهختمؼ
اتفقت جهيع الدراسات  ، كهاالقراءة اختبار في كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف درجات هتكسطي
  .صعكبات التعمـف الهستخدـ في تحسيعمى فاعمية االستراتيجيات في الهحكر الثاىي السابقة 

 .عبلجٍالباستخداـ االستراتيجيات الهىاسبة كأكصت جهيعٍا 
 حيث كالكتابة القراءة تيهٍار  لتحسيف هحكسب تفاعمي برىاهج بتصهيـ الحالية الدراسة تهيزت لقد
 بيف الهتبادؿ التفاعؿ خبلؿ هف( كالمهسية كالحركية كالبصرية السهعية) باالستجابات لمطمبة يتيح

 أك حركؼ أية كحذؼ اضافة هف الهستخدـ تهكف خاصية عمى كاحتكائً التفاعمي كالبرىاهج الطمبة
ك برىاهج تفاعمي هحكسب كالبصرية، الصكتية لمهؤثرات بالىسبة ككذلؾ جهؿ، أك كمهات أك هقاطع  ٌك

 هعد لطمبة صعكبات التعمـ الىهائية كأثري عمى هٍارات) القراءة كالكتابة( ،
 تستخدـ هحكسبة تفاعمية براهج تصهيـ هجاؿ في فمسطيف في ىكعٍا هف األكلى الدراسة ٌذي كتعد

 استخداـ إلى إضافة كالىكعي، الكهي الهىٍج الهدهج الدراسة استخدهت كها كالهسح، المهس خاصية
ي صعكبات  الىهائية صعكبات تشخيص هقياس: هثؿ هختمفة أخرل أدكات الباحثة في ابعادي ٌك

 كاختبار، البصرم كاإلدراؾ الحركي كصعكبات الذاكرة( كاإلدراؾاالستهاعي  كاإلدراؾ)االىتباي 
 األكلى تعد ٌذي الدراسة هف الدراسات، كها كالهقابمة كالهبلحظة، كالكتابة، القراءة لهٍارتي تحصيمي

  عمـ الباحثة. حدكد-، في في فمسطيف التي تىاكلت صعكبات التعمـ الىهائية
 أوجو االستفادة هن الدراسات السابقة:

 استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة فيها يمي:
  كالتعمـ  "القراءة كالكتابة الىهائية، كاالكاديهية "بىاء اإلطار الىظرم الخاص بصعكبات التعمـ

 االلكتركىي.
 عداد برىاهج تفاعمي  بىاء أدكات الدراسة الهتهثمة في هقياس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائية، كا 

 هحكسب، كاختبار هٍارات القراءة كالكتابة.
  كالتصهيـ الهبلئـ لطبيعة الدراسة.  الهىاسب لمدراسة، (كالىكعيالهدهج )الكهي  استخداـ الهىٍج 
  ليةبة كتفسير ىتائج الدراسة الحاالهىاساختيار األساليب اإلحصائية
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 لفصل الثالثا

 
 جراءاتاإلو  طريقةال

تضهف ٌذا الفصؿ كصفان لهىٍجية الدراسة كهجتهعٍا كعيىتٍا، كتصهيـ أدكات الدراسة التي 
استخدهتٍا الباحثة هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ التي تقؼ كراء إجرائٍا، كذلؾ يبيف طرؽ التحقؽ هف 
ة، صدؽ األدكات كثباتٍا، ككصفان إلجراءات تىفيذ الدراسة بدءان هف إجراءات التطبيؽ ألدكات الدراس

جراءات التٍيئة لمتىفيذ، كتطبيؽ أداة الدراسة،   اإلحصائية ، كالهعالجةكتصهيـ الدراسة، كهتغيراتٍاكا 
  كتحميمٍا. الدراسة ىتائج استخبلص في الباحثة استخدهتٍا التي

 الدراسةة يهنيج1.3 

الكهي كالىكعي( فقد استخدهت الهىٍج التجريبي الهىٍج الهدهج )استخدهت الباحثة في ٌذي الدراسة  
 ،تعبيران كهيان عىٍا  بالكشؼ عف السبب كالىتيجة كيعبريٍتـ  كلككىً لهىاسبتً لهثؿ ٌذي الدراسات،

ك هىٍج (qualitative researchالهىٍج الىكعي:)ك  ية في البحث  تركز عمى كصؼ الظكاٌر ٌك
 .، كيعبر عىٍا تعبيران كيفياكفٍهٍا بشكؿ أعهؽ

 
 الدراسةهجتهع  2.3

( طالبان، هف طمبة 505ؼ الثالث األساسي البالغ عددٌـ )طمبة الصتككف هجتهع الدراسة هف جهيع 
 .( 1.3)الجدكؿكها ٌك هكضح في  ،ىطقة الخميؿه هدارس ككالة الغكث الدكلية في
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 هجتهع الدراسةعداد أتوزيع  :(1.3جدول )
 العدد الهدرسة الرقـ
 96 هدرسة ذككر الفكار االساسية الثاىية  1
 22 هدرسة ذككر دكرا االساسية  2
 12 هدرسة بمي االساسية  3
 46 هدرسة الرهاضيف االساسية  4
 46 هدرسة الخميؿ االساسية  5
 105 هدرسة العركب االساسية 6
 52 هدرسة ذككر بيت جاال االساسية 7
 98 هدرسة ذككر الدٌيشة االساسية   8
 28 هدرسة الكلجة االساسية 9
 505 الهجهكع 

 

 عينة الدراسة 3.3

صعكبات التعمـ  هف ذكم األساسيالصؼ الثالث هف طمبة  طالبان  (01)الدراسة هف  عيىة تككىت
ـ تـ ،الثاىية الىهائية في هدرسة ذككر الفكار االساسية ، هف هجتهع قصديةال العيىة بطريقة اختياٌر

( 120الباحثة كالهشرؼ، بفحص ) ( هف قبؿ2016-4-6تشخيصٍـ بتاريخ )الدراسة، حيث تـ 
 .طالبان ههف تبيف أف لديٍـ هشاكؿ تعميهية هختمفة

 الدراسةأدوات . 4.3

  اةتية: استخدهت الباحثة األدكات

 اةتية:لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ استخداـ األدكات 

 هقياس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائية.  .5
 هٍارات القراءة كالكتابة.التحصيمي ل ختباراال  .1
 .القراءة كالكتابة تيار ٍهلتحسيف  برىاهج تفاعمي هحكسب   .3
 .، كهقابمة هدير الهدرسةصعكبات التعمـ الىهائية هف ذكم هٍات الطمبةهع أ هقابمةال  .4

 
 . هقياس تشخيص صعوبات التعمم النهائية:1.4.3

صعكبات  هف ذكمهقياس تشخيص األطفاؿ  تطبيؽ( في 2007) تـ االعتهاد عمى هقياس الزيات
صعكبات كقد اشتهؿ عمى  ،كذلؾ لكضكح الهقياس عمى البيئة الفمسطيىية، الىهائية كتطبيقًالتعمـ 
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، البصرم اإلدراؾاالستهاعي، صعكبات  اإلدراؾصعكبات االىتباي، صعكبات )اةتية:  التعمـ الىهائية
  الذاكرة(. صعكبات ، اإلدراؾ الحركي صعكبات

  :اليدف هن الهقياس 
كضع ٌذا الهقياس هف أجؿ التشخيص كالتعرؼ إلى الطمبة الذيف يعاىكف هف صعكبات التعمـ 
الىهائية، في الهرحمة األساسية هف الصؼ الثالث إلى التاسع، كالتي تؤدم إلى هعاىاة الطمبة هف 

يتـ التعرؼ عميٍا كهكاجٍتٍا، حيث أىً إذا لـ  صعكبات التعمـ االكاديهية في الهدرسة األساسية،
 ران يؤدم إلى عبلج أيسر كأسٍؿ.  أصعب، كلكف الكشؼ عف تمؾ الصعكبات هبك يصبح عبلجٍا 

  :هحتوى الهقياس 
فر لهدل تكا هجهكعة هف الهقاييس تقكـ عمى تقدير الهعمـ أك األب أك األـيهثؿ ٌذا الهقياس 

 هف حيث الحدة كالتكرار كالديهكهة،الىهائية، صعكبات التعمـ  مهف ذك الخصائص السمككية الههيزة ل
أك الهدرسة أك  صؼصد ٌذي األىهاط السمككية في الهف خبلؿ الهبلحظة الهباشرة التي تقكـ عمى ر 

 .الىهائية البيت، الهتعمقة بصعكبات التعمـ

  :تككفيفاس صعكبات التعمـ يهقأها  

يأبعاد ةخهس عمى. صعكبات التعمـ الىهائية كتشتهؿ 1  :، ٌك

 ، كالتىظيـ(الذاكرة ،الحركي اإلدراؾ ،البصرم اإلدراؾ ،اعيهتساال اإلدراؾ، االىتباي)

 . هقاييس صعكبات التعمـ األكاديهية كتتككف هف ثبلثة هقاييس:2

 .(الرياضيات ،الكتابة، القراءة)

ي  أبعاد خهسة ات التعمـ الىهائية: هفكقد اعتهدت الباحثة هقياس تشخيص صعكب رئيسة ٌك
 اإلدراؾ صعكبات البصرم، اإلدراؾ صعكبات االستهاعي، اإلدراؾصعكبات ك ، االىتباي صعكبات)

 ( فقرة.20هف ) كيتككف كؿ بعد (الذاكرة صعكبات ،الحركي

يتـ االجابة عمى فقرات الهقياس هف قبؿ الباحثة، كبالتعاكف هع هعمهي الطمبة، حيث يتـ اإلجابة 
 – غالبان  - الهقياس عىدها تىطبؽ الفقرة عمى الطفؿ حسب الهستكيات الخهس )دائهان عمى فقرات 

يحصؿ  فؽ تسمسؿ هستكيات اإلجابة )دائها(، كييخذ الطالب درجات ك ىادران جدان  - ىادران  – أحياىان 
درجة كاحدة(  جدان  كىادران  –كىادران درجتاف  ،درجات ن3أحياىا –درجات  4 غالبان  -درجات 5عمى

% أم  60درجة فإذا ها حصؿ الطالب عمى أقؿ هف  500كبالتالي يككف الهجهكع الىٍائي لمهقياس 
 ىهائية، كاذا حصؿ الطالب في هجاؿ هف الهجاالتصعكبات تعمـ  درجة( يككف الطالب لديً 300)

 . صعكبات تعمـ ىهائية في ٌذا البعد% يككف لديً  60عمى أقؿ هف 
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 لهقياس ا .صدق1.1.4.3

هف بصكرتً األكلية، عمى هجهكعة  هقياس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائيةقاهت الباحثة بعرض 
( هحكهان 15بمغ عددٌـ ) االختصاص في هجاؿ التربية الخاصة كأساليب التدريس كعمـ الىفس ذكم

( يكضح أسهاء الهحكهيف، كلمتيكد هف صبلحية كؿ فقرة هف فقرات 1همحؽ رقـ ) ،لهراجعتً كتحكيهً
( هف حيث دقة الصياغة كسبلهة 2بصكرتً األكلية، همحؽ) هقياس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائية

 المغة، ككضكح الهعىى، أك حذؼ أك تعديؿ أك إضافة أية فقرات جديدة. 

في بعد  ،إجراء التعديبلت التي أشاركا إليٍاكبعد االطبلع عمى اقتراحات الهحكهيف قاهت الباحثة ب
كفي بعد صعكبات االدراؾ  ،(20،18،14،9،8،7،6،4،3،2،1)صعكبات االىتباي تـ تعديؿ الفقرات 

ها بعد صعكبات االدراؾ البصرم فتـ تعديؿ الفقرات (، أ11،2تهاعي تـ تعديؿ الفقرتيف )االس
( كفي بعد الذاكرة تـ 12،9،4كفي بعد صعكبات االدراؾ الحركي تـ تعديؿ الفقرات ) ،(16،15،14)

بصكرتً الىٍائية،  هقياس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائيةحيث أصبح ( 17،16،1تعديؿ الفقرات)
 ( يكضح ذلؾ.3رقـ ) همحؽكال ( فقرة، 100يتككف هف )

  :لمهقياسالثبات  2.1.4.3 

( 2009)في دراسة االىصارم   تشخيص صعكبات التعمـ الىهائية الثبات لهقياسلقد تـ حساب هعاهؿ 
( 0997 -0993) الداخمي حيث تراكحت هعاهبلت الثبات بيف االتساؽالثبات بطريقة  بطريقتيف: حساب

  (.0995 - 0992) كبطريقة التجزئة الىصفية حيث تراكحت هعاهبلت الثبات بيف 

ية خارج حدكد استطبلع عمى عيىة اس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائيةهقيكها قاهت الباحثة بتطبيؽ  
الصؼ الثالث طمبة ، هف " األساسيتيف عبد الحي شاٌيف كاالبراٌيهية" عيىة الدراسة في هدرستي

 تـ الهقياس عمى العيىة، كبعد تطبيؽ ،( طالبا01عددٌـ ) ـ الىهائيةصعكبات التعمال هف ذكماألساسي 
 :كاةتي كركىباخ ألفا  بطريقة لمهقياس الثبات حساب

 هف ذكمطمبة الصؼ الثالث األساسي هف  طالبان  (01) عيىة استطبلعية قكاهٍا عمى الهقياس تطبيؽ تـ
لقياس الثبات، لجهيع  ألفا كركىباخ هعاهؿ حساب تطبيؽ الهقياس، تـ كبعد صعكبات التعمـ الىهائية،

ذا دليؿ كاؼ عمى أف الهقياس(، 1.42كبمغ )أبعاد هقياس صعكبات التعمـ الىهائية  يتهتع بهعاهؿ  ٌك
(، كهها سبؽ يتضح بيف 1.44 - 1.43) الخهسة لؤلبعادتراكحت هعاهبلت الثبات فقد ، ثبات هرتفع

كها في الجدكؿ هقياس تشخيص صعكبات التعمـ الىهائية تتهتع بهعاهبلت ثبات هرتفعة،  هجاالت
(3.6). 
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لهقياس صعوبات التعمم النهائية ولجهيع لفا أ كرونباخ هعاهالت ثبات هعاهل( يبين 3.2جدول )

 .أبعاده

 درجة الثبات البعد

 2.83 صعكبات االىتباي

 2.86 االستهاعي اإلدراؾ صعكبات

 2.86 البصرم اإلدراؾ صعكبات

 2.88 الحركي اإلدراؾ صعكبات

 2.87 الذاكرة صعكبات

 0.86 الكمي

 

 تحصيمي في هيارة القراءة والكتابة:اختبار  2.4.3

هف القراءة كالكتابة لمصؼ الثالث األساسي لمطمبة  لهٍارتي اختبار تحصيميبإعداد  ةالباحث تقاه
كالرجكع  كالكتابة، الخاصة بهٍارات القراءة تببعض االختبارا الىهائية باالستعاىة صعكبات التعمـ ذكم
بحيث تككف االختبار  (،2011) (، كدراسة الغزالي2013، هثؿ دراسة البرعي )لى بعض األدبياتإ

القراءة كالكتابة، كقد قاهت الباحثة ببىاء ٌذا االختبار  هٍارتيتتضهف ( سؤاالن، 13التحصيمي هف)
 ضهف الخطكات اةتية:

القراءة كالكتابة لمصؼ  قد تهثؿ في الكشؼ عف هستكل هٍارتيك  تحديد اليدف هن االختبار: .1
صعكبات التعمـ الىهائية كالتي يجب عبلجٍا لدل ٌؤالء الطمبة، كقياس  هف ذكمالثالث االساسي 
هف خبلؿ دراسة الهراجع كاألدبيات التربكية، ككذلؾ  ٌالتمؾ الهٍارات، كقد تـ تحديد درجة الصعكبة

 البحكث التربكية كالدراسات العمهية التي اٌتهت بتحديد تمؾ الهٍارات القرائية كالكتابية. 
 كؼ األكؿ كالثاىي،حيث تـ تحديدٌا هف هىٍاج المغة العربية لمصف هيارات القراءة والكتابة: حصر .2
ا في )ك  ( هٍارة، هف خبلؿ عرضٍا عمى هجهكعة هف 23الثالث األساسي كقد تـ حصٌر

 الهتخصصيف في أساليب التدريس كعمـ الىفس كهعمهي المغة العربية.
 بناء جدول هواصفات االختبار  .3

كالثالث  كالثاىي األكؿ لمصؼ العربية المغة فيكىسبتٍا الهئكية  الهحتكل هجاالت الباحثة بتحديدقاهت 
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 الهقركء، فٍـك  أحرؼ، خهس حتى الكمهات تعمـك  كالطكيمة، القصيرة بالحركات الحركؼ تعمـ في
حسب  :ةيالهعرف هجاالتكها تـ تحديد ال اإلهبلءك  الخط،ك  ر،التعبيك  ،كالمغكية االهبلئية كاعدالقك 

 . ( 4ختبار التحصيمي  كها في الهمحؽ)كقد أصبح جدكؿ هكاصفات اال تصىيؼ بمكـ
األسئمة الهكضكعية،  في صياغة األسئمة عمى التىكيع في اعتهدت الباحثةفردات االختبار: ه .4

هف هىٍاج المغة العربية لمصؼ الثالث  ، كتـ اختيار ىص القراءة الجٍريةالهجاليةكاألخرل 
 درجة احتساب كيتـالصحيحة لكؿ سؤاؿ،  اإلجابة بكتابة االختبار عمى االستجابة كتتـاألساسي، 
 لحسابسؤاؿ كجهع درجاتً عمى جهيع الهٍارات  كؿ عمى درجاتً بجهع االختبار عمى الهفحكص

 الدرجة تعبرة الصؼ الثالث األساسي، حيث فر هٍارات القراءة كالكتابة لدل طمبلتكا الكمية الدرجة
هٍارات القراءة كالكتابة لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي، فيها تعبر  ضعؼ عف الهىخفضة

 الدرجة الهرتفعة عف تهكف طمبة الصؼ الثالث األساسي.
 هىً الٍدؼح تكض بحيثكضع تعميهات البىكد االختبارية لكؿ هٍارة هف هٍارات القراءة كالكتابة،  .5

 .كهحددة كاضحة عبارات في كذلؾ عىً، اإلجابة كطريقة
 االختبار.  كضع دليؿ الهعمـ لتطبيؽ .6
 .التصحيح دليؿكضع االجابة الىهكذجية، ك  .7
 تفريغ االختبار. .8
 القراءة والكتابة: تيصدق االختبار التحصيمي في هيار  1.2.4.3 

بصكرتً  في هٍارات القراءة كالكتابة التحصيمي الهتعمقة باالختبار الدراسة اةأد صدؽ هف التحقؽ تـٌ 
االختصاص في هجاؿ التربية الخاصة  هف ذكم الهحكهيف هف هجهكعة عمى ًبعرض األكلية،

 كالذيف ،( هحكهان لهراجعتً كتحكيه01ًبمغ عددٌـ )كالمغة العربية،  كأساليب التدريس كعمـ الىفس
ضافة كترتيبٍا كصياغتٍا الفقرات عدد حيث هف حكلً هبلحظاتٍـ أبدكا  فقرات كتعديؿ كحذؼ كا 

كبعد االطبلع عمى اقتراحات الهحكهيف قاهت الباحثة (، 1االختبار، كها ٌك هكضح في همحؽ رقـ )
عمى اتفاؽ  هبلحظات اثىيف هىٍـ أك أكثر عمى الفقرة  بإجراء التعديبلت التي أشاركا إليٍا، كبىاءن 

 الكاحدة، تـ تحديد كتعديؿ ها يمي: 

  لبلختبار.كضع كصؼ 

 .تحديد الٍدؼ هف االختبار 

 .كضع هفتاح التصحيح في الدليؿ الهرفؽ 

 .استبداؿ هفٍـك الثالث االبتدائي بهفٍـك الثالث األساسي 

 .كاستبداؿ كمهة حكط بكمهة دائرة في السؤاؿ األكؿ 

 .كضع الحركؼ بشكؿ عشكائي في السؤاؿ السادس 
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 .تغيير صيغة السؤاؿ التاسع 

 (. 2بصكرتً الىٍائية، كها في همحؽ رقـ ) ختباراالاتٍـ تـ كضع كبعد األخذ بهبلحظ
  ختبارلالستطالعي التجريب اال 2.2.4.3

هف طالبان هف طمبة الصؼ الثالث االساسي  (01) عيىة استطبلعية قكاهٍا عمى الهقياس تطبيؽ تـ

 كد العيىة، كذلؾ هف أجؿ: دصعكبات التعمـ خارج ح ذكم

 : والتهييز لمفقراتتحديد هعاهالت الصعوبة 

 بعد كذلؾ ،ختبارالا لفقرات كالتهييز الصعكبة هعاهؿ بحساب الباحثة قاهت هعاهل الصعوبة:أ.
 لكؿ الصعكبة هعاهؿ لحساب تيةةا الهعادلة الباحثة استخدهت كقد االستطبلعية، العيىة عمى تطبيقً
.االختبار فقرات هف  فقرة  

السؤاؿ عمى الهحصمة الدرجات هجهكع=       الصعكبة هعاهؿ  
 الهتعمهيف عدد*  السؤاؿ درجة                          

يالصعكبة، لهعاهبلت هقبكلة قيـ كجهيعٍا( 1422 -14.1)بيف كتراكح الصعكبة هعاهؿ حساب تـ  ٌك
 .التربكية البحكث ألغراض الهقبكؿ الصعكبة هعيار هع هتفقة قيـ

:اةتية الهعادلة باستخداـ االختبار لفقرات التهييز هعاهؿ حساب كتـ:هعاهل التهييز .ب        

 

ص هج – س هج   

ـ هج*  ف   

:حيث   
.العميا الفئة عميٍا حصمت التي الدرجات هجهكعات:  س هج  
.الدىيا الفئة عميٍا حصمت التي الدرجات هجهكع:  ص هج  
.لمسؤاؿ الهخصصة الدرجات:  ـ جه  

 .الهجهكعتيف أحدل أفراد عدد:  ف
ي التهييز لهعاهبلت هقبكلة قيـ كجهيعٍا( 1.31 -1.61) بيف كتراكح ت التهييزهعاهبل حساب تـ  ٌك
  (3, همحؽ رقـ )التربكية البحكث ألغراض الهقبكؿ تهييزال هعيار هع هتفقة قيـ

   :تحديد زهن االختبار       
كهف خبلؿ تطبيؽ االختبار عمى العيىة االستطبلعية بتكثيػؽ زهػف تػسميـ أكؿ كآخر  ةالباحث تقاه

تكسط زهف االختبار= ) الزهف ه :طالب لئلجابة عف االختبار ليتـ حساب زهف االختبار هف الهعادلة
قدير الزهف هف خبلؿ تمؾ ت كقد تـ 6الذم استغرقً أسرع طالب + الزهف الذم استغرقً أبطي طالبة (/
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 .دقيقة بعد التقريب (21)الهعادلة ليبمغ 
 (.Test -re-testبطريقة اإلعادة) الثبات 2.3.4.2  

هف طالبان هف طمبة الصؼ الثالث االساسي  (01) عيىة استطبلعية قكاهٍا عمى الهقياس تطبيؽ تـ
اإلعادة كقد الثبات باستخداـ طريقة  هعاهبلت حساب تـ فقد كد العيىة،دصعكبات التعمـ خارج ح ذكم

ذا ، (0.91 ) الثبات بمغ هعاهؿ  عالية هف الثبات. بدرجة يتهتع الهقياس أف عمى دليؿ كاؼ ٌك
 أجراءات التصحيح  4.2.4.3

  .(4همحؽ رقـ ) التصحيح دليؿالسئمة االختبار التحصيمي  كتـ اتباع  الىهكذجية، االجابة ضعتـ ك 

 بناء البرناهج التفاعمي الهحوسب: .3.4.3

صعكبات التعمـ  هف ذكمهف أٌداؼ الدراسة الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف هتكسط درجات الطبلب 
ئية في اختبار هٍارات القراءة كالكتابة قبؿ كبعد تطبيؽ البرىاهج التفاعمي الهحكسب، كالتعرؼ الىها
 هف ذكم الطمبةالقراءة كالكتابة لدل  تيب في تحسيف هٍار سهحك التفاعمي البرىاهج فاعمية ال إلى

كلتحقيؽ تمؾ األٌداؼ قاهت الباحثة ببىاء كتصهيـ  ،في الهرحمة األساسيةئية صعكبات التعمـ الىها
االعتهاد عمى الهصادر تـ ب سهحك كلتحديد هككىات البرىاهج التفاعمي ال ،برىاهج تفاعمي هحكسب

 اةتية:
 .السابقةث كالدراسات البحك  .5

 .العربية المغة تعميـ في الحديثة االتجاٌات .1

 .األساسي التعميـ هرحمة في الطمبة صخصائ .3

 خصائص بىاء كتصهي البراهج التعميهية الهحكسبة. .4

 :ةتيتهثمت هبررات إعداد البرىاهج التفاعمي الهحكسب في اكها 
اشراؾ الحكاس " السهع، البصر المهس " كالتفاعؿ هع هعطيات البرىاهج التفاعمي الهحكسب  .5

عمى الشاشة  التفاعمي الكتابة كتطبيؽ ،لكاف كالحركةصكات كاأل" االتطبيقاتهف خبلؿ 
 المهسية.

 .كالحاسكب الهتعمـ بيف التفاعؿ هبدأ تحقيؽ في اإلسٍاـ .1

 لمقراءة كالكتابة. كشغفان  حبان  أكثر لجعمٍـ ،بالفٍـ كالتحصيؿ الدراسي لمطمبة االرتقاء .3

لتمؾ الهٍارات  تدريسً في المغة العربيةهعمـ  يكاجٍٍا قد التي لمهشكبلت حبلن  البرىاهج يككف قد .4
هىٍا: هراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة، ازدحاـ الفصكؿ الدراسية، قمة  كالكتابية، القرائية

الكقت الزهىي لمدرس، تحفيز أكلياء األهكر عمى هتابعة أبىائٍـ في البيكت كعدـ بذؿ جٍد 
 كبير في ذلؾ.
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ة في التدريس لعبلج الضعؼ القرائي حديث طرؽ تباعكا إثراء إلى التعميهية الهىاٌج حاجة .5
(يبيف هراحؿ 5، كالهمحؽ رقـ)كالكتابي كخاصة بعد تبىي هعظـ الدكؿ ثقافة التعميـ اإللكتركىي

 إعداد البرىاهج التفاعمي. 

 

 صدق البرناهج التفاعمي الهحوسب:  1. 3.4.3 

القراءة كالكتابة  تير تحسيف هٍاالبرىاهج التفاعمي الهحكسب الهتعمؽ في  صدؽ هف التحقؽ تـٌ 
االختصاص في هجاؿ التربية  هف ذكم الهحكهيف هف هجهكعة عمى ًبعرض بصكرتً األكلية،

 أبدكا كالذيف ( هحكهان لهراجعتً كتحكيهً،01الحاسكب كبمغ عددٌـ )الخاصة كأساليب التدريس كعمـ 
 :حيث هف حكلً هبلحظاتٍـ

 .التعميهي الهحتكل سبلهة.أ 

 .تحقيقٍا كاهكاىية األٌداؼ هبلئهة.ب 

 .الطمبة لهستكل األىشطة هبلئهة.ج 

 .البرىاهجثراء إ في تسٍـ هقترحات أية تقديـ.د 

 فاعمية شاشة المهس التي يحتكيٍا البرىاهج..ق 

 فعالية أساليب التقكيـ الهتىكعة كالتعزيز، كجاذبيتٍا، كالتي تساعد في إثارة دافعية التعمـ..ك 

الهحكهيف قاهت الباحثة بإجراء التعديبلت التي أشاركا إليٍا، هف حيث كبعد االطبلع عمى اقتراحات 
زيادة عدد الصكر، كتهكيف الطالب هف لفظ الكمهة بهفردة كبصكتً ككضع الهزيد هف الخمفيات 

 عمى اتفاؽ  اثىيف هىٍـ أك أكثر عمى الفقرة الكاحدة تـ هراعاة: الهشكقة كالجذابة، كبىاءن 

 هٍارات القراءة كالكتابة.كع هبلئهة خطة األىشطة لهكض.أ 

 في البرىاهج التفاعمي. مطالبل األىشطةهبلئهة .ب 

 البرىاهج التفاعمي.ك  صحة الهادة العمهية الهقدهة في خطة األىشطة الكاردة في الدليؿ.ج 

 .الهقترحىاهج هبلئهة العىاكيف لمبر .د 

 التككيىي كالختاهي. هبلئهة التقكيـ.ق 

هف خبلؿ اضافة ىشاط  ،البرىاهج التفاعميفي  تبهبلحظات الهحكمهيف كعدل ةالباحث تأخذكقد 
 ليخرج، إضافة لمقكاعد اإلهبلئية كالمغكية األخرل، بلـ القهرية كالبلـ الشهسيةلخاص با تفاعمي آخر

 في صكرتً الىٍائية. البرىاهج التفاعمي الهحكسب 

 الهحوسب:الصورة النيائية لمبرناهج التفاعمي  2.3.4.3

 عمى ،ةالباحث قبؿ هف ذاتيان  البرىاهج تطبيؽ ظٍرت جراء التي كالهبلحظات الهحكهيف، ء آراءضك  في
 :هثؿ البرىاهج عمى التعديبلت ضبع إجراء تـ االستطبلعية العيىة
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 .كالمغكية البرهجية األخطاءض بع تصحيح .1
 .عميٍا الهكتكب الخط لمكف هىاسبة تكف لـ التي الخمفياتعض ب تعديؿ .2
في صكرتً الهحكسب تضهف البرىاهج التفاعمي حيث  لمتطبيؽ جاٌزان  البرىاهج أصبح التعديبلت كبٍذي

فيديك ترحيبي يتـ هف خبللً الترحيب بالطالب بعد فتح الذم يتضهف القرص الهضغكط،  ،الىٍائية
( حرفان، 64جهيع األحرؼ األبجدية في المغة العربية، كعددٌا ) ، إضافة إلى أىً يحتكم عمىالشاشة

كها أىً يهكف الطالب هف قراءة ككتابة  ،بحيث يتهكف الطالب هف قراءتٍا ككتابتٍا بشكؿ تفاعمي
جهيع الكمهات، هرفقة هع الصكت كالصكرة لكؿ كمهة، إضافة إلى أىً يتضهف لعبة لتركيب الكمهات 

تهكف الطالب هف خبلؿ ٌذي الشاشة هف كضع الحرؼ الهىاسب في يصاحبٍا شاشة لهس بحيث ي
كيحتكم أيضان عمى صكرة كصكت لمكمهة الهراد تركيبٍا، إضافة إلهكاىية إجراء  ،الهكاف الصحيح

عهمية التقكيـ هف خبلؿ البرىاهج ىفسً كها الدركس التفاعمية، كقد طبؽ البرىاهج بشكؿ جهاعي 
، كذلؾ بعد أخذ بلؿ الفترة الزهىية الخاصة بتطبيؽ كتىفيذ البرىاهجكفردم عمى طمبة عيىة الدراسة خ

(، 01غكث الدكلية بهىطقة الخميؿ، همحؽ)هكافقة هف رئيس برىاهج التربية كالتعميـ في ككالة ال
 (.00كهمحؽ)

 دليل الهعمم الخاص بالبرناهج التفاعمي الهحوسب: 3.3.4.3

 عرضان تفصيميان كالذم تضهف  ىاهج التفاعمي الهحكسببإعداد دليؿ الهعمـ الخاص بالبر  ةالباحث تقاه
 ةىشطكاألإضافة إلى دليؿ لمهعمـ  ،(06رقـ) ، همحؽبلكيفية استخداـ البرىاهج التفاعمي الهحكس

 ( يكضح ذلؾ.03، كالهمحؽ رقـ)بتطبيؽ البرىاهجليستدؿ بً الهعمـ الذم سكؼ يقكـ 
 الهقابمة: 4.4.3

تعتبر الهقابمة هف أٌـ أدكات الهىٍج الىكعي )الكيفي( كتعزز ىتائج أدكات الهىٍج شبً التجريبي، 
في تدريس الطمبة  كلمحصكؿ عمى تغذية راجعة حكؿ كفاءة كفعالية البرىاهج الذم تـ استخداهً

ٌف حكؿ القراءة كالكتابة تـ طرح أسئمة عمى أهٍات طمبة عيىة الدراسة لهعرفة كجٍات ىظر  لهٍارتي
حيث  ،البرىاهج التفاعمي الهحكسب، كتقييـ الكضع العاـ لمبرىاهج هف خبلؿ إجراء هقاببلت هعٍف

( سيدة هف أهٍات الطمبة الذيف يعاىكف هف صعكبات التعمـ الىهائية في 01كجٍت األسئمة إلى )
 .القراءة كالكتابة

 الدراسة:خطوات إجراء  5.3

 اةتية: تـ تطبيؽ الدراسة كفقان لئلجراءات 

 هىً.ة عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة الهتعمقة بهكضكع الدراسة بٍدؼ االستفاد االطبلع .1



73 
 

زيارة هيداىية لجهيع الهدارس األساسية التابعة لككالة الغكث، كالحصكؿ عمى عبلهات طمبة  .2
 .(ـ2016-3-6) الصؼ الثالث األساسي، بتاريخ

التحصيؿ  هف ذكمطبلع عميٍا، كرصد الطمبة بعد الحصكؿ عمى عبلهات الطمبة تـ اال  .3
ي هدرسة ذككر الفكار األساسية الثاىية، هدرسة  الهىخفض كبطيئي التعمـ في الهدارس اةتية، ٌك
ذككر دكرا األساسية، هدرسة بمي االساسية، هدرسة ذككر الرهاضيف األساسية، كهدرسة ذككر 

 ةة كهدرسالخميؿ األساسية، كهدرسة العركب االساسية الثاىية كهدرسة الدٌيشة االساسية الثاىي
 عايدة االساسية، كهدرسة الكلجة االساسية كهدرسة بيت جاال. 

ـ في )120اختيار ) .4 صعكبات  هف ذكم( طالبا 60( طالبان هف الهدارس سابقة الذكر، كتـ حصٌر
 التعمـ. 

تحصيمي في  كاختبار الىهائية، التعمـ صعكبات تشخيص هقياسكالهتهثمة في  الدراسة أدكات إعداد .5
عدادعداد جدكؿ هكاصفات، كا   كالكتابة، ءةالقرا تيهٍار   القراءة تيلهٍار  ،هحكسب تفاعمي برىاهج كا 

 .قبؿ الشركع في البرىاهج الىهائية التعمـ صعكبات هف ذكم الطمبة أهكر أكلياء هع كهقابمة كالكتابة،
االختصاص في  هف ذكم ( هحكهان 15بمغ عددٌـ ) عرض األدكات عمى هجهكعة هف الهحكهيف .6

 كؿ هف التربية الخاصة كأساليب التدريس كعمـ الىفس.
 هف الهحكهيف فيكثر لمفقرة الكاحدة.( 2) باتفاؽ ةالىٍائي بصكرتٍاتعديؿ أدكات الدراسة  .7
قسـ التربية إلجراء الدراسة خبلؿ ، الحصكؿ عمى كتاب تسٍيؿ الهٍهة هف عهادة الدراسات العميا .8

 (.10همحؽ )( 2016/2017) العاـ
 .(11همحؽ رقـ) ،ككالة الغكث إلجراء الدراسةهسؤكؿ التعميـ في  أخذ هكافقة هف .9

د تطبيؽ بع سعيد الدكتكر بهساعدة تشخيصٍـ تـ حيث، (31)إلى  ليصؿ الطمبة عدد قميصت.01
،  (ـ4/5/6102- 3-2) عمى هدار ثبلثة أياـ كفقا لمتكاريخ اةتية: جهيعان  عميٍـ الهقياس التشخيصي

 ( رسهان بياىيان، همحؽ01، كقد اختير )(Excel)كساإل برىاهج باستخداـ الطمبة عبلهات هىحىى كرسـ
 حيث تـ كضع رسـ بياىي لبعض طمبة العيىة. (.0)

طالبان هف طمبة الصؼ الثالث  (01) الطمبة عدد ليصؿ العيىة حصر تـ التشخيص عهمية بعد.00
ـ تـ ،صعكبات التعمـ الىهائية هف ذكماألساسي   الثاىية األساسية الفكار ذككر هدرسة هف اختياٌر
 ذيػػٌ في األجٍزة عمى الحصكؿ كسٍكلة، لديٍـ الىهائية الصعكبات هف العديد لكجكد قصدية بطريقة
 . (ـ6102-5-63) بتاريخ الهدرسة هدير قبؿ هف الكبير لمتعاكف إضافة، الهدرسة

صعكبات  هف ذكمصؼ الثالث األساسي هف الطالبان ( 15ـ اختيار عيىة استطبلعية قكاهٍا ).ت06
 خارج حدكد العيىة.التعمـ الىهائية 
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-Test -re) اإلعادة: طريؽ عػف الثبات لحساب االستطبلعية العيىة عمى الدراسة أدكات تطبيؽ.13

test) بيرسػكف  ارتباط هعاهؿ حساب خبلؿ هػف(Pearson correlation)هعاهؿ ، كحساب 
 .(لفاأ كركىباخ هعاهؿ) الداخمي االتساؽ

 كأخذ الهكافقة لدخكؿ ابىائٍف في ،هقابمة قبمية ألهٍات الطمبة هف ذكم صعكبات التعمـ الىهائية.14 
 .(ـ2016- 9- 25)بتاريخ البرىاهج.

 ( في ضكء البرىاهجWehmanm،1981) إعداد الخطط التعميهية الفردية حسب ىهكذج.15
 التفاعمي الهحكسب:

 
 
 
 

     

 (72 ص ،2015 )ركساف،(  2الشكؿ رقـ )                           

بعد  الىهائية صعكبات التعمـ تشخيص هف خبلؿ استخداـ هقياس طمبةملهعرفة السمكؾ الهدخمي .16
حيث قاهت الباحثة بالتعرؼ عمى  ،ةالفمسطيىيليصبح أكثر هبلئهة لمبيئة  كتعديمًف تـ تحكيهً أ

في الهدرسة لمتعرؼ  الطمبةسجبلت  إلىكالكصكؿ ، قبؿ شٍر كىصؼ هف تطبيؽ البرىاهج الطمبة
االىتباي كالتركيز كالتكاصؿ  عمى صعكباتكالتعرؼ ، عمى الىكاحي العقمية كالجسدية كاالجتهاعية

كطريقة استقبالً  ،البصرم كالتقميد كاالىتباي الهشترؾ كالتكاصؿ االجتهاعي كالعاطفي كالمعب التخيمي
 التعميهية. خصائصًكهعرفة  لمهعمكهة كالخبرة

 القراءة لهٍارتي االختبار التحصيمي كتطبيؽ الىهائية، التعمـ صعكبات عف الكشؼ هقياس تطبيؽ.17
قبؿ  القراءة كالكتابة تيقياس هستكل األداء الحالي لهٍار  الدراسة هف أجؿ عيىة القبمي عمى كالكتابة

 .(15 كها في الهمحؽ رقـ) التفاعمي الهحكسب تطبيؽ البرىاهج
كهعرفة ىقاط القكة كالضعؼ في الهٍارات لكؿ طالب، لكؿ الفردية  كضع الخطط التعميهية.18

ذا ها طالب  (.16) همحؽ ،بيىً ٌك
هف قبؿ الهعمـ في  تطبيقًحيث تـ ، عمى عيىة الدراسة الهحكسب تطبيؽ البرىاهج التفاعمي.19

كاستغرؽ  ،دقيقة 45عمى أف هدة الحصة طالب، لكؿ  األسبكعحصص في  (4ؿ )بهعد ،الهدرسة
( صكر الطمبة اثىاء 17همحؽ)، (ـ2017/(2016لعاـ  كاهبلن  األكؿالتطبيؽ الفصؿ الدراسي 

 .التطبيؽ

 تقويم االداء

 الحالي

طفللمالسموك الهدخمي   

 

قياس هستوى 
 األداء الحالي

إعداد الخطة 
 التربوية الفردية

إعداد الخطة 
 التعميهية الفردية
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-27 )بتاريخ ف تطبيؽ البرىاهجػػػػقياس هستكل األداء البعدم لعيىة الدراسة بعد فصؿ كاهؿ ه.20
 .(ـ11-2016
 رصد الهبلحظات التي تـ تسجيمٍا خبلؿ تطبيؽ البرىاهج بشكؿ فعمي..21
، حيث تهت (29/11/2016-28-27) هقابمة هع أهٍات االطفاؿ بعد تطبيؽ البرىاهج.22

 .عمى ثبلثة دفعاتالهقابمة 
 هقابمة هدير الهدرسة بعد االىتٍاء هف تطبيؽ البرىاهج التفاعمي. .23
  .التصحيح ىهكذج كفؽ الدراسة، أدكات تصحيح تـ: التصحيح بإجراءات القياـ.24
دخالٍا البياىات تفريغ.25 جراء لمحاسكب كا   الرـز برىاهج باستخداـ اإلحصائية التحميبلت كا 

 . (SPSS) االجتهاعية لمعمكـ االحصائية
 هستقبمية. لدراسات كالهقترحات عرض الىتائج كهىاقشتٍا ككضع التكصيات.26
 

 الدراسة:هتغيرات  6.3

 لهتغيرات الهستقمةا: 

 البرىاهج التفاعمي الهحكسب: )قبؿ تطبيؽ البرىاهج التفاعمي / بعد تطبيؽ البرىاهج التفاعمي( 

 الهتغيرات التابعة:  

 .القراءة كالكتابة تيهٍار 

 تصهيم الدراسة: 7.3

ي تطبيؽ الهعالجة عمى ىفس العيىة  تصهيـ في ٌذي الدراسة استخدهت الباحثة  الهجهكعة الكاحدة ٌك
 صعكبات التعمـ الىهائية . هف ذكمالقصدية هف الطمبة 

  X     O1          O كبالرهكز: 
 اختبار قبمي   Oحيث   

X           تطبيؽ البرىاهج التفاعمي الهحكسب 
O1          اختبار بعدم 

 الهعالجة االحصائية: 8.3

 باألساليب اةتية:  تتهت اإلجابة عف أسئمة الدراسة هف خبلؿ الهعالجة اإلحصائية البلزهة لمبياىا
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 أواًل: أساليب الهعالجة اإلحصائية التي اتبعت في تقنين أدوات الدراسة:

  األعداد كالىسب الهئكية.استخراج 

  .الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية 
 بيرسكف  طحساب هعاهؿ ارتبا(Pearson correlation)   عف طريؽ لمتحقؽ هف الثبات

( Cronbach's Alpha)هعاهؿ االتساؽ الداخمي عف طريؽ استخداـ هعادلة كركىباخ الفا 
 لمتحقؽ هف الثبات.

 التحميمية: اإلحصائية االختبارات طريق عن الدراسة : اختبار فرضياتثانياً 

باستخداـ برىاهج  ( لمعيىات الهترابطةt( )Paired – Sample T.  Testاستخدهت الباحثة اختبار )
 . (SPSS)الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتهاعية 
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 صل الرابعالف

 
 نتائج الدراسة 

كتحميؿ  ،، بعد تصحيحةإليٍا الباحث تكصفان لىتائج الدراسة التي تكصميتىاكؿ ٌذا الفصؿ 
كاالختبار التحصيؿ في هٍارات القراءة كالكتابة،  ،صعكبات التعمـ تشخيص عمى هقياس  االستجابات

 هصىفة حسب تسمسؿ أسئمتٍا كفرضياتٍا.
  األول النتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال 1.4 

  القراءة كالكتابة هٍارتي هتكسػػػطات بػػػيف د فركؽ ذات داللة إحصائيةٌؿ تكج :األول نص السؤال
األساسي تبعا لهتغير البرىاهج  في الصؼ الثالثئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبةلدل 

 ؟ بعد استخداـ برىاهج تفاعمي( التفاعمي الهحكسب )قبؿ استخداـ برىاهج تفاعمي/
  :عن الفرضية الصفرية األولى باإلجابةالنتائج الهتعمقة 

 بػػػيف(  α ≤ 2.25تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل )ال : األولى الفرضية الصفريةنص 
في الصؼ ئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبةلدل  القرائية كالكتابية هتكسػػػطات درجة الهٍارات

 التفاعمي الهحكسب )قبؿ استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسب/البرىاهج تعزل لهتغير األساسي  الثالث
 ؟ بعد استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسب(

القرائية  بيف هتكسطات درجة الهٍارات كهعرفة داللة الفركؽ،، كلفحص صحة الفرضية الصفرية
 لهتغير، تبعان األساسي في الصؼ الثالثئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبةلدل   كالكتابية
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رصد ىتائج االختبار التحصيمي القبمي كالبعدم لهٍارتي القراءة تـ البرىاهج التفاعمي الهحكسب 
 (.45.كها يبيف الجدكؿ ) ،(62رصد العبلهات هف الدرجة الكمية )، حيث تـ كالكتابة 

 

 يبين عالهات الطمبة عمى االختبار التحصيمي القبمي والبعدي:(4.4)جدول 

 عبلهات التطبيؽ البعدم التطبيؽ القبميعبلهات  الطالب 

5 12 54 

1 12 51 

3 6 41 

4 13 52 

5 9 35 

6 13 51 

7 13 41 

8 10 51 

9 10 43 

52 3 48 

55 9 51 

51 12 44 

53 9 58 

54 12 55 

55 6 44 

الباحثة ( يبلحظ كجكد تحسىان في تحصيؿ الطمبة في اإلختبار البعدم، كتعزك 45.بالىظر لمجدكؿ)
 تحسف لمبرىاهج التفاعمي الهحكسب.ال اٌذ

لمتعرؼ فيها  ،لهجهكعتيف هترابطتيف( t( )Paired–Sample T.Test) احثة اختبارالب كاستخدهت
 االختبار عمى( α≤0.05) عىد هستكل الداللة الفركؽ بيف الهتكسطات ذات داللة إحصائيةإذا كاىت 

، كها يبيف الجدكؿ البرىاهج التفاعمي الهحكسب لهتغير تبعان القبمي كالبعدم لمهٍارات القرائية كالكتابية 
 (.1.4رقـ )
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أفراد عينة الدراسة  الستجابات( t( )Paired–Sample T.Test) اختبار( نتائج 3.4جدول )
 القبمي والبعدي لمهيارات القرائية والكتابية وفقًا لهتغير البرناهج التفاعمي الهحوسب. االختبارعمى 

عدد  الهجهوعة
 الطمبة

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

درجة 
 الحرية

قيهة )ت( 
 الهحسوبة

هستوى 
الداللة 
 0.250 0.827 55 االختبار القبمي اإلحصائية

54 
-23.438 

 
2* .005 

 0.527 3.99 55 االختبار البعدي 

 (α ≤ 0.05عىد هستكل الداللة ) احصائيان  *داؿ

ي أقؿ هف قيهة .2250( أف قيهة هستكل الداللة اإلحصائية الهحسكبة )1.4يتبيف هف الجدكؿ ) (، ٌك
(α ≤ 0.05 لذا ىرفض الفرضية الصفرية، كىقبؿ الفرضية البديمة، هها يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة ،)

صعكبات التعمـ  هف ذكم الطمبةلدل  القرائية كالكتابية الهٍارات بيف هتكسطات درجات إحصائيان 
صالح التطبيؽ البرىاهج التفاعمي الهحكسب لتعزل لهتغير األساسي  في الصؼ الثالثئية الىها

 ) باستخداـ البرىاهج التفاعمي(.  البعدم
 بالهالحظات:لنتائج الهتعمقة ا 2.4 

 :(الذي قام بالتطبيق الهعمم)هالحظات 

شبكة يعتبر ٌذا البرىاهج ىكعي إذا ها تهت هقارىتً هع براهج تعميهية هحكسبة هكجكدة عمى هكاقع  
حيث أىً سٍؿ كبسيط في التشغيؿ كالتعاهؿ هعً كشاشاتً تتسـ  ،ىترىت هثؿ هكقع اليكتيكباإل

ذا ها  تطبيقًكلـ أجد صعكبة في التعاهؿ هعً عىد  ،بالبساطة كالكضكح هع طمبتي لمهرة األكلى، كا 
هٍارات القراءة كالكتابة الهطمكبة لمصؼ الثالث  رىاهج فٍك هتطكر كيغطيطمب هىي تقييـ الب

لدم هبلحظات تذكر  دال يكجاألساسي، كعمى صعيد تطكير كتحسيف البرىاهج في هرحمة قادهة 
هع  طمبتي الهحتكل فيً، ككاف تفاعؿكلة عرض عمى البرىاهج كقد استطعت التعاهؿ هعً لسٍ

همحكظ في أداء هعظـ الطمبة ههف  تحسفد القراءة كالكتابة، كها تبيف هحتكياتً إيجابيان عمى صعي
عمى صعيد قراءة الحركؼ الٍجائية ككتابتٍا كقراءة الكمهات كتركيبٍا ككتابتٍا، ، طبؽ عميٍـ البرىاهج

هزتي الكصؿ كالقطع كأسهاء إضافة الى القكاعد اإلهبلئية كالمغكية هثؿ : )البلـ الشهسية كالقهرية, ٌك
ا( كالبرىاهج بشكؿ عاـ ههتاز ألىً يشتهؿ عمى  اإلشارة كاألسهاء الهكصكلة، كحركؼ الجر... كغيٌر

كالشاشات ، أٌـ هٍارات القراءة كالكتابة كهعزز بهجهكعة هف الصكر كالهؤثرات الصكتية الجذابة
، إضافة عمى احتكائً عمى صحيحةعمى الكتابة بطريقة  مبةعد الطكالهىقطة التي تسا ،المهسية
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ككذلؾ خاصية يهكف هف خبللٍا إضافة أم حرؼ أك هقطع أك كمهة ىريدٌا في أم كقت ىشاء, 
 .األهر بالىسبة لمقكاعد اإلهبلئية كالمغكية، حيث يهكف إثراء الهحتكل كفؽ هايرتئيً الهعمـ

تـ فيٍا تطبيؽ بلع كالتعاكف هىذ الهرة األكلى التي طلبلست كحبان  أبدل الطمبة قبكالن كاستحساىان  قدك 
الخطة التربكية )ـ الهعمـ داستخ  كقد، ثىاء التطبيؽأ بشكؿ كبير بعضٍـ تعاكىكا هع بحيثالبرىاهج، 
هها زاد   ،لكؿ طالب لبياف هدل التقدـ حيث تـ استخداـ البرىاهج بشكؿ فردم (الفردية كالتعميهية

زاكج  ..فكر)بشكؿ زكجي هف خبلؿأيضان كاستخدـ البرىاهج يٍـ، حب االستطبلع كالدافعية  لد
قد باىت جمية في أعيف  ،كها استخدـ بشكؿ جهاعي، ككاىت عبلهات الفرح كالسركر (شارؾ..

 الطمبة. 

الكمهات بشكؿ يسهع كيرل كيمهس كيىطؽ ك يبحث كيحاكؿ  ىشطان  هتعمـالٌذا البرىاهج  كقد جعؿ 
يجابي هع البرىاهج التفاعمي الهحكسب كهها زاد في تفاعؿ الطمبة إصبح يتفاعؿ بشكؿ أسميـ، ك 

كاستخداـ حاسة المهس  ،كالصكر كالحركة كطريقة العرض الهىسقة كالهىظهة ىلكاف كالهكسيقاأل
عميهية هعدة بطريقة فكرم، كها أف هحتكيات الهادة التالكتمقي التعزيز  المهسية لمكتابة عمى الشاشة

تعزيران هاديان كهعىكيان لتشجيع   ككاىت الباحثة قد قدهت ،تسمسمية هىطقية كتراعي البىية الهعرفية لديٍـ
    .الهحكسب التفاعمي البرىاهجالطمبة كحثٍـ عمى استثهار أقصى طاقاتٍـ كالهشاركة بفاعمية في 

ثىاء التطبيؽ عمى أحظاتي الهباشرة كاليكهية ك يجابي هف خبلؿ هبلإكبعد التطبيؽ أثر البرىاهج بشكؿ  
 ىجميان عم, كبدا التحسف ةبصكرة صحيح هقاطع كالكمهاتت القراءة كالكتابة لمحركؼ كالتحسيف هٍارا

كخاصة بعض الطمبة الذيف لديٍـ ضعؼ كبير في الهٍارات ، في هعظـ الهٍارات الهطمكبة الطمبة
خكؼ هف الهشاركة في األىشطة الصفية حيث كاىكا يعاىكف هف  هف لديٍـ ككذلؾ ،القرائية كالكتابية

أصبحكا أكثر جرأة كقدرة  البرىاهج التفاعمي الهحكسب أها بعد تطبيؽ، عزلة داخؿ الحجرة الصفية
  .عمى التفاعؿ كالهشاركة في األىشطة الهختمفة

رىاهج، كقد ظٍر ٌذا )هبلحظات هعمـ الهكاد العمهية(:أظٍر الطمبة تحسىان همحكظا بعد تطبيؽ الب
حيث كاف لديٍـ صعكبة كبيرة في الىطؽ باألعداد  األهر بكضكح هف خبلؿ قرائتٍـ ككتابتٍـ لئلعداد,

كالىصكص الهكجكدة في هىٍاج  بالطريقة السميهة ككتابتٍا بالكمهات, كقراءة الهسائؿ الكبلهية,
القراءة كالكتابة هها اىعكست أثاري الرياضيات, أها بعد التطبيؽ فقد لهست لديٍـ تحسىان همحكظان في 

هحتكل بشكؿ إيجابي عمى هادة الرياضيات, حيث أصبح لدل الطمبة قدرة أكبر عمى التعاهؿ هع 
هف خبلؿ اتقاىٍـ لمهٍارات القرائية كالكتابية الهختمفة, بحيث أصبحكا أكثر جرأة كقدرة عمى  الهىٍاج

 ة هقارىة بها كاىكا عميً سابقان.الهشاركة في األىشطة كالفعاليات الصفية الهختمف

هبلحظات الهرشد التربكم: هف خبلؿ الهتابعة لكضع العديد هف ٌؤالء الطمبة سابقان لكحظ كجكد 
تحسىان كبيران عمى سمككياتٍـ, إضافة إلى تخمص العديد هىٍـ هف بعض السمككيات السمبية، كزيادة 



81 
 

الرسـ عمى األدراج أك إلقاء الىفايات عمى اىتهائٍـ كحبٍـ لمهدرسة هف خبلؿ تكقؼ بعضٍـ عف 
العصبية  هف تخمصٍـر اىسجاهان كتفاعبلن هع أقراىٍـ ،إضافة إلى األرض، بحيث أصبحكا أكث

   كالعدكاىية. 

فيػديك ترحيبػي  البرىػاهج التفػاعمي الهحكسػب بهككىاتػً هػف، عىد التدقيؽ في ىتائج الهبلحظات كجد أف
عمػػػى جهيػػػع أحػػػرؼ المغػػػة  احتكائػػػًإضػػػافة إلػػػى  ،بعػػػد فػػػتح الشاشػػػةيػػػتـ هػػػف خبللػػػً الترحيػػػب بالطالػػػب 

كهػا أىػً يهكػف  ،بحيػث يػتهكف الطالػب هػف قراءتٍػا ككتابتٍػا بشػكؿ تفػاعمي ،حرفان  18كعددٌا  ،العربية
إضػافة إلػى أىػً يتضػهف  ،لمطالب قراءة ككتابة الكمهات جهيعان، هرفقة هع الصكت كالصػكرة لكػؿ كمهػة

بً شاشػػة لهػػس بحيػػث يػػتهكف الطالػػب هػػف خػػبلؿ ٌػػذي الشاشػػة هػػف كضػػع لعبػػة تركيػػب الكمهػػات يصػػاح
 ،عمػػػى صػػػكرة كصػػػكت لمكمهػػػة الهػػػراد تركيبٍػػػا كيحتػػػكم أيضػػػان  الهىاسػػػب،ف االحػػػرؼ الهىاسػػػب فػػػي الهكػػػ

، ككجػكد الشاشػات الجذابػة الهمكىػة التػي إضافة إلهكاىية إجراء عهمية التقكيـ هف خػبلؿ البرىػاهج ىفسػً
تعهؿ عمى جذب اىتباي الطمبة، كزيادة دافعيتٍـ ىحك التعمـ هقسهة لهجهكعة هف األيقكىات التػي تعىػى  
بػػػتعمـ  قػػػراءة الحػػػركؼ الٍجائيػػػة، ككتابتٍػػػا كقػػػراءة الكمهػػػات ككتابتٍػػػا، كتركيبٍػػػا، إضػػػافة إلػػػى احتكائٍػػػا 

ة الهىاسػػػبة، ككػػػذلؾ الشاشػػػة الهىقطػػػة لهسػػػاعدة الطالػػػب عمػػػى  العديػػػد هػػػف  الصػػػكر كالهػػػؤثرات الصػػػكتي
عادة الكتابة هف جديد، كاتبػاع أسػمكبان  التهكف هف عهمية الكتابة بالشكؿ الصحيح هع خاصية الهسح كا 
هختمفان في التقكيـ يضفي جكان هف الهرح كالتشكيؽ لدل الطالب، كقد كاف البرىاهج التفاعمي الهحكسب 

ارات القػػراءة كالكتابػػة، كذلػػؾ هػػف خػػبلؿ هبلحظػػات الهعمهػػيف كهقػػاببلت أهٍػػات فعػػاالن فػػي تحسػػيف هٍػػ
الطمبػػة كهػػدير الهدرسػػة، حيػػث سػػٍؿ البرىػػاهج التفػػاعمي بهػػا يحتكيػػً هػػف هككىػػات تفاعميػػة عمػػى الطمبػػة 
الػػػتهكف هػػػف هٍػػػارات القػػػراءة كالكتابػػػة كعجػػػؿ فػػػي اكتسػػػابٍا، كقػػػد لػػػكحظ عمػػػى الطمبػػػة هبلهػػػح السػػػركر 

سػػتجابة لمبرىػاهج التفػػاعمي الهحكسػب كالتفاعػؿ هعػػً بكػؿ حكاسػػٍـ السػهعية كالبصػػرية كالسػعادة عىػد اال
كالمهسػػية كالحركيػػة، ههػػا أثػػار فضػػكلٍـ كدافعيػػتٍـ ىحػػك الػػتعمـ، كهػػا تمقػػى الطمبػػة هػػف خػػبلؿ البرىػػاهج 

ت، التغذية الفكرية الهىاسبة، كخمؽ حالة هف التىافس العمهي بيىٍـ، هها سارع في اكتساب تمؾ الهٍػارا
كقػػػد أدل اسػػػتخداـ البرىػػػاهج التفػػػاعمي إلػػػى حػػػدكث حالػػػة هػػػف االىسػػػجاـ كالتكافػػػؽ الكبيػػػريف بػػػيف الهعمػػػـ 
كالطمبػػة، كسػػارع الهعمهػػكف فػػي الهدرسػػة لتطبيػػؽ البػػراهج التفاعميػػة الهحكسػػبة، كاألقبػػاؿ عمػػى اسػػتخداـ 

محكظػان عمػى أبىػائٍـ التكىكلكجيا فػي اسػتراتيجيات تدريسػٍـ، ككػذلؾ أحػس أكليػاء أهػكر الطمبػة تحسػىان ه
التفػػاعمي بحػػد ذاتػػً كالػػذم يعػػد هٍػػارة ايضػػان، فػػي اكتسػػاب هٍػػارات القػػراءة كالكتابػػة كاسػػتخداـ البرىػػاهج 

 كزيادة حبٍـ في الهدرسة كاالقباؿ عميٍا. 
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 النتائج الهتعمقة بالهقابمة. 3.4.

 ةهقابمة كؿ خهسدفعات حيث تـ خبلؿ  ثبلث  :كقد تهت الهقاببلت هع األهٍات عمى الىحك اةتي
 :هف أجؿ الحضكر لؤلهٍات ٌاتفيةككجٍت دعكة ، ةعمى حد

 كالدة الطالب)أ(:

 ٌؿ تستطيعيف إخبارم كيؼ يتعاهؿ ابىؾ هع  البرىاهج التفاعمي الهحكسب؟، صباح الخير 
 ،ابىي )هجىىي( كخاصة في هادة المغة العربية ككاف )هعقدىي( لها يقرأ كيكتب)يسعد صباحؾ( األـ: 

تحسف  (ببلقيً)لكف بعد ها تعمـ هف خبلؿ البرىاهج صار كضعً أحسف، بعهمً اختبارات في البيت 
صار )بحكيمي( أىً بحب كثير حصة المغة العربية  (ٍيؾل)القراءة كالكتابة، باإلضافة  كضعً في

  التفاعمي الهحكسب كباألخص بعد ها صار الهدرس يعمهً هف خبلؿ البرىاهج
 :)كالدة الطالب)ب  
 ؟في المغة العربية ابىؾي كيؼ تريف تحصيؿ أخبريى أىت؟ كيؼ ,هرحبا 
الفردية بيف الطمبة  كال يراعي الفركؽ اعتيادمىظاـ التدريس في الهدارس  )هيت هرحبا( ـ:األ 

ذا البرىاهج يعتبر أسمكب تدريس ههتاز لٍؤالء  ،كبالذات لهف يعاىكف هف صعكبات في التعمـ ٌك
هستكل اهج لككىً جديد، كبالىظر إلى في التعاهؿ هع البرى ابىي لدل ان كبير  ان الطمبة، حيث كجدت شغف

 كبعد استخداهً لمبرىاهج تحسىت، الكمهات كقراءة ككتابة الحركؼ الٍجائية  فقد كاف ال يستطيع ابىي
هثؿ  في القراءة كالكتابة، كأشكر القائهيف عمى ٌذا البرىاهج ألىً فعبلن هتهيز، كأتهىى تطكيري هٍاراتً

 .بعيدان عف التعقيد أم برىاهج هحكسب كلكف أف يككف التطكير لؤلحسف
 : )ابىؾ في هادة المغة في هستكل  ٌؿ الحظت  تحسىان  كيؼ أىت  صباح الخير،كالدة الطالب )ت

 )صرت( الهحكسب برىاهج التفاعميالاستخدـ الهعمـ بخير، الصراحة بعد ها  ـ: الحهد ه؟ األيةالعرب
بحب يقرأ كيكتب، )كيقمي( يا هاها أىا بحب كثير حصص المغة العربية، ألىً (دايهان )شكؼ ابىي أ

 (ٌيؾ كهافبس  كهش)البرىاهج في حاجات )بتخميىي( أحب القراءة كالكتابة زم الصكر كاألصكات، 
، أحب الهدرسة (هبسكط كصرت حسىت كأىا )كتيرأالبرىاهج ههتاز ك  (بقمي )الكمهة صح (بكتب)لها 
ىا سعيدة أك ، كؿ ىكتب عمى الىقط()ككىا باأل ىً في تىقيطأل (لكتابة سٍمة هش صعبةا ككهاف)

 بالىتيجة.
 :)كالدة الطالب)ث 

 كقتؾ هحدكد لٍذا ف هكظفة  تسير أهكرؾ؟ عمهت هف )ث( بيىؾ ككيؼ أىت؟كيؼ  السبلـ عميكـ,
 ـالهحكسب في تعمالتفاعمي  البرىاهج  فهقيتكيؼ  كليس لديؾ هتسع هف الكقت لتدريس ابىؾ, 

قد التكىكلكجيا  كها تعمهيف فإف, كبركاتًكعميكـ السبلـ كرحهة اه   القراءة كالكتابة؟ األـ: تيهٍار 
هف  لذا أصبح ( في بيكتٍـ (Ipadلديٍـ أصبحي فمسطيف ككؿ األطفاؿ تقريبان دخمت كؿ البيكت ف
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كٍذا حيث يختصر الكقت كالجٍد عمى األٌؿ كالهعمـ  رىاهجبهف خبلؿ  الطفؿيتعمـ  السٍؿ أف
رأيؾ في  كها ٌ ان لضيؽ الكقت لدم فيىا راضية عف ٌذا البرىاهج التفاعمي الهحكسب,ر كىظ ،كالطالب

ذا دليؿ في ال همهكسان عمى هستكل ابىي ان تحسى لقد الحظت ؟الكضع الحالي لمبرىاهج قراءة كالكتابة ٌك
 البرىاهج ههتاز. عمى أف

 
 كالدة الطالب)ج(:

 فرؽ في تحصيؿ ابىؾ الدراسي بهادة المغة العربية بعد  ٌؿ الحظت ؟أىت كيؼ ,هساء الخير
 شألىً كاف )بحبالفرؽ كبير  (لؤلهاىة )هساء األىكار,  األـ:الهحكسب؟  التفاعمي استخداـ البرىاهج

لكف ، (بخاؼ يغمط)هف اخكاتً يساعدي أك يعمهً ألىً  (حد)أم  )إىً(عمى هراكز تعميهية أك  (يركح
، (حد)هف غير ها يحتاج  (لحالً)يقرأ كيكتب  (صار) فاعمي الهحكسبالبرىاهج الت(جرب)بعد ها 
 تعمهٍا هف البرىاهج. (الي)الصغار الحركؼ كالكمهات  (اخكتً)يعمـ  (صار)ىً أحتى 

  طبيبة  عمهت أىؾ البىؾبعد رجكعي لمبطاقة التراكهية  ؟ؾخبار أ هاٌي ؟ ،كالدة الطالب)ح(: هرحبان
التفاعمي الهحكسب في تحسيف هٍارتي القراءة فٍؿ ساعدؾ ٌذا البرىاهج   ,االىشغاؿ لذا فيىت دائهة

ؿ كالكتابة لدل ابىؾ  ٌبل بخير الحهد ه, األـ : ؾ؟ابى اكصؿ لٍ ف الىتيجة التيراضية ع ىتً أ؟ ٌك
هٍارات القراءة  ستىد إليً في تعميـ طفميأهحكسب قد تفاعمي بيف ٌىاؾ برىاهج  تعىدها عرف
 ،عمى الحاسكببشكؿ كبير  يعتهد بيف عالـ اليكـ تيلهعرف لدرجة كبيرةإيجابي  مشعكر  كالكتابة كاف
كجدتً كاضح كسٍؿ كشاهؿ، كبعد اقىاعي  ،التفاعمي الهحكسب عمى البرىاهج االطبلعكبهجرد 

حيث كاف  لطفمي بيٌهية أف يتعمـ هٍارات القراءة كالكتابة هف خبلؿ البرىاهج كجدتً قد اقتىع بذلؾ
كالكتابة هف  قراءةعد أف شاٌد البرىاهج ككيفية الكخاصة ب ،لمبرىاهج االىضهاـفي البداية  رافضان 

تحسف قد تحصيمً  فبي كجدتك الكتابة قبؿ كبعد البرىاهج خبللً، كقد عهمت لً اختبار في القراءة ك 
، كأتهىى لمقائهيف بصهة ههيزي هف كجٍت ىظرم ٌذا البرىاهج ا فقد أضاؼمبرىاهج، لذخضكعً ل بعد

 عميً باستهرار الىجاح كتطكيري لؤلفضؿ باستهرار.
  ؿ  ؾها رأيككىؾ هعمهة لمغة العربية ؟ حالؾكيؼ ، كالدة الطالب )خ(: هرحبان في البرىاهج؟ ٌك

 تؤيديف البراهج التفاعمية الهحكسبة في تعميـ الهٍارات القرائية كالكتابية في المغة العربية؟
  : حتاج التعميـ في فمسطيف إلى التطكير كباألخص في الهدارس الحهد ه ي أٌبلن كسٍبلن, األـ

ٍذا البرىاهج الذم يتسـ الههاثمة لكىي هف خبلؿ البراهج الهحكسبة كأفضؿ طريقة لذلؾ التعميـ اإللكتر 
فإف  ان هعيى ئان حب شيأإذا  حيث أف الطفؿ هؿ هعً كقدرتً عمى جذب الطفؿ، بالكضكح كسٍكلة التعا

ذا ها حصؿ هع طفمي عىد استخداهً  س بشكؿ كاضح ىتائجً تىعك عمى سمككً كتحصيمً ٌك
لمغاية، كأشكر القائهيف عمى ٌذا تحسىت بشكؿ كبير قد  لمبرىاهج فقراءتً ككتابتً بالمغة العربية 

 البرىاهج هف هدرسيف كهبرهجيف فٍك ههتاز، كال يحتاج لمتطكير في الكقت الحالي.
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 ؟ ٌؿ كجدت أىت أك طفمؾ صعكبة في التعاهؿ هع  ؼ حالؾكي، كالدة الطالب)د(: صباح الخير
يد األهٍات هعً عمى صعالبرىاهج سٍؿ جدان في التعاهؿ  : صباح الىكر،األـ بً؟ يؾأر  كهاالبرىاهج؟ 

 ان همحكظ ان حيث كجدت تحسى ،البرىاهج  تطبيؽأثىاء صعكبة هعً لـ أجد  البىيكاألطفاؿ، كبالىسبة 
، السابؽىاهج كأصبح أكثر حبان لٍها هف بعد استخداـ البر  ،تحصيمً في القراءة كالكتابةهستكل عمى 

تعمـ أساسيات القراءة كالكتابة كاحتكائً ل ةبلزهحتكائً عمى الهتطمبات الكأكثر ها يهيز ٌذا البرىاهج ا
هج بها يتىاسب هع االحتياجات البر ا لهثؿ ٌذي  ة، كأتهىى استهرار التطكيرعمى الهؤثرات التشجيعي

 التعميهية. 
في المغة العربية  ابىؾؿ ظٍر فرؽ أك تحسف عمى تحصيؿ ٌ؟ هاٌي أخبارؾ ،كالدة الطفؿ )ذ(:هرحبان 

 بعد استخداـ البرىاهج التفاعمي الهحكسب؟
 (تككف)الهحكسبالتفاعمي  ف البرىاهج أ (هتكقعة)الكضع أحسف كها كىت  ٌبل, )ىشكر اه( األـ:

ها كاف فيً برىاهج  (إلي)ىتائجً )زم ٌيؾ( عبلهات الشٍر الحالي أحسف بكثير هف الشٍر الهاضي 
 هحكسب، كبتهىى أىً البرىاهج يطبؽ عمى كؿ الهكاد ككؿ حصص المغة العربية. 

 كالدة الطالب)ر(:
 هادة المغة العربية في هدرسة  في تـ ذمرىاهج التفاعمي الهحكسب البالب ؾرأي كها ٌ، صباح الخير

 ياريت)الهحكسب )صحيح(،  التفاعمي صدؾ( التعميـ عف طريؽ البرىاهجأ) اىتً ؟ األـ: الفكار
بشهؿ )سٍؿ كبسيط كاألـ :؟ تي كجدتيٍا في البرىاهجال الهيزة هاٌي الهعمـ: (.استخدهكي هف زهاف

ىً يتعمـ لحالً أكبجذب الطفؿ تمقائي )لحركؼ اٌهٍا أجهيع هٍارات القراءة كالكتابة األساسية ك (
في  (خبلىا ىىتبً)كثير ك (ريحىا حد يزف عميً( ك)ٌادا الشي)هف غير ها لعربي( هادة ا كيحب

 التدريس لهكاد ثاىية.
 :)كالدة الطفؿ)ز 
  بؾً ٌبل األـ:  ؟ رأيؾ بً ها الهحكسب؟التفاعمي  عف البرىاهج  سهعتٌؿ العافية  يعطيؾً  ،هرحبان 
 كافالبرىاهج  (ٌدا)في المغة العربية، لكال  (الي استخدهكي)ا البرىاهج ذأكيد طبعان ٌ (هراحب)

 ،في القراءة كالكتابة بفضؿ البرىاهج (كثير تحسف)هع ابىي، لكف الحهد اه كضعً  (بعاىي)( قيت)لٍ
ـ عمى (هش ٌيؾ كبس )كً هاأىً يشجعٍـ عمى استخد (بحكيمي)الهعمـ حسب ها  كافك  كيحفٌز
 البرىاهج الرائع. ذافي القراءة كالكتابة هف خبلؿ ٌهع بعضٍـ  كا(يتىافس)الطمبة  (ىكخم)، (ٌيؾ)
 ـ لمطالب)س(هاٌي هبلحظاتؾ عمى البرىاهج  أككىؾ هعمهة في الهدرسة؟ ك  ،هرحبان الطفؿ)س(: كالدة

كهكاكبة  ،عهمية التعميـ في فمسطيف تحتاج إلى التطكير، كسٍبلن  األـ: أٌبل الهحكسب؟ التفاعمي
هتىكعة ف كاىت الحاجة لمهعمـ هٍهة، كلكف يجب أف تككف أساليب التدريس ا  تكىكلكجيا الهعمكهات ك 

ٌذا البرىاهج ك سٍمة االستخداـ جعمٍا ك  الهحكسبة التفاعمية البراهج ريكهف أٌـ ٌذي األساليب تطك 
الدراسة حيث كاف  ابىي عمى زاد هف دافعيةجذابة  كألكاف شاشات كها يحتكيً هف ًاستخداه كلةسٍب
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القراءة كالكتابة  تيتعمـ هٍار ل بشكؿ كبير ً، كبالتالي أصبح يستخدهيتعاهؿ هعً عمى أىً لعبة
كبىاء عمى ذلؾ حصؿ التعمـ هرتيف فزادت ، ببة في الدفتر كالقراءة هف الكتاباإلضافة إلى الكتا

ر خكفان هف أف كتقييهي لٍذا البرىاهج أىً برىاهج كؼء، كال يحتاج لمتطكي الفائدة كارتفع التحصيؿ،
عمى جهيع الهدارس بؿ أيضان  يزككمي أهؿ أف يتـ تعهيـ ٌذا البرىاهج الهه ،يصبح أكثر تعقيدان 

 اإلعداد لبراهج أخرل في الهىاٌج التعميهية الهتبقية.
 :كالدة الطالب)ش(

 ا استخدـ الشٍر بعد ه في ٌذاـ )ش( كيؼ عبلهات )ش( أيا  ، كيؼ تسير األهكر؟صباح الخير
هش اه،  الحهد ه بىشكر : صباح األىكار,األـالتفاعمي الهحكسب في المغة العربية؟  البرىاهج

قمؾ عبلهة كاهمة بس لؤلهاىة فرؽ كبير عف الشٍر الهاضي حتى أىا صرت أ)حاضحؾ عميؾ( ك 
  .هبسكطة كثير أىً صار يحب المغة العربية كيٍتـ فيٍا

 :)ككيؼ  رأيؾ في البرىاهج التفاعمي الهحكسب؟ ها؟ السبلـ عميكـ، كيؼ أىت  كالدة الطفؿ)ص
فكجكد برىاهج  ان البرىاهج ههيز جدبخير )ىيشكر اه( يكـ السبلـ كرحهة اه كبركاتً, كعم :األـتقيهيىً؟ 

ٌي لغة القرآف  المغة العربية فأل )كتير(هٍـ  )إشي(الكتابةك  القراءةلتعزيز هٍارات  فاعمي هحكسبت
ي هادة أساسيً لتعمـ )باقي( الهكاد  ك)حمك اـ سٍؿ االستخد  ٌذا البرىاهج التفاعمي الهحكسبك ٌك

 .)صار أحسف( أف تحصيمً ( يكـ)إلً كؿ هف خبلؿ استخداـ ابىي)حسيت(، ككثير(
 . :)كالدة الطالب)ض 
 عمى ابىؾ  بتطبيقًبالبرىاهج التفاعمي الهحكسب الذم قاـ الهعمـ  ؾها رأي ؟ؼ أىتكي ،هساء الخير

تجكزت  تبعرؼ أقٌرم كالدمبكتب، كها  كال ااألـ:)أٌميف يابىيتي(, كاه أىا )ال بقر  في الهدرسة؟
صار ٌاألستاذ يقٌريٍـ عمى الكهبيكتر صرت أشكفً  بس هف يكـ ها, كلد عمى كبرلكجبت ٌا صغيري،

 يجي عمى الهدرسة, بكصار يح ،اقرا ًدايهان هبسكط، كهاسؾ ٌالكهبيكتر كبقرا كبكتب بدكف ها اقم
خكتً بقكلكا عىً ها كا ٌمقت صار أحسف بكثير بعد ها شافكي صار يقرا  ًيفٍـ الخهسة هف التهس فكا 

 أسهاء الدكاكيف لها يركح هعٍـ(.
 
 

 هقابمة هدير الهدرسة .4.4

 هاٌي أٌـ هبلحظاتؾ عمى البرىاهج التفاعمي الهحكسب؟ 

، كعمى أهر صعب عمى الطمبة الهحكسب لقد لكحظ في بداية األهر أف استخداـ البرىاهج التفاعمي
القمؽ كالتكتر في بادٍل يً حيث بدا عم، الهحكسب لتطبيؽ البرىاهج التفاعمي اختياريالهعمـ الذم تـ 

تـ التغمب عمى ٌذي الصعكبات، حيث  ،كهف خبلؿ الهىاقشة كالتحفيز هف قبؿ الهدير كالباحثة ، األـ
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زاد هف دافعية  هها الحاسكب كأجٍزة التابمت عيىة الدراسة في غرفة صفية هزكدة بيجٍزة تـ كضع
الهحكسب، كهف خبلؿ زيارتي الصفية الحظت هشاركة لهعمـ كرغبتً في تطبيؽ البرىاهج التفاعمي ا

في  ان همحكظ ان كتحسى التفاعمي الهحكسب البرىاهج هان فياٌتها ـظٍر عميٍفعالة هف قبؿ الطمبة كلقد 
أصبحت كاضحة جميً،  هف حيث التكاصؿ كالتعاكف االجتهاعيةصفي، كها أف هٍاراتٍـ ىضباط الاال

يعبركف عف أىفسٍـ بشكؿ أفضؿ، كتحسف لفظٍـ لمحركؼ كىطقٍـ لمكمهات، هف خبلؿ  كأصبحكا
صكات ً لؤللكاف كاألخبلؿ تقديه لمتعمـ هف تٍـدافعيك  رىاهج التفاعمي الهحكسب الذم أثار رغبتٍـالب

سكف شاشة الحاسكب هكالحركة كتقديـ الهعمكهات كالهٍارات كفؽ ذكاءاتٍـ الهتعددة كجعمٍـ يم
ستطيع (، كأالسهعيكف كالبصريكف كالحركيكف)ىهاط تعمهٍـ الهختمفة فهىٍـ كيتفاعمكف هعً حسب أ

القراءة  الذم كضع هف أجمة في تحسيف هٍاراتيالقكؿ بيىىي سعيد ألف البرىاهج قد حقؽ الٍدؼ 
 كالكتابة.

اتً في استخداـ العديد هف طكرت هٍار أصبح الهعمـ هتهيزان في استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كت ككذلؾ
ي بالىسبة لً استراتيجية تفاعمية تعميهية  جالبرىاهجٍزة خاصة استخداـ األ التفاعمي الهحكسب ٌك

عمى الهحكسب  البرىاهج التفاعمي ها يقكـ بً كهدل تيثير لهشاٌدة زهبلئًيستقدـ  جديدة ككاف
صبح هستشاران في إضافية، كقد أ كيعطي حصصان كقد كاف يتيخر الصفي  هستكيات الطمبة كتفاعمٍـ

 الهدرسة في استخداـ البرىاهج التفاعمي. 

 القراءة كالكتابة؟ ىاهج التفاعمي الهحكسب في تحسيف هٍارتيها فاعمية البر -

ضافيان إ الطمبة يعاىكف هف صعكبات تعمـ ىهائية، كتعميهٍـ داخؿ الصفكؼ العادية يحتاج كقتان  بدايةن 
لصعكبات، كها يحتاجكف خططان تعميهية ستخداـ استراتيجيات هتىكعة لمتغمب عمى تمؾ اهف الهعمـ كا

 السهعيةف استخداـ البرىاهج التفاعمي الهحكسب قد استثار حكاسٍـ تتطمب كقتان طكيبلن لمتعمـ، كا   فردية
كالبصرية كالمهسية، هها شجعٍـ عمى التغمب عمى بعض صعكبات التعمـ الىهائية كقد تعرفكا عمى 

تهكىكا هف تركيب الكمهات كالجهؿ كقراءة الىصكص ك  كؼ جهيعٍا هف حيث الرسـ كالىطؽ،الحر 
 ككتابة الحركؼ كالكمهات.

 

 هعمهيك ؟ بهاذا تنصح   

رس ككالة الغكث بتطبيؽ البرىاهج التفاعمي الهحكسب أىصح هعمهي المغة العربية في هدرستي كهدا 
خاصة بعد ىجاحً في تحسيف هٍارتي القراءة كالكتابة التي ٌي أحد أكلكيات هدرستىا، كسىككف فريؽ 

في الهدرسة لتطبيؽ البرىاهج التفاعمي  مية الهحكسبة ذات األداء العالي(اسهً فريؽ )البراهج التفاع
 ككذلؾ تطبيقً عمى هختمؼ الهباحث الدراسية. في صفكؼ الهدرسة الهختمفة,
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ة، قػد يػػؤدم هحكسػب ةتفاعميػ عىػد الػتهعف فػي ىتػائج الهقابمػة ىبلحػظ أف تصػهيـ أىشػطة هتىكعػة كبػراهج
كثيػػر هػػف صػػعكبات الػػتعمـ الىهائيػػة،حيث أظٍػػرت القػػراءة كالكتابػػة كالتغمػػب عمػػى ال إلػػى زيػػادة هٍػػارتي

البرىاهج، إضافة إلى التحسف في تحصيؿ الطمبة في هٍارتي القراءة ىتائج الهقابمة الرضى الكبير عف 
 كالكتابة, ككف البرىاهج جذابان كهىكعان كخاليان هف التعقيد.
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 :الفصل الخاهس

___________________________________________________________ 

 والتوصيات: هناقشة النتائج

عف تساؤالت الدراسة  لئلجابةيتطرؽ ٌذا الفصؿ لهىاقشة ىتائج فرضيات الدراسة بشكؿ تفصيمي 
 كالتيكد هف صحة فرضياتٍا.

ا تحميؿ استجابات كفرضياتٍا  ةالدراسأسئمة   يتىاكؿ ٌذا الفصؿ هىاقشة ىتائج طمبة التي أظٌٍر
ا صعكبات التعمـ في هدرسة ذككر الفكار االساسية الثاىية هف ذكمالصؼ الثالث االساسي  ، كتفسيٌر

في حدكد اإلطار الىظرم لمدراسة، كىتائج الدراسات السابقة التي أهكف الحصكؿ عميٍا، كها 
 .في ضكء ذلؾ ةبٍا الباحث تيستعرض ٌذا الفصؿ هجهكعة التكصيات كالهقترحات التي خرج

 : األول عن السؤال النتائج الهتعمقة باإلجابة .1.5  

القراءة  هتكسػطات درجات هٍارتي فيبٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  :ألولا نص السؤال
لهتغير  األساسي تبعان  في الصؼ الثالثئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبةلدل   كالكتابة

 ؟ بعد استخداـ برىاهج تفاعمي( البرىاهج التفاعمي الهحكسب )قبؿ استخداـ برىاهج تفاعمي/
  :عن الفرضية الصفرية األولى النتائج الهتعمقة باإلجابة .1.1.5

 فيب(  α ≤ 2.25تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل )ال : األولى الفرضية الصفريةنص 
في الصؼ ئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم  الطمبةلدل  القراءة كالكتابة هتكسطات درجات هٍارتي

 البرىاهج التفاعمي الهحكسب )قبؿ استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسب/تعزل لهتغير األساسي  الثالث
 ؟ بعد استخداـ برىاهج تفاعمي هحكسب(
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لدل  القراءة كالكتابة كؽ دالة إحصائيا بيف هتكسطات درجات هٍارتياشارت الىتائج إلى كجكد فر  
البرىاهج التفاعمي تعزل لهتغير األساسي  ي الصؼ الثالثفئية صعكبات التعمـ الىها هف ذكم الطمبة

 الهحكسب لصالح التطبيؽ البعدم ) باستخداـ البرىاهج التفاعمي(. 

الىتيجة إلى استخداـ البرىاهج التفاعمي الهحكسب الذل أدل إلى زيادة هٍارات  ٌذيكتعزك الباحثة 
القراءة كالكتابة لها يحتكيً هف هؤثرات صكتية كصكر جذابة كخمفيات همكىة هبٍرة هثيرة كشاشات 

 ـباستخدالهسية تشكقٍـ كتدفعٍـ لمتجريب كخكض الههارسة هف خبلؿ كتابة الحركؼ الهىقكطة 
كالحركي حسب أىهاط تعمهٍـ الهختمفة، كاهكاىية تعديؿ الكتابة هف خبلؿ خاصية  البصرم التآزر

التككىي كالتغذية الراجعة الفكرية كتقديـ التعزيز الهىاسب، حيث يتفاعؿ  ـالتقييالهسح، اضافة إلى 
في أكقات هختمفة  استخداهًالطالب هع البرىاهج التفاعمي الهحكسب بشكؿ فردم كجهاعي، كاهكاىية 

لمتعمـ عف طريؽ المعب كالتعمـ الذاتي  البرىاهج التفاعمي الهحكسب أداة قبؿ الطمبة، كيعد هف
التعمـ الىشط كالتعمـ التهكيىي كالتعمـ التعاكىي، كهىاسبتً لمفئة العهرية، كسٍكلة  اتكاستراتيجي
 كاختصاري لمكقت كالجٍد الهبذكليف في التعمـ.  استخداهً

هاكاركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػازكككؼ  كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػس: ىتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكاتفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي الىتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
التػػي أظٍػػػرت تحسػػىا همحكظػػان فػػػي  (Wilkes,Macaruso,Kazakoff,&Albert, 2016)ألبػػرت

كالتػي أظٍػرت كجػكد تقػدـ فػي هسػتكل (Schramm, 2016) هٍػارات الفٍػـ القرائػيت كدراسػة سشػراـ 
ػؼ كسػكزاف  (Regan, Berkele, Hughe& Suzanne, 2014 )القراءة  كدراسة ريجاف كبيركؿ ٌك

 ,Joly & Piovezan)ان فػي الفٍػـ القرائػي لػدل الطمبػة كدراسػة جػكلي كبيػكفيزافتحسػى التػي أظٍػرت

لح الهجهكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي طبقػػػت اهٍػػػارات القػػػراءة لصػػػ فػػػيرت كجػػػكد فػػػركؽ ٍػػػتكالتػػػي أظ(2012
كجػػػػكد  كالتػػػي أظٍػػػرت (2015ديػػػب )دراسػػػة ٌػػػذي الىتيجػػػة هػػػع ىتيجػػػة  كهػػػا اتفقػػػت البرىػػػاهج الهحكسػػػب
كدرجػػػات أقػراىٍـ فػي  التجريبيػةهتكسػػطي درجػػػات تبلهػػػذة الهجهكعػػة  فيبػػ إحصائيةفػػركؽ ذات داللػػة 

، كها اتفقػت ٌػذي الىتيجػة الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعػدم لبلختبػار الهعرفػي لمهٍػارات القرائية
ريةكجكد فركؽ التي أظٍرت  (2013) البرعيدراسة  هع التػي لػـ تطبػؽ البرىػاهج الهجهكعػػة  فيب جٌك

التي طبقت البرىاهج ،كاتفقػت هػع ىتيجػة لصالح الهجهكعة  التي طبقت البرىاهج كالهجهكعة الهحسكب
هتكسط درجات الهجهكعة  فيبػ إحصائيةكجػكد فػركؽ ذات داللػة التي أشارت ( 2013عكض )دراسة 

 الهحكسب البرىاهج تطبيؽبعد القرائية ت افػي االختبػار الهعرفػي لمهٍار الهجهكعػة الضػابطة ك  التجريبية
كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية في التي أظٍرت  (2007)ٌيكتي التجريبية، كدراسة لصالح الهجهكعة 

راءة الكمهػػػػات لػػػػدل األطفػػػػاؿ الهعػػػػاقيف سػػػػهعيان إعاقػػػػة هتكسػػػػطة لمبرىػػػػاهج الهحكسػػػػب لصػػػػالح قػػػػ تعمػػػػيـ
التػي كضػحت ( 2002) الهممػيدراسػة ككػذلؾ ، بالطريقة الكمية كبالطريقة الشػفكية التجريبية الهجهكعة

كجكد فركؽ ذات داللػة بػيف هتكسػطي درجػات الطمبػة فػي الهجهػكعتيف فػي االختبػار التحصػيمي كذلػؾ 
( 2010ة هػػػع ىتيجػػػة دراسػػػة كػػػؿ هػػػف طبلفحػػػة )كاختمفػػػت ٌػػػذي الىتيجػػػ  لصػػػالح الهجهكعػػػة التجريبيػػػة.
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كجػكد فػركؽ بػيف درجػات الطمبػة عمػى االختبػار القبمػي  ـ( المتػاف أظٍرتػا عػد2009كدراسة كطاٌػات )
 كالبعدم لهٍارات القراءة كالكتابة.

 هناقشة النتائج الهتعمقة بالهالحظة  .2 .5

فاعميػػػػة البرىػػػػاهج كالهرشػػػػد الهدرسػػػي كالباحثػػػػة(  )الهعمهػػػيف كهػػػػدير الهدرسػػػػة أظٍػػػرت ىتػػػػائج هبلحظػػػػة 
كالتعاكف الكبيريف هػف  االستحسافاضافة إلى  ةالقراءة كالكتاب تحسيف هٍارتيلتفاعمي الهحكسب، في ا

كأظٍركا هزيدان هػف ، في بداية التطبيؽ هبلهح الدٌشة كالسعادة كالسركر عميٍـقبؿ الطمبة، حيث بدت 
، كالعهػػؿ بػػركح الفريػػؽ، حرصػػان كبيػػران عمػػى حضػػكر حصػػص المغػػة العربيػػةككػػذلؾ  ،الرغبػػة فػػي الػػتعمـ

 كعىػد هتابعػػة الطمبػػة بشػكؿ فػػردم كزكجػي كجهػػاعي تبػيف تحسػػىان كاضػػحان ، لهحبػػة كاأللفػة بيػػىٍـكزيػادة ا
الهحكسػػب التفػػاعمي البرىػػاهج  تطبيػػؽ كقػػد اسػػتطاع الهعمػػـ، لػػديٍـ فػػي قػػراءة ككتابػػة الحػػركؼ كالكمهػػات

 ةإيجابيػػ ت ىتػػائج الطمبػػة بعػػد تطبيػػؽ البرىػػاهج، ككاىػػهحتكياتػػً عػػرض كتسمسػػؿ لسػػٍكلة كيسػػر سػػٍكلةب
أداء الطمبػة بعػد ي فػ ان همحكظ تحسىان حيث ظٍر القراءة كالكتابة،  هٍارتياالختبار التحصيمي في عمى 

  .هقارىة الىتائج

لمطمبػة الػذيف يعػاىكف  خاصػةالهحكسب ىقمة ىكعية عمى صعيد التعمػيـ التفاعمي عتبر البرىاهج بذلؾ يك 
كبعػد تطبيػؽ البرىػاهج أجهعػت  ,هعػً هػف السػٍؿ التعاهػؿ حيث كػاف ،في القراءة كالكتابة صعكباتهف 

 لمطمبػة  القػراءة كالكتابػة التفاعمي الهحكسب في تحسػيف هٍػارتيعمى فاعمية البرىاهج  هبلحظةال ىتائج 
ىتػػػائج التحسػػػف فػػي ، كههػػػا سػػاٌـ فػػػي تػػدعيـ ىتػػائج الهبلحظػػػة ٌػػك صػػعكبات الػػػتعمـ الىهائيػػة هػػف ذكم

 الطمبة هف ذكم صعكبات التعمـ الىهائية  في االختبار التحصيمي البعدم الهطبؽ عميٍـ. 
ككىً يراعي الفركؽ الفردية بيف الطمبة  هف  الهحكسب مبرىاهج التفاعميلالىتيجة  ٌذيكتعزك الباحثة 

استخداـ ك  ،أىشطة تفاعمية هتىكعة تقديـك  ،الىهائية لديٍـالتعمـ صعكبات التغمب عمى  هحاكلتً خبلؿ
فرصة التفاعؿ البرىاهج التفاعمي  تاحأ خاصة السهعية كالبصرية كالمهسية حيثالهختمفة  الحكاس

، كفؽ ها تستطيع بً قدراتٍـ يـ هٍارات القراءة كالكتابة بطريقة هىطيقةهع الحاسكب كتعمالهتبادؿ 
كجكد الهعمـ، ككذلؾ التعمـ الذاتي في أم كقت البرىاهج بالطمبة  طبؽ يكسرعتٍـ في التعمـ، حيث 

   .شاء
 هناقشة النتائج الهتعمقة بالهقابمة: .3 .5

حيث  ,الهحكسب هٍات الطمبة كهقابمة هدير الهدرسة فاعمية البرىاهج التفاعميأأظٍرت ىتائج هقابمة  
)بالرغـ هف اختبلؼ هستكياتٍف التعميهية كاالكاديهية كخمفياتٍف الثقافية(  أجهعت جهيع األهٍات 

 صعكبات التعمـ هف ذكم بة لدل الطمبةهٍارات القراءة كالكتا فياضافة إلى هدير الهدرسة عمى تحس
 الىهائية.
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ة  الطمبكتعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أف البرىاهج التفاعمي الهحكسب قد ساعد عمى زيادة هحبة  
القراءة كالكتابة التي بدت جمية عمى الطمبة بعد تطبيؽ البرىاهج  لهادة المغة العربية, كلهٍارتي

صعكبات التعمـ الىهائية, لسٍكلة  هف ذكمعىد استخداهً لمطمبة  ,فاعمي الذم يعتبر فريدان هف ىكعًالت
كالدافعية لدل الطمبة, كقد  كيؽالعرض كاالستخداـ فيً, كابتعادي عف التعقيد, كخمقً هزيدان هف التش

هشاركة الطمبة فاعمة أثىاء التطبيؽ, كزادت ثقتٍـ بيىفسٍـ كقدرتٍـ عمى التعبير عىٍا إضافة  كاىت
ايا الجديدة الجذابة, إلى هراعاتً أىهاط التعمـ الهختمفة لدل الطمبة, كاحتكائً عمى العديد هف الهز 

 في الهقابمة، كهها ساٌـ دير الهدرسة, كأهٍات الطمبةيجابية التي تحدث عىٍا كؿ هف هكالىتائج اإل
ىتائج الطمبة هف ذكم صعكبات التعمـ التحسف في  ثىاء الهقابمة ٌكفي ظٍكر ٌذي الىتائج االيجابية أ

الهعمهيف التي اتفقت  ، إضافة إلى هبلحظاتالىهائية  في االختبار التحصيمي البعدم الهطبؽ عميٍـ
 هع ٌذي الىتيجة.

  
التي أظٍرت أٌف البرىاهج كاف  (1255)شٍرير كابف ىاكم،بىت  ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسةتفقت ا

فعالية ( التي أظٍرت 1255كدراسة أبك ضباع ) ،المغكيةهقبكالن لدل الهتعمهيف في تعمـ التعبيرات 
في  لطمبةاالستراتيجيات الهستخدهة في تىهية التعبير الكتابي، كالهيكؿ ىحك التعبير الكتابي لدل ا

( التي أشارت إلى فعالية البرىاهج الهستخدـ 1251الهجهكعة التجريبية، كدراسة الدٌاف، كآخركف )
 في تىهية هٍارات القراءة كالكتابة لدل أطفاؿ الهجهكعة التجريبية. 
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 التوصيات :  .4.5

 ضركرة الكشؼ الهبكر عف صعكبات التعمـ الىهائية، هف أجؿ هعالجتٍا.  .5

في تىهية  ألٌهيتٍاتصهيـ براهج تفاعمية هحكسبة كتشجيع الهعمهيف عمى استخداهٍا ىظرا  .1

 هٍارات القراءة كالكتابة.

 تيٌيؿ الهعمهيف هف خبلؿ عقد كرشات عهؿ في تصهيـ كتطبيؽ براهج تفاعمية هحكسبة . .3

تىهية الكعي باستخداـ براهج تفاعمية كاساليب تطبيقٍا بحيث تشهؿ الهعمـ كالطالب كالهىٍاج  .4

 كالبيئة الهدرسية كاكلياء االهكر كالهجتهع الهحمي . 
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 .الرياض ،هىشكرات جاهعة ىايؼ لمعمـك األهىية

أثر برناهج تعميهي قائم عمى النظرية الهعرفية البنائية في إكساب (. 2007).الدراكشة، طميب
رسالة دكتكراي غير  ،ردنفي األ  قرائياً هيارات القراءة والكتابة لطمبة الهرحمة األساسية الهتأخرين 

 ، األردف.هىشكرة، جاهعة عهاف العربية
فاعمية الدهج بين استراتيجيتي تحميل الهيهة والدراها في تحصيل طمبة (.2015هؤهف.) دريدم،

رسالة  ،الصف السادس األساسي في العموم هن ذوي اإلعاقة السهعية عمى اتجاىاتيم نحو العموم
 القدس، فمسطيف.هاجستير غير هىشكرة, جاهعة 

بناء برناهج تعميهي قائم عمى الهنحى التفاعمي وقياس أثره في هيارات (. 2011).الدالبيح، عبير 
رسالة دكتكراي غير  ،التحدث وخفض قمق الكالم لدى طمبة الصف الثاهن األساسي في األردن

 هىشكرة، جاهعة اليرهكؾ، األردف. 
 تعمم صعوبات هعالجة في الهتعددة الوسائط عمى قائم برناهج فاعمية (.2015).هجدم  ديب،

 رسالة هاجستير غير هىشكرة، كمية ،األساسي الثالث الصف تالهيذة لدى القرائية بعض الهيارات
 الجاهعة اإلسبلهية غزة. التربية

(. فعالية برىاهج ألعاب تعميهية هدهج باستخداـ الحاسب اةلي لتىهية 2012).كآخركف   الدٌاف، هىى
 .(15) 57هجمة دراسات الطفولة،  ،هٍارات القراءة كالكتابة لؤلطفاؿ الىعاقيف ذٌىيان بدرجة بسيطة

 دراسة هيدانية االلكتروني التعميم نحو الجاهعي التعميم اساتذة اتجاىات (.(2010فايزة . ربيعي،
 خضر الحاج جاهعة كاإلسبلهية، كاالجتهاعية اإلىساىية العمـك كمية هاجستير، ، رسالة"باتنة بجاهعة

 .الجزائر ، باتىة ،
 ، بيركت: دار الفكر الهعاصر. (1)ط ،العربيةطرق تدريس المغة (. 2005).الركابي، جكدت
، دار الفكر (1)ط ،أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصةأ(. -2001).الركساف، فاركؽ

 .عهاف ،لمطباعة كالىشر كالتكزيع
، سيكولوجية األطفال غير العاديين هقدهة في التربية الخاصة(. ب-2001).الركساف، فاركؽ

 ، االردف.عهاف ،، دار الفكر لمطباعة كالىشر(5)ط
اركف، صالح، كالعطكم، ركيدا.)  هناىج واساليب تدريس هيارات (. 2015الركساف، فاركؽ، ٌك

 ( دار الفكر، عهاف، االردف.1، ط)الحياة لذوي الحاجات الخاصة
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 لعالج صعوبات تعمم الحاسوب تكنولوجيا يعتهد برناهج فاعمية(. 2007).ركهية، جبلؿ 
رسالة هاجستير غير هىشكرة،  ،غزة شهال بهحافظة األساسي الرابع الصف طمبة لدى الرياضيات

ر، غزة  ، فمسطيف.جاهعة األٌز
راىي، أحبلـ  أثر استخدام براهج تعميهية هحوسبة قائهة عمى أسموب القصة (. 2013).الٌز

وأسموب المعب في تنهية هيارات القراءة والكتابة لدى طالبات الصف األول االبتدائي بهحافظة 
 . رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة الباحة، الجزائر.قموة

 .لصعكبات التعمـ الىهائية كاألكاديهية بطارية هقياس التقدير التشخيصي .(2007)الزيات، فتحي.
www.acofps.com/vb/attachment.php?attachmentid=.1-6-2016)) 

داسإٌغشصعٛتاخاٌرعٍُ_االصرشاذٍجٍاخاٌرذسٌضٍحٚاٌثذائًاٌعالجٍح،(.2007).فرذًاٌزٌاخ،

اٌما٘شجٌٍجاِعاخ،

، عالـ الكتب لمىشر كالتكزيع (1)، طاالحتياجات الخاصة هن ذويالتدريس ل(. 2003).زيتكف، كهاؿ
 .القاٌرة ،كالطباعة

فاعمية تدريب الهعمهين عمى التشخيص والعالج في عالج بعض صعوبات (. 2006).سالـ، هحهد 
، جاهعة القاٌرة  ، كمية التربية ،تعمم القراءة والكتابة لدى تالهيذ الهرحمة األولى هن التعمم األساسي

 هصر.
هعوقات تعمم الحاسوب وتعميهو في الهدارس الحكوهية في هحافظات (. 2001).السرطاكم، عادؿ 

رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة الىجاح ، والطمبة الهعمهينشهال فمسطين هن وجية نظر 
 الكطىية، ىابمس.

هجمة الفتح  العراؽ، ، جاهعة ديالي،صعكبات التعمـ لدل أطفاؿ الرياض (.2015أسهاء.) سمهاف،
62(11،) 314-334  

 في تنهية التعبير لتدريس الذىني العصف طريقة أثر استخدام(. 2006).ربً  عبد السهيرم،
رسالة هاجستير غير هىشكرة،  ،غزة بهدينة األساسي الثاهن الصف طالبات لدى اإلبداعي التفكير

 ، فمسطيف.الجاهعة اإلسبلهية، غزة
، دار (1)، ط تشخيصيا، عالجيا(صعوبات التعمم )تاريخيا، هفيوهيا، (. 2000).السيد، سيد 
 ة.القاٌر  ،الفكر العربي

صعوبات تعمم التفاضل والتكاهل لدى طمبة الجاهعة اإلسالهية بغزة (. 2001).الشاعر، فايزة سالـ
 رسالة هاجستير غير هىشكرة، كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية، غزة. ،ووضع برناهج هقترح لعالجيا

ية برناهج قائم هيارات االستهاع في تنهية هيارات القراءة لدى فاعم(. 2011).الشكبكي، هٍا
، رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، غزة ،تمهيذات الصف الرابع األساسي بغزة

 فمسطيف.
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فاعمية برناهج هقترح لمتعميم التفاعمي الهحوسب في هعالجة ضعف (. 2013).أحهد ،الشيخ
. رسالة هاجستير ساسي في الرياضيات بهدارس وكالة الغوث بغزةتحصيل طمبة الصف الرابع األ

 ، فمسطيف.غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، غزة
فاعمية برناهج قائم عمى استخدام نشاطات القراءة في تنهية هيارات (. 2012) .الشٍرم، هحهد

دكتكراي غير هىشكرة، ، رسالة الفيم القرائي واالتجاه نحوىا لدى تالهيذ الصف السادس االبتدائي
 جاهعة أـ القرل، هكة الهكرهة.

(. فاعمية استخدام استراتيجيات هتعددة لعالج صعوبات تعمم 2010).الصادؽ، أهيهة رياض 
رسالة دكتكراي غير هىشكرة، كمية التربية، ، القراءة والكتابة لدى تالهيذ الصف الخاهس االبتدائي

 جاهعة عيف شهس، القاٌرة.
راف لمىشر كالطباعة(1)، طأساليب تدريس المغة العربية(، 2012).صكهاف، أحهد   ،، دار ٌز

 .عهاف
 القراءة تىهية هٍارتي في عدهً أك األطفاؿ رياض بهرحمة االلتحاؽ (. أثر2014).صكهاف، أحهد 

هجمة جاهعة . األردن طالبات الهرحمة األساسية الدىيا في هدرسة أـ حبيبة األساسية في لدل كالكتابة
 .834-791(28) 4 النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(،

فاعمية برناهج قائم عمى أبعاد الهنيج التكعيبي لعالج صعوبات تعمم  (.2016الضبة ، ىجكاف. )
الجاهعة اإلسبلهية، ،  رسالة هاجستير غير هىشكرة، العموم لدى طمبة الصف الرابع الهعاقين بصرًيا

 ، فمسطيف.غزة

أثر استخدام برهجية تعميهية في اكساب هيارات القراءة والكتابة لدى (. 2009).طاٌات، كفاء 
، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة اليرهكؾ، إربد ،أطفال رياض األطفال ودافعيتيم نحوىا

 األردف.
بناء برناهج تعميهي باستخدام الوسائط الهتعددة وقياس فاعميتو في (. 2010).طبلفحة، عبد 

هيارات القراءة والكتابة لدى طمبة صعوبات التعمم في الهرحمة االبتدائية في الههمكة العربية تنهية 
 . رسالة دكتكري غير هىشكرة، جاهعة عهاف العربية، عهاف.السعودية

 .عهاف ، دار كائؿ لمىشر كالتكزيع(2 (. طصعوبات التعمم(. 2008).الظاٌر، قحطاف 
 .عهاف ، دار صفاء لمىشر كالتكزيع.(1). طهيارات القراءةأنشطة و (. 2006).د، ٌبة يعبد الحه

(. فعالية استراتيجيات الذكاءات الهتعددة في تحسيف صعكبات التعمـ 2015).عبد الشافي، كريهة 
رية،   (.163) 2هجمة التربية )جاهعة األزىر(، الىهائية األكلية لدل بعض األطفاؿ في الهعاٌد األٌز

فاعمية برناهج تدريبي هحوسب لتنهية هيارات التحصيل في القراءة (. 2009).عبد اه، بدر
، رسالة دكتكراي غير هىشكرة، جاهعة عهاف العربية والحساب لدى الطمبة الهعاقين سهعيًا في األردن

 لمدراسات العميا، عهاف.
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الخرائط في (. تقكيـ صعكبات تعمـ الجغرافيا الهرتبطة بهٍارات قراءة 1989عبد الهىعـ، هىصكر.)
 (9)4 ،)جاهعة الزقازيق(هجمة دراسات تربوية، الهدرسة الثاىكية

دار  (1)ط، ء التعمن ًصعًباتوءبط .(2000)ر.سهيك رشقي، كعهره ،ر اىصك ىبيؿ، ،عبد الٍادي
 األردو.  ،عهاف، َالىشر لمطباعةؿ َائ

اب، سهير  هعاصرة في الهناىج بحوث ودراسات في المغة العربي، قضايا (. 2002).عبد الٌك
، الهكتبة (1ط)، وطرق التدريس في هرحمة رياض األطفال والهرحمتين االبتدائية واإلعدادية

 .القاٌرة ،العصرية
اب، عبد الىاصر . الصعوبات الخاصة بالتعمم األسس النظرية والتشخيصية(. 2004).عبد الٌك

 ، هصر.اإلسكىدرية ،، دار الكفاء لدىيا الطباعة كالىشر(1ط)
 ،عهاف ،دار صفار لمىشر كالتكزيع ،صعوبات التعمم وكيفية التعاهل هعيا(: 2009عبيد، هاجدة )

 .األردف
. تعميم الرياضيات لجهيع األطفال في ضوء هتطمبات الهعايير وثقافة التفكير(. 2004).عبيد، كليـ 

 .عهاف ،ةالطباع، دار الهسيرة لمىشر كالتكزيع ك (1)ط
   .القاٌرةهكتبة االىجمك لهصرية  ،التعميمصعًبات (.1990سيد )، عثهاو

فعالية استراتيجية التدريب عمى التفكير وتحميل الهيهة في عالج (. 2008).العدؿ، عطا اه 
. رسالة دكتكراي غير هىشكرة، جاهعة دهياط، صعوبات القراءة والكتابة لتالهيذ لهرحمة االبتدائية

 ، هصر.دهياط
، الدار العمهية (1ط). صعوبات التعمم _ الهفيوم والتشخيص واألسباب(. 2002).سعيد  العزة،
 .عهاف، لمىشر

فاعمية برناهج تدريبي لمتدخل الهبكر في عالج صعوبات التعمم النهائية  .(2011العزة، عطاؼ .) 
 االردف. ،، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة عهاف العربيةلدى اطفال الروضة

-273 ،هجمة التربيةالكتاب االلكتركىي كتطكري، كههيزاتً كسمبياتً،  ىشيت(.2012.)عزت، هحهد
314 

 العمهية(. فاعمية برىاهج قائـ عمى الهىحىى التكاهمي لتىهية هٍارات حؿ الهسائؿ 2000).عفاىة، عزك
، الجهعية لمجهيع العمهيةالهؤتهر العالهي الرابع لمتربية  ،لدل طمبة الصؼ السابع األساسي

 ، القاٌرة.العمهية لمتربيةالهصرية 
، (1ط). (. أساليب تدريس الحاسوب2005).كالكحمكت، ىصر ،كالخزىدار، ىائمة ،عفاىة، عزك
 .غزة ،هكتبة آفاؽ

، صعوبات التعمم بين النظرية والتطبيق برناهج هتكاهل(. 2008).إيهاف، كحسف، ٌىاء ،عمي
 .عهاف ،، دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع(1ط)
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.: دار اليازكرم تعميم القراءة لهرحمة رياض األطفال والهرحمة االبتدائية(. 2007).عميكات، هحهد 
 .عهاف ،العمهية لمىشر كالتكزيع

 التفكير تنهيةأثر استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عمى (. 2009) .العهاكم، جيٍاف
، سالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، غزةر  ،التأهمي لدى طمبة الصف الثالث األساسي

 فمسطيف.
ير (. هاٌية عسر الكتابة بيف صعكبات التعمـ الىهائية: دراسة هيداىية لتبلهيذ 2014).عهراىي، ٌز

  .16،هجمة العموم اإلنسانية واالجتهاعيةالصؼ الرابع ابتدائي بكالية الكادم، 
فاعمية برناهج تعميهي قائم عمى نظرية الذكاءات الهتعددة في تحسين (. 2006).العىيزات، صباح 

رسالة دكتكراي غير هىشكرة، جاهعة  ،صعوبات التعمم هن ذويهيارات القراءة والكتابة لدى الطمبة 
 عهاف العربية، عهاف.

، ، دار حىيف (2ط)، لصعوبات التعمم: اختبارات وهقاييس تشخيصيهدخل  (.1201).أحهد  ،عكاد 
 .عهاف ،لمطباعة كالىشر

الهجمة العربية  ،(. إجراءات التدخل الهبكر لموقاية هن الفشل في القراءة2006). طيبي عكرتاىي،
 .178-147، 8لمتربية الخاصة،
لعاب التعميهية في تنهية هيارات القراءة أل فاعمية برناهج قائم عمى ا(. 2010).عكؼ، جيٍاف 

سالة دكتكراي غير هىشكرة، جاهعة الهىصكرة، ، ر االبتدائية الهعاقين سهعياً والكتابة لتالهيذ الهرحمة 
 ، هصر.الهىصكرة

(. فعالية استراتيجية هقترحة في عبلج الضعؼ القرائي كالكتابي 2010).عكض، أحهد عبدي 
هجمة جاهعة  ،كالتحصيمي في المغة العربية لدل بعض تبلهيذ الصؼ التاسع هف التعميـ األساسي

 (.1)73رة،الهنصو 
فاعمية برناهج هحوسب لعالج الضعف في بعض الهيارات القرائية لدى (. 2013).عكض، بركة 

 ، فمسطيف.. رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، غزةتالهيذ الصف الرابع األساسي
، دار الهسيرة لمىشر (1)، ط التربويةوتطبيقاتو  التعميهيالحاسوب (. 2004).عيادات، يكسؼ

 .عهاف .كالتكزع
(، دار 2، ط) تربويات الحاسوب وتحديات هطمع القرن الحادي والعشرين(. 1998ابراٌيـ.) الفار،

 الفكر العربي، القاٌرة.
هجمة (. أسباب صعكبات تعمـ القراءة. 2014).هىيب، تٍاىي، كعبد الرازؽ، هحهد ك  الفارسي، جٍاد،

 .150القراءة والهعرفة، 
الػشركؽ لمىػشر  ، دار(1)ط ،الهنياج التعميهي والتدريس الفاعـل(.2006) .سٍيمة الفتبلكم،
 .عهاف كالتكزيع،
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 العربيةالخطوط العريضة لهنياج المغة (. 1998).كآدابٍا العربيةالفريؽ الكطىي لهبحث المغة 
كزارة التربية كالتعميـ، االدارة العاهة لمهىاٌج،  -. هركز تطكير الهىاٌج (12 – 1وآدابيا لمصفوف )

 ، فمسطيف.راـ اه
الكتب،  عالـ (1ط ) ،وتقويهياً  تعميهياً  وتطبيقاتيا الوظيفية الكتابة(. 2003)هحهد. اه، فضؿ
 .القاٌرة

فعالية برناهج هقترح في عالج صعوبات تعمم اإلهالء لدى طمبة الصف (. 2009).الفقعاكم، جهاؿ
، رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة اإلسبلهية، غزة ،يونسالسابع األساسي في هحافظة خان 

 فمسطيف.
 .عهاف ،، دار الصفاء لمىشر كالتكزم(1ط). أساسيات صعوبات التعمم(. 2003).القاسـ، جهاؿ

، ، دار (2) . طاالحتياجات الخاصة وتربيتيم هن ذويسيكولوجية (. 2008.)القريطي،عبد الهطمب
 .القاٌرة ،الفكر العربي

. الهدخل إلى التربية الخاصة(. 2001)، السرطاكم، عبد العزيز، الصهادم، جهيؿ القريكتي، يكسؼ
 ، دبي اإلهارات.دار القمـ لمىشر كالتكزيع
 .عهاف، األردف ،(. حكسبة التدريس. دار يافا لمىشر كالتكزيع2011قطيط، غساف يكسؼ )

الذات: دراسة هيدانية عمى تالهيذ  صعوبات التعمم وعالقتيا بهفيوم(. 2015).القىبر، هحهكد
. رسالة دكتكراي غير هىشكرة، جاهعة أـ درهاف، أـ هحافظة البمقاء في الههمكة األردنية الياشهية

 ، السكداف.درهاف
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 (1 )ضقٌ  ٍيحق

 

 قبئَخ ثأصَبء اىَحنَِٞ



 







 اىطقٌ
 

 االصٌ
 ٍنبُ اىعَو اىسضجخ اىعيَٞخ

جاِعحاٌمذسدورٛساجأٍِشجاٌشٌّاٚي 1

جاِعحاٌمذسدورٛساٖاتشاٍُ٘عشِاْ 2

جاِعحاٌمذسدورٛساٖتٛساسعًٍأ 3

جاِعحاٌمذساٌّفرٛدحدورٛساٖعّشعاٍ٘ٓ 4

جاِعحاٌخًٍٍدورٛساٖجّايأتِٛشق 5

جاِعحاٌخًٍٍ



جاِعحاٌخًٍٍدورٛساِٖذّذعجٛج 6

جاِعحاٌمذساٌّفرٛدحدورٛساٖجّايعثذاٌٙاديغطاعح 7

جاِعحاٌخًٍٍدورٛساٖعثذإٌاصشصٌٛطً 8

جاِعحتٌٍٛرىٕهفٍضطٍِٓاجضرٍشعثذاٌفراحإٌجاس 9

ٚواٌحاٌغٛزِاجضرٍشاتشاٍُ٘اٌغذفاْ 10

ِذٌشٌحاٌرشتٍحٚاٌرعٍٍُِاجضرٍشخاٌذإٌجاس 11

ِذٌشٌحاٌرشتٍحٚاٌرعٍٍُِاجضرٍشِاجذأتٛداٚد 12

ِذٌشٌحاٌرشتٍحٚاٌرعٍٍُِاجضرٍشعطافاٌعزج03

جاِعحاٌخًٍٍِاجضرٍشٌٛصفاٌذضًٕ.0

ٚواٌحاٌغٛزاٌذٌٍٚحِاجضرٍشجعفشاٌطٍط01ً
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هقياس تشخيص صعوبات التعمم النهائيةل الصورة األولية (3هحمق) 

 

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بحثية حكؿ "فاعمية برىاهج تفاعمي هحكسب في تحسيف هٍارة القراءة 
 صعكبات التعمـ الىهائية في الهرحمة األساسية الدىيا". هف ذكمكالكتابة لدل الطمبة 

 كهف هتطمبات ٌذي الدراسة:

 صعكبات التعمـ الىهائية لطمبة الصؼ الثالث االساسي .* إعداد هقياس لتشخيص 

* كذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصكؿ عمى درجة الهاجستير في اساليب التدريس هف جاهعة 
كلذا هف اجؿ هعرفة "فاعمية برىاهج تفاعمي هحكسب في تحسيف هٍارة القراءة كالكتابة لدل  ،القدس
صعكبات التعمـ الىهائية في الهرحمة األساسية الدىيا" اعتهدت الباحثة هقياس الزيات  هف ذكمالطمبة 
, لمكشؼ عف صعكبات التعمـ الىهائية في الهرحمة االساسية الدىيا , كىظرا لها عٍدىاي فيكـ هف 6113

  التعمـ الىهائية صعكباتخبرة عمهية كعهمية , يرجى هف سيادتكـ التكـر بتحكيـ هقياس تشخيص 
 كهدل هبلئهتً لمبيئة الفمسطيىية هف حيث:

 .ًهىاسبة الهقياس لها كضع ل 
 . سبلهة الصياغة المغكية لهجاالت الهقياس 
 .إجراء ها تركىً  هف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 
 .صبلحية الهقياس لمتطبيؽ 

 وشكرًا لحسن تعاونكم

 

 آيات شكابكي
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 . ؽع٘ثبد االّزجبٓ 1





 الرقـ السمكؾ دائهان  غالبان  ان حياىأ ىادران  هتكفر غير 

     0 .يتهً حتى عهؿ أم في االستهرار عميً يصعب

 6 .يرل أك يقرأ أك يسهع لها هىتبً غير أك هشتتنا أك شاردنا يبدك     

 3 يسٍؿ تشتيتً، "يتشتت اىتباًٌ بسٍكلة ألم هثيرات     

يجد صعكبة في أف يظؿ هحتفظنا باىتباًٌ في الهٍاـ التي تتطمب      
. االىتبايتركيز   

. 

.يجد صعكبة في التكقؼ عف أىشطة المعب       1 

يجد صعكبة في أف يظؿ ٌادئنا خبلؿ الحصة أك الدرس أك الجمكس      
.بصفة عاهة  

2 

يبدك هتهمهبل أك عصبينا خبلؿ األداء عمى الهٍاـ أك األىشطة      
.األكاديهية  

3 

.بالعهؿ أك المعب في ٌدكءيجد صعكبة في االستغراؽ أك االىشغاؿ        4 

5 يتحدث كثيرنا، كبصكرة هفرطة، كببل ضكابط أك ٌدؼ     

01 يتحكؿ هف ىشاط إلى آخر قبؿ اكتهاؿ الىشاط الذم يبدأي     

يجد صعكبة في هتابعة الدركس أك التكجيٍات التي تصدر عف      
 الهعمهيف

00

التعمـيتشتت اىتباًٌ ألم هثيرات خارج هكاقؼ        06

.يبدك هشكشنا تتداخؿ لديً الهثيرات كتختمط عميً الهعمكهات       03

.يقاطع أك يتطفؿ أك يقتحـ اةخريف دكف هبرر أك استئذاف       0.

ا.يجيب عمى األسئمة باىدفاع، كببل تفكير، كقبؿ اكتهاؿ سهاعٍ       01

.يجد صعكبة في اىتظار دكري في األلعاب أك الهكاقؼ       02

03 يقحـ ىفسً بدىينا في أىشطة خطرة دكف اعتبار لىتائجٍا.     

.يجيب هىدفعنا دكف التيكد هف هعرفتً الصحيحة لئلجابات       04

 أك ليةىز اله أك الهدرسية األىشطة ألداء البلزهة أدكاتً يىسى أك يفقد     

 الرياضية.

05

 هف بً تكمؼ أك يكمؼ بها هكترث أك هٍتـ غير أك هٍهبل يبدك     

 .هٍاـ أك أىشطة

61
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 االصزَبعٜ اإلزضاك .2
 اٌشلُ السمكؾ دائهان  غالبان  حياىان أ ىادران  غير هتكفر

 تقدـ التي لمهعمكهات االستهاعي الفٍـ في صعكبات يجد     

 .شفٍينا

0 

 6 .إليً تكجً التي األسئمة أك الهىاقشات فٍـ في صعكبة يجد     

 3 .هعىى كالهختمفة ىطقنا الهتهاثمة الكمهات فٍـ في صعكبة يجد     

 . .لمهعمـ الشفكم الشرح أك التعميهات هتابعة في صعكبة يجد     

 1 .الهىطكقة الهقاطع أك الحركؼ أصكات تهييز في صعكبة يجد     

 2 .كالهقاطع الحركؼ أصكات تٍجي صعكبة يجد     

تباع فٍـ في صعكبة يجد       3 .كاسترجاعٍا الشفٍية التعميهات كا 

4 .ساعة بعد قميؿ، بعد لحظة، :الزهف إدراؾ في صعكبة يجد     

5 .هرات عدة لمهعمكهات الشفٍي الشرح تكرار إلى يحتاج     

01 .تكرار دكف شفٍينا الهعمكهات هعىى استيعاب في صعكبة يجد     

00 .الفصؿ خارج هشتتات ألم الدرس أك لمهدرس اىتباًٌ يفقد     

06 .السهعية كالهعمكهات الهثيرات تتبع في صعكبة يجد     

 األصكات دالالت كهتابعة هعىى فٍـ في صعكبة يجد     

 .كاإلشارات

03

 العادم الهعدؿ عىد الهعمـ شرح هتابعة في صعكبة يجد     

 .لمشرح

0.

01 .العادية التعبيرات باستخداـ الشرح فٍـ في صعكبة يجد     

02 .الهسهكعة الىاقصة الكمهات هقاطع إكهاؿ في صعكبة يجد     

03 .الهسهكعة الحركؼ أك الكمهات تركيب إدراؾ في صعكبة يجد     

 أك حرؼ ىاقصة الهسهكعة الكمهات هعىى إدراؾ عميً يصعب     

 .أكثر

04

05 .الهىطكقة أك الهسهكعة الهقاطع هعاىي فٍـ في صعكبة يجد     

61 الكاردة. لمهفاٌيـ االستهاعي الفٍـ في صعكبة يجد     
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 اىجؾطٛ  اإلزضاك.ؽع٘ثبد  3

 الرقـ السمكؾ دائهان  غالبان  حياىان أ ىادران  غير هتكفر

 1 .الٍىدسية األشكاؿ أك كالخرائط، الرسـك تهييز في صعكبة يجد     

 2 .كاألعداد كالكمهات، الحركؼ، بيف التهييز في صعكبة يجد     

 3 .كالحجـ المكف حيث هف األشياء بيف التهييز في صعكبة يجد     

 4 .الهرئية األشكاؿ كتفاصيؿ هككىات بيف التهيز في صعكبة يجد     

 5 ."األرضية" بً الهحيطة الخمفية عف "الشكؿ" تهييز في صعكبة يجد     

 6 .بصرينا البياىية كالرسـك األشكاؿ إدراؾ في صعكبة يجد     

 7 .الصكرة أك الشكؿ لتككيف األشكاؿ أجزاء تجهيع عميً يصعب     

 8 .أكثر أك جزء هىً يىقص عىدها الشكؿ هعرفة في صعكبة يجد     

 9 .األعداد أك الحركؼ أك بالكمهات الفراغات إكهاؿ في صعكبة يجد     

 10 .الهيلكفة األهاكف هعرفة في كقتنا ييخذ أك يضيع أك يتكي     

 11 .األعداد أك الٍجائية الحركؼ أشكاؿ عمى التعرؼ في صعكبة يجد     

 12 .كالهستطيؿ الهربع هثؿ الٍىدسية األشكاؿ تهييز في صعكبة يجد     

 13 .عمـ -عهؿ ، )٦، ٤ ( هثؿ الكمهات أك الرهكز بعض كتابة في يخطئ     

 14 .كالجداكؿ الحسابية كالعهميات كالكتابة القراءة في صعكبة يجد     

01 .أجزائً هف الكؿ أك الكؿ بدكف الجزء إدراؾ في صعكبة يجد     

02 .كالترهكهتر كالساعة، الهعهمية كاألدكات األجٍزة في صعكبة يجد     

 األبجدية، الحركؼ ترتيب " هثؿ الهتتابعة الهعمكهات تذكر في صعكبة يجد     

 ."األسبكع أياـ شٍكر السىة،

03

04 .الىصكص في كالفكاصؿ الىقط استخداـ في صعكبة يجد     

05 .هتقطع كبشكؿ كمهة،-كمهة يقرأ أك شديد ببطء يقرأ     

61 .الجٍرية القراءة عىد كالكمهات الحركؼ هدلكؿ إدراؾ في صعكبة يجد     
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 الحركي  اإلدراكصعوبات .4

 الرقـ السمكؾ دائهان  غالبان  حياىان أ ىادران  غير هتكفر

 1 .الجسـ أعضاء بيف التآزر تتطمب التي باألىشطة القياـ في صعكبة يجد     

 2 .كالغرب كالشرؽ كاليسار، اليهيف بيف التهييز في صعكبة يجد     

 3 .السطر عمى كالكتابة األدكات، هسؾ في صعكبة يجد     

 4 .الكتابة عىد تشخيصية عصبية حركات عىً تصدر     

 5 .إدراكي حركي بصرم تآزر إحداث في صعكبة يجد     

 6 .الشفٍي الحركي كالتعبير التحدث في صعكبة يجد     

 7 .األشكاؿ كرسـ الحسابية كالعهميات كالقراءة الكتابة أهاكف يفقد     

 8 .كالرسـ كالهسؾ الركؿ أىشطة ههارسة في صعكبة يجد     

 لمخمؼ، الدكراف كاليسار، اليهيف :الحركي الىشاط إدراؾ في صعكبة يجد     

 .الخ .. الجذع ثىي

9 

 10 .الكرة كاستقباؿ كالركؿ، كالكثب، الجرم، أىشطة ههارسة في صعكبة يجد     

 11 .الدقيقة كاألعهاؿ الحركي التآزر في األصابع استخداـ في صعكبة يجد     

 12 .الهقص استخداـ هثؿ الدقيقة الحركات ههارسة في صعكبة يجد     

 13 .كسرعة بدقة بدىي أك يدكم عهؿ أم ههارسة عميً يصعب     

 14 .الدراجة رككب أك الهبلبس، ارتداء هثؿ هٍارات أداء في صعكبة يجد     

 15 .الرياضية كاألىشطة كالتمكيف الرسـ هٍارات في صعكبة يجد     

 16 .الٍىدسية األدكات استخداـ هثؿ الدقيقة الهٍارات أداء في صعكبة يجد     

 17 .األشكاؿ كتسهية األرقاـ، الهركبة األعداد ىطؽ في صعكبة يجد     

 18 .عىٍا التكقؼ في صعكبة كيجد الٍادفة، غير األىشطة يهارس     

 19 .الحركي المعب أك الدرجات رككب أك األشياء حهؿ في صعكبة يجد     

 20  .ألدكاتا كاستخداـ الحذاء ربط هثؿ الحركي التحكـ في صعكبة يجد     
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جوشاصعٛتاخاٌز.1

 الرقـ السمكؾ دائهان  غالبان  احياىن أ ىادران  غير هتكفر

 0 .كالكمهات الحركؼ أشكاؿ كتذكر حفظ في همهكسة صعكبة يجد     

 6 .المفظية الهعمكهات تذكر في كاضطراب تشتت هف يعاىي     

 3 .ضئيمة لديً االحتفاظ أك االستيعاب سعة     

 . .يقرأ أك يسهع ها تذكر في صعكبة يجد     

 1 .كجيزة فترات خبلؿ يسهعً أك يشاٌدي ها تذكر في صعكبة يجد     

 2 .كاسترجاعٍا كاألشكاؿ الهعمكهات حفظ في صعكبة يجد     

 3 .الدراسية الحاالت لهعظـ األكاديهي التحصيؿ في صعكبات يجد     

4 .يقرأ أك يسهع ها استرجاع أك تذكر في صعكبة يجد     

5 .ذٌىينا كهعالجتٍا بالهعمكهات االحتفاظ في صعكبة يجد     

01 .كاألهاكف كالجداكؿ الرسـك تذكر أك استرجاع في صعكبة يجد     

00 .كالقكاعد كالهعمكهات كاألعداد األرقاـ استرجاع في صعكبة يجد     

06 .كجيزة لهدة يسهعٍا أك يشاٌدٌا التي التعميهات حفظ عميً يصعب     

03 .هدرسية كاجبات هف هىً يطمب ها تذكر في صعكبة يجد     

.0 .كاليكهية الحياتية الهكاقؼ أك األحداث تذكر في صعكبات يجد     

.01 .الهٍارات أك الهعمكهات ترتيب أك تتابع حفظ في صعكبة يجد     

02 .الهشكؿ لمهكقؼ الهىاسبة كاالستراتيجيات اةليات تذكر في يفشؿ     

 أك األكاديهية القصائد أك الىصكص تذكر في صعكبات يجد     

 .الدراسية

03

04 .الضرب جدكؿ تذكر أك الشٍكر ترتيب تذكر في صعكبة يجد     

05 كعبلقاتٍا الرياضيات قكاعد أك قكاىيف أك حقائؽ حفظ في يفشؿ     

عادة تعمهً سبؽ بها االحتفاظ في يفشؿ      20 .تكظيفً أك استخداهً كا 

 



114 
 

  هقياس تشخيص صعوبات التعمم النهائيةل الصورة النيائية (3همحق رقم )
 

 

 
 

 ـ2017-2016لمعاـ الدراسي لمصؼ الثالث األساسي 
 

 /   /ة ......................    الجىس ....................   تاريخ الهيبلد :   /بياىات الطالب 
 العهر بالسىكات كالشٍكر ..................... الهدرسة : ......................................

..................... الهستكل :....................... الهعمـ 
 التخصص.........................

 -تعميهات :
 زهيمي الفاضؿ : .......................................................

هف الفقرات هف خبللٍا يهكف التعرؼ عمى صعكبات التعمـ الىهائية التي  هجهكعةتعرض عميؾ 
, كتحديدقراءة كؿ فقرة هف الفقرات بدقة ي هىٍا الطالب داخؿ الصؼ, كعميؾ يعاى هدل اىطباؽ  كتيفو

الفقرة عمى سمكؾ الطالب داخؿ الصؼ هف خبلؿ تعاهمؾ هعً اثىاء العاـ الدراسي كذلؾ هف خبلؿ 
ي :   -درجات الهكافقة الهكجكد أهاـ كؿ عبارة ٌك

 تعىي اف الفقرة تىطبؽ عمى سمكؾ الطالب في كؿ تصرفاتً  -: دائها
 عمى سمكؾ الطالب في هعظـ تصرفاتً  تىطبؽعىي اف الفقرة ت -:غالبا 
 أخرل . أحياىاتعىي اف الفقرة تىطبؽ عمى سمكؾ الطالب في بعض االحياف كال تىطبؽ في  -:أحياىا
 :تعىي اف الفقرة ىادرا ها تىطبؽ عمى سمكؾ الطالب .ىادرا 
 تعىي اف الفقرة ال تىطبؽ عمى سمكؾ الطالب  -: جدان  ىادرا

عميؾ كضع عبلهة صح اسفؿ درجة الهكافقة التي تىاسب سمكؾ الطالب كاالىتباي الى هدل كيجب 
تكرار ٌذا السمكؾ كهدل حدتً, كالهٍـ اف يككف الحكـ عمى سمكؾ الطالب صائبا غير هبالغ فيً , 

 كىشكركـ عمى حسف تعاهمكـ هعىا .
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 . ؽع٘ثبد االّزجبٓ 1

 
 اٌشلُ اٌضٍٛن دائًّا غاٌثًا ادٍأًا ٔادسًا ٔادسجذًا

 0 .يتهً حتى عهؿ أم في االستهرار يجد صعكبة في     

 6 .يرل أك يقرأ أك يسهع لها هىتبً غير أك هشتتنا يبدك     

 3 هثيرات. ألم بسٍكلة اىتباًٌ يتشتت     

 تركيز تتطمب التي الهٍاـ في باىتباًٌ االحتفاظ في صعكبة يجد     

 .االىتباي

. 

 1 .المعب أىشطة عف التكقؼ في صعكبة يجد     

 2 .عاهة بصفة الجمكس أك الحصة خبلؿ ٌادئنا يظؿ أف في صعكبة يجد     

 3 .األكاديهية األىشطة أك الهٍاـ عمى األداء خبلؿ عصبينا يبدك     

4 .ٌدكء في المعب أك بالعهؿ االىشغاؿ في صعكبة يجد     

5 .ٌدؼ أك ضكابط كببل  كثيرنا، يتحدث     

01 .يبدأي الذم الىشاط اكتهاؿ قبؿ آخر إلى ىشاط هف يتحكؿ     

00 .الهعمهيف عف تصدر التي التكجيٍات أك الدركس هتابعة في صعكبة يجد     

06 .التعمـ هكاقؼ خارج هثيرات ألم اىتباًٌ يتشتت     

03 .الهعمكهات عميً كتختمط الهثيرات لديً تتداخؿ هشكشنا يبدك     

.0 .استئذاف أك هبرر دكف اةخريف يقتحـ أك يقاطع     

01 .سهاعٍا اكتهاؿ كقبؿ باىدفاع، األسئمة عمى يجيب     

02 .الهكاقؼ أك األلعاب في دكري اىتظار في صعكبة يجد     

03 .لىتائجٍا اعتبار دكف خطرة أىشطة في بدىينا ىفسً يقحـ     

04 .لئلجابات الصحيحة هعرفتً هف التيكد دكف يجيب باىدفاع     

05 الهدرسية. األىشطة ألداء البلزهة أدكاتً يىسى أك يفقد     

61 .هٍاـ أك أىشطة هف بً يكمؼ بها هكترث أك هٍتـ غير يبدك     





116 
 

 االستهاعي اإلدراك.هقياس 2

 اٌشلُ اٌضٍٛن دائًّا غاٌثًا ادٍأًا ٔادسًا ٔادسجذًا

 0 .شفٍينا تقدـ التي لمهعمكهات االستهاعي الفٍـ في صعكبات يجد     

 6 .إليً تكجً التي األسئمة  فٍـ في صعكبة يجد     

 3 .هعىى كالهختمفة ىطقنا الهتهاثمة الكمهات فٍـ في صعكبة يجد     

 . .لمهعمـ الشفكم الشرح أك التعميهات هتابعة في صعكبة يجد     

 1 .الهىطكقة الهقاطع أك الحركؼ أصكات تهييز في صعكبة يجد     

 2 .كالهقاطع الحركؼ أصكات تٍجي في صعكبة يجد     

تباع فٍـ في صعكبة يجد       3 .كاسترجاعٍا الشفٍية التعميهات كا 

4 .ساعة بعد قميؿ، بعد لحظة، :الزهف إدراؾ في صعكبة يجد     

5 .هرات عدة لمهعمكهات الشفٍي الشرح تكرار إلى يحتاج     

01 .تكرار دكف شفٍينا الهعمكهات هعىى استيعاب في صعكبة يجد     

00 .الصؼ خارج هشتتات عىد كجكد لمهدرس االىتباييجد صعكبة في      

06 .السهعية كالهعمكهات الهثيرات تتبع في صعكبة يجد     

03 .كاإلشارات األصكات دالالت كهتابعة هعىى فٍـ في صعكبة يجد     

.0 .لمشرح العادم الهعدؿ عىد الهعمـ شرح هتابعة في صعكبة يجد     

01 .العادية التعبيرات باستخداـ الشرح فٍـ في صعكبة يجد     

02 .الهسهكعة الىاقصة الكمهات هقاطع إكهاؿ في صعكبة يجد     

03 .الهسهكعة الحركؼ أك الكمهات تركيب إدراؾ في صعكبة يجد     

 أك حرؼ ىاقصة الهسهكعة الكمهات هعىى صعكبة في إدراؾيجد      

 .أكثر

04

05 .الهىطكقة أك الهسهكعة الهقاطع هعاىي فٍـ في صعكبة يجد     

61 الكاردة. لمهفاٌيـ االستهاعي الفٍـ في صعكبة يجد     
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 اىجؾطٛ  اإلزضاك.ؽع٘ثبد 3

 اٌشلُ اٌضٍٛن دائًّا غاٌثًا ادٍأًا ٔادسًا ٔادسجذًا

 0 .الٍىدسية األشكاؿ أك كالخرائط، الرسـك تهييز في صعكبة يجد     

 6 .كاألعداد كالكمهات، الحركؼ، بيف التهييز في صعكبة يجد     

 3 .كالحجـ المكف حيث هف األشياء بيف التهييز في صعكبة يجد     

 . .الهرئية األشكاؿ كتفاصيؿ هككىات بيف التهيز في صعكبة يجد     

 1 ."األرضية" بً الهحيطة الخمفية عف "الشكؿ" تهييز في صعكبة يجد     

 2 .بصرينا البياىية كالرسـك األشكاؿ إدراؾ في صعكبة يجد     

 3 .الصكرة أك الشكؿ لتككيف األشكاؿ أجزاء تجهيع  يجد صعكبة في     

4 .أكثر أك جزء هىً يىقص عىدها الشكؿ هعرفة في صعكبة يجد     

5 .األعداد أك الحركؼ أك بالكمهات الفراغات إكهاؿ في صعكبة يجد     

01 .الهيلكفة األهاكف هعرفة في كقتنا ييخذ أك يجد صعكبة      

00 .األعداد أك الٍجائية الحركؼ أشكاؿ عمى التعرؼ في صعكبة يجد     

06 .كالهستطيؿ الهربع هثؿ الٍىدسية األشكاؿ تهييز في صعكبة يجد     

03 .عمـ -عهؿ ، )٦، ٤ ( هثؿ الكمهات أك الرهكز بعض كتابة في يخطئ     

.0 . الحسابية كالعهميات كالكتابة القراءة في صعكبة يجد     

01 .أجزائً هف الكؿ أك الكؿ هف الجزء إدراؾ في صعكبة يجد     

02 .كاألدكات األجٍزة في صعكبة يجد     

 الحركؼ ترتيب " هثؿ الهتتابعة الهعمكهات تذكر في صعكبة يجد     

 ."األسبكع أياـ شٍكر السىة، األبجدية،

03

04 .الىصكص في كالفكاصؿ الىقط استخداـ في صعكبة يجد     

05 .هتقطع كبشكؿ كمهة،-كمهة يقرأ أك شديد ببطء يقرأ     

 القراءة عىد كالكمهات الحركؼ هدلكؿ إدراؾ في صعكبة يجد     

 .الجٍرية

61
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 اىحطمٜ  اإلزضاكؽع٘ثبد .4

 اٌشلُ اٌضٍٛن دائّا غاٌثا ادٍأًا ٔادسًا ٔادسجذًا

 0 .الجسـ أعضاء بيف التآزر تتطمب التي باألىشطة القياـ في صعكبة يجد     

 6 .كالغرب كالشرؽ كاليسار، اليهيف بيف التهييز في صعكبة يجد     

 3 .السطر عمى كالكتابة األدكات، هسؾ في صعكبة يجد     

 . .الكتابة عىد عصبية حركات عىً تصدر     

 1 .إدراكي حركي بصرم تآزر إحداث في صعكبة يجد     

 2 .الشفٍي الحركي كالتعبير التحدث في صعكبة يجد     

 3 .األشكاؿ كرسـ الحسابية كالعهميات كالقراءة الكتابة أهاكف يفقد     

4 .كالرسـ كالهسؾ الركؿ أىشطة ههارسة في صعكبة يجد     

5  لمخمؼ الدكراف كاليسار، اليهيف :الحركي الىشاط إدراؾ في صعكبة يجد     

01 .الكرة كاستقباؿ كالركؿ، كالكثب، الجرم، أىشطة ههارسة في صعكبة يجد     

00 .الدقيقة كاألعهاؿ الحركي التآزر في األصابع استخداـ في صعكبة يجد     

06 .الهقص استخداـ هثؿ الدقيقة الحركات ههارسة في صعكبة يجد     

03 .كسرعة بدقة بدىي أك يدكم عهؿ أم ههارسة عميً يصعب     

.0 .الدراجة رككب أك الهبلبس، ارتداء هثؿ هٍارات أداء في صعكبة يجد     

01 .الرياضية كاألىشطة كالتمكيف الرسـ هٍارات في صعكبة يجد     

 األدكات استخداـ هثؿ الدقيقة الهٍارات أداء في صعكبة يجد     

 .الٍىدسية

02

03 .األشكاؿ كتسهية األرقاـ، الهركبة األعداد ىطؽ في صعكبة يجد     

04 .عىٍا التكقؼ في صعكبة كيجد الٍادفة، غير األىشطة يهارس     

05 ..الحركي المعب أك األشياء حهؿ في صعكبة يجد     

 كاستخداـ الحذاء ربط هثؿ الحركي التحكـ في صعكبة يجد     

  .األدكات

61
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  اىصامطحؽع٘ثبد .5

 اٌشلُ اٌضٍٛن دائًّا غاٌثًا ادٍأًا ٔادسًا ٔادسجذًا

 0 .كالكمهات الحركؼ أشكاؿ كتذكر حفظ في صعكبة يجد     

 6 يجد صعكبة في تذكر الهعمكهات المفظية .     

 3 يجد صعكبة في االحتفاظ بكـ كبير هف الهعمكهات      

 . .يقرأ أك يسهع ها تذكر في صعكبة يجد     

 1 .كجيزة فترات خبلؿ يسهعً أك يشاٌدي ها تذكر في صعكبة يجد     

 2 .كاسترجاعٍا كاألشكاؿ الهعمكهات حفظ في صعكبة يجد     

 3 .الدراسية الحاالت لهعظـ األكاديهي التحصيؿ في صعكبات يجد     

4 .يقرأ أك يسهع ها استرجاع أك تذكر في صعكبة يجد     

5 .ذٌىينا كهعالجتٍا بالهعمكهات االحتفاظ في صعكبة يجد     

01 .كاألهاكف الرسـك تذكر أك استرجاع في صعكبة يجد     

00 .كالقكاعد كالهعمكهات كاألعداد األرقاـ استرجاع في صعكبة يجد     

06 .كجيزة لهدة يسهعٍا أك يشاٌدٌا التي التعميهات حفظفي يجد صعكبة      

03 .هدرسية كاجبات هف هىً يطمب ها تذكر في صعكبة يجد     

.0 .كاليكهية الحياتية الهكاقؼ أك األحداث تذكر في صعكبات يجد     

01 .الهٍارات أك الهعمكهات ترتيب أك تتابع حفظ في صعكبة يجد     

02 .الهشكؿ لمهكقؼ الهىاسبة الحمكؿ تذكر في يجد صعكبة      

03 .القصائد أك الىصكص تذكر في صعكبات يجد     

04 .الضرب جدكؿ تذكر أك الشٍكر ترتيب تذكر في صعكبة يجد     

05 .القكاىيف أك الحقائؽ حفظ في يجد صعكبة     

عادة تعمهً سبؽ بها االحتفاظ في يجد صعكبة       أك استخداهً كا 

 .تكظيفً
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 جدول هواصفات االختبار  :(4همحق رقم )
 

 :الىسبة الهئكية لمهحتكل تـ تحديد حيث

النسبة الهئوية  عدد األىداف الهحتوى
 لمهحتوى

 %9 36 تعمـ الحركؼ بالحركات القصيرة كالطكيمة 
 %17 68 تعمـ الكمهات حتى خهس أحرؼ 

 %22 88 فٍـ الهقركء 
 %9 36 قضايا إهبلئية 

 %13 52 التعبير 
 %22 88 هٍارات لغكية 

 %4 16 الخط 
 %4 16 اإلهبلء 
 %100 400 الهجهكع 



  حسب تصىيؼ بمـك كقد اختارت  :ةيالهعرف هجاالتتـ تحديد الكها  

 ىسبتٍا . كقد حددت (تطبيؽ كاستيعاب، فٍـ تذكر،)

 حسب تصنيف بموم اىَعطفٜجبه اىْضجخ اىَئ٘ٝخ ىيَ

الىسبة الهئكية لكؿ  عدد األٌداؼ الهستكل الهعرفي
 هستكل

 %38 152 التذكر
 %48 192 الفٍـ كاالستيعاب 

 %14 56 التطبيؽ 
 %100 400 الهجهكع

 

 

 



121 
 

 جدكؿ هكاصفات االختبار التحصيمي. 

 هعرفة هكضكعات الهحتكل ـ
 )تذكر(
40% 

فٍـ 
 )استيعاب(

48% 

 تطبيؽ
 

14% 

 الهجهكع
 

 2 - 1 1 %9تعمـ الحركؼ بالحركات القصيرة كالطكيمة  1

 4 - 2 2 %17تعمـ الكمهات حتى خهس أحرؼ  2

 5 - 3 2 %22فٍـ الهقركء  3
 2 - 1 1 %9قضايا إهبلئية  4

 3 - 2 1 %13التعبير  5
 5 1 3 1 %22هٍارات لغكية  6

 1 1 - - %4الخط  7

 1 1 - - %4اإلهبلء  8
 23 3 12 8 الهجهكع  
 

 سؤاؿ  23عدد أسئمة االختبار 
الىسبة الهئكية لمٍدؼ  ×الىسبة الهئكية لمهحتكل  ×عدد أسئمة كؿ هحتكل = عدد أسئمة االختبار 

 الهعرفي
 فكاىت الىتائج كالتالي:  

 تـ تقريب الىتائج ألقرب عدد( )هبلحظة :
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 اىزحؾٞيٜ  االذزجبضاىؾ٘ضح األٗىٞخ :  (5ٍيحق ضقٌ )

 

 القراءة والكتابة( تيتحكيم االختبار التحصيمي )لهيار الهوضوع: 

 لمصف الثالث االساسي

القراءة  ىاهج تفاعمي هحكسب في تحسيف هٍارتيتقكـ الباحثة بإجراء دراسة بحثية حكؿ "فاعمية بر 

 صعكبات التعمـ الىهائية في الهرحمة األساسية الدىيا". هف ذكمكالكتابة لدل الطمبة 

 هتطمبات ٌذي الدراسة:كهف 

 * إعداد اختبار تحصيمي لهٍارات القراءة كالكتابة

كىظران ةرائكـ الفاعمة، كهقترحاتكـ البىاءة في ٌذا الهجاؿ، يرجى هف سيادتكـ التكـر كتحكيـ االختبار 

 التشخيصي كاألدكات الهرفقة هف حيث:

 القراءة كالكتابة. ها كضعت لً هف حيث تهثيمً لهٍارتيهىاسبة األداة ل 

 .سبلهة الصياغة المغكية ألسئمة األداة 

 .)أسئمة االختبار التحصيمي لقياس هستكيات التعمـ )تذكر، فٍـ، تطبيؽ، هٍارات عميا 

 جراء ها تركىً لصالح الدراسة هف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ.إ 

 بلحية االداة لمتطبيؽ.ص 

 وشكرًا لحسن تعاونكم

 الباحثة                                                     

 آيات شكابكي                                                             

 

 

 



123 
 

 

 اختبار تحصيمي في هادة المغة العربية

 ساسيلمصف الثالث األ

 

 بغرض التعرف عمى :

القراءة والكتابة لدى  تيناهج تفاعمي هحوسب في تحسين هيار فاعمية بر 

 صعوبات التعمم النهائية في الهرحمة األساسية الدنيا. هن ذويالطمبة 

 

 

 

 

2017-2016 
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 الصف الثالث األساسي                                         اختبار القراءة الجيرية           
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.........................................................../ح :اصٌ اىغبىت  

 

...........................................................: خــــــاىَسضص  

 

.........................................................:ؾف ٗاىغعجخاى  

 

...........................................عسز األذغبء:..................  
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 فٜ اىيغخ اىعطثٞخ ىيؾف اىضبىش األصبصٜ حؾٞيٜاذزجبض ر

 2016/2017ًاىعبً اىسضاصٜ 

 سز األذغبء:ع                                                                         

 

ّ٘ط اىحطف اىصٛ رضَعٔ ٍِ اىَعيٌ:  اىضؤاه األٗه  : ح

 

 

 

 
 

 

 ٌ  :رحذ اىَقغع اىصٛ رضَعٔ ٍِ اىَعي ًبضع ذغ : اىضؤاه اىضبّٜ

 

 

 

 

 

 

 

 :    حذ اىنيَخ اىزٜ رضَعٖب ٍِ اىَعيٌذغًب ر: ضع  اىضبىشاىضؤاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1 س ػ ػ ط

 -2 ح ط غ خ

 -3 ُ س د ة

 -1 ٍب ٍٜ ضا ٍ٘

 -2 مب ثب ّب صب

 -3 زا زٗ زٛ ضٛ

 -1 أقطأ ٝقطأ رقطأ ّقطأ

 -2 ّحو ّرو َّو ثرو

 -3 أمو أميذ أميْب أمي٘ا
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  :بىحطف اىْبقؼ: أمَو اىنيَخ ث اىطاثعاىضؤاه 

 -1 اسع.....ـاٌ عـ(،صـ،س،)ط

 -2 ً.....ض ي(،ـً،ـٍـ،)ٌـ

 -3 ....دّا َ(،ـُ،ـّـ،)ِـ

 

 :  و اىنيَبد اىزبىٞخ إىٚ حطٗفٖبحيِّ : اىربٍشاىضؤاه 

 فيضغِٞ                                  عجطح                        َثغخ          

 

 

ُّ٘ اىضبزساىضؤاه   :  ٍِ مو ٍجَ٘عخ حطٗف ميَخ ٍفٞسح  : م

 

 

 

 :  اىضبثع : أمَو مو جَيخ ٍَب ٝيٜ ثبىزطمٞت اىَْبصتاىضؤاه 

  

 

 .اىؾحطاء............اىجسٗٛ  ...............     -1

 اىَضجس ............... ٗاىسٓ إىٚ أحَس ................   -2

 

 

 

 

 

 

             

 ز ٛ ك س ع ه ة د ه ً ٛ ش

فٜ-ٝعٞظ شٕت ٍع  
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 : اىزٜ ريٞٔ ٍِ اقطأ اىْؼ اىزبىٜ صٌ أجت األصئيخ :اىضبٍِ اىضؤاه

 

 

 

 

 

 

 .......................................................................... ٍبشا رحت صعبز؟ -1
 
 ................................................................... ٍبشا إٔسد األً اثْزٖب؟ -2
 
 ............................................................... ثَبشا اصزَزع أذ٘ح صعبز؟ -3
 
 .......................   فٜ اىْؼ؟( ٍجزٖسح) ٍب ٍضبز ميَخ -4
 

 ....................................؟ (ـطَّدُص) ميَخ ٍب ٍطازف  -5
 
 ......................................؟ىيْؼ ًب ٍْبصجًبعْ٘اّ ضع -6
 

 اىزبصع : اىضؤاه 

  أٗ اىٖبء: اىزبء ٜف اىنيَبد اىزبىٞخ حضت ّ٘عؽّْ - أ

عٍٕٗ

 

 ربء ٍطث٘عخ ربء ٍجض٘عخ ٕبء ٍغيقخ         

   

   

  :ضٜ ٗاىنيَبد اىزٜ رجسأ ثحطف قَطٛؽْـّف اىنيَبد اىزٜ رجسأ ثحطف عَ - ة

 

 ميَخ رجسأ ثحطف عَضٜ ميَخ رجسأ ثحطف قَطٛ

  

  

  

 

 ٍِ اىقؾؼ ثَْبصجخ رف٘قٖب فٜ إٔسد إىٖٞب أٍٖب ٍجَ٘عًخ رحت اىقطاءح، ،ٍجزٖسحصعبز ريَٞصح 

إذ٘رٖب اىؾِّغبض، ٗقطأرٖب  ٍعٗجيضذ  ,ٍْٖب صٌ اذزبضد قؾًخ ،ثبىٖسٝخ ىٞيٚ مضٞطًا د، ُصطَّاىَسضصخ

 ، فبصزَزع٘ا ثٖب مضٞطًا.ىٌٖ

 

 أدٚاخ ِعٍّح ٌعثٗ تٍد طٍاسج

 اٌغاتح اٌضاعح اٌثٍد اٌزساعح اٌطشٌك اٌّذفأج
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 اىضؤاه اىعبعط :

 ٍفٞسح . ٍخجَيث٘ضح ط عِ اىّؾعّج -1

......................................................................... 

ّ٘ رِّتض -2  :ُ جَيخ ٍفٞسح ميَبد مو صغط ىزن

 .أُ، حقٜ ،رعيٌِ, أٍ -أ

.      ........................................................................ 

  .زذيذ ،غطفخ ،اىَعيَخ ،اىؾف ،ٍجزضَخ -ة

.      ........................................................................ 

 .اىَزضٗعبد خ,ثغطٝق، ىزْقٞظ، اّطٗٛ  -ط 

.     ......................................................................... 

 السؤال الحادي عشر :

ّ٘ضرِّ-5  فقطح ٍزضيضيخ  : ُت اىجَو اىزبىٞخ ىزن

 ٞبزُٗ  .ٝؾغبزّٜ اىّؾ      

 أّب صَنخ .       

 . ءأعٞظ فٚ اىَب       

 ىيْبس . ىصٝصًا فأمُ٘ غصاًء       

 

 أمَو ثبذزٞبض اىنيَخ اىَْبصجخ ٍَب ثِٞ اىق٘صِٞ . -2

 ٕؤالء ( ،ٕصا ،ٕصٓ)                           ٗىس ّغٞظ  ...........  ـأ 

 (    إىٚ ٚ،عي ،فٜ)               .ؽسٝقٔ   .........ٌ صعٞس  ـّصي  ـة 

 (اىصِٝ ،اىزٜ ،ىصٛ)                .ذيقْٜ  .............اهلل ٕ٘   ـط 

 (  ٍٚز ،مٌ ،مٞف)                    ؟اىفؾو  ٜفًا ريَٞص.......... ـز 

 رنزت ( ,ّنزت ،) ٝنزت                    .اىزيَٞصح اىسضس .......... ـٕـ 

 اىضؤاه اىضبّٜ عغط : اىرظ

 مزت اىجَيخ اىزبىٞخ ٍطرِٞ ثرظ اىْضد اىجَٞو  :أ

ٍّٖبد  اىجْخ رحذ أقساً األ

..............................................................................................

.............................................................................................. 
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 عيٞل:مزت ٍب َٝيٚ أ اىضبىش عغط:اىضؤاه 

..............................................................................................

.............................................................................................. 

..............................................................................................

..............................................................................................





 اّزٖذ األصئيخ
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 ختبار التحصيميلإلالصورة النيائية (: 6همحق رقم )

  جاهعة القدس
 عهادة الدراسات العميا 

 كمية العمـك التربكية

  
 عزيزم الطالب / ة :

القراءة  تيىاهج تفاعمي هحكسب في تحسيف هٍار فاعمية بر  قـك الباحثة بإجراء دراسة بعىكاف : "ت
لمحصكؿ عمى , صكبات التعمـ الىهائية في الهرحمة االساسية الدىيا " هف ذكمكالكتابة لدل الطمبة 

 .درجة الهاجستير في أساليب التدريس
 القراءة كالكتابة ،  تيف يديؾ إلى قياس تحصيمؾ في هٍار ٌذا االختبار الذم بي يث يٍدؼح

 كالرجاء االطبلع عمى االختبار كتعميهاتً كاإلجابة عىً .
 جابة عمى فقرات االختبار ، كها تؤكد لؾ الباحثة  بيىً كضع لذا ترجك هىؾ الباحثة اإل

 لمدراسة فقط كال عبلقة لً بدرجاتؾ  .
 تعميهات االختبار:

 ( سؤاؿ اختبارم كسؤاؿ إهبلء كسؤاؿ اختبار القراءة الجٍرية .13يتككف ٌذا االختبار هف ) •
 اقرأ عبارات االختبار بدقة كتركيز قبؿ اإلجابة عىٍا . •
 تترؾ أم سؤاؿ دكف اإلجابة عىً حتى ال يحتسب خطي.ال  •
       تتككف أسئمة االختيار هف هتعدد عمى عبارة بٍا هقطع ىاقص تحتٍا أربع خيارات ضع خطا تحت أكثر العبارات )الخيارات(  •

 دقة كهىاسبة إلكهاؿ الهقطع الىاقص .
 ؿ ىٍاية الكقت .زهف االختبار ساعة الرجاء االىتٍاء هف حؿ جهيع األسئمة قب •
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.........................................................../ح :اصٌ اىغبىت  

 

........................................................... : خــــــاىَسضص  

 

..........................................................:ؾف ٗاىغعجخاى  

 

.................................................األذغبء:............عسز   
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          الصف الثالث األساسي                          اختبار القراءة الجيرية                
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 اذزجبض رحؾٞيٜ فٜ اىيغخ اىعطثٞخ ىيؾف اىضبىش األصبصٜ

 ً    2016/2017اىعبً اىسضاصٜ 

                                                                عسز األذغبء:                                                                                                                                   

 

 عالِاخ(3): ح٘ه اىحطف اىصٛ أصَعٔ ٍِ اىَعيٌ أضع زائطح : اىضؤاه األٗه

                 

 
 

 

 



 عالِاخ(3)ٌ  :صَعٔ ٍِ اىَعيأرحذ اىَقغع اىصٛ  ًبضع ذغأ : اىضؤاه اىضبّٜ

                

 
 

 

 





  عالِاخ(3)         :  صَعٖب ٍِ اىَعيٌ أذغًب رحذ اىنيَخ اىزٜ : أضع  اىضبىشاىضؤاه 

 

 

   

 

 -3 أمو أميذ أميْب أمي٘ا

 

 -1 س ػ ػ ط

 -2 ح ط غ خ

 -3 ُ س د ة

 -1 ٍب ٍٜ ضا ٍ٘

 -2 مب ثب ّب صب

 -3 زا زٗ زٛ ضٛ

 -1 أقطأ ٝقطأ رقطأ ّقطأ

 -2 ّحو ّرو َّو ثرو
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 عالِاخ(3)                                 : بىحطف اىْبقؼث : أمَو اىنيَخ اىطاثعاىضؤاه 
            

 -1 اضع -----اه ( عـ  ،  صـ  ،  س  ، ) ط 

 -2 ً---ض  ٛ( ،  ـٜ  ،      ـٞـ  ،    ٝـ )

 -3 ---حَب ً  ( ،    ـٌ ،    ـَـ ،   ٍـ )

                             

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                   عالِاخ(3)           ب  ٍنًّ٘ب ميَخ شاد ٍعْٚ: حطٗفٖإىٚ رٞخ و اىنيَبد االحيِّأ :اىربٍشاىضؤاه 

 

   فيضغِٞ                                  عجطح                             َثغخ    

            

 

 

 

ُّ٘ اىضبزس :  اىضؤاه   عالِاخ(3):ٍِ مو ٍجَ٘عخ حطٗف  ميَخ ٍفٞسح  أم

 

 

                                                                            



 عالِاخ(4):أمَو مو جَيخ ٍَب ٝيٜ  ثبىزطمٞت اىَْبصت :  اىضبثعاىضؤاه 

       

  

 اىؾحطاء................اىجسٗٛ  ..................-1

 ٗاىسٓ إىٚ اىَضجس......................أحَس ..................-2

                   

 

                                                 

             

 ً ه د ٛ ش ه ع س ة ك ز ٛ

 فً عٍى ِع ٌعٍظ ر٘ة اجٍش
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                                                عالِاخ(6)                    :   اىزٜ ريٞٔ األصئيخ عِ صٌ أجت رٜاقطأ اىْؼ اال:اىضبٍِىضؤاه ا
 

 

 

 

 

 ........................................................................ ؟صعبز رحت  ٍبشا -1

 ................................................................... اثْزٖب؟ األً إٔسد ٍبشا -2

 ............................................................... صعبز؟ أذ٘ح اصزَزع ثَبشا -3

 .............. ..............................اىْؼ؟ اى٘اضزح فٜ ( ٍجزٖسح) ميَخ ضس ٍب -4
 

 .........................................فٜ اىَعْٚ؟ (ُصـطَّد ) اىزٜ رغجٔ ميَخ نيَخاى  -5

 ..............................................................؟ ىيْؼ ًب ٍْبصجًبعْ٘اّ ضع -6

 عالِاخ(6)                                                                       :اىزبصعاىضؤاه 

  )اىَجض٘عخ ٗاىَطث٘عخ(أٗ اىٖبء اى٘اضزح فٜ آذطٕب  اىزبء ٜحضت ّ٘ع ٟرٞخف اىنيَبد اؽّْأ - أ

               

        

 ربء ٍطث٘عخ     ربء ٍجض٘عخ         ٕبء ٍغيقخ

   

   

 عالِاخ(6)     أؽْـّف اىنيَبد اىزٜ رجسأ ثبىالً اىغَضٞخ ٗاىنيَبد اىزٜ رجسأ ثبىالً اىقَطٝخ : - ة

 



 ميَخ رجسأ ثبىالً اىغَضٞخ ميَخ رجسأ ثبىالً اىقَطٝخ

  

  

  

 

ٍِ اىقؾؼ ثَْبصجخ  إٔسد إىٖٞب أٍٖب ٍجَ٘عًخ رحت اىقطاءح، ,ٍجزٖسحصعبز ريَٞصح 

ٍع ٗجيضذ  ,ٍْٖب اذزبضد قؾًخ ثبىٖسٝخ صٌ مضٞطًا صعبز د، ُصطَّاىَسضصخ رف٘قٖب فٜ

.، فبصزَزع٘ا ثٖب مضٞطًاإذ٘رٖب اىؾِّغبض، ٗقطأرٖب ىٌٖ  

 أدٚاخ ِعٍّح ٌعثٗ تٍد طٍاسج عٍٕٗ

 اٌغاتح اٌضاعح اٌثٍد اٌزساعح اٌطشٌك اٌّذفاج
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 عبلهات( 4)                                                                   اىضؤاه اىعبعط :

 أعجط عِ اىؾ٘ضح اىَجبٗضح ثجَيخ ٍفٞسح.

................................................................................ 

ّ٘اٟرٞخ نيَبد اى رِّتضأ-2  :ُ جَيخ ٍفٞسح ىزن

   , أُ.حقٜ ،أرعيٌ ، ٍِ    -أ

..................................................................................

 .زذيذ ،غطفخ ،اىَعيَخ ،اىؾف ،ٍجزضَخ -ة

..................................................................................

   .اىَزضٗعبد ،ثغطٝقخ ،اىزْقٞظ ،ٙطٗر -ط 

..................................................................................

     

                  عالِاخ(4)                          :                                       السؤال الحادي عشر

ّ٘ رٞخت اىجَو االضرِّأ-5  (  :4-1أضقبٍب ٍِ ) ثئعغبئٖب فقطح ٍزضيضيخ ُىزن

 .  ٞبزُٗ ٝؾغبزّٜ اىّؾ             

 أّب صَنخ .              

 .  اىَبء  فٜأعٞظ              

 ىيْبس . ىصٝصًا فأمُ٘ غصاًء            

        

 .عالِاخ(5)ثِٞ اىق٘صِٞ  ٍِثبذزٞبض اىنيَخ اىَْبصجخ  اىجَو اٟرٞخ أمَو -2

 ٕؤالء (، ٕصا ،) ٕصٓ                                .ّغٞظ   ٗىس ...........أ ـ 

 إىٚ   (  ٚ،عي, )  فٜ                  .ؽسٝقٔ   ............ٌ صعٞس  ـّصي ة ـ 

 اىصِٝ ( ،اىزٜ ،) اىصٛ                         .يقْٜ  ذ .............اهلل ٕ٘  ط ـ 

  (  ٍٚز ،مٌ, ) مٞف          ؟                ىؾفا فٜ ًا ريَٞص ..........ز ـ

 (  رنزت ،ّنزت ،) ٝنزت                      . اىسضس   اىزيَٞصح ............ٕـ ـ 
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                                 عالِاخ(3)                   اىضؤاه اىضبّٜ عغط : اىرظ

 امزت اىجَيخ االرٞخ ٍطرِٞ ثرظ اىْضد اىجَٞو  :  

 اىجْخ رحذ أقساً األٍٖبد

..............................................................................................

.............................................................................................. 

        

 عالِاخ(4)أمزت ٍب َٝيٚ عيٜ   :  :اىضبىش عغطاىضؤاه 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................









 خاّزٖذ األصئي
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 تحديد هعاهالت الصعوبة والتهييز لمفقرات(: 7همحق)

 حساب هعاهؿ الصعكبة: . أ

هؤشػػرنا عمػػى هػػدل صػػعكبة سػػؤاؿ هػػا فػػي االختبػػار، كيهكػػف القػػكؿ بػػيف هعاهػػؿ يعػػد هعاهػػؿ الصػػعكبة 
الصػػعكبة لسػػؤاؿ هػػا يسػػاكم عػػدد الطػػبلب الػػذيف أجػػابكا إجابػػة خاطئػػة عػػف ذلػػؾ السػػؤاؿ هقسػػكهنا عمػػى 
عػدد اإلجابػات اإلجهػػالي، بصػكرة عاهػػة تتفػاكت ىسػػبة هعاهػؿ الصػػعكبة الهطمػكب هػػف اختبػار ةخػػر، 

هعاهػػؿ الصػػعكبة الهقبػػكؿ يتػػراكح  ( بػػيف296:  2002كيشػػير همحػػـ )حسػػب الغػػرض هػػف االختبػػار، 
( كجهيعٍا قيـ هقبكلة - 0.66 0.40بيف)  كتراكحتـ حساب هعاهؿ الصعكبة , (0.75 -0.25بيف)

 ( يكضح ذلؾ. 4.3لهعاهبلت الصعكبة، كالجدكؿ رقـ )

 حساب هعاهؿ التهييز:. ب

دىيا قػدرة الفقػرة عمػى التهييػز بػيف الفئػة العميػا كالػيعرؼ هعاهؿ التهييز عمى أىً القيهة التػي تػدؿ عمػى 
(كجهيعٍػػا قػػيـ 0.75-0.25حسػػاب هعاهػػؿ التهييػػز كيتػػراكح بػػيف) لمعيىػػة, تػػـهػػف الػػدرجات الهحصػػمة 

كقػػد قاهػػت الباحثػػة بترتيػػب درجػػات الطمبػػة تصػػاعدينا حيػػث تػػـ اختيػػار هػػا هقبكلػػة لهعػػاهبلت التهييػػز, 
تهثػؿ ( % هػف الػدرجات الهرتبػة ل27كا الفئة العميا كأدىػى )( %  هف أعمى الهعدالت ليهثم27ىسبتً )

كبىػاء عمػى ذلػؾ اعتبػرت الباحثػة أف الفقػرة تكػكف ههيػزة  كهقبكلػة إذا  ت. الفئػة الػدىيا هػف تمػؾ الػدرجا
 ( يكضح هعاهبلت الصعكبة كالتهييز . 5.3(، كالجدكؿ)0.25كاف هعاهمٍا ال يقؿ عف )

 ( هعاهبلت الصعكبة كالتهييز لجهيع فقرات االختبار.  5.3يبيف الجدكؿ )

 هعاهؿ التهييز هعاهؿ الصعكبة اسئمة االختبار

1 0.4 0.25 
2 0.4 0.25 
3 0.4 0.25 
4 0.46 0.5 
5 0.46 0.25 
6 0.53 0.25 
7 0.6 0.25 
8 0.6 0.25 
9 0.6 0.75 

10 0.6 0.5 
11 0.6 0.25 
12 0.6 0.25 
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13 0.66 0.5 
14 0.66 0.5 
15 0.66 0.25 
16 0.66 0.25 
17 0.6 0.25 
18 0.66 0.5 
19 0.66 0.25 
20 0.6 0.5 
21 0.66 0.25 
22 0.66 0.25 
23 0.66 0.5 

 
ٌرضخِٓاٌٍّذكأِْعاِالخاٌصعٛتحٚاٌرٍٍّزٌالخرثاساٌرذصًٍٍِمثٌٛح.
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 دليل تصحيح  االختبار التحصيمي / لغتنا الجهيمة  : (8هلحق رقن )

 

 السؤاؿ األكؿ :أضع دائرة حكؿ الحرؼ الذم أسهعً هف الهعمـ:
 اإلجابة :

(حرؼ)ص -5  

(  حرؼ)ع -1  
ت ( حرؼ) -3  

 السؤاؿ الثاىي :أضع خطا تحت الهقطع الذم أسهعً هف الهعمـ:
 اإلجابة :

هك -5  

با -1  
دم -3  

 السؤاؿ الثالث: أضع خطا تحت الكمهة التي أسهعٍا هف الهعمـ:
 اإلجابة :

يقرأ -5  

ىحؿ -1  

أكمت  -3  
 السؤاؿ الرابع: أكهؿ الكمهة بالحرؼ الىاقص:

 اإلجابة :
_   شػ5  

_  يػ1  

ـ -3  
 السؤاؿ الخاهس: أحمؿ الكمهات اةتية إلى حركفٍا هككىا كمهة ذات هعىى:

 اإلجابة :
 بػ ط ة         _   شػ جػ ر ة      _   فػ لػ سػ ط يػ ف 

 السؤاؿ السادس: أكك ف كمهة هفيدة هف كؿ هجهكعة حركؼ:
 اإلجابة :
  تمهيذ ثعمب_ديؾ_ 
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 السؤاؿ السابع : أكهؿ كؿ جهمة ههايمي بالتركيب الهىاسب:
 اإلجابة :

_ يعيش في5  

_ ذٌب هع 1  
 السؤاؿ الثاهف :أقرا الىص اةتي ثـ أجب عف األسئمة  التي تميً:

 اإلجابة :
_ تحب سعاد القراءة.5  

_ أٌدت األـ ابىتٍا هجهكعة هف القصص.1  
_ استهتع إخكة سعاد بقراءتٍا لمقصة .3  
_ كسكلة.4  
_ فرحت.5  
_ سعاد تحب القراءة.6  

 السؤاؿ التاسع:
 اإلجابة :

ا:أ_ أصىؼ الكمهات اةتية حسب ىكعي التاء)الهبسكطة كالهربكطة(  أك الٍاء الكاردة في آخٌر  

_ هعمهة(طيارة تاء هربكطة)  

 تاء هبسكطة)بيت _ أدكات(
) عيىً_  لعبً(ٌاء هغمقة  

القهرية: ـتبدأ بالبلب _ أصىؼ الكمهات التي تبدأ بالبلـ الشهسية كالكمهات التي   

الساعة  (_الزراعةؽ_) الطريتبدأ بحرؼ شهسي  
(    الغابة_البيت_) الهدفية متبدأ بحرؼ قهر   

أعبر عف الصكرة الهجاكرة بجهمة هفيدة: -5السؤاؿ العاشر :   
 اإلجابة :

 أعدت األـ البىتٍا ككبان هف الشراب الساخف .
أرتب الكمهات اةتية لتككف جهمة هفيدة:-1  

 أ _ هف حقي أف أتعمـ .
 ب_ دخمت الهعمهة غرفة الصؼ هبتسهة.

 ج _ تركل الهزركعات  بالتىقيط .
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 السؤاؿ الحادم عشر: أرتب الجهؿ االتية لتككف فقرة هتسمسمة بإعطائٍا أرقاها هف )4-5(:
 اإلجابة :

  (3)   

  (5)  
(1)      

  (4)   

بيف القكسيف: اههأكهؿ الجهؿ اةتية باختيار الكمهة الهىاسبة -1  
ٌذا  -أ  

                                                            ب_ عمى                          

 ج_ الذم

 د_  كـ
 ق_ تكتب

 السؤاؿ الثاىي عشر: الخط
 اإلجابة :

 أكتب الجهمة اةتية هرتيف بخط الىسخ الجهيؿ:
 )الجىة تحت أقداـ األهٍات (

 السؤاؿ الثالث عشر: أكتب ها يهمى عمي:
 اإلجابة :

 قطعة اإلهبلء :
اران جهيمة همكىة.  ، ذٌبت كفاء إلى الحديقة  فشاٌدت أٌز  
ار الحديقة يا كفاء!أ اران حهراء، فقاؿ لٍا أحهد: ال تقطفي أٌز رادت كفاء أف تقطؼ أٌز
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 هراحل إعداد البرناهج التفاعمي الهحوسب:  :(9همحق رقم) 

الهادة التعميهية التي تقدـ بكاسطة  كالذم ٌك عبارة عف التفاعمي الهحكسب ىاهجالبر تـ إعداد 
لمصفكؼ هف األكؿ كحتى  الدىيااألساسية  الهرحمة في هٍارتي القراءة كالكتابةالحاسكب هتضهىة 

بهشاركة هٍىدس الحاسكب كالدكتكر الهشرؼ هف أجؿ إخراجٍا  الباحث بتصهيهٍا تكقد قاهالثالث، 
هف  لعهؿ عمى عبلج الصعكبات التي لديٍـبصكرة عمهية تتىاسب هع هستكل الطمبة، كقدراتٍـ، كا

فىية  إهكاىيات، لها تحتكيً تمؾ البراهج هف كبراهج تفاعمية تعتهد عمى المهس هج الفكتكشكباخبلؿ بر 
-3-61)، حيث تـ إعداد البرىاهج بصكرتً األكلية بتاريخ تزيد هف تشكيؽ كجذب الهتعمـ لٍا

الهشرؼ كالهبرهج كالتي استغرقت أكثر هف ، كبعد العديد هف الجمسات كالهراجعات هع (6102
شٍريف تـ إخراج البرىاهج بصكرتً الىٍائية بعد تحكيهً كاجراء التعديبلت البلزهة، كقد هر بىاء 

 كتصهيـ البرىاهج التفاعمي الهحكسب بالهرحؿ اةتية:

 أكالن: هرحمة اإلعداد كالتصهيـ:

 تحديد اسـ لمبرىاهج:  .5

لهعالجة ضعؼ  الكتابة لمهرحمة األساسية الدىياهٍارتي القراءة ك  لتحسيفبرىاهج تفاعمي هحكسب 
الثالث األساسي ههف تىطبؽ عميٍـ هقاييس تشخيص الصؼ  ةطمبصعكبات التعمـ الىهائية لدل 

 صعكبات التعمـ الىهائية.

 تحديد أٌداؼ البرىاهج:  .1

عديد هف األهكر كالتي هف حيث يتكقع هف الطالب بعد تىفيذ البرىاهج أف يككف قادران عمى القياـ بال
صعكبات التعمـ  هف ذكمأٌهٍا اكتساب هٍارتي القراءة كالكتابة لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي 

 الىهائية.

 كها ييتي: الهحكسب التفاعمي البرىاهج هحتكل .3

 .البرىاهج تعريؼ.أ 

 ، (.الختاهي التقكيـ ،البىائي التقكيـ ،القبمي) التقكيـ.ب 

 هٍارات القراءة كالكتابة األساسية.احتكاء البرىاهج عمى .ج 

ف هٍارات القراءة ه هٍارة كؿ تشهؿ بحيث هٍارات، شكؿ عمى التفاعمي البرىاهج هحتكلكتـ تىظيـ 
السمككية )الهراد تحقيقٍا( كالكسائؿ التعميهية الهقترحة، كالتهٍيد كاألىشطة  األٌداؼ عمى كالكتابة

ف هع أعضاء فريؽ بىاء البرىاهج عمى ترتيب هحتكل كأساليب التقكيـ، كها حرصت الباحثة بالتعاك 
 البرىاهج التعميهي هف األسٍؿ إلى األصعب.
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 :البرىاهج لتىفيذ تستخدـ سكؼ التي تحديد استراتيجيات كطرؽ كأساليب التدريس .4

 يتكافؽ أف بشرط الهرجكة األٌداؼ ليحقؽ التعميهية أساليبً يىكع أف يستطيع الذم ٌك الىاجح الهعمـ إف

هت الباحثة بتكظيؼ قا كقدة الهتكفر  كاإلهكاىيات الفردية كالفركؽ التعميهية الهٍارة طبيعة هع األسمكب
 :الهحكسب التفاعمي البرىاهج تىفيذ في اةتيةاألساليب التدريسية 

 .التعميهية الهادة ضعر  .0

 .التكضيحية األهثمة اعطاء .6

 .كالحكار الهىاقشة .3

  :البرىاهجذ تىفي في الهكظفة الهقترحة التعميهية كالهكاد األجٍزة تحديد ..

 الكسائؿ ٌذير اختيا كعىدا. هىٍد كتح الصعكبات تذلؿ أف شيىٍا هف التعمهية التعميهية الكسائؿ تىكع فإ

 هراعاة:  تـ  كاألجٍزة

 .التقكيـ كأساليب كالهحتكل باألٌداؼ الكسائؿ ارتباط .0

 .الهدرسة أسكار جخار  هٍارات القراءة كالكتابة بتىهية لمطمبة الهجاؿ إتاحة .6

 التفاعمي الهحكسب  البرىاهج تطبيؽ في هباشر بشكؿ اإلسٍاـ .3
 :اةتية كالكسائؿ الهكادالتفاعمي الهحكسب   البرىاهج تضهف كقد .1

 (CDاالقراص الهضغكطة  ) .أ 

 الحاسكب خبلؿ هف التفاعمي  البرىاهج هحتكيات ضعر  هع يتىاسب (LCDالعرض ) جٍاز.ب 

 العرض. شاشة عمى

التفاعمي   جالبرىاه بتىفيذ الذم قاهت الباحثة الحاسكب هختبر خبلؿ هف كذلؾ الحاسكب أجٍزة.ج 
ي كالت الهطمكبة، الهكاصفات ذات األجٍزة هف عدد عمى(Lab) الهختبر يحتكمبً. حيث 
 الطمبة في عيىة الدراسة. عدد هع عددٌا يتىاسب

 ىاهج التفاعمي الهحكسب: الزهف الهقترح لتطبيؽ البر .2

الصؼ الثالث طالب هف طمبة  (01)استٍدؼ البرىاهج التفاعمي الهحكسب طمبة العيىة الهتهثمة في 
األساسية الثاىية لمعاـ الدراسي صعكبات التعمـ الىهائية في هدرسة ذككر الفكار  هف ذكم األساسي

دة حيث تـ التدريس بكاقع أربع حصص أسبكعية عمى هدار اثىى عشر أسبكع، كله ،)6102-6103(
ها يستجد هف أهكر اثىاء تىفيذ  بحسب بالهركىة، الخطة ٌذي تتسـ أف عمى( دقيقة لكؿ حصة، 1.)

 كتطبيؽ البرىاهج، كذلؾ لتحسيف هٍارتي القراءة كالكتابة عف طريؽ البرىاهج التفاعمي الهحكسب.

 هكاف تىفيذ البرىاهج:  .5

 .ساسية الثاىيةذككر الفكار األ بهدرسة الحاسكب هختبر في البرىاهج تىفيذ تـ

 تحديد أساليب التقكيـ في البرىاهج التفاعمي الهحكسب:
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 الفائدة تكهف حيث التعميهية العهمية في ٌاــ في البرىاهج التفاعمي الهحكسب إجراء التقكي عهمية تعتبر

 :كاةتي هىٍا

 .األٌداؼ تحقؽ هدل حكؿ راجعة فكرية بتغذية الهتعمـ تزكيد.أ 

 .تىكيعٍا كاهكاىية التدريس أسمكب عمى الحكـ في الهعمـ تفيد.ب 

 :اةتية التقكيـ أساليب ةالباحث تاستخده كقد

 باستهرار. اىتباٌٍـ كاستثارة التعميهي لهكقؼا 

 التية التعميهي األٌداؼ تحقيؽ هفدرس أك هٍارة لمتيكد  كؿ ىٍاية في كيتـلتقكيـ الختاهي: ا 

 لكؿ هٍارة. ٍاتكضع

هٍارتي القراءة كالكتابة هف إعداد الباحثة  فيالطمبة الختبار  يخضع التدريس فترة اىتٍاء بعد كذلؾ
 كيككف بهثابة التقكيـ الىٍائي.

 كالتغذية الراجعة: التعزيز طرؽ تحديد.4

ي ف كالتىكع هرئيان، أك صكتيان  كاف سكاء التعزيز ي طرؽف التىكع التفاعمي البرىاهج ٌذا في ةالباحثراعت 
 .لمطمبة الهستهرة لراجعة الفكريةا التغذية تقديـ إلى كيٍدؼ ذلؾ التعزيز كسائؿ

إجراءات  إلى العريضة الخطكط ترجهة بٍا يتـ التي الهرحمةي ٌ كتابة الهحتكل: الهرحمة الثاىية:
 .الكرؽ عمىة هسجم تعميهية كهكاقؼ تفصيمية

 :كتصهيـ البرىاهج  التفاعمي عمى الحاسكب إىتاجالهرحمة الثالثة: 

تفاعمية.  هتعددة برهجية صكرة في السيىاريك في كضعً ها لتىفيذ الهصهـ فيٍا يسعى التي الهرحمة ٌي
 لطبيعة تبعان  عددٌا يختمؼ التيالشاشات كااليقكىات  هف هجهكعة إلى البرىاهج هحتكل تقسيـ يتـحيث 

أك هتفرع ا هف خبلؿ تصهيـ خطي عرضٍ ككيفية البرهجية الشاشات ربط كيتـً. كحجه الهكضكع
 (.6101كعمياف،  )اشتيكة

( Photo shop) برىاهج كاستخداـ( Adobe Flash( )Cs5)فبلش برهجيات استخدـ الهصهـ كقد 
ً ألحد براهج كاستخداه (adobe illustrator) ك (corol Draw) برىاهجي استخداـى إل باإلضافة

ي تعمـ ، تحرير الصكت حيث احتكل البرىاهج عمى شاشة رئيسية هقسهة لهجهكعة هف األيقكىات ٌك
الحركؼ الٍجائية، كتابة الحركؼ الٍجائية، تعمـ كتابة الكمهات، تركيب الكمهات، إضافة إلى القكاعد 
اإلهبلئية كالمغكية فعىد الضغط عمى أيقكىة الحركؼ هثبلن تظٍر شاشة تحتكم أحرؼ المغة العربية 

عٍا، كعىد الضغط عمي أم حرؼ هف ٌذي الحركؼ، تظٍر شاشة أخرل تحتكم عمى الحرؼ جهي
الذم تـ الضغط عميً، كيتـ لفظ الحرؼ، كها تحتكم عمى العديد هف الكمهات كالصكر التي تحتكم 
عمى ٌذا الحرؼ، أها عىد الضغط عمى األيقكىة الثاىية تظٍر شاشة أخرل تهكف الطالب هف كتابة 
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شاشة المهس ة سميهة عف طريؽ المهس، كعىد هبلهسة بداية الحرؼ الهىقكط عمى الحرؼ بطريق
الهراد كتابتً يسبؽ اصبع الطالب قميبلن، هها يجعؿ الطالب يتتبع حيث يظٍر ضكء في بداية الحرؼ 

الضكء حتى ىٍاية الحرؼ، كيصدر صكت الحرؼ فكران، كفي حاؿ الضغط عمى األيقكىة الثالثة، 
ي تعمـ كتابة  الكمهات تظٍر شاشة تحتكم عمى الكمهة الهراد كتابتٍا هع صكرة تهثؿ ٌذي الكمهة ٌك

كشاشة لهس هىقكطة يقكـ الطالب بالكتابة عميٍا هع إعطاء التغذية الراجعة الهىاسبة في كؿ حالة، 
ي تركيب الكمهات، تظٍر لديىا شاشة تحتكم عمى أحرؼ  كعىد الضغط عمى األيقكىة األخيرة، ٌك

كمهة الهطمكب تركيبٍا بحيث يقـك الطالب بتركيب الكمهة بكاسطة لهس الحركؼ، ككضعٍا هبعثرة لم
في هكاىٍا الهخصص، كها تحتكم ٌذي الشاشة عمى صكرة لمكمهة، اضافة إلعطاء التغذية الراجعة 
الهىاسبة في كؿ حالة بحيث أىً اذا كاىت اإلجابة صحيحة يعطي عبارة تشجيعية هع اضاءة جذابة، 

بالمكف األحهر، كيطمب هف الطالب الهحاكلة هرة )×( حاؿ كاىت العبارة خاطئة فيعطي إشارة  أها في
بحيث يستطيع الهعمـ هف خبلؿ  ـ القكاعد اإلهبلئية كالمغكيةإضافة إلى احتكائً عمى هعظ أخرل،

ىفس الشاشة إضافة كتعديؿ الحركؼ كالكمهات كها يتصؿ بٍا هف بياىات هرفقة هثؿ الصكر 
 ات.كاألصك 

 :يمي ها التفاعمي الهحكسب البرىاهج إىتاج عىدراعى الهصهـ  كلقد

 .المهسي لمشاشة   ستخداـالا عبر كذلؾ البرىاهج، هع التعاهؿ سٍكلة.أ 

 .البرىاهج هف كالخركج الدخكؿ سٍكلة.ب 

 التي يريد دراستٍا. الهٍارة اختيارفي  لمطالب الفرصة إعطاء.ج 

 .يريدٌا التي كبالسرعة الخاصة قدراتً كفؽ تعمـلم  الفرصة لمهتعمـ  إتاحة.د 

 .ز كالتشجيعالتعزي أساليب في التىكع.ق 

 .كالتطكير الهرحمة الرابعة: التقكيـ
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 كتاب تسييل الهيهة (:40همحق رقم)
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 (: الهوافقة عمى كتاب تسييل الهيهة11همحق رقم)
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 االستخذامودليل  التفاعلي الوحوسب البرناهج :(43رقن) هلحق 

 

 انخفاػهٙ دنٛم اسخخذاو انبشَايج

 

 رٕاٌ، ٔحشٛش إنٗ ػُٕاٌ انشسانت ٔانبادزت انخٙ قايج بٓا: 52ٚبذأ انبشَايج بشاشت يؤقخت يذحٓا 

 

حظٓش بؼذْا شاشت انًذخٕٚاث، ٔبؼذ ظٕٓس شاشت انًذخٕٚاث يباششة ٚؼًم فٛذٕٚ حشدٛبٙ كُٕع يٍ 

 يٍ خالل َسخ انفٛذٕٚ انجذٚذ بجاَب يهف انبشَايج ٔٚذًمانخشفّٛ، دٛذ ًٚكٍ حؼذٚم انفٛذٕٚ ْزا 

 (welcom.mp4االسن )

 

 شاشت انًذخٕٚاث، ٔانخٙ يٍ خالنٓا ًٚكٍ نهغانب ػًم االحٙ:
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ٔػهٗ  ٔصٕسحّ،حؼهى َغق األدشف األبجذٚت: يٍ خالل ظٕٓس َافزة حذخٕ٘ ػهٗ انذشف  .5

ٔػُذ انُقش ػهٗ أ٘  ٔأخشْا،رالد صٕس فٛٓا أيزهت ػهٗ انذشف فٙ أٔل انكهًت ٔٔسغٓا 

 صٕسة فئٌ انصٕث انًشفق نٓزِ انصٕسة سٕف ٚبذأ.

 

حؼهى كٛفٛت كخابت األدشف األبجذٚت: ٔرنك يٍ خالل ظٕٓس َافزة جذٚذة حذخٕ٘ ػهٗ شكم  .1

 فٛذْٕٚا حؼهىانذشف ٔنٕح أبٛض فاسؽ يخصص نهكخابت بانهًس، كًا حذخٕ٘ ػهٗ رالد 

 انكهًت ٔٔسغٓا ٔأخشْا.انغانب كٛفٛت كخابت انذشف فٙ أٔل 

 

 بانهًس،حؼهى كخابت انكهًاث بانهًس: ٔرنك يٍ خالل ٔجٕد نٕح أبٛض يخصص نهكخابت  .3

ٔػهٗ انغانب أٌ ٕٚصم بٍٛ  األدًش،ٚذخٕ٘ بذاخهّ ػهٗ انكهًت يكخٕبت بخظ يُقظ بانهٌٕ 

 انُقاط نٛكٌٕ انكهًت انًغهٕبت.

 

ذشٔف يقغؼت، ْٕٔ ٚقٕو بسذب انذشف حؼهى حجًٛغ انكهًاث، دٛذ ٚؼغٙ انبشَايج انكهًت ب .4

انصذٛخ  شكٛبإظٓاس يذػًاث إٚجابٛت ػُذ انخنهخاَت انًخصصت نزنك ٚخى حجًٛغ انكهًت، يغ 
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غٛش  شكٛبٓا فٙ دال كاٌ انخفسإظٓاس يذػى سهبٙ ٔٚؼٛذ انكهًت َٔٚخُقم إنٗ كهًت أخشٖ، أٔ 

 .صذٛذًا

 

 دسس انالو انقًشٚت ٔانشًسٛت ٔكهًاث ػهٗ كم يًُٓا. .5

 دسس انٓاء ٔانخاء انًشبٕعت .6

 دسس دشٔف انجش .7

 دسس أسًاء اإلشاسة .8

 دسس األسًاء انًٕصٕنت .9

ٔٚسخغٛغ انًذسس يٍ خالل َفس انشاشت أٚضا، إضافت ٔحؼذٚم انذشٔف ٔانكهًاث ٔانًذػًاث ٔكم 

 يا ٚخصم بٓا يٍ بٛاَاث يشفقت يزم انصٕسة انًشفقت ٔانصٕث انًشفق.

 

خالنٓا إضافت ٔحؼذٚم ٔدزف انذشٔف، كًا ًٚكٍ حؼذٚم إداسة انذشٔف: دٛذ ٚخى يٍ  .52

 انبٛاَاث انًخؼهقت بانذشف يٍ صٕس أٔ أصٕاث يشافقت ٔفٛذٕٚ كٛفٛت انكخابت نهذشف.
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إداسة انكهًاث: دٛذ ٚخى يٍ خالنٓا إضافت ٔحؼذٚم ٔدزف انكهًاث، كًا ًٚكٍ حؼذٚم انبٛاَاث  .55

ا ٔصٕث يشفق نهكهًت ٔصٕث يشفق انًخؼهقت بانكهًت يٍ صٕسة انكهًت ٔصٕسة يشفقت بٓ

 نهصٕسة انًشفقت بٓا.

 

 

إداسة األسًاء: ْٔٙ انشاشت انخٙ ٚخى يٍ خالنٓا إضافت ٔحؼذٚم ٔدزف انكهًاث انًٕجٕدة فٙ  .51

 األقساو انخانٛت:

a. دشٔف انجش 
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b. انالو انشًسٛت 

c. تٚانالو انقًش 

d. األسًاء انًٕصٕنت 

e. أسًاء اإلشاسة 
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ٔانًذػًاث: ْٔٙ انشاشت انخٙ ٚخى يٍ خالنٓا إضافت انًذػًاث اإلٚجابٛت إداسة األصٕاث  .42

 .ٔانسهبٛت ٔحؼذٚم انصٕسة أٔ انفٛذٕٚ أٔ انصٕث انًشفق نكم يذػى
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 البرناهج التفاعمي الهحوسباستخدام  دليل

في  الدراسية لمكحدات كتدريسً تطبيقً في بً ليسترشد لمهعمـ البرىاهج استخداـ دليؿ بإعداد ةالباحث قاهت
 عرض يميج كخاصة عىد القراءة كالكتابة لبعض الكمهات، كفيها البرىاه هىٍا يتككف التيكتاب المغة العربية ك 

 : الدليؿ لٍذا

 : الهقترح لمبرناهج العام اإلطار
 : البرناهج عنوانأواًل: 

الطمبة هف ذكم صعكبات التعمـ  الىهائية في تفاعمي هحكسب في تحسيف هٍارة القراءة كالكتابة لدل  برىاهج"
 الهرحمة األساسية الدىيا.

 : البرناهج أىدافثانيًا: 
 : لمبرناهج العام اليدف .1

القراءة كالكتابة  الثالث األساسي في اكتساب هٍارتي ضعؼ طمبة الصؼ هعالجة إلى البرىاهج ٌذا يٍدؼ
 الهتعمقة بالحركؼ كالكمهات.

 : التالية الفرعية األٌداؼ تحقيؽ خبلؿ هف كذلؾ

 الحركؼ األبجدية هف خبلؿ الصكر. عمى التعرؼ.أ 
 التعرؼ عمى كيفية كتابة الحركؼ األبجدية..ب 
 الهقارىة بيف صكرة الحرؼ في الشاشة كالكتابة..ج 
 التعرؼ عمى بعض الكمهات الهكتكبة..د 
 التعرؼ عمى صكر الكمهات..ق 
 التعرؼ عمى كيفية ىطؽ الكمهات..ك 
 الكمهات.التعرؼ عمى كتابة .ز 
 التيكد هف صحة الكتابة هف خبلؿ الهقارىة بيف الهكتكب كالشاشة..ح 

 : البرناهج لتطبيق الزهنية الهدة .2
هكاضيع القراءة كالكتابة هف كاقع كتاب المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي، كتهت هراعاة  صياغة تـ

التسمسؿ كالهىطقية في طرح هكضكعات القراءة كالكتابة كالتي تتضهف الحركؼ األبجدية كبعض الكمهات كها 
يتـ تىفيذٌا خبلؿ ( حصة س48في الكتاب الهدرسي، كسكؼ يستغرؽ تىفيذ البرىاهج التفاعمي الهحكسب هدة )

، هع هراعاة دقيقة  45الحصة عمى أف تككف هدةحصص في األسبكع أربع ( اسبكع دراسي بهعدؿ 12)
 ترتيب حصة هادة المغة العربية في الجدكؿ الهدرسي لمطمبة.
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 : البرناهج استخدام هبررات .3
 كذلؾة هف ذكم صعكبات التعمـ الىهائية الطمب يكاجٍا التي الصعكبات عمى التغمب الحالي البرىاهج يحاكؿ
 :ة، تعتهد عمى تقىيات الهعمكهات هف خبلؿ برىاهج هحكسب تقميدي غير تفاعمية بطريقة دة لٍـالها بتقديـ

 .الجهاعي العهؿك  كالتعاكف الفريؽ بركح كالعهؿ التربية أٌداؼ هف العديد تحقيؽ.أ 
 الكقت، كقمة الفرديةؽ كالفرك ية العاد باألساليب صي عمى الهعمـ حمٍااستع التي الهشكبلت حؿ.ب 

 . الطمبة عدد كزيادة
العهؿ كاإلىجاز في ظؿ  عمى الطمبة حهاس سيثير حيث الحاسكب بهصاحبة التعميـ أسمكب اعتهاد.ج 

 برىاهج فيً صكر كهؤثرات صكتية هعززة.
  القراءة كالكتابة هٍارتي يف الضعاؼ هعالجة عمى كالعهؿ الحاسكب براهج هف العديد تطبيؽ.د 
 بسب كجكد صعكبات تعمـ ىهائية عىدٌـ التحصيؿ ضعاؼ الطمبة لهعالجة المغة العربية هىٍاج إثراء.ق 

 في ذلؾ. الهحكسبة البراهج كاستخداـ
 . كالحاسكب الهتعمـ بيف الهحاكاة هبدأ تحقيؽ.ك 

 : البرناهج هحتوى .4
الثالث  لمصؼ المغة العربية كتاب هفالهستٍدؼ  القراءة كالكتابة هحتكل كتىظيـ بصياغة الباحثة تقاه

 إلى الدخكؿ الهتعمـ يستطيعا خبللٍ بطريقة البرىاهج ٌذا إخراج تـ كقد هحكسب، برىاهج خبلؿ هفاألساسي 
 )األهثمة كالتدريبات كالتقكيـ كالكاجبات البيتية(.  حيث هف كهحتكياتٍا الدركس

 :البراهج استخدام كيفية .5
 ـ كأكلياء األهكر عمى حدو سكاء.كالهعم الطالب قبؿ هف يستخدـ البرىاهج 
 هكاىاتً قدراتً حسب الطالب يتعمـ  . لمكقت البرىاهج في هحددات ٌىاؾ كليس، كا 
 اىتٍى حيثف ه يبدأ أف يستطيع بحيث إهكاىاتً حسبكايقكىاتً  البرىاهج شاشات بيف الطالب يىتقؿ . 
 زر تشغيؿ فيديك الترحيب، زر هثؿ هختمفة، كظائؼ لٍا كالتي األزرار بعض عمى البراهج يحتكم :

 تصغير الشاشة، زر تغيير الشاشة، زر الخركج، زر إغبلؽ، زر السابؽ، زر التالي.
 الدرس ىٍاية إلى يصؿ أف إلى سرعتً حسب أخرل إلى شاشة هف الطالب يىتقؿ . 

 : البرناهج تطبيق .6
 هف ،هف ذكم صعكبات التعمـ الىهائية األساسيالثالث  الصؼ طمبةعيىة هف  عمى البرىاهج تطبيؽ سيتـ

 في هىطقة الخميؿ التعميهية التابعة لككالة الغكث الدكلية.  األساسية الفكار ذككر هدرسة

 : البرناهج في التقويم .7
ي قكيـتال هف أىكاع ةثبلث عمى البرىاهج يحتكم  : ٌك

 ك: القبمي التقكيـ  . السابؽ الهتطمب عف عبارة ٌك
 كي(: الهرحم) البىائي التقكيـ   البرىاهج هف درس كؿ في الهكضحة بالتدريبات يتهثؿ ٌك
 كي: الختاه التقكيـ  . بالبرىاهج الدرس ىٍاية في هكضح ٌك
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 الخاص بالبرناهج التفاعمي الهحوسب واالنشطةدليل الهعمم   (42همحق رقم )

دلٍمح1.اٌذصح:األٌٚىاٌزِٓ:اٌّادج:اٌٍغحاٌعشتٍح

اٌّٛضٛع:ِٙاساخلشاءجٚوراتحدشفاٌّذ)ا(

:اىْزبجبد اىزعيَٞٞخ 

 .بشكؿ صحيح كمهات هعطاي لً  أف يقرأ الطالب حرؼ الهد ) آ ( في  -0

 .صذٍختغىًٌِٗعطاٖوٍّاخفً(آ)اٌّذدشفاٌطاٌةٌىرةْأ-6

 :دشفاٌّذ.اىَفبٌٕٞ ٗاىَؾغيحبد

:اٌثشٔاِجاٌرفاعًٍاٌّذٛصة.اى٘صبئو اىزعيَٞٞخ

 ءات التدريس:اجطا

 يتيكد الهعمـ هف سبلهة األجٍزة كتشغيمٍا قبؿ البدء في الدرس. التٍيئة: 

كأىٍـ سكؼ يستهتعكف بالتعمـ كالتفاعؿ هع  ان جديد اىتٍاء كؿ حصة سكؼ يتعمهكف شيئان يخبر الهعمـ الطمبة أىً بعد 
 البرىاهج, حيث يطمب الهعمـ هف الطمبة أف يىظركا كؿ الى جٍازي  كيتبع التعميهات.

لؼ كيطمب هف يرة تشهؿ كمهات بٍا  حرؼ الهد األبحيث يعرض عمى البرىاهج قصة قصالتهٍيد: يبدأ الهعمـ الحصة 
س في الدر ٌك حرؼ الهد األلؼ يعرض عىكاف   مـ أف عىكاف الدرس اليـكثـ يقكؿ الهعالطالب أف يستهع لمقصة جيدا 

 البرىاهج أهاـ الطالب.

هد األلؼ ٌك هد ساكف ييتي كسط أك آخر الكمهة، يسبؽ بحرؼ  :القاعدة اةتية هف خبلؿ البرىاهجعرض الهعمـ ي
 .هضبكط بحركة الفتح، كيهد بهقدار حركتيف

 ثـ يعرض  لمطالب في البرىاهج كمهات تحتكم هد بحرؼ األلؼطالب أف يىظر إلى الجٍاز أهاهً, يطمب الهعمـ هف ال
يعيد الطالب قراءة الكمهات خمؼ هثاؿ: تفاحة _باب _ خالد _كتاب هع صكرة لكؿ كمهة، يقرأ البرىاهج الكمهات ك 

 البرىاهج حتى يتقف قراءة حرؼ الهد..

  ساكف ييتي كسط أك آخر الكمهة

                                                .بحرؼ هضبكط بحركة الفتح، كيهد بهقدار حركتيفيسبؽ 

بعد االىتٍاء هف عهمية القراءة, كباستخداـ الشاشة التفاعمية الهكجكدة في البرىاهج , يكتب الهعمـ أهاـ الطالب حرؼ  
يىٍي الهعمـ الحصة  بعرض كمهات هفردة بٍا هد  الهد ألؼ كيطمب هف الطالب الكتابة بمهس الشاشة التي أهاهً. 

 البرىاهج. باأللؼ كيقرأٌا الطالب بشكؿ صحيح, كذلؾ هف خبلؿ

تتـ عهمية التقكيـ هف خبلؿ البرىاهج حيث يعطي اضاءة كعبارة تشجيعية في حاؿ اإلجابة الصحيحة, أها في اىزقٌ٘ٝ: 
 .حاؿ اإلجابة الخاطئة فيطمب هف الطالب الهحاكلة هرة أخرل
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 الطمبة  بعض الرسم البياني لعالهات :(44)رقم  همحق
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هن ذوي صعوبات  الطمبةلدى صعوبات التعمم النهائية األكثر شيوعًا الكشف عن  :(41رقم ) همحق
وقياس هستوى األداء الحالي في هيارتي القراءة  األساسي في الصف الثالث ئيةالتعمم النها

 والكتابة قبل تطبيق البرناهج .  

طمبة الصؼ  الستجاباتتـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كهف أجؿ ذلؾ   
( يكضح 5كالجدكؿ )صعكبات التعمـ الىهائية، عمى هقياس صعكبات التعمـ الىهائية  هف ذكمالثالث 
 ذلؾ. 

الػػتعمـ  صػػعكبات هػػف ذكمالثالػػث  صػػعكبات الػػتعمـ الىهائيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼدرجػػة ( 5الجػػدكؿ)
 هرتبة تىازليا حسب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية. الىهائية، 

الهتوسط  البعد

 الحسابي

االنحراف 

 الهعياري

النسبة 

 الهئوية

 الدرجة

 هرتفعة 90% 2.314 4.530 صعوبات االنتباه
 هرتفعة 86% 2.479 4.313  االستهاعي اإلدراكصعوبات  

البصري اإلدراكصعوبات   هرتفعة %84 2.582 4.206 
 هرتفعة 83% 2.869 4.153 صعوبات الذاكرة

الحركي اإلدراكصعوبات   هرتفعة %76 2.914 3.793 
 هرتفعة 84% 2.508 4.199 الدرجة الكمية

صعكبات التعمـ الىهائية لدل طمبة الصؼ الثالث  ات درجة أىهاط( أف هتكسط5تضح هف الجدكؿ )ي
ي 5082.( كاىحراؼ هعيارم )4.199الكمية )الدرجة صعكبات التعمـ عمى  هف ذكماالساسي  (، ٌك

: صعكبات ٌي عمى التكالي  أىهاط صعكبات التعمـ الىهائية، كأف هتكسطات رتفعةذات درجة ه
 االستهاعي اإلدراؾصعكبات  ثـ ،(3142.( كاىحراؼ هعيارم )4.530بهتكسط حسابي ) االىتباي

بهتكسط  البصرم اإلدراؾصعكبات ثـ  ،(4792.( كاىحراؼ هعيارم)4.313بهتكسط حسابي )
( 4.153بهتكسط حسابي) ة،كر االذصعكبات ثـ ، (5822.( كاىحراؼ هعيارم )4.206حسابي)

( كاىحراؼ 3.793بهتكسط حسابي) ،الحركي اإلدراؾ صعكباتثـ ، (2.869كاىحراؼ هعيارم )
 صعكبات:) االىتباي،  التكاليأم ظٍرت الىتائج عمى   ،رتفعةذات درجة ه جهيعٍاك  ،(2.954هعيارم )

 (.اإلدراؾ الحركي ، الذاكرة، ثـ صعكباتالبصرم اإلدراؾ، االستهاعي اإلدراؾك 

 عكبات االىتبػػاي صػػ كهػػا تػػـ حسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابية كاالىحرافػػات الهعياريػػة كالىسػػبة الهئكيػػة لفقػػرات
 .( يكضح ذلؾ1، كالجدكؿ )كترتيبٍا تىازليان 
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هرتبة  صعكبات االىتباي( الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات 1الجدكؿ)
 . تىازليان 

رقم 
 الفقرة

 الهتوسط الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 النسبة
 الهئوية

 الدرجة
 هرتفعة 94% 0.457 4.733 يتشتت اىتباًٌ بسٍكلة. 12
 هرتفعة 94% 0.457 4.733 .ٌدؼ أك ضكابط كببل يتحدث كثيران  9
 هرتفعة 94% 0.457 4.733 .الهعمكهات عميً كتختمط الهثيرات لديً تتداخؿ هشكشنا يبدك 13
 هرتفعة 94% 0.457 4.733 .يبدأي الذم الىشاط اكتهاؿ قبؿ آخر إلى ىشاط هف يتحكؿ 10
 تركيز تتطمب التي الهٍاـ في باىتباًٌ االحتفاظكبة في صع يجد 4

 .االىتباي
 هرتفعة %93 0.487 4.666

 هرتفعة 92% 0.632 4.600 .الهكاقؼ أك األلعاب في دكري اىتظار في صعكبة يجد 16
 ألىشطة الهدرسية.ا ألداء البلزهة أدكاتً يىسى أك يفقد 19

 
 هرتفعة %92 0.507 4.600

 عف تصدر التي التكجيٍات أك الدركس هتابعة في صعكبة يجد 11
 .الهعمهيف

 هرتفعة %92 0.507 4.600
 هرتفعة 92% 0.507 4.600 .المعب أىشطة عف التكقؼ في صعكبة يجد 5
 هرتفعة 92% 0.736 4.600 .يتهً حتى عهؿ أم في االستهرار يجد صعكبة في 1
 هرتفعة 90% 0.516 4.533 .يرل أك يقرأ أك يسهع لها هىتبً غير أك هشتتنا يبدك 2
 هرتفعة 90% 0.516 4.533 .هٍاـ أك أىشطة هف بً يكمؼ بها اهكترث أك اهٍته غير يبدك 20
 هرتفعة 90% 0.516 4.533 .استئذاف أك هبرر دكفيقاطع أك يقتحـ اةخريف  14
 هرتفعة 89% 0.743 4.466 ٌدكء في المعب أك بالعهؿ االىشغاؿ جد صعكبة فيي 8
 هرتفعة 89% 0.516 4.466 .لئلجابات الصحيحة هعرفتً هف التيكد دكف باىدفاع يجيب 18
 هرتفعة 88% 0.507 4.400 .هثيرات ألم بسٍكلة اىتباًٌ يتشتت 3
 هرتفعة 88% 0.736 4.400 .سهاعٍا اكتهاؿ كقبؿ ،اىدفاعب األسئمة عمى يجيب 15
 هرتفعة 86% 0.723 4.333 .لىتائجٍا اعتبار دكف خطرة أىشطة في باىدفاع ىفسً يقحـ 17
 هرتفعة 86% 0.723 4.333 .األكاديهية ىشطةعمى الهٍاـ أك األ صبيان خبلؿ األداءع يبدك 7
 هرتفعة 80% 0.534 4.000 . خبلؿ الحصة ٌادئنا يظؿ أف في صعكبة يجد 6

 هرتفعة 90% 0.314 4.53 الدرجة الكمية

( كاىحراؼ هعيػارم 4.53الدرجة الكمية ) صعكبات االىتباي عمى( أف هتكسطات 1تضح هف الجدكؿ)ي
ػػػػػػػي ذات درجػػػػػػػة ه(، 3142.) رقػػػػػػػـ  ات( ٌػػػػػػػك لمفقػػػػػػػر 4.733أف أعمػػػػػػػى هتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي)ك ، رتفعػػػػػػػةٌك
ك"  "ٌػدؼ أك ضػكابط كبػبل يتحػدث كثيػران ك"  "،يتشػتت اىتباٌػً بسػٍكلة" كالتػي تػىص: (53)،(9)،(51)

ػي "،الهعمكهػات عميػً كتخػتمط الهثيػرات لديػً تتػداخؿ هشكشنػا يبػدك كأف أدىػى  ،ذات درجػة هرتفعػة ٌك
ك لمفقرة رقـ )( 4هتكسط حسابي )  أك خبلؿ الحصػة ٌادئنا يظؿ أف في صعكبة يجدكالتي تىص" (6ٌك

 يبدك اف"تىص افمتلكا (57،)(7رقـ ) ف:تي( ٌك لمفقر 4.333كالهتكسط الحسابي)ة عاهة" بصف الجمكس

 اعتبػار دكف خطػرة أىشػطة فػي باىػدفاع ىفسػً يقحػـ "ك"ىشػطةعمػى الهٍػاـ أك األ صػبيان خػبلؿ األداءع

ػػػي لىتائجٍػػػا كهػػػا تػػػـ حسػػػاب الهتكسػػػطات الحسػػػابية كاالىحرافػػػات الهعياريػػػة ، هرتفعػػػة ذات درجػػػة"، ٌك
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( يكضػػح 3.4، كترتيبٍػػا تىازليػػا، كالجػػدكؿ )صػػعكبات اإلدراؾ االسػػتهاعي بعػػد كالىسػػبة الهئكيػػة لفقػػرات
 .ذلؾ

دراؾ صعكبات اإل ( الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات3الجدكؿ)
 . هرتبة تىازليان  االستهاعي

رقم 

 الفقرة

 الهتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 الهعياري

 النسبة

 الهئوية

 الدرجة
 هرتفعة 96% 4140. 4.800 ج الصؼ.خار  هشتتات ألم لمهدرس ىتباياالصعكبة في  ديج 11
 هفاٌيـ الكاردة.لم االستهاعي الفٍـ في صعكبة يجد 20

 

 هرتفعة %93 6170. 4.666
 هرتفعة 90% 5160. 4.533 .العادية التعبيرات باستخداـ الشرح فٍـ في صعكبة يجد 15
 هرتفعة 90% 6390. 4.533 .هرات عدة لمهعمكهات الشفٍي الشرح تكرار إلى يحتاج 9
تباع فٍـ في صعكبة يجد 7  هرتفعة 90% 6390. 4.533 .كاسترجاعٍا الشفٍية التعميهات كا 
 هرتفعة 90% 5160. 4.533 .لمهعمـ الشفكم الشرح أك التعميهات هتابعة في صعكبة يجد 4
 هرتفعة 89% 6390. 4.466 .ساعة بعد قميؿ، بعد لحظة، :الزهف إدراؾ في صعكبة يجد 8
 هرتفعة 88% 5070. 4.400 .شفٍينا تقدـ التي لمهعمكهات االستهاعي الفٍـ في صعكبات يجد 1
 هرتفعة 88% 6320. 4.400 .الهىطكقة أك الهسهكعة الهقاطع هعاىي فٍـ في صعكبة يجد 19
 حرؼ ىاقصة الهسهكعة الكمهات هعىى إدراؾ يجد صعكبة في 18

 .أكثر أك

 هرتفعة %88 6320. 4.400
 هرتفعة 88% 6320. 4.400 .تكرار دكف شفٍينا الهعمكهات هعىى استيعاب في صعكبة يجد 10
 هرتفعة 85% 5930. 4.266 .لمشرح العادم الهعدؿ عىد الهعمـ شرح هتابعة في صعكبة يجد 14
 هرتفعة 84% 7740. 4.200 .السهعية كالهعمكهات الهثيرات تتبع في صعكبة يجد 12
 هرتفعة 82% 7430. 4.133 .الهسهكعة الىاقصة الكمهات هقاطع إكهاؿ في صعكبة يجد 16
 ات.األصك  دالالت كهتابعة هعىى فٍـ في صعكبة يجد 13

 .كاإلشارات

 هرتفعة %82 7430. 4.133
 هرتفعة 81% 7980. 4.066 .الهسهكعة الحركؼ أك الكمهات تركيب إدراؾ في صعكبة يجد 17
 هرتفعة 81% 4570. 4.066 .إليً تكجً التي األسئمة ـفٍ في صعكبة يجد 2
 هرتفعة 80% 7550. 4.000 .الهىطكقة الهقاطع أك الحركؼ أصكات تهييز في صعكبة يجد 5
 هرتفعة 77% 6390. 3.866 .كالهقاطع الحركؼ أصكات تٍجي في صعكبة يجد 6
 هرتفعة 77% 6390. 3.866 .هعىى كالهختمفة ىطقنا الهتهاثمة الكمهات فٍـ في صعكبة يجد 3

 ةهرتفع %86 4790. 4.313 الدرجة الكمية

( 4.313الدرجة الكمية ) صعكبات اإلدراؾ االستهاعي عمى( أف هتكسطات 3تضح هف الجدكؿ)ي
ي ذات درجة ه4792.كاىحراؼ هعيارم ) ( ٌك لمفقرة رقـ 4.8أف أعمى هتكسط حسابي)ك ، رتفعة(، ٌك

كيميً الهتكسط  "،الفصؿ خارج هشتتات ألم لمهدرس االىتبايجد صعكبة في ي" كالتي تىص: ،(15)
ك لمفقرة رقـ )4.666الحسابي )  لمهفاٌيـ االستهاعي ٍـالف في صعكبة يجد" ( كالتي تىص12( ٌك

ك لمفقرة رقـ )4.533كيميً الهتكسط الحسابي ) لكاردة"،ا  فٍـ في صعكبة يجد" ( كالتي تىص55( ٌك

ي "،  العادية التعبيرات باستخداـ الشرح ( ٌك 3.866كأف أدىى هتكسط حسابي ) ،ذات درجة هرتفعة ٌك
 يجد "، "هعىى كالهختمفة ىطقنا الهتهاثمة الكمهات فٍـ في صعكبة يجد اف"تىص افمتلكا (6،)(3رقـ ) ة لمفقر 
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ك لمفقرة رقـ )4كالهتكسط الحسابي ) "، كالهقاطع الحركؼ أصكات جيتٍ صعكبة " ( كالتي تىص5( ٌك
ي  الهىطكقة الهقاطع أك الحركؼ أصكات تهييز في صعكبة يجد  هرتفعة  ذات درجة"، ٌك

صعكبات اإلدراؾ  الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات كاالىحرافاتتـ حساب الهتكسطات الحسابية ك 
 .( يكضح ذلؾ 4.4كترتيبٍا تىازليا، كالجدكؿ ) البصرم،

صعكبات اإلدراؾ  ( الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات4الجدكؿ)
  .هرتبة تىازليان  البصرم

رقم 

 الفقرة

 الهتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 الهعياري

 النسبة

 الهئوية

 الدرجة
 هرتفعة 92% 6320. 4.600 .هتقطع كبشكؿ كمهة،-كمهة يقرأ أك شديد ببطء يقرأ 19
 هرتفعة 90% 6390. 4.533 .الصكرة أك الشكؿ لتككيف األشكاؿ أجزاء تجهيعجد صعكبة في ي 7
 هرتفعة 89% 5160. 4.466 الجٍرية القراءة عىد كالكمهات الحركؼ هدلكؿ إدراؾ في صعكبة يجد 20
 الحركؼ ترتيب " هثؿ الهتتابعة الهعمكهات تذكر في صعكبة يجد 17

 ."األسبكع أياـ شٍكر السىة، األبجدية،

 هرتفعة %89 7430. 4.466
 هرتفعة 89% 7430. 4.466 .أكثر أك جزء هىً يىقص عىدها الشكؿ هعرفة في صعكبة يجد 8
 هرتفعة 88% 8280. 4.400 .أجزائً هف الكؿ أك الكؿ هف الجزء إدراؾ في صعكبة يجد 15
 هرتفعة 88% 6320. 4.400 .األعداد أك الحركؼ أك بالكمهات الفراغات إكهاؿ في صعكبة يجد 9
 هرتفعة 86% 8160. 4.333 .الىصكص في كالفكاصؿ الىقط استخداـ في صعكبة يجد 18
 هرتفعة 86% 8990. 4.333  .كاألدكات األجٍزة في صعكبة يجد 16
 هرتفعة 86% 8160. 4.333 .الحسابية كالعهميات كالكتابة القراءة في صعكبة يجد 14
 هرتفعة 82% 6390. 4.133 .الهيلكفة األهاكف هعرفة في كقتنا ييخذ أك جد صعكبةي 10
 هرتفعة 81% 7980. 4.066 .بصرينا البياىية كالرسـك األشكاؿ إدراؾ في صعكبة يجد 6
 هرتفعة 81% 7030. 4.066 ."األرضية" بً الهحيطة الخمفية عف "الشكؿ" تهييز في صعكبة يجد 5
 هرتفعة 80% 8450. 4.000 .األعداد أك الٍجائية الحركؼ أشكاؿ عمى التعرؼ في صعكبة يجد 11
 هرتفعة 80% 8450. 4.000 .الهرئية األشكاؿ كتفاصيؿ هككىات بيف التهيز في صعكبة يجد 4
 هرتفعة 78% 8830. 3.933 .عمـ -عهؿ ،)٤،٦ ( هثؿ الكمهات أك الرهكز بعض كتابة في يخطئ 13
 هرتفعة 78% 9610. 3.933 .كالهستطيؿ الهربع هثؿ الٍىدسية األشكاؿ تهييز في صعكبة يجد 12
 هرتفعة 78% 8830. 3.933 .كاألعداد كالكمهات، الحركؼ، بيف التهييز في صعكبة يجد 2
 هرتفعة 77% 8330. 3.866 .كالحجـ المكف حيث هف األشياء بيف التهييز في صعكبة يجد 3
 هرتفعة 77% 8330. 3.866 .الٍىدسية األشكاؿ أك كالخرائط، الرسـك تهييز في صعكبة يجد 1

 هرتفعة 84% 0.582 4.206 الدرجة الكمية

( كاىحراؼ 4.206الدرجة الكمية ) صعكبات اإلدراؾ البصرم عمى( أف هتكسطات 4تضح هف الجدكؿ)ي
ي ذات درجة ه0.582هعيارم )  ،(59( ٌك لمفقرة رقـ )4.600أف أعمى هتكسط حسابي )ك ، رتفعة(، ٌك
( 4.533كيميً الهتكسط الحسابي ) "،هتقطع كبشكؿ كمهة،-كمهة يقرأ أك شديد ببطء أتىص: "يقر كالتي 

ك لمفقرة رقـ )  "، .الصكرة أك الشكؿ لتككيف األشكاؿ أجزاء تجهيع جد صعكبة فيي" ( كالتي تىص7ٌك
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ك لمفقرة رقـ )4.466الهتكسط الحسابي )كيميً   الحركؼ هدلكؿ إدراؾ في صعكبة يجد" ( كالتي تىص12( ٌك

ي "، الجٍرية القراءة عىد كالكمهات رقـ  لمفقرتيف( ٌك 3.866كأف أدىى هتكسط حسابي ) ،ذات درجة هرتفعة ٌك
 في صعكبة يجد"، " الٍىدسية األشكاؿ أك كالخرائط، الرسـك تهييز في صعكبة دتىصاف "يج افمتلكا (3،) (5)

ك لمفقرة رقـ )3.933كالهتكسط الحسابي ) "،كالحجـ المكف حيث هف األشياء بيف التهييز  يجد"( كالتي تىص1( ٌك

ي كاألعداد كالكمهات، الحركؼ، بيف التهييز في صعكبة تـ حساب الهتكسطات ك  هرتفعة, ذات درجة"، ٌك
كترتيبٍا تىازليا، كالجدكؿ  صعكبات اإلدراؾ الحركي، الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات

  .( يكضح ذلؾ5)

 صعكبات اإلدراؾ الحركي الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات: (5الجدكؿ)
 .هرتبة تىازليان 

رقم 

 الفقرة

 الهتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 الهعياري

 النسبة

 الهئوية

 الدرجة
 هرتفعة 84% 6760. 4.200 .عىٍا التكقؼ في صعكبة كيجد الٍادفة، غير األىشطة يهارس 18
 هرتفعة 82% 6390. 4.133 .األشكاؿ كرسـ الحسابية كالعهميات كالقراءة الكتابة أهاكف يفقد 7
 األدكات استخداـ هثؿ الدقيقة الهٍارات أداء في صعكبة يجد 16

 .الٍىدسية

 هرتفعة %81 9610. 4.066
 هرتفعة 80% 6540. 4.000  الدكراف كاليسار، اليهيف :الحركي الىشاط إدراؾ في صعكبة يجد 9
 هرتفعة 80% 9250. 4.000 .الشفٍي الحركي كالتعبير التحدث في صعكبة يجد 6
 كاألعهاؿ الحركي التآزر في األصابع استخداـ في صعكبة يجد 11

 .الدقيقة

 هرتفعة %78 8830. 3.933
 هرتفعة 77% 1.245 3.866 .كسرعة بدقة بدىي أك يدكم عهؿ أم ههارسة عميً يصعب 13
 هرتفعة 77% 1.245 3.866 .الهقص استخداـ هثؿ الدقيقة الحركات ههارسة في صعكبة يجد 12
 هرتفعة 77% 8330. 3.866 .كالرسـ كالهسؾ الركؿ أىشطة ههارسة في صعكبة يجد 8
 أعضاء بيف التآزر تتطمب التي باألىشطة القياـ في صعكبة يجد 1

 .الجسـ

 هرتفعة %77 8330. 3.866
 هرتفعة 76% 1.207 3.800 .األشكاؿ كتسهية األرقاـ، الهركبة األعداد ىطؽ في صعكبة يجد 17
 هرتفعة 74% 1.162 3.733 ..الحركي المعب أك األشياء حهؿ في صعكبة يجد 19
 كالركؿ، كالكثب، الجرم، أىشطة ههارسة في صعكبة يجد 10

 .الكرة كاستقباؿ

 هرتفعة %74 1.222 3.733
 هرتفعة 74% 7980. 3.733 .كالغرب كالشرؽ كاليسار، اليهيف بيف التهييز في صعكبة يجد 2
 هتكسطة 73% 1.29 3.666 .إدراكي حركي بصرم تآزر إحداث في صعكبة يجد 5
 رككب أك الهبلبس، ارتداء هثؿ هٍارات أداء في صعكبة يجد 14

 .الدراجة

 هتكسطة %72 1.242 3.600
 هتكسطة 72% 1.055 3.600 السطر عمى كالكتابة األدكات، هسؾ في صعكبة يجد 3
 هتكسطة 69% 1.125 3.466 .الرياضية كاألىشطة كالتمكيف الرسـ هٍارات في صعكبة يجد 15
 كاستخداـ الحذاء ربط هثؿ الحركي التحكـ في صعكبة يجد 20

 .األدكات

 هتكسطة %68 1.298 3.400
 هتكسطة 66% 1.345 3.333 .الكتابة عىد عصبية حركات عىً تصدر 4

 هرتفعة 75% 9140. 3.793 الدرجة الكمية
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(، 9142.هعيارم )( كاىحراؼ 3.793الدرجة الكمية ) صعكبات اإلدراؾ الحركي عمى( أف هتكسطات 5يتضح هف الجدكؿ)
ي ذات درجة ه  الٍادفة، غير األىشطة يهارس" كالتي تىص:  ،(58( ٌك لمفقرة رقـ )4.2أف أعمى هتكسط حسابي )ك ، رتفعةٌك

ك لمفقرة رقـ )4.133كيميً الهتكسط الحسابي ) "،عىٍا التكقؼ في صعكبة كيجد  الكتابة أهاكف يفقد" ( كالتي تىص7( ٌك

ك لمفقرة رقـ )4.066كيميً الهتكسط الحسابي ) "،األشكاؿ كرسـ الحسابية كالعهميات كالقراءة  يجد" ( كالتي تىص56( ٌك

ي "،األدكات استخداـ هثؿ الدقيقة الهٍارات أداء في صعكبة ( ٌك 3.333كأف أدىى هتكسط حسابي ) ،ذات درجة هرتفعة ٌك
ك لمفقرة رقـ )3.333كالهتكسط الحسابي )، الكتابة عىد عصبية حركات عىً تصدر" تىص يكالت، (4رقـ ) ة لمفقر  ( 12( ٌك

ك لمفقرة رقـ )3.4كالهتكسط الحسابي ) "،كاستخداـ الحذاء ربط هثؿ الحركي التحكـ في صعكبة يجد "كالتي تىص ( 55( ٌك
ي الرياضية كاألىشطة كالتمكيف الرسـ هٍارات في صعكبة يجد"  كالتي تىص سطات تـ حساب الهتك ك هتكسطة,  ذات درجة"، ٌك
 .( يكضح ذلؾ 6، كالجدكؿ )ان ، كترتيبٍا تىازليالتذكرصعكبات  الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات كاالىحرافاتالحسابية 

 .هرتبة تىازليان  صعكبات الذاكرة الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالىسبة الهئكية لفقرات :(6الجدكؿ)

رقم 

 الفقرة

 الهتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 الهعياري

 النسبة

 الهئوية

 الدرجة
 هرتفعة 93% 6170. 4.666 .الضرب جدكؿ تذكر أك الشٍكر ترتيب تذكر في صعكبة يجد 81
 هرتفعة 93% 6170. 4.666 .القصائد أك الىصكص تذكر في صعكبات يجد 17
عادة تعمهً سبؽ بها االحتفاظ يجد صعكبة في 20  استخداهً كا 

 .تكظيفً

 هرتفعة %92 8280. 4.600
 هرتفعة 90% 8330. 4.533 .قكاىيفلا أك حقائؽال حفظ في يجد صعكبة 91
 هرتفعة 88% 9100. 4.400 .الهشكؿ لمهكقؼ الهىاسبة لحمكؿا تذكر جد صعكبة في ي 16
 هرتفعة 88% 9100. 4.400 .الهٍارات أك الهعمكهات ترتيب أك تتابع حفظ في صعكبة يجد 51
 هرتفعة 88% 9100. 4.400 .كاليكهية الحياتية الهكاقؼ أك األحداث تذكر في صعكبات يجد 14
 هرتفعة 84% 7740. 4.200 .يقرأ أك يسهع ها تذكر في صعكبة يجد 4
 هرتفعة 82% 7430. 4.133 .كاسترجاعٍا كاألشكاؿ الهعمكهات حفظ في صعكبة يجد 6
 هرتفعة 82% 0.833 4.133 بكـ كبير هف الهعمكهات. االحتفاظيجد  صعكبة في   3
 هرتفعة 81% 1.387 4.066 .الدراسية التلحاا لهعظـ األكاديهي التحصيؿ في صعكبات يجد 7
 هرتفعة 80% 1.195 4.000 .هدرسية كاجبات هف هىً يطمب ها تذكر في صعكبة يجد 13
 لهدة يسهعٍا أك يشاٌدٌا التي التعميهات حفظ يجد صعكبة في 12

 .كجيزة

 هرتفعة %80 1.000 4.000
 هرتفعة 78% 8830. 3.933 .كجيزة فترات خبلؿ يسهعً أك يشاٌدي ها تذكر في صعكبة يجد 5
 هرتفعة 78% 1.334 3.933 .المفظية الهعمكهات جد صعكبة في تذكري 2
 هرتفعة 77% 1.302 3.866 .كالقكاعد كالهعمكهات كاألعداد األرقاـ استرجاع في صعكبة يجد 11
 هرتفعة 76% 1.264 3.800 .كاألهاكف الرسـك تذكر أك استرجاع في صعكبة يجد 10
 هرتفعة 76% 1.264 3.800 .ذٌىينا كهعالجتٍا بالهعمكهات االحتفاظ في صعكبة يجد 9
 هرتفعة 76% 1.264 3.800 .يقرأ أك يسهع ها استرجاع أك تذكر في صعكبة يجد 8
 هرتفعة 74% 1.334 3.733 .كالكمهات الحركؼ أشكاؿ كتذكر حفظ في صعكبة يجد 1

 الدرجة الكمية

 

 الدرجة الكمية

ةهرتفع %83 8690. 4.153  
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( كاىحراؼ هعيارم 4.153الدرجة الكمية ) صعكبات الذاكرة عمى  ( أف هتكسطات6تضح هف الجدكؿ)ي
ي ذات درجة ه8692.)  ،(18رقـ ) ات( ٌك لمفقر 4.666أف أعمى هتكسط حسابي )ك ، رتفعة(، ٌك
 يجد " "،الضرب جدكؿ تذكر أك الشٍكر ترتيب تذكر في صعكبة دتىص: "يج بلتيال (20) ،(17)

 تعمهً سبؽ بها االحتفاظ في جد صعكبةي"  "، األكاديهية القصائد أك الىصكص تذكر في صعكبات

عادة ي "، تكظيفً أك استخداهً كا   ة ( ٌك لمفقر 3.733كأف أدىى هتكسط حسابي ) ،ذات درجة هرتفعة ٌك
كالهتكسط الحسابي  "، كالكمهات الحركؼ أشكاؿ كتذكر حفظ في صعكبة يجد" تىص يكالت، (5رقـ )

ك 3.8)  يقرأ أك يسهع ها استرجاع أك تذكر في صعكبة يجداف" تىص افمتل( كا9) ،(8رقـ ) لمفقرتيف( ٌك
ي   "،ذٌىينا كهعالجتٍا بالهعمكهات االحتفاظ في صعكبة يجد"  "،  هرتفعة. ذات درجةٌك

 هف ذكم صعكبات التعمـالطمبة الهراد تحسيىٍا لدل  القراءة كالكتابة هستكل األداء في هٍارات*
  األساسي في الصؼ الثالثئية الىها

هف طمبة الصؼ الثالث  الهعيارية الستجابات كاالىحرافاتتـ حساب الهتكسطات الحسابية حيث  
 ( يكضح ذلؾ. 7كالجدكؿ )االختبار التحصيمي القبمي، عمى صعكبات التعمـ  ذكم

هرتبة التعمـ  صعكبات هف ذكمالثالث  لدل طمبة القراءة كالكتابة درجة هٍارات :(7لجدكؿ)ا
 حسب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية. تصاعديان 

رقم 

 الفقرة

 الهتوسط الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 الهعياري

 النسبة

 الهئوية

 الدرجة
 هىخفضة 35% 0 1.75 يككف الجهمة بالتركيب الهىاسب  7
 هىخفضة 35% 0 1.75 فٍـ كاستيعاب  8
 هىخفضة 35% 0 1.75 هضاد  9

 هىخفضة 35% 0.00 1.75 هرادؼ  10
 هىخفضة 35% 0.00 1.75 يهيز بيف الٍاء الهغمقة كحرؼ التاء  12
 هىخفضة 35% 0.000 1.75 يضع عىكاف هىاسب  11
 هىخفضة 35% 0.00 1.75 قهرية      يصىؼ الكمهات الشهسية كال  13
 هىخفضة 35% 0.000 1.75 يعبر عف الصكرة           14
 هىخفضة 35% 0.000 1.75 يرتب كمهات الجهمة  15
 هىخفضة 35% 0.000 1.75 االسـ الهكصكؿ  19
 هىخفضة 43% 0.879 2.183 شارةاسـ اإل 17
 هىخفضة 43% 0.879 2.183 هبلءإلا 22
 هىخفضة 48% 1.035 2.40 يرتب ليككف فقرة  16
 هىخفضة 48% 1.035 2.40 داة االستفٍاـأ 20
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 هىخفضة 48% 1.035 2.40 الفعؿ الهضارع 21
 هىخفضة 48% 1.0350 2.40 حركؼ الجر 18
 هتكسطة 56% 0.320 2.833 الخط 23
 هرتفعة 65% 1.290 3.266 يككف كمهة هف هجهكعة حركؼ 6
 هرتفعة 74% 1.267 3.70 يكهؿ الكمهة بشكؿ الحرؼ الهىاسب 4
 هرتفعة 78% 1.219 3.916 يهيز الكمهة الهسهكعة  3
 هرتفعة 82% 1.144 4.133 يحمؿ الكمهة إلى حركفٍا  5
 هرتفعة 91% 0.879 4.566 يهيز الهقطع  الهسهكع  2
 هرتفعة 95% 0.645 4.783 يهيز الحرؼ الهسهكع  1

 هنخفضة  51% 380. 2.55 الدرجة الكمية
 

الدرجة   عمى تحسيىٍادرجة هٍارات القراءة كالكتابة الهراد  أف هتكسطات (8يتضح هف الجدكؿ) 
ي ذات درجة ه380.كاىحراؼ هعيارم )، (2.55الكمية ) هتكسط حسابي  دىىكأف أ ،ىخفضة(، ٌك

يككف الجهمة  كالتي تىص " (،7،8،9،10،12،11،13،14،14،19( ٌك لمفقرات رقـ )1.75)
يضع ، يهيز بيف الٍاء الهغمقة كحرؼ التاء، هرادؼ ، هضاد فٍـ كاستيعاب، بالتركيب الهىاسب،

السـ ا ،يرتب كمهات الجهمة، يعبر عف الصكرة، يصىؼ الكمهات الشهسية كالقهرية، عىكاف هىاسب
 "، "شارةإلاسـ ا اف "تىصكالمتاف  (22(، )17) لمفقرتيف(  2.183، كالهتكسط الحسابي )الهكصكؿ

اسـ ليككف  " تىصكالتي  (18) ،(21(،)20(، )16)( لمفقرات 2.4"، كالهتكسط الحسابي )هبلءاإل
 "حركؼ الجر" " الفعؿ الهضارع " داة االستفٍاـ" أفقرة يرتب 
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 الخطة الفردية لمطالب )ز(  :(56)رقـ  همحؽ 

 الخطة التربكية الفردية

 القراءة كالكتابة هٍارتي

 األساسي الثالث الصؼ:اسـ الطالب : )ز(                                                       

 ـ1257-1256السىة الدراسية:  ـ1229-9-55تاريخ الهيبلد:

 ـ1256-9-17تاريخ بدء الخطة:

 (ـ1257-1256)الفصؿ الدراسي: الفصؿ الدراسي االكؿ هف العاـ 

 (ـ1256- 55-32)الخطة التربكية الفردية: إلىٍاءالتاريخ الهتكقع 

 هدرسة ذككر الفكار األساسية رالفردية: هختبهكاف تىفيذ الخط التربكية 

 اعداد الهعمهة : آيات شكابكي
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 نقاط القوة والضعف لدى الطالب)ز(

 نقاط الضعف القوةنقاط  

 حركؼ الهد الثبلث )ا _ك _ م(.قراءة ضعؼ في  يستطيع أحياىا قراءة الحركؼ الٍجائية هفردة  .4

 ضعؼ في التهييز بيف الحركؼ الهتشابٍة ىطقان كالهختمفة رسهان. يىتبً عىدها تشدي الهثيرات  .3

 التهييز بيف الحركؼ الهتشابٍة رسهان كهختمفة ىطقان.ضعؼ في  لديً القدرة عمى استقباؿ كفٍـ المغة الهسهكعة  الى حد ها  .2

 قراءة الحركؼ الٍجائية بالحركات الطكيمة.ضعؼ في  لديً القدرة عمى التكاصؿ هع االخريف  .4

 قراءة الكمهات الهككىة هف هقاطع هف الحركؼ .ضعؼ في  يحب الهشاركة في األىشطة الصفية  .1

 حركؼ فيكثر. ةضعؼ في قراءة الكمهات الهككىة هف ثبلث كالهٍهاتيتعمـ بتسمسؿ كترتيب الهعمكهات   .6

 كالبلـ القهرية .التهييز بيف البلـ الشهسية ضعؼ في    .7

 ضعؼ في التهييز بيف الٍاء الهغمقة كالتاء الهربكطة كالتاء الهفتكحة.   .8

 ضعؼ في القكاعد المغكية كاإلهبلئية.   .9
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 الرقـ الٍدؼ بعيد الهدل عدد الحصص

 -5 قراءة حركؼ الهد الثبلث)أ_ك_م( بشكؿ صحيح حصص3

 -1 قراءة الحركؼ الٍجائية الهتشابٍة ىطقان كهختمفة رسهان  حصص5

 -3 تابة الحركؼ الٍجائية الهتشابٍة ىطقان كهختمفة رسهان ك حصص5
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 حصة 46هجهكع الحصص:                                                                                    لخطة التعميهية الفرديةا( 42همحق رقم ) 

 الهالحظات الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أف يقرأ الطالب )ز( حرؼ الهد ) آ ( 
بشكؿ صحيح كمهات هعطاي لً  في 

                .% 011بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 

التعريفي: كاف المقاء األكؿ لتىفيذ البرىاهج, حيث كاىت الباحثة قد التقت المقاء 
كتىفيذ االختبار التحصيمي اجتهعت  ,بة عدة هرات أثىاء عهمية التشخيصبالطم

أجؿ تكضيح اليات  أكثر هف هرة هع الهعمـ الذم سيقـك بتطبيؽ البرىاهج هف
ريقة جمكس الطمبة أثىاء ا, كطكالتيكد هف كفاية األجٍزة كسبلهتٍ ,تىفيذ البرىاهج

 كفي ٌذا المقاء بدا الهكاف هىظها كىظيفا خاليا هف الهشتتات هىاسبان التطبيؽ 
هعتدؿ الكزف غزا  ,لعدد طمبة العيىة, أها الهعمـ  فكاف حىطي المكف طكيبلن 

رأسً بعض الشيب , كظٍر عمى كجٍة بعض التجاعيد, كعىد دخكلً  لمقاعة 
كسيلٍـ  با بالطمبة , قريبا هىٍـ حيث صافحٍـ جهيعان بشكشا هرح دخؿ هبتسهان 

 حكالٍـ .عف أ
قاهت الباحثة بالجمكس هع الطمبة كالتعرؼ اليٍـ كالتحدث هعٍـ عف أٌهية  

, كعرضت عميٍـ البرىاهج التفاعمي بصكرة الجذابة الكتابة لئلىسافالقراءة ك 
ـ بها شاٌكالهشكقة, حيث أبدا الطمبة فرحٍـ الشديد ك   عميٍـ دكي كعرضاىبٍاٌر

الفيديك الترحيبي, كتبادلت هعٍـ أطراؼ الحديث, بعد ذلؾ بدأ الهعمـ بالحصة 
 األكلى.

 الحصة األكلى:
 تيكد الهعمـ هف سبلهة األجٍزة قبؿ البدء في الدرس.التٍيئة: ي
ف بتعمـ جديد كأىٍـ ىً بعد اىتٍاء كؿ حصة سكؼ يخرجك خبار الطمبة أإيقـك ب

ف الطمبة , حيث يطمب الهعمـ هكالتفاعؿ هع البرىاهج كف بالتعمـسكؼ يستهتع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تتـ عهمية التقكيـ  

هف خبلؿ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 دقائؽ
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 الهالحظات الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية

 كيتبع التعميهات أف يىظركا كؿ الى جٍازي 
قصة قصيرة تشهؿ  التهٍيد: يبدأ الهعمـ الحصة  بحيث يعرض عمى البرىاهج

ثـ يقكؿ  لؼ كيطمب هف الطالب أف يستهع لمقصة جيدان كمهات بٍا هد األ
س في البرىاهج أهاـ الدر عرض عىكاف لدرس اليـك هد األلؼ يالهعمـ أف عىكاف ا

 الطالب.
هد األلؼ ٌك هد ساكف ييتي  :بلؿ البرىاهجخالقاعدة اةتية هف عرض الهعمـ ي

بهقدار كسط أك آخر الكمهة، يسبؽ بحرؼ هضبكط بحركة الفتح، كيهد 
 .حركتيف

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر إلى الجٍاز أهاهً ثـ يعرض الهعمـ لمطالب 
ؼ هثاؿ: تفاحة _باب _ خالد _كتاب هع البرىاهج كمهات تحتكم هد باأللي ف

يعيد الطالب قراءة الكمهات خمؼ صكرة لكؿ كمهة، يقرأ البرىاهج الكمهات ك 
 برىاهج حتى يتقف قراءة حرؼ الهد.ال

يىٍي الهعمـ الحصة بعرض كمهات هفردة بٍا هد باأللؼ كيقرأٌا الطالب بشكؿ 
 برىاهجصحيح, كذلؾ هف خبلؿ ال

 

 البرىاهج
حيث يعطي 
إضاءة كعبارة 

تشجيعية في حاؿ 
اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ اإلجابة 
الخاطئة فيطمب 

هف الطالب 
الهحاكلة هرة 

 أخرل   

 
 

36 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
2 

 دقائؽ
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

أف يقرأ الطالب )ز(حرؼ الهد 
 كمهات هعطاي لً  )ك ( في 

بشكؿ صحيح بىسبة إتقاف ال 
                .% 100تقؿ عف 

لبرىاهج ا
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثاىية:
التهٍيد: يشغؿ الهعمـ األجٍزة لمتيكد هف سبلهتٍا يسيؿ 
الطالب ٌؿ استهتع بالحصة السابقة كيخبري أىً سكؼ 

كلكف قبؿ  ،كيتعمـ شيئا جديد ا في ٌذي الحصةيستهتع 
البدء بالتعمـ الجديد سكؼ يراجع هعً ها تعمهً في 
مهات الحصة السابقة يطمب الهعمـ هف الطالب ذكر ك

 عمى الطالب. يثىي الهعمـبٍا هد باأللؼ، 
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر الى الجٍاز 

يعرض عمى بحيث كيتبع األكاهر يبدأ الهعمـ الحصة 
 البرىاهج 

ٍا هد بالكاك، يطمب الهعمـ هف قصة قصيرة تشهؿ كمهات
الطالب أف يستىتج عىكاف الدرس ثـ يكتب الهعمـ عىكاف 

 الدرس.
هد اةتية هف خبلؿ البرىاهج:يعرض الهعمـ الكمهات 

الكاك ٌك هد ساكف ييتي كسط أك آخر الكمهة، يسبؽ 
 الضـ، ك يهد بهقدار حركتيف بحركةبحرؼ هضبكط 

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر إلى الجٍاز أهاهً 
ثـ يعرض الهعمـ لمطالب هف خبلؿ البرىاهج كمهات 

تكت، صكؼ، صكرة، يقكد،  هثاؿ: تحتكم هد بالكاك

تتـ عهمية  
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل  

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ التيكد هف هد الطالب 
 لمحرؼ هقدار حركتيف 



175 
 

التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

يعيد هع صكرة لكؿ كمهة، يقرأ البرىاهج الكمهات ك  بكهة
برىاهج حتى يتقف قراءة الطالب قراءة الكمهات خمؼ ال

 حرؼ الهد.
يىٍي الهعمـ الحصة بعرض كمهات هفردة هف خبلؿ 
البرىاهج بحيث تحتكم عمى هد بالكاك كيقرأٌا الطالب 
بشكؿ صحيح, حيث بدا عمى الطالب الفرح كالسركر 

 ر هع البرىاهج.كالتفاعؿ الكبي

 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( حرؼ الهد 
 كمهات هعطاي لً  )ػي( في 

بشكؿ صحيح بىسبة إتقاف ال 
                .% 100تقؿ عف 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 

 الحصة الثالثة: 
التٍيئة: يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي كيسيؿ 

بالحصة السابقة كيخبري أىً سكؼ الطالب ٌؿ استهتع 
كلكف قبؿ البدء  ،تهتع كيتعمـ تعمـ جديد ٌذي الحصةيس

بالتعمـ الجديد سكؼ يراجع هعً ها تعمهً في الحصة 
السابقة يطمب الهعمـ هف الطالب ذكر كمهات بٍا هد 

 .بالكاك
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر الى الجٍاز 

 ـ الحصة بعرض كيتبع األكاهر يبدأ الهعم
بٍا هد  قصة قصيرة هف خبلؿ البرىاهج تشهؿ كمهات

بالياء. يطمب الهعمـ هف الطالب أف يستىتج عىكاف 
 الدرس ثـ يكتب الهعمـ عىكاف الدرس.

تتـ عهمية  
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 

ءة كعبارة اضا
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف  
 لمتيكد هف اتقاىً التعمـ

 
)ز(يرسـ حركؼ الطالب 

الهد بطريقة صحيحة 
 هسبقان 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

هد  : القاعدة اةتية هف خبلؿ البرىاـ يعرض الهعمـ
الياء ٌك هد ساكف ييتي كسط أك آخر الكمهة، يسبؽ 

 بحرؼ هضبكط 
 .الكسر، ك يهد بهقدار حركتيفبحركة 

إلى الجٍاز أهاهً يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر 
لمطالب في البرىاهج كمهات تحتكم  ثـ يعرض الهعمـ

هع  حديد، ريشة، سرير، سفيىة، حديقة هثاؿ: هد بالياء
يعيد الطالب صكرة لكؿ كمهة، يقرأ البرىاهج الكمهات ك 
قراءة حرؼ  قراءة الكمهات خمؼ البرىاهج حتى يتقف

 الهد.
كمهات هفردة بٍا هد يىٍي الهعمـ الحصة: بعرض 

بالياء كيقرأٌا الطالب بشكؿ صحيح, تككف هرفقة 
بصكر جذابة , تساعد عمى جذب اىتباي الطالب , حيث 
يتفاعؿ هعٍا بشكؿ كبير كيبدك عمية الراحة كالتركيز 

 كالٍدكء

الطالب 
الهحاكلة هرة 

 أخرل  

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا 
)ت_د( هىفردة دكف الخمط بيىٍا 
كقراءتٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

 
البرىاهج 
التفاعمي 

 الحصة الرابعة: 
التٍيئة : يرحب الهعمـ بالطالب كيثىي عمى جٍكدي 

السابقة في تعمـ حركؼ الهد كأىً اذا استهر في جٍدي 

ة تتـ عهمي
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج

 دقيقة7
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف هع 
الطالب لمتيكد هف اتقاىً 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

ٌذا سكؼ يصؿ لهراحؿ هتقدهة كيجتاز االختبار  الهحكسب %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
كبالتعمـ الجديد  ان بتفكؽ كسكؼ يستهتع بالحصة كثير 

ز بيف كيخبر الهعمـ الطالب اىً سكؼ يتعمـ اليـك التهيي
كلكف قبؿ البدء بالتعمـ  . قان الحركؼ الهتشابٍة ىط

الجديد سكؼ يراجع هعً ها تعمهً في الحصة السابقة 
يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز كيشاٌد 

الكمهات الهعركضة أهاهً كيذكر ىكع الهد في كؿ كمهة 
 كيقرأي.

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  
 ىشيد الحركؼ

الطالب في البرىاهج الحركؼ الهراد  يعرض الهعمـ عمى
تعمهٍا في ٌذي الحصة كيقرأ البرىاهج ٌذي الحركؼ كؿ 
 حرؼ عمى حدا بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر

 ،لب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركاتيعيد الطاك 
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
هرات بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة 

حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 
لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 

في ىٍاية  بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت حتى يتقىً

حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 
الصحيحة أها 

في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

بىسبة ىجاح  
95 % 

 التعمـ

أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا 
)ت_د( بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 

95 .% 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

الحصة : يعرض الهعمـ بكاسطة  البرىاهج عمى 
الطالب الحرفيف كعمى الطالب أف يقرأ كؿ حرؼ 

 .بالحركات الثبلث كيكتبً
أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 

الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا 
س ( هىفردة دكف الخمط  -)ث

بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث 
   بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 

100 . % 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الخاهسة: 
التٍيئة: يتيكد الهعمـ هف سبلهة األجٍزة كهدل هبلئهة 

البيئة التعميهية يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف 
شعكري كهدل استهتاعً بالتعمـ عف طريؽ البرىاهج 

كلكف قبؿ  جديدان سكؼ يتعمـ شيئا ن كيخبري أىً كؿ يـك 
ذلؾ عميً أف يىظر الى الجٍاز كيىطؽ حرؼ )ت_ د( 

 بشكؿ صحيح .
د: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍي

 ىشيد الحركؼ
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذي الحركؼ كؿ 

حرؼ عمى حدا بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر 
 ،لب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركاتكيعيد الطا

الطالب تتبع الىهكذج الهخطط يطمب الهعمـ هف 
بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات 
حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 

 
تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

7 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 

 دقيقة32 
 
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
 بىسبة ىجاح

95 % 

تـ التيكد هف اخراج 
الطالب لمحرؼ هف 

هخرجً كىطقً بطريقة 
 صحيحة

أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ  
الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا 

س ( بىسبة إتقاف ال تقؿ  -)ث
 % . 100عف 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 
 في ىفس الكقت حتى يتقىً بالمهس ىاطقان 

في ىٍاية الحصة : يعرض الهعمـ عمى الطالب  
هج  الحرفيف كعميً أف يقرأ كؿ حرؼ باستخداـ البرىا

 بالحركات الثبلث كيكتبً.

 
 
6 

 دقائؽ
 
 
 

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
 الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا

ظ ( هىفردة دكف الخمط –)ذ
بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث 

بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
100%  

 
البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة السادسة: 
السابقة في التٍيئة: يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي 

كأىً اذا استهر في جٍدي ٌذا سكؼ تعمـ الحركؼ 
بتفكؽ كسكؼ يصؿ لهراحؿ هتقدهة كيجتاز االختبار 
كلكف قبؿ البدء   يستهتع بالحصة كثيرا كبالتعمـ الجديد.

بالتعمـ الجديد سكؼ يراجع هعً ها تعمهً في الحصة 
السابقة يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز كيقرأ 

 الحركؼ التي يشاٌدٌا قراءة صحيحة
يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  ىشيد 

 الحركؼ
يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد العرض :

تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذي الحركؼ كؿ 

عهمية  تتـ
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح  

90% 

تـ التيكد هف اخراج 
لمحرؼ هف الطالب 

هخرجً كىطقً بطريقة 
أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ  صحيحة

 الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا
ظ ( بىسبة إتقاف ال تقؿ  –) ذ
 % 100عف 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

حرؼ عمى حدا بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر 
، لحركاتكيعيد الطالب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً با

هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط يطمب الهعمـ 
ر ذلؾ عدة كيكر بالحرؼ في ىفس الكقت  بالمهس ىاطقان 

هرات حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 
الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث 

 في ىفس الكقت حتى يتقىً كيكتبً بالمهس ىاطقان 
في ىٍاية الحصة : يعرض الهعمـ عمى الطالب 

بكاسطة البرىاهج  الحرفيف كعميً أف يقرأ كؿ حرؼ 
 .ًبالحركات الثبلث كيكتب

الطالب 
الهحاكلة هرة 

 أخرل 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا  

ص( هىفردة دكف الخمط –) س 
بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث  

 100بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
 % 

 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 

 الحصة السابعة: 
التٍيئة: يتفقد الهعمـ األجٍزة كهدل هبلئهة البيئة 

مـ بالطالب كيسيلً عف شعكري التعميهية يرحب الهع
كهدل استهتاعً بالتعمـ عف طريؽ البرىاهج كيخبري أىً 

اليـك كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف  جديدان  سكؼ يتعمـ شيئان 
يىظر الى الجٍاز كيىطؽ الحركؼ التي يشاٌدٌا بشكؿ 

 صحيح .
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  

 ىشيد الحركؼ

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 

32 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

تـ السير هع الطالب 
بتسمسؿ كتيف يساعد في 
 عهمية إتقاف الهٍارات.

أف يكتب  الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية  الهتشابٍة 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

ص( بىسبة إتقاف –لفظا) س 
 %  100ال تقؿ عف 

 

الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد  العرض :يعرض
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد
كيعيد الطالب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركات 
،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
ات بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هر 

حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 
لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 

 في ىفس الكقت حتى يتقىً بالمهس ىاطقان 
بكاسطة  في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب 

أف يقرأ كؿ حرؼ بالحركات البرىاهج الحرفيف كعميً 
 .الثبلث كيكتبً

اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل  

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا) 
ؽ_ ؾ  ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا   كقراءتٍا بالحركات 
الثبلث  بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 .% 100عف 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثاهىة: 
التٍيئة : يرحب الهعمـ بالطالب كيشكري عمى جٍكدي 

ؼ  كأىً اذا استهر في جٍدي السابقة في تعمـ الحرك 
ٌذا سكؼ يصؿ لهراحؿ هتقدهة كيجتاز االختبار 

كبالتعمـ الجديد.  بتفكؽ كسكؼ يستهتع بالحصة كثيران 
كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ يراجع هعٍـ ها 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 

7 
 دقائؽ

 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف 
 يساعد في عهمية التعمـ
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 
 

أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظا) 
ؽ_ ؾ ( بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 %100عف 

تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ هف الطالب أف 
 يىظر لمجٍاز كيقرأ الحركؼ التي يشاٌدٌا قراءة

 صحيحة.
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  

 ىشيد الحركؼ
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذي الحركؼ كؿ 

حرؼ عمى حدا بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر 
كيعيد الطالب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركات 

طمب الهعمـ  هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط ،ي
في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  بالمهس ىاطقان 

حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 
لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 

 في ىفس الكقت حتى يتقىً بالمهس ىاطقان 
الهعمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة : يعرض 

بكاسطة البرىاهج الحرفيف كعمى الطالب أف يقرأ كؿ 
 حرؼ بالحركات الثبلث كيكتبً

حاؿ اإلجابة 
الصحيحة, أها 

في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 32 

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة 

البرىاهج 
التفاعمي 

 الحصة التاسعة: 
التٍيئة: يتفقد الهعمـ األجٍزة كهدل هبلئهة البيئة 

تتـ عهمية 
هف  التقكيـ

 دقائؽ7
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

ؿ( هىفردة دكف الخمط  –لفظا)ر
بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث 

    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
100% 

 الهحكسب
 

بالطالب كيسيلً عف شعكري التعميهية يرحب الهعمهة 
مـ عف طريؽ البرىاهج كيخبري اىً كهدل استهتاعً بالتع

اليـك كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف  جديدان  سكؼ يتعمـ شيئان 
بشكؿ الجٍاز كيىطؽ الحركؼ التي أهاهً يىظر الى 
 صحيح .

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  
 ىشيد الحركؼ

الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد العرض :يعرض 
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد
كيعيد الطالب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركات 
،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

ات في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هر  بالمهس ىاطقان 
حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 
لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 

 في ىفس الكقت حتى يتقىً بالمهس ىاطقان 
الهعمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة : يعرض 

بكاسطة البرىاهج الحرفيف كعميً أف يقرأ كؿ حرؼ 
 بالحركات الثبلث كيكتبً

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 دقيقة6
 
 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

 في عهمية التعمـ يساعد

األحرؼ الٍجائية  أف يكتب
ؿ(  –)رالتالية الهتشابٍة لفظان 

    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
100 %  
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

لطالب)ز( األحرؼ أف يقرأ ا
 الهتشابٍة لفظان  التيةالٍجائية ا

) ؼ_ث ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث 

    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
100  . % 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة العاشرة: 
التٍيئة :يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي السابقة في 
تعمـ الحركؼ  كأىً اذا استهر في جٍدي ٌذا سكؼ 
 يصؿ لهراحؿ هتقدهة كسكؼ يستهتع بالحصة كثيران 

كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ  كبالتعمـ الجديد. 
تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ يراجع هعً ها 

هف الطالب أف يىظر لمجٍاز كيقرأ الحركؼ التي 
 يشاٌدٌا قراءة صحيحة

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  
 ىشيد الحركؼ

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يؼ عمى حدحر 
كيعيد الطالب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركات 
،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  بالمهس ىاطقان 
حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 

ثبلث كيكتبً لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات ال
 في ىفس الكقت حتى يتقىً بالمهس ىاطقان 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
       

 دقيقة32
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف 
 يساعد في عهمية التعمـ

أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ 
 الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظان 

ؼ_ث ( بىسبة إتقاف ال تقؿ ) 
 % 100عف 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

هعمـ عمى الطالب بكاسطة ال في ىٍاية الحصة: يعرض
الحرفيف كعميً أف يقرأ كؿ حرؼ بالحركات  البرىاهج

 الثبلث كيكتبً
أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 

 الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظان 
)ض_ظ( هىفردة دكف الخمط 

بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث 
    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف

100 . % 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الحادية عشرة: 
هف سبلهة األجٍزة كهدل هبلئهة التٍيئة: يتيكد الهعمـ 

البيئة التعميهية يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف 
شعكري كهدل استهتاعً بالتعمـ عف طريؽ البرىاهج 

كيخبري أىً سكؼ يتعمـ شيئا جديدا اليـك كلكف قبؿ ذلؾ 
عميً أف يىظر الى الجٍاز كيىطؽ الحركؼ التي أهاهً 

 بشكؿ صحيح .
الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ هف 

 ىشيد الحركؼ
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذي الحركؼ كؿ 

حرؼ عمى حدا بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر 
 ،لب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركاتكيعيد الطا

يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات 
حتى يتقف الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 

 
تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

 
تـ التيكد هف اخراج 
الطالب لمحرؼ هف 

هخرجً كىطقً بطريقة 
أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ  صحيحة

 الٍجائية التالية الهتشابٍة لفظان 
) ض_ظ ( بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 %. 100عف 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 
 في ىفس الكقت حتى يتقىً بالمهس ىاطقان 

الهعمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة : يعرض 
كاسطة البرىاهج  الحرفيف كعميً أف يقرأ كؿ حرؼ ب

 .بالحركات الثبلث كيكتبً

 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب )ز( األحرؼ 
 الهتشابٍة لفظان الٍجائية التالية 

) ط_ت( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا كقراءتٍا بالحركات الثبلث 

    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
100. % 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثاىية عشرة: 
التٍيئة : يستقبؿ الهعمـ الطالب كيرحب بً كيسيلً اذا 
كاف يشعر بالسعادة عىد القدـك لمتعمـ بالبرىاهج كيشكري 

مى جٍكدي كيخبري أىً سكؼ يىٍي اليـك تعمـ الحركؼ ع
كاىً سكؼ يتعمـ تعمـ جديد اليـك كلكف  الهتشابٍة ىطقان 

لحركؼ قبؿ ذلؾ عميً أف يىظر الى الجٍاز كيىطؽ ا
 التي أهاهً بشكؿ صحيح.

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج 
 ىشيد الحركؼ

الطالب الحركؼ الهراد يعرض الهعمـ عمى  :العرض
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد
كيعيد الطالب ىطؽ الحرؼ حتى يتقىً بالحركات 
،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 
 ىاهجخبلؿ البر 

حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

التيكد هف أف الطالب 
يخرج الحركؼ هف 

هخارجٍا الصحيحة أثىاء 
 الىطؽ.

 
 

احتاج الطالب إلى حصة 
إضافية حتى يتهكف هف 
 اتقاف الهٍارات الهطمكبة.

 أف يكتب الطالب
)ز(األحرؼ الٍجائية التالية 

) ط_ت (  الهتشابٍة لفظان 
      بىسبة إتقاف ال تقؿ عف

100 . % 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  ان بالمهس ىاطق
الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات  حتى يتقف

لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي بالحركات الثبلث كيكتبً 
 بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت حتى يتقىً

في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب بكاسطة 
البرىاهج الحرفيف كعميً أف يقرأ كؿ حرؼ بالحركات 

 الثبلث كيكتبً

  أخرل .
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
) ب_ت_ث_ف( هىفردة دكف 
الخمط بيىٍا بالحركات الثبلث 

   بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
100  .% 

 
أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
) ب_ت_ث_ف( هىفردة دكف 
الخمط بيىٍا  بالحركات الثبلث 

     إتقاف ال تقؿ عف بىسبة

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 

 الحصة الثالثة عشرة: 
التٍيئة: يتفقد الهعمـ األجٍزة كهدل هبلئهة البيئة 
التعميهية يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف شعكري 

مـ عف طريؽ البرىاهج كيخبري اىً كهدل استهتاعً بالتع
سكؼ يتعمـ ي أىً اليـك كيخبر  جديدان  سكؼ يتعمـ شيئان 

كسكؼ يستطيع بعد  اليـك الحركؼ الهتشابٍة رسهان 
االىتٍاء هف الدرس التهييز بيىٍا بكؿ سٍكلة كلكف قبؿ 

التعمـ السابؽ ذلؾ عميً أف يجيب عف أسئمة تتعمؽ ب
لى الجٍاز كيكتب الحركؼ التي إيطمب هىً اف يىظر 

 أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح .
هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ

 ىشيد الحركؼ

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 

7 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح .
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

100.% 
 
 

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد
،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

رر ذلؾ عدة هرات في ىفس الكقت كيك بالمهس ىاطقان 
حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 
في  ان الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطق
كذا هع باقي  ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً ٌك

 الحركؼ حتى يتقىٍا جهيعان.
يعرض الهعمـ عمى الطالب بكاسطة  في ىٍاية الحصة:

ب كؿ حرؼ البرىاهج الحركؼ كعمى الطالب أف يكت
 بالحركات كقراءتً في ىفس الكقت

الطالب 
الهحاكلة هرة 

 أخرل   

 دقيقة32
 
 
 
 
 
 
 
6 

 دقائؽ
 
 

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
 الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 

) ج_ح_خ ( هىفردة دكف 
الخمط بيىٍا بالحركات الثبلث 

    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
100 .% 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الرابعة عشرة: 
التٍيئة : يستقبؿ الهعمـ الطالب كيرحب بً كيسيلً اذا 

عمـ بالبرىاهج كيشكري كاف يشعر بالسعادة عىد القدـك لمت
اليـك ا ن جديد كيخبري أىً سكؼ يتعمـ شيئان عمى جٍكدي 

كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يىظر الى الجٍاز كيكتب 
 الحركؼ التي أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح .

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 

ءة كعبارة اضا
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

7 
 دقائؽ

 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 
أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ 

 الهتشابٍة رسهان الٍجائية التالية 
) ج_ح_خ ( هىفردة دكف 

الخمط بيىٍا  بالحركات  الثبلث 
   بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 

100 .% 
 
 
 
 
 

 ىشيد الحركؼ
الهراد العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ 

ي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذ
بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد

،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  بالمهس ىاطقان 

حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 
في  ان اىي يكتبً بالمهس ىاطقالخطكات لتعمـ الحرؼ الث

كذا هع باقي  ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً ٌك
 الحركؼ حتى يتقىٍا جهيعان.

في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب بكاسطة 
البرىاهج الحركؼ كعميً أف يكتب كؿ حرؼ بالحركات 

 كقراءتً في ىفس الكقت

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل  
 
 
 

 

 
32 
 دقيقة

 
 

 دقائؽ6

أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
) د_ذ( هىفردة دكف الخمط بيىٍا 

كقراءتٍا بالحركات الثبلث 
    بىسبة إتقاف ال تقؿ عف

100 .% 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الخاهسة عشرة: 
الطالب السابقة في  التٍيئة :يثىي الهعمـ عمى جٍكد

ؼ كأىً اذا استهر في جٍدي ٌذا سك تعمـ الحركؼ 
 يصؿ لهراحؿ هتقدهة كسكؼ يستهتع بالحصة كثيران 

كبالتعمـ الجديد. كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ 
يراجع هعٍـ ها تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ 

تتـ عهمية 
كيـ هف التق

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

هف الطالب أف يىظر لمجٍاز كيكتب الحركؼ التي 
 أهاهً بالمهس كتابة صحيحة

البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع 
 ىشيد الحركؼ

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

 ،كسربالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كال يحرؼ عمى حد
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات 
قف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس حتى يت

في  الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقان 
 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.

في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب بكاسطة 
البرىاهج الحرفيف كعمى الطالب أف يكتب كؿ حرؼ 

 بالحركات الثبلث كقراءتً في ىفس الكقت

حاؿ اإلجابة 
الصحيحة, أها 

في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 32 

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 
 

يقرأ الطالب )ز(األحرؼ أف 
لتالية الهتشابٍة االٍجائية 

رسهان)ز_ر( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة السادسة عشرة: 
سبلهة األجٍزة كهدل هبلئهة  التٍيئة : يتيكد الهعمـ

البيئة التعميهية يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف 
التعمـ عف طريؽ البرىاهج شعكري كهدل استهتاعً ب

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 

7 
 دقائؽ

 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح  
كاجٍت الطالب هشكؿ 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 %.  100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 
 
 

أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة 

رسهان)ز_ر( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 

كسكؼ اليـك  سكؼ يتعمـ شيئا جديدان ىً أكيخبري 
يستطيع بعد االىتٍاء هف الدرس التهييز بيىٍا بكؿ 
تتعمؽ  سٍكلة كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يجيب عف أسئمة

ف يىظر الى الجٍاز كيكتب أبالتعمـ السابؽ تطمب هىً 
 الحركؼ التي أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح.

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج 
 ىشيد الحركؼ
رض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد العرض :يع

برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال
 ،ركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسربالح يحرؼ عمى حد

يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  بالمهس ىاطقان 

ىفس  حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب
في  الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقان 

 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.
عمـ عمى الطالب الهفي ىٍاية الحصة : يعرض 

الحرفيف كعميً أف يكتب كؿ حرؼ بكاسطة البرىاهج 
 بالحركات الثبلث كقراءتً في ىفس الكقت

كعبارة  اضاءة
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 
 
 
 32 

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 
 

-رسـ كبل الحرفيف زفي  90%
 ر(

لذا احتاج لجمسة فردية 
 أخرل.

 



192 
 

التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
)س_ش( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ  

الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
)س_ش( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

 % 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة السابعة عشرة: 
التٍيئة :يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي السابقة في 

هر في جٍدي ٌذا سكؼ كأىً اذا است عمـ الحركؼت
يصؿ لهراحؿ هتقدهة كسكؼ يستهتع بالحصة كثيرا 

كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ  كبالتعمـ الجديد. 
يراجع هعً ها تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ 
هف الطالب أف يىظر لمجٍاز كيكتب الحركؼ التي 

 أهاهً بالمهس كتابة صحيحة
لطالب أف يىشد هع ة هف االتهٍيد: يطمب الهعمه

 ىشيد الحركؼ. البرىاهج
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 

ركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذي الح
 ،ركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسربالح يحرؼ عمى حد

تطمب الهعمهة هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  ان بالمهس ىاطق

حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 
الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقا في 

 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.
في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب بكاسطة 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

7 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 
 
  32 

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85% 

التيكد هف كتابة تـ 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

الحرفيف كعمى الطالب أف يكتب كؿ حرؼ البرىاهج 
 ث كقراءتً في ىفس الكقتبالحركات الثبل

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
)ص_ض( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 

أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 

ف الخمط )ص_ض( هىفردة دك 
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 

 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثاهىة عشرة: 
الطالب السابقة في  التٍيئة :يثىي الهعمـ عمى جٍكد

ذا استهر في جٍدي ٌذا سكؼ إتعمـ الحركؼ كأىً 
 يصؿ لهراحؿ هتقدهة كسكؼ يستهتع بالحصة كثيران 

كبالتعمـ الجديد. كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ 
يراجع هعً ها تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ 
هف الطالب أف يىظر لمجٍاز كيكتب الحركؼ التي 

 أهاهً بالمهس كتابة صحيحة
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  

 ىشيد الحركؼ
لطالب الحركؼ الهراد العرض :يعرض الهعمـ عمى ا
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

 ،ركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسربالح يحرؼ عمى حد
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  بالمهس ىاطقان 
حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 

في  ان عمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقالخطكات لت

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 

شجيعية في ت
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

بشكؿ صحيح بشكؿ 
 فردم.
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 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.
في ىٍاية الحصة : يعرض الهعمـ عمى الطالب 

بكاسطة البرىاهج الحرفيف كعمى الطالب أف يكتب كؿ 
 حرؼ بالحركات الثبلث كقراءتً في ىفس الكقت

 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 

)ط_ظ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 

أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 

)ط_ظ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 

البرىاهج 
لتفاعمي ا

 الهحكسب

 الحصة التاسعة عشرة: 
التٍيئة : يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف شعكري 

هتاعً بالتعمـ عف طريؽ البرىاهج كيخبري أىً كهدل است
كسكؼ يستطيع بعد  ان جديد شيئان سكؼ يتعمـ اليـك 

االىتٍاء هف الدرس التهييز بيىٍا بكؿ سٍكلة كلكف قبؿ 
تعمؽ بالتعمـ السابؽ ذلؾ عميً أف يجيب عف أسئمة ت

تطمب هىً اف يىظر الى الجٍاز كيكتب الحركؼ التي 
 أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح .

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  
 ىشيد الحركؼ

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال

 ،ركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسربالح يدحرؼ عمى ح
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

هحاكلة هرة ال
 أخرل   

7 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

ثـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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 هالحظات الراجعة

حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 
ا في الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقن 

 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.
الهعمـ عمى الطالب الحصة : يعرض في ىٍاية 

بكاسطة البرىاهج الحرفيف كعميً أف يكتب كؿ حرؼ 
 بالحركات الثبلث كيقرأٌا في ىفس الكقت

 
 
 
 دقائؽ6

ألحرؼ اأف يقرأ الطالب)ز(
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 

)ع_غ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة 

 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 

ألحرؼ اأف يكتب الطالب)ز(
ان الٍجائية التالية الهتشابٍة رسه
)ع_غ( هىفردة دكف الخمط 

بالحركات الثبلث بىسبة  بيىٍا
 %. 100إتقاف ال تقؿ عف 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة العشركف: 
التٍيئة : يستقبؿ الهعمـ الطالب كيرحب بً كيسيلً اذا 
كاف يشعر بالسعادة عىد القدـك لمتعمـ بالبرىاهج كيشكري 

اليـك  عمى جٍكدي  كيخبري أىً سكؼ يتعمـ شيئا جديدان 
كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يىظر الى الجٍاز كيكتب 

 الحركؼ التي أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح .
 ـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهجالتهٍيد: يطمب الهعم

 ىشيد الحركؼ
ض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد العرض :يعر 

برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال
بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد

،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  بالمهس ىاطقان 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
  32 

 دقيقة
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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ىفس حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب 
في  الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقان 

 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.
في ىٍاية الحصة: يعرض  الهعمـ عمى الطالب 
بكاسطة البرىاهج الحرفيف كعميً أف يكتب كؿ 
 حرؼ بالحركات الثبلث كقراءتً في ىفس الكقت

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 دقائؽ6
 

الطالب )ز(األحرؼ أف يقرأ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
) ؼ_ؽ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

 %.90إتقاف ال تقؿ عف 
 
 

أف يكتب الطالب )ز(األحرؼ 
الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 

ط ) ؼ_ؽ( هىفردة دكف الخم
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة 

 %.90إتقاف ال تقؿ عف 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الكاحد كعشركف: الحصة 
ـ األجٍزة كالبيئة الصفية كيشكر التٍيئة : يتفقد الهعم

الهعمـ الطالب كيرحب بً كيسيلً اذا كاف يشعر 
عمـ بالبرىاهج كيشكري عمى بالسعادة عىد القدـك لمت

اليـك كلكف  ان جديد كيخبري أىً سكؼ يتعمـ شيئان جٍكدي 
قبؿ ذلؾ عميً أف يىظر الى الجٍاز كيكتب الحركؼ 

 التي أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح .
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  

 ىشيد الحركؼ
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 

برىاهج ٌذي الحركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ ال
بالحركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسر  يحرؼ عمى حد

يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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بالمهس ىاطقا في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات 
حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس 

في  الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقان 
 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.

حصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب في ىٍاية ال
بكاسطة البرىاهج الحرفيف كعميً أف يكتب كؿ حرؼ 

 بالحركات الثبلث كقراءتً في ىفس الكقت

الهحاكلة هرة 
 خرل   أ

 
 
 
 دقائؽ6
 
 

 
أف يقرأ الطالب)ز( األحرؼ 

الٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان 
) ؾ_ؿ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا بالحركات الثبلث بىسبة 

 %.  100إتقاف ال تقؿ عف 
 
  ف يكتب الطالب )ز(األحرؼأ
ٍجائية التالية الهتشابٍة رسهان لا

) ؼ_ؽ( هىفردة دكف الخمط 
بيىٍا  بالحركات الثبلث بىسبة  

 %.90تقؿ عف  إتقاف ال
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثاىية كعشركف: 
التٍيئة : يتيكد الهعمـ هف سبلهة األجٍزة كهدل هبلئهة 

البيئة التعميهية يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف 
عمـ عف طريؽ البرىاهج شعكري كهدل استهتاعً بالت

كسكؼ  ان جديد سكؼ يتعمـ اليـك شيئان  كيخبري أىً
يستطيع بعد االىتٍاء هف الدرس التهييز بيىٍا بكؿ 
تتعمؽ  سٍكلة كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يجيب عف أسئمة

ف يىظر الى الجٍاز كيكتب أبالتعمـ السابؽ يطمب هىً 
 الحركؼ التي أهاهً بالمهس بشكؿ صحيح.

هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ
 ىشيد الحركؼ
عرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد العرض :ي

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 

ة كعبارة اضاء
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32 

 دقيقة

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ التيكد هف كتابة 
الطالب لمحركؼ كرسهٍا 

 بشكؿ صحيح
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حركؼ كؿ تعمهٍا في البرىاهج كيقرأ البرىاهج ٌذي ال
 ،ركات الثبلثة الفتح كالضـ كالكسربالح يحرؼ عمى حد

يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع الىهكذج الهخطط 
في ىفس الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات  ان بالمهس ىاطق

ب ىفس حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطال
في  الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يكتبً بالمهس ىاطقان 

 ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً.
عمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة : يعرض اله

الحرفيف كعميً أف يكتب كؿ حرؼ بكاسطة البرىاهج 
 بالحركات الثبلث كيقرأٌا في ىفس الكقت

الطالب 
الهحاكلة هرة 

 أخرل   

 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
ث (  –ت  –التالية ) ب 

 بالحركات الطكيمة 
 )با _ بك _ بي (
 )تا _تك _تي(

)ثا _ ثك _ ثي( دكف الخمط 
بيىٍا بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 % . 90عف

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثالثة كعشركف: 
يشكري عمى التٍيئة : يستقبؿ الهعمـ الطالب كيرحب بً ك 

ذا كاف يشعر بالسعادة عىد إدي السابقة كيسيلً جٍك 
اجتاز هرحمة هتقدهة ـك لمتعمـ بالبرىاهج كيخبري أىً القد
حرؼ بالحركات التعمـ كأىً سكؼ يتعمـ اليـك األ هف

الطكيمة كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يراجع التعمـ السابؽ 
كؼ التي يىظر الى الجٍاز كيكتب الحر أف كيطمب هىً 

  .كؿ صحيحأهاهً بالمهس بش

 
تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

التيكد هف هد الطالب 
 لمحرؼ بالهقدار الهىاسب 



199 
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 هالحظات الراجعة

أف يكتب الطالب)ز(األحرؼ 
ث (  –ت   –التالية ) ب 

 بالحركات الطكيمة 
 )با _ بك _ بي (
 )تا _تك _تي(

)ثا _ ثك _ ثي( بىسبة إتقاف ال 
 % . 95تقؿ عف 

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج 
 ىشيد الحركؼ

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
كيقرأ البرىاهج ٌذا  ان تعمهٍا في البرىاهج كؿ حرؼ هىفرد

الحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد الطالب قراءة الحرؼ 
عدة هرات حتى يتقىً ،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع 

في ىفس الكقت كيكرر  الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 
ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ 

قرأي ؼ الثاىي ييتبع الطالب ىفس الخطكات لتعمـ الحر 
في ىفس الكقت  يكتبً بالمهس ىاطقان  ،بالحركات الطكيمة

كذا هع باقي الحركؼ   عدة هرات حتى يتقىً ٌك
عمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة: يعرض  اله

كعميً أف بكاسطة البرىاهج الحركؼ بالحركات الطكيمة 
 في ىفس الكقت. ًأك يكتبيقرأ كؿ حرؼ 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 

أف يقرأ الطالب )ز( األحرؼ 
التالية ) ج _ح _ خ ( 
 بالحركات ت الطكيمة
 )جا _ جك _جي (
 )حا _ حك_حي(

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الرابعة كعشركف: 
التٍيئة : يرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف شعكري 

مـ عف طريؽ البرىاهج كيخبري اىً كهدل استهتاعً بالتع
كاىً سكؼ يستطيع بعد  اليـك جديدان  سكؼ يتعمـ شيئان 

االىتٍاء هف الدرس التهييز بيف الحركؼ بكؿ سٍكلة 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 

 دقائؽ7
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %85ىجاح

التيكد هف هد الطالب 
 لمحرؼ بالهقدار الهىاسب  
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دكف الخمط )خا _ خك _ خي( 
بيىٍا بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 

90. % 

كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يجيب عف أسئمة تتعمؽ بالتعمـ 
السابؽ تطمب هىً اف يىظر الى الجٍاز كيكتب 

 الهقاطع التي أهاهً بالمهس كيقرأٌا بشكؿ صحيح .
هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ

 شيد الحركؼ ى
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 

كيقرأ البرىاهج ٌذا  تعمهٍا في البرىاهج كؿ حرؼ هىفردان 
الحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد الطالب قراءة الحرؼ 
عدة هرات حتى يتقىً ،يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع 

في ىفس الكقت كيكرر  الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 
ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ 

ؼ الثاىي يقرأي يتبع الطالب ىفس الخطكات لتعمـ الحر 
في ىفس الكقت  ان يكتبً بالمهس ىاطق ،بالحركات الطكيمة

كذا هع باقي الحركؼ   عدة هرات حتى يتقىً ٌك
الهعمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة : يعرض 

كعمى برىاهج الحركؼ بالحركات الطكيمة ال بكاسطة
 في ىفس الكقت. ًأك يكتبالطالب أف يقرأ كؿ حرؼ 

تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   .

 
 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 
 

كتب الطالب)ز( األحرؼ  ف يأ
التالية ) ج _ح _ خ ( 

 الطكيمة تتبالحركا
 )جا _ جك _جي (
 )حا _ حك_حي(

)خا _ خك _ خي(  بىسبة 
 % .90إتقاف التقؿ عف

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
التالية ) د_ذ_ر_ز ( 

البرىاهج 
التفاعمي 

 الحصة الخاهسة كعشركف: 
التٍيئة : يتفقد الهعمـ األجٍزة كيتيكد هف هبلئهة البيئة 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 دقائؽ7
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التيكد هف هد الطالب 
 لمحرؼ بالهقدار الهىاسب  
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 بالحركات الطكيمة
 )دا _ دك _ دم(
 )ذا _ ذك _ ذم(
 )را_ رك _ رم( 

)زا _ زك _زم( دكف الخمط 
بيىٍا بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 

100 . % 

التعميهية لمطالب كيرحب الهعمـ بالطالب كيسيلً عف  الهحكسب
شعكري كهدل استهتاعً بالتعمـ عف طريؽ البرىاهج 

كسكؼ ً ىأاليـك ك  ان جديد كيخبري اىً سكؼ يتعمـ شيئان 
يستطيع بعد االىتٍاء هف الدرس التهييز بيف الحركؼ 

 كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يجيب عف أسئمةبكؿ سٍكلة 
لى الجٍاز إف يىظر أتتعمؽ بالتعمـ السابؽ تطمب هىً 

ٌا بشكؿ أالهقاطع التي أهاهً بالمهس كيقر  كيكتب
 صحيح .

التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  
 ىشيد الحركؼ

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
كيقرأ البرىاهج ٌذا  برىاهج كؿ حرؼ هىفردان تعمهٍا في ال

قراءة الحرؼ  الحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد الطالب
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع  ،عدة هرات حتى يتقىً

في ىفس الكقت كيكرر  الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 
ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ 

ؼ الثاىي يقرأي لتعمـ الحر  يتبع الطالب ىفس الخطكات
في ىفس الكقت  يكتبً بالمهس ىاطقان  ،بالحركات الطكيمة

كذا هع باقي الحركؼ   عدة هرات حتى يتقىً ٌك

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 
 
 
 
  32 

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

أف يكتب الطالب)ز( األحرؼ 
التالية ) د_ذ_ر_ز ( 

 بالحركات الطكيمة
 )دا _ دك _ دم(
 )ذا _ ذك _ ذم(
 )را_ رك _ رم( 

)زا _ زك _زم( بىسبة إتقاف ال 
 % . 100تقؿ عف 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب بكاسطة 
أف يقرأ كؿ كيمة كعميً البرىاهج الحركؼ بالحركات الط

 في ىفس الكقت. ًأك يكتبحرؼ 
أف يقرأ الطالب)ز(األحرؼ 

 التالية
) س _ش _ص _ ض( 

 بالحركات الطكيمة
 )سا_سك _ سي(

 )شا _ شك _ شي(
 )صا_ صك _ صي(

)ضا _ ضك _ضي( دكف 
الخمط بيىٍا بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 % 100عف 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة السادسة كعشركف: 
التٍيئة : يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي كيسيلً 

لتعمـ عف طريؽ عف شعكري كهدل استهتاعً با
كاىً اليـك  جديدان  سكؼ يتعمـ شيئان ىً أالبرىاهج كيخبري 

سكؼ يستطيع بعد االىتٍاء هف الدرس التهييز بيف 
الحركؼ بكؿ سٍكلة كلكف قبؿ ذلؾ عميً أف يجيب 

ف يىظر أطمب هىً يتتعمؽ بالتعمـ السابؽ  عف أسئمة
الى الجٍاز كيكتب الهقاطع التي أهاهً بالمهس كيقرأٌا 

 .كؿ صحيحبش
التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع 

 البرىاهج  ىشيد الحركؼ 
يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد  :العرض

تعمهٍا في البرىاهج كؿ حرؼ هىفردا كيقرأ البرىاهج 
قراءة  ٌذا الحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد الطالب

هف  طمب الهعمـي ،الحرؼ عدة هرات حتى يتقىً
في ىفس  الطالب تتبع الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 

هبلحظة 
صحة القراءة 

 كالكتابة

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32 

 دقيقة
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

95% 

التيكد هف هد الطالب 
 بالهقدار الهىاسب لمحرؼ

كاجة الطالب هشكمة في  
اتقاف الهٍارة لذا احتاج 

 الى حصة إضافية فردية.  
أف يكتب الطالب)ز(األحرؼ 

 التالية
) س _ش _ص _ ض( 

 بالحركات الطكيمة
 )سا _ سك _ سي(
 )شا _ شك _ شي(
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 )صا_ صك _ صي(
)ضا _ ضك _ضي( بىسة 

 %.90إتقاف ال تقؿ عف 

الكقت كيكرر ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف 
كتابة الحرؼ، ثـ يتبع الطالب ىفس الخطكات لتعمـ 

كتبً بالمهس ي ،لحركات الطكيمةالحرؼ الثاىي يقرأي با
كذا هع  ىاطقان  في ىفس الكقت عدة هرات حتى يتقىً ٌك

 باقي الحركؼ 
الهعمـ عمى الطالب ىٍاية الحصة : يعرض  في

كعمى برىاهج الحركؼ بالحركات الطكيمة بكاسطة ال
 الطالب أف يقرأ كؿ حرؼ أكيكتبً في ىفس الكقت.

 
 
 
 دقائؽ6
 

الطالب)ز(األحرؼ أف يقرأ 
 التالية

)ط _ظ _ ع _ غ( بالحركات 
 الطكيمة

 )طا_طك _ طي(
 )ظا _ ظك _ ظي(
 )عا_ عك _ عي(

)غا _ غك _غي( دكف الخمط 
بيىٍا بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 %. 95عف

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة السابعة كعشركف: 
مى جٍكدي التٍيئة : يرحب الهعمـ بالطالب كيشكري ع

ذا استهر في جٍدي ٌذا إالسابقة في تعمـ الحركؼ كأىً 
سكؼ يصؿ لهراحؿ هتقدهة بتفكؽ كسكؼ يستهتع 

كبالتعمـ الجديد. كلكف قبؿ البدء بالتعمـ  بالحصة كثيران 
الجديد سكؼ يراجع هعً ها تعمهً في الحصة السابقة 

يىظر لمجٍاز كيكتب يطمب الهعمـ هف الطالب أف 
 هاهً بالمهس كيقرأٌا قراءة صحيحةأالهقاطع التي 

هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ
 .ىشيد الحركؼ

 
تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح  

85% 

التيكد هف هد الطالب 
 لمحرؼ بالهقدار الهىاسب  
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

أف يكتب الطالب )ز( األحرؼ 
 التالية

)ط _ظ _ ع _ غ( بالحركات 
 الطكيمة

 )طا _ طك _ طي(
 )ظا _ ظك _ ظي(
 )عا_ عك _ عي(

)غا _ غك _غي( بىسبة إتقاف 
 %.95ال تقؿ عف

العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 
كيقرأ البرىاهج ٌذا  تعمهٍا في البرىاهج كؿ حرؼ هىفردان 

قراءة الحرؼ  الحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد الطالب
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع  ،تقىًعدة هرات حتى ي

في ىفس الكقت كيكرر  الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 
ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ 
يتبع الطالب ىفس الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي 

في ىفس الكقت  بالحركات الطكيمة ،يكتبً بالمهس ىاطقان 
كذا ه  ع باقي الحركؼ عدة هرات حتى يتقىً ٌك
عمـ عمى الطالب بكاسطة الهفي ىٍاية الحصة: يعرض 

كعمى الطالب أف البرىاهج الحركؼ بالحركات الطكيمة 
 يقرأ كؿ حرؼ أكيكتبً في ىفس الكقت.

اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 

أف يقرأ الطالب )ز(األحرؼ 
 التالية

) ؼ_ ؽ_ ؾ _ ؿ( بالحركات 
 الطكيمة

 )فا _فك _ في(
 )قا _ قك _ قي(
 )كا_ كك _ كي(

 
البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة الثاهىة كعشركف: 
التٍيئة : يقـك الهعمـ بتٍيئة الهكاف كالتيكد هف األجٍزة 

ى جٍكدي السابقة في تعمـ كاستقباؿ الطالب كيشكري عم
كأىً اذا استهر في جٍدي ٌذا سكؼ يصؿ الحركؼ 

 لهراحؿ هتقدهة بتفكؽ كسكؼ يستهتع بالحصة كثيران 
كبالتعمـ الجديد. كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ 
يراجع هعً ها تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
ىجاح بىسبة 
90% 

السير هع الطالب 
)ز(بتسمسؿ كتيف يساعد 

 في عهمية التعمـ
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

دكف الخمط  )ال _ لك _لي(
بيىً بىسبة إتقاف ال تقؿ 

 %.95عف

يىظر لمجٍاز كيكتب الهقاطع التي هف الطالب أف 
 هاهً بالمهس كيقرأٌا قراءة صحيحةأ

 التهٍيد: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج
 ىشيد الحركؼ

مـ عمى الطالب الحركؼ الهراد العرض :يعرض الهع
كيقرأ البرىاهج ٌذا  تعمهٍا في البرىاهج كؿ حرؼ هىفردان 

قراءة الحرؼ  الحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد الطالب
يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع  ،عدة هرات حتى يتقىً

في ىفس الكقت كيكرر  الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 
كتابة الحرؼ، ثـ  ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف
ؼ الثاىي يقرأي يتبع الطالب ىفس الخطكات لتعمـ الحر 

في ىفس الكقت  ان يكتبً بالمهس ىاطق ،بالحركات الطكيمة
كذا هع باقي الحركؼ   عدة هرات حتى يتقىً ٌك
في ىٍاية الحصة : يعرض الهعمـ عمى الطالب 

كعمى الطكيمة  بكاسطة البرىاهج الحركؼ بالحركات
 في ىفس الكقت. ًأك يكتبأ كؿ حرؼ الطالب أف يقر 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 
 دقيقة32

 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 
 

أف يكتب  الطالب)ز(األحرؼ 
 اةتية

) ؼ_ ؽ_ ؾ _ ؿ( بالحركات 
 الطكيمة

 )فا _ فك _ في(
 )قا _ قك _ قي(
 )كا_ كك _ كي(

ال )ال _ لك _لي( بىسبة إتقاف 
 %. 100عف  ؿتق

طالب)ز(األحرؼ أف يقرأ ال
 تية:اة

) ـ _ ف _ ق( بالحركات 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة التاسعة كعشركف: 
التٍيئة : يرحب الهعمـ بالطالب كيشكري عمى جٍكدي 

ىً اليـك سكؼ يىتٍي أكؼ كيخبري السابقة في تعمـ الحر 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج

 دقائؽ7
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 

التيكد هف هد الطالب 
 لمحرؼ بالهقدار الهىاسب  
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 الطكيمة
 )ها _هك _ هي(
 )ىا _ ىك _ ىي(
 )ٌا_ ٌك _ ٌي(

دكف الخمط بيىٍا بىسبة إتقاف ال 
 %. 100تقؿ عف 

هف تعمـ الحركؼ بالحركات الطكيمة كبذلؾ يككف تعمـ 
كسكؼ يتعمـ  كالهتشابٍة رسهان  الحركؼ الهتشابٍة ىطقان 

  قبؿ البدء بتعمـ الكمهات. خر ثبلث حركؼآاليـك 
كلكف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد سكؼ يراجع هعً ها 
أف تعمهً في الحصة السابقة يطمب الهعمـ هف الطالب 

هاهً بالمهس أيىظر لمجٍاز كيكتب الهقاطع التي 
 كيقرأٌا قراءة صحيحة
هف الطالب أف يىشد هع البرىاهج  التهٍيد: يطمب الهعمـ

 ىشيد الحركؼ
العرض :يعرض الهعمـ عمى الطالب الحركؼ الهراد 

تعمهٍا في البرىاهج كؿ حرؼ هىفردا كيقرأ البرىاهج ٌذا 
قراءة الحرؼ  لطالبالحرؼ بالحركات الطكيمة كيعيد ا

يطمب الهعمـ هف الطالب تتبع  ،عدة هرات حتى يتقىً
في ىفس الكقت كيكرر  الىهكذج الهخطط بالمهس ىاطقان 

ذلؾ عدة هرات يكتب كيقرأ حتى يتقف كتابة الحرؼ، ثـ 
 يتبع الطالب ىفس الخطكات لتعمـ الحرؼ الثاىي يقرأي 

الكقت ىاطقا في ىفس كتبً بالمهس ي ،بالحركات الطكيمة
كذا هع باقي الحركؼ   عدة هرات حتى يتقىً ٌك

 

حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 
 
 
 
 
 
 
 

32  
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

بىسبة ىجاح 
95% 

)ز(األحرؼ أف يكتب الطالب 
 تيةاة

) ـ _ ف _ ق( بالحركات 
 الطكيمة

 )ها _ هك _ هي(
 )ىا _ ىك _ ىي(
 )ٌا_ ٌك _ ٌي(

 100بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
.% 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

الهعمـ عمى الطالب بكاسطة  ي ىٍاية الحصة: يعرضف
كعمى الطالب أف برىاهج الحركؼ بالحركات الطكيمة ال

 في ىفس الكقت. ًأك يكتبيقرأ كؿ حرؼ 

أف يقرأ الطالب )ز( الكمهات 
الهككىة هف هقطعيف هف الهد 
هف الحركؼ التي تعمهٍا   

 % 95بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
 

الكمهات أف يكتب الطالب )ز( 
الهككىة هف هقطعيف هف الهد 
هف الحركؼ التي تعمهٍا   

 % 95بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة ثبلثكف: 
التٍيئة : يتيكد الهعمـ هف األجٍزة ككؿ ها يمـز التعمـ 

ى جٍكدي السابقة في تعمـ رحب بالطالب  كيشكري عميك 
جٍدي ٌذا سكؼ يصؿ كأىً اذا استهر في الحركؼ 

 لهراحؿ هتقدهة بتفكؽ كسكؼ يستهتع بالحصة كثيران 
تعمـ اليـك قراءة الكمهات التي سيكبالتعمـ الجديد. كاىً  
أىً لحركؼ السابقة التي تعمهٍا ك تتككف هف هقاطع هف ا

كلكف قبؿ البدء  كيبدك هجٍكدي كاضحان  يبمي ببلء حسىان 
في الحصة  بالتعمـ الجديد سكؼ يراجع هعً ها تعمهً

يىظر لمجٍاز يطمب الهعمـ هف الطالب أف  ،السابقة
هاهً بالمهس كيقرأٌا قراءة أكيكتب الهقاطع التي 

 صحيحة
التهٍيد: يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج قصة 
قصيرة تحتكم كمهات تتككف هف هقطعيف هف هقاطع 

الحركؼ التي تعمهٍا كيطمب هف الطالب االستهاع لٍا 
 جيدا.

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ التيكد هف أف الطالب 
يقرأ الكمهات كيهد 
الهقاطع التي فيٍا 
 بالهقدار الهىاسب
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 عىكاف درس اليـك في البرىاهج . عرض الهعمـيثـ 
العرض : يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج 

هقطعيف هف الهد هثؿ )دا( ك)رم( كيقـك الطالب بقراءة 
لهقطعيف اجهع ي، ثـ ٌذي الهقاطع كؿ هقطع هىفردان 

بجاىب بعض كيقرأ البرىاهج الكمهة ثـ يعيدٌا الطالب 
، يعطي الهعمـ يتقىٍاراءة الكمهة عدة هرات حتى ق

، شادم، يقرأ خرل هثؿ بابي ،خاليالطالب أهثمة أ
كذا  الطالب الهقاطع أكال ثـ يركب الكمهة كيقرأٌا ٌك

 حتى يتقف قراءة الكمهات
كمهات كعميً  5في ىٍاية الحصة :إعطاء الطالب 

 .قراءتٍا قراءة صحيحة

 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( الكمهات 
الهككىة هف هقطع هف الهد هع 

 حرؼ ساكف 
 90بىسبة إتقاف ال تقؿ عف  

. % 
 
 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة كاحد كثبلثكف: 
التٍيئة :يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي كيسيلً عف 
شعكري كهدل استهتاعً بالتعمـ عف طريؽ البرىاهج 

ىً سكؼ أاليـك ك  ان جديد كيخبري اىً  سكؼ يتعمـ شيئان 
يستطيع بعد االىتٍاء هف الدرس هف قراءة الكمهات التي 

تتككف هف هقطع هع حرؼ ساكف كلكف قبؿ التعمـ 
 لتعمـ السابؽالجديد عميً هراجعة ا

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 

7 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85% 

تـ التيكد هف أف الطالب 
يقرأ الكمهات كيهد هقطع 
 الهد بالهقدار الهىاسب
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

أف يكتب الطالب)ز( الكمهات 
الهككىة هف هقطع هف الهد هع 
حرؼ ساكف بىسبة إتقاف ال 

 % . 90تقؿ عف 
 

 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة.
التهٍيد :يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج قصة 

كف هف هقطع هف الهد هع قصيرة تحتكم كمهات تتك
 .طمب هف الطالب االستهاع لٍا جيدان يحرؼ ساكف ك 

 اليـك في البرىاهج.ثـ يعرض الهعمـ عىكاف درس 
العرض :يعرض الهعمـ في البرىاهج عمى الطالب 

يقرأ الطالب كؿ حرؼ  ،هقطع الهد )با( كحرؼ )ب(
جهع هقطع الهد هع الحرؼ كيقرأ يثـ  يعمى حد

البرىاهج الكمهة ثـ يقرأٌا الطالب خمفً يعيد الطالب 
لهعمـ الطالب القراءة عدة هرات حتى يتقىٍا ، يعطي ا

بير كيقرأٌا الطالب عدة هرات  ،هثؿ خاؿأهثمة أخرل 
 حتى يتقف القراءة.

كمهات كعميً  5في ىٍاية الحصة :إعطاء الطالب 
 سميهة. قراءتٍا قراءة 

في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

اكلة هرة الهح
 أخرل   

 
 
 
 
 

32 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( الكمهات 
الهككىة هف ثبلث أحرؼ  

      بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90. % 
 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة اثىاف كثبلثكف: 
كد هف األجٍزة التٍيئة : يقـك الهعمـ بتٍيئة الهكاف كالتي

ـ شكري عمى جٍكدي السابقة في تعميكاستقباؿ الطالب ك 
ً سكؼ يتعمـ خبري أىيالكمهات التي تتككف هف هقاطع ك 

اليـك قراءة الكمهات التي تتككف هف ثبلث حركؼ كأىً 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 

 دقائؽ7
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

تـ تٍجئة الكمهات حرفيا 
 بالحركات 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 
الطالب)ز( الكمهات أف يكتب 

الهككىة هف ثبلث أحرؼ  
 %90بة إتقاف ال تقؿ عف بىس

 

كلكف قبؿ التعمـ الجديد عميً بالتعمـ  سكؼ يستهتع كثيران 
 هراجعة التعمـ السابؽ

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة

ىاهج التهٍيد : يعرض الهعمـ عمى الطالب في البر 
قصة قصيرة تحتكم كمهات تتككف هف ثبلث حركؼ 

 .كتطمب هف الطالب أف يستهع لٍا جيدان 
 هاـ الطالب .أثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 

العرض: يعرض الهعمـ في البرىاهج عمى الطالب ثبلث 
أحرؼ هىفصمة هثؿ ػ ك ػ ؿ ػ د ػ ثـ يقرأ الطالب ٌذي 

الحرؼ األكؿ الحركؼ، يقـك البرىاهج بتجهيع الحركؼ 
كالثاىي كيقرأ الطالب الحرفاف بالحركات ثـ يجهع 

الحرؼ الثالث هع الهقطع لتتككف الكمهة كيقرأٌا كاهمة 
بالحركات يعيد الطالب القراءة عدة هرات حتى يتقىٍا، 

يعرض الهعمـ أهثمة لكمهات هف ثبلث حركؼ في 
 البرىاهج كيقرأٌا الطالب عدة هرات حتى يتقف القراءة.

كمهات كعميً  5ىٍاية الحصة: إعطاء الطالب في   
 قراءتٍا قراءة صحيحة

تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   .

 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقائؽ

 
 
 
 
 
 
 دقيقة 6
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

أف يقرأ الطالب )ز(الكمهات 
الهككىة هف أربعة أحرؼ  

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90   .% 

 
 

أف يكتب الطالب )ز(الكمهات 
الهككىة هف أربعة أحرؼ  

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90     .% 

البرىاهج 
 التفاعمي
 الهحكسب

 الحصة ثبلثة كثبلثكف: 
التٍيئة : يشجع الهعمـ الطالب كيخبري اىً يبمي ببلءن 

في التعمـ كأىً  ان في التعمـ كيبدك هجٍكدي كاضح حسىان 
سكؼ يتعمـ اليـك قراءة الكمهات التي تتككف هف أربع 

كلكف  بالتعمـ في البرىاهج حركؼ كسكؼ يستهتع كثيران 
 قبؿ التعمـ الجديد عميً هراجعة التعمـ السابؽ

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة

التهٍيد : يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج 
 قصة قصيرة تحتكم كمهات تتككف هف أربع حركؼ 

 .كتطمب هف الطالب أف يستهع لٍا جيدان 
 هاـ الطالب .أيعرض الهعمـ عىكاف الدرس ثـ 

العرض: يعرض الهعمـ في البرىاهج عمى الطالب أربع 
ػ د  ثـ يقرأ الطالب أحرؼ هىفصمة هثؿ ػ ك ػ ؿ ػ م 

، يقـك البرىاهج بتجهيع الحركؼ الحرؼ ٌذي الحركؼ
ثـ يجهع  األكؿ كالثاىي كيقرأ الطالب الحرفاف بالحركات

بالحركات ثـ  لسابقاف كيقرأالحرؼ الثالث هع الحرفاف ا
ف الكمهة كيقرأٌا كاهمة لتتكك يجهع الحرؼ الرابع 

يعيد الطالب القراءة عدة هرات حتى يتقىٍا ،  بالحركات

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة 

 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85% 

تٍجئة الكمهات حرفيا تـ 
 بالحركات
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

يعرض الهعمـ أهثمة لكمهات هف أربع حركؼ في 
 البرىاهج كيقرأٌا الطالب عدة هرات حتى يتقف القراءة.

 كمهات كعميً 5في ىٍاية الحصة إعطاء الطالب 
 قراءتٍا قراءة صحيحة

 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( الكمهات 
الهككىة هف خهسة أحرؼ 

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90 . % 
 
 

أف يكتب الطالب)ز( الكمهات 
الهككىة هف خهسة أحرؼ 

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90 . % 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة أربعة كثبلثكف : 
كد هف األجٍزة الهعمـ بتٍيئة الهكاف كالتيالتٍيئة : يقـك 

شكري عمى جٍكدي السابقة في تعمـ يكاستقباؿ الطالب ك 
الكمهات التي تتككف هف ثبلث حركؼ كأربع كيخبري أىً 
سكؼ يتعمـ اليـك قراءة الكمهات التي تتككف هف خهس 

حركؼ كأىً سكؼ يستهتع كثيرا بالتعمـ  كلكف قبؿ 
 .التعمـ السابؽ التعمـ الجديد عميً هراجعة

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة

يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج التهٍيد : 
تحتكم كمهات تتككف هف خهس حركؼ قصة قصيرة 

 طمب هف الطالب أف يستهع لٍا جيدان يك 
 ثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس اهاـ الطالب .

العرض: يعرض الهعمـ في البرىاهج عمى الطالب 
خهس أحرؼ هىفصمة هثؿ ػػ ـ ػ ؾ ػ ت ػ ب ػ ة ػ ثـ يقرأ 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل  .

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 دقيقة

 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85% 

تـ تٍجئة الكمهات حرفيا 
 بالحركات
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

، يقـك البرىاهج بتجهيع الحركؼ كؼالطالب ٌذي الحر 
الحرؼ األكؿ كالثاىي كيقرأ الطالب الحرفاف بالحركات 

أ ثـ يجهع الحرؼ الثالث هع الحرفاف السابقاف كيقر 
ثـ الخاهس لتتككف  لحرؼ الرابعبالحركات ثـ يجهع ا

لب القراءة عدة يعيد الطا الكمهة كيقرأٌا كاهمة بالحركات
يعرض الهعمـ أهثمة لكمهات هف  هرات حتى يتقىٍا 

خهس حركؼ في البرىاهج كيقرأٌا الطالب عدة هرات 
 حتى يتقف القراءة.

كمهات كعميً  5الطالب  ءالحصة: إعطافي ىٍاية  
 قراءتٍا قراءة صحيحة

 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6
 

أف يقرأ الطالب)ز( البلـ 
القهرية في أكؿ الكمهة بىسبة 

 % .  90إتقاف ال تقؿ عف
 
 
 
 
 البلـأف يكتب الطالب)ز(  

القهرية في أكؿ الكمهة  بىسبة 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة خهسة كثبلثكف: 
الهعمـ الطالب عمى جٍكدي كيسيلً عف شعكري يشكر 

مـ عف طريؽ البرىاهج كيخبري اىً كهدل استهتاعً بالتع
اليـك  كأىً سكؼ يستطيع بعد  جديدان  سكؼ يتعمـ شيئان 

االىتٍاء هف الدرس هف قراءة البلـ القهرية كالبلـ 
الشهسية في بداية الكمهة كالتفريؽ بيىٍـ كأىً سكؼ 

كلكف قبؿ التعمـ الجديد عميً هراجعة  يستهتع كثيران 
 .التعمـ السابؽ

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

80% 

تـ تدريب الطالب عمى 
الكمهات بشكؿ هكثؼ 

 حتى اتقف الهٍارة
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 % .                  90إتقاف ال تقؿ عف
 
 
 

                

 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة.
قصة يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج  التهٍيد:

كيطمب هف الطالب  قصيرة تشهؿ كمهات بٍا الـ قهرية
 أف يستهع لٍا جيدان 

 هاـ الطالب .أهعمـ عىكاف الدرس ثـ يعرض ال
 العرض:

يكضح الهعمـ لمطالب أف البلـ القهرية تككف في بداية 
ي تكتب كتمفظ،  ثـ يعرض لمطالب في الكمهة ٌك

هرية كيقرأ البرىاهج القالبرىاهج أهثمة لكمهات تبدأ بالبلـ 
 حة.خمفً حتى يتقف القراءة بشكؿ صحي كيعيد الطالب

 
في ىٍاية الحصة: يطمب الهعمـ هف الطالب أف يقرأ 
الكمهات الهعركضة أهاهً كالتركيز عمى لفظ البلـ 

 القهرية 

اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل .  

 
 
 

32 
 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب )ز(البلـ 
الشهسية في أكؿ الكمهة بىسبة 

 %.90إتقاف ال تقؿ عف
 
أف يكتب الطالب )ز(البلـ  

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة ستة كثبلثكف: 
التٍيئة : يثىي الهعمـ عمى جٍكد الطالب كيخبري أىً 

 اجتاز هراحؿ هتقدهة هف التعمـ كسكؼ يتعمـ اليـك شيئان 
يع قراءة البلـ ىً في ىٍاية الحصة سكؼ يستطأك  ان جديد

بؿ التعمـ كلكف ققراءة صحيحة  الشهسية في كمهات

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 

 دقائؽ7
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

85.% 

تـ تدريب الطالب عمى 
الكمهات بشكؿ هكثؼ 

 حتى اتقف الهٍارة
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 الشهسية في أكؿ الكمهة بىسبة
 %.90إتقاف ال تقؿ عف

 
 
 

 .الجديد عميً هراجعة التعمـ السابؽ
يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 

 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة.
قصة يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج التهٍيد: 

كيطمب هىً أف  قصيرة تشهؿ كمهات بٍا الـ شهسية
 يستهع لٍا جيدا

 هاـ الطالب العرض:أثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 
يكضح الهعمـ لمطالب أف البلـ الشهسية تككف في بداية 

ي تكتب كال تمفظ، ثـ يعرض لمطالب في  الكمهة ٌك
شهسية كيقرأ ـ ال البرىاهج أهثمة لكمهات تبدأ بالبل

البرىاهج كيعيد الطالب خمفً حتى يتقف القراءة بشكؿ 
 صحيح.

 
حصة : يطمب الهعمـ  هف الطالب أف يقرأ في ىٍاية ال

الكمهات الهعركضة أهاهً كالتركيز عمى لفظ البلـ 
 يةالشهس

تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل.   
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 دقائؽ6
 

أف يقرأ الطالب )ز( حرؼ 
الٍاء الهغمقة في كمهات هعطاة 

 %100بدقة  لً

 
 
 

 الحصة سبعة كثبلثكف: 
التٍيئة : يقـك الهعمـ بتٍيئة الهكاف كالتيكد هف األجٍزة 
كاستقباؿ الطالب كيشكري عمى جٍكدي السابقة في تعمـ 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج

 دقائؽ7
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف هها 

 ساعد في عهمية التعمـ
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

أف يكتب الطالب)ز( حرؼ 
الٍاء الهغمقة هف خبلؿ إعطاءي  
كمهات تحتكم حرؼ الٍاء بدقة 

100% 

 
البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

قراءة البلـ الشهسية كالقهرية في الكمهات كيخبري أىً 
سكؼ يتعمـ اليـك قراءة ككتابة حرؼ الٍاء الهغمقة 

كلكف بالتعمـ  بشكؿ صحيح كأىً سكؼ يستهتع كثيران 
 مـ الجديد عميً هراجعة التعمـ السابؽقبؿ التع

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 الكمهات التي أهاهً قراءة صحيحة

يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج  التهٍيد :
طمب هف يك  قصة قصيرة تشهؿ كمهات بٍا ٌاء هغمقة

 .الطالب أف يستهع لٍا جيدان 
 هاـ الطالب أثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 

العرض: يكضح الهعمـ لمطالب في البرىاهج ها ٌي 
الٍاء الهغمقة ككيؼ تكتب كتىطؽ في أخر الكمهة 

كيعرض عمى الطالب في البرىاهج هجهكعة كمهات بٍا 
ٌاء هغمقة هثؿ اه _ بيتً _هياي يقرأ البرىاهج الكمهات 

 كيعيد الطالب قراءة الكمهات 
يخبر الهعمـ الطالب أف الٍاء الهغمقة تيتي هتصمة هع 

في البرىاهج أك الكمهة هثؿ اه كيعرض الكمهة لمطالب 
لطالب بكتابة حرؼ الٍاء ، ثـ يقـك اهىفصمة هثؿ هياي

، ثـ يكتب حرؼ بالمهس بيشكالً الهختمفة هفردان الهغمقة 

حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   
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 دقائؽ6

بىسبة 
 %85ىجاح
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

الٍاء في كمهات بالمهس كيقرأ الكمهات خمؼ البرىاهج 
 تقىٍا .حتى ي

في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب في 
البرىاهج  كمهات كعميً كتابة حرؼ الٍاء الهغمقة 

 بالمهس كقراءتٍا قراءة صحيحة
يقرأ الطالب )ز(حرؼ التاء  أف

الهربكطة في كمهات هعطاة  
 %.100بدقة 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 

 الحصة ثهاىية كثبلثكف: 
التٍيئة: يرحب الهعمـ بالطالب كيتيكد هف حالة الطالب 
ؿ يشعر  الىفسية كيسيلً عف هدل استعدادي لمتعمـ ٌك

ىً أقدـك لمتعمـ هع البرىاهج كيخبري بالسعادة عىد ال
سكؼ يتعمـ اليـك حرؼ التاء الهربكطة قراءة ككتابة 

كلكف قبؿ التعمـ الجديد  كسكؼ يسعد بالتعمـ الجديد
 .عميً هراجعة التعمـ السابؽ

أ يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقر 
بالمهس  أهاهً كيكتبٍاالكمهات التي تحتكم ٌاء هغمقة 

 .قراءة صحيحة
يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج التهٍيد : 

طمب هف يك  قصة قصيرة تشهؿ كمهات بٍا تاء هربكطة
ثـ يعرض الهعمـ عىكاف  الطالب أف يستهع لٍا جيدان 

 .الدرس اهاـ الطالب

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 

 دقائؽ7
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تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %90ىجاح

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف هها 

أف يكتب الطالب )ز(حرؼ  ساعد في عهمية التعمـ
الهربكطة في كمهات التاء 

 %.95هعطاة بدقة 



218 
 

التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 :العرض
عمـ لمطالب ها ٌي التاء الهربكطة ككيؼ يكضح اله

خر الكمهة كيعرض عمى الطالب في آتكتب كتىطؽ في 
هكتبة   هجهكعة كمهات هثؿ سيارة_ الهدرسة_البرىاهج 

 عيد الطالب قراءة الكمهاتييقرأ البرىاهج الكمهات ك 
يكضح الهعمـ لمطالب أف حرؼ التاء الهربكطة ييتي 

عرض لمطالب يهثؿ سيارة ك  في ىٍاية الكمهة هىفصبلن 
هثؿ هكتبة ، ثـ يقـك  في البرىاهج الكمهة أك هتصبلن 
بالمهس حتى  لهربكطة هفردان الطالب بكتابة حرؼ التاء ا

 ثـ يكتب حرؼ التاء في كمهات كقراءتٍا. ،يتقىً
عمى الطالب في في ىٍاية الحصة : يعرض الهعمـ 

البرىاهج كمهات كعميً كتابة حرؼ التاء الهربكطة 
 .بالمهس كقراءتٍا قراءة صحيحة

  أخرل   
 
 
 
 

 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب )ز(حرؼ التاء 
الهفتكحة في كمهات هعطاة لً 

البرىاهج  %.95بدقة 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة تسعة كثبلثكف: 
التٍيئة: يقـك الهعمـ بتٍيئة الهكاف كالتيكد هف األجٍزة 

عمى جٍكدي السابقة في تعمـ  كاستقباؿ الطالب كيشكري
حرؼ الٍاء الهغمقة كحرؼ التاء الهربكطة كيخبري أىً 

سكؼ يتعمـ اليـك كتابة حرؼ التاء الهفتكحة كأىً سكؼ 
كلكف قبؿ التعمـ الجديد عميً بالتعمـ  يستهتع كثيران 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 

 دقائؽ7
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %90ىجاح

تـ السير في التعمـ هع 
الطالب بتسمسؿ كتيف هها 

أف يكتب الطالب )ز(حرؼ  ساعد في عهمية التعمـ
التاء الهفتكحة في كمهات 
تحتكم حرؼ التاء بدقة 
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 هراجعة التعمـ السابؽ %.100
يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 

 صحيحؿ لتي أهاهً كيكتبٍا بالمهس بشكالكمهات ا
يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج التهٍيد : 

طمب هف كي قصة قصيرة تشهؿ كمهات بٍا تاء هفتكحة
 الطالب أف يستهع لٍا جيدان 

 هاـ الطالبأثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 
 العرض :

يكضح الهعمـ لمطالب ها ٌي التاء الهفتكحة ككيؼ 
ا  تكتب كتىطؽ في أكؿ الكمهة ككسطٍا كفي آخٌر

عة كمهات كيعرض عمى الطالب في البرىاهج هجهك 
مهات كيعيد يقرأ البرىاهج الك هثؿ بيت_ تيف _ التمهيذ
كيكضح الهعمـ لمطالب أف حرؼ  الطالب قراءة الكمهات

الهفتكحة لً ثبلث أشكاؿ في بداية الكمهة هثؿ  التاء
تيف كيعرض الهعمـ الكمهة أهاـ الطالب في البرىاهج ثـ 

خر الكمهة هثؿ آهثؿ التمهيذ كتيتي في سط الكمهة في ك 
ثـ يقـك الطالب بكتابة حرؼ التاء الهفتكحة  بىت

بالمهس عمى الجٍاز حتى يتقىً  بيشكالً الهختمفة هفردان 
  ثـ يكتب حرؼ التاء في كمهات كيقرأٌا.

حاؿ اإلجابة 
الصحيحة, أها 

في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   
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 دقائؽ6
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 
في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب في 

حة البرىاهج كمهات كعميً كتابة حرؼ التاء الهفتك 
 بالمهس كقراءتٍا قراءة صحيحة

أف يقرأ الطالب )ز(الكمهات 
التي تحتكم عمى تىكيف الفتح 

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90 .% 
 

)ز(الكمهات أف يكتب الطالب 
التي تحتكم عمى تىكيف الفتح 

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90 .% 

 

 الحصة أربعكف: 
التٍيئة: يتفقد الهعمـ األجٍزة كيشغمٍا كيرحب بالطالب 

 ي كيخبري أىً سكؼ يتعمـ اليـككيثىي عميً كعمى جٍكد
كلكف قبؿ  دتىكيف الفتح كسكؼ يستهتع بالتعمـ الجدي
 التعمـ الجديد عميً هراجعة التعمـ السابؽ

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 صحيحالتي أهاهً كيكتبٍا بالمهس بشكؿ الكمهات 
قصة يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج  :التهٍيد

كيطمب هف  قصيرة تحتكم كمهات بٍا تىكيف الفتح
 دان الطالب أف يستهع لٍا جي

 هاـ الطالبأثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 
 العرض:

يكضح الهعمـ لمطالب ها ٌك تىكيف الفتح ككيؼ يكتب 
ان بؿ يحتاج لؤللؼ لكي دكيىطؽ كأىً ال يكتب هىفر 

تحهمً هف خبلؿ عرض شكؿ التىكيف كىطقً هف خبلؿ 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقائؽ7
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تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %85ىجاح

الطالب تـ التيكيد عمى 
بعدـ ىسياف األلؼ التي 

 تحهؿ تىكيف الفتح
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 البرىاهج.  
ثـ  ،رىاهج هجهكعة هف الكمهات كيقرأٌايعرض الب

ثـ يضيؼ عمى ٌذي الكمهات تىكيف الفتح  يقرأٌا الطالب
  كيقرأٌا البرىاهج ثـ يعيد الطالب خمفً،

يقـك الطالب بكتابة ٌذي الكمهات بالمهس كيكتب التىكيف 
في ىٍاية كؿ كمهة كيقرأٌا هع ىطؽ التىكيف بشكؿ 

 صحيح في ىفس الكقت.
في ىٍاية الحصة: إعطاء الطالب خهس كمهات كعميً 

 كؿ صحيحقراءتٍا بالتىكيف بش

 
 
 
 
 
 دقيقة6
 
 
 

أف يقرأ الطالب )ز( الكمهات 
التي تحتكم عمى تىكيف الضـ 

      بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90  .% 
 
 

أف يكتب الطالب )ز( الكمهات 
التي تحتكم عمى تىكيف الضـ  

     بىسبة إتقاف ال تقؿ عف
90 .% 

 

 الحصة  كاحد ك أربعكف : 
: يرحب الهعمـ بالطالب كيخبري بيىً يتقدـ في ئةالتٍي

التعمـ كيشجعً كيشكري عمى جٍكدي ك أىً سكؼ يتعمـ 
كلكف قبؿ التعمـ  اليـك تىكيف الضـ كيستهتع كثيران 

 الجديد عميً هراجعة التعمـ السابؽ
يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 

 صحيح فتح بشكؿتىكيف الالكمهات التي أهاهً كيىطؽ 
يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج التهٍيد : 

طمب يك قصة قصيرة تحتكم كمهات بٍا تىكيف الضـ 
 هف الطالب أف يستهع لٍا جيدان 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 

 دقائؽ7
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تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %95ىجاح

تـ تىبيً الطالب إلى عدـ 
ط بيف الىكف كالتىكيف الخم

حيث أخفؽ  ,في الكتابة
الطالب في البداية, إال 

أىً بعد إعطائً هزيدان هف 
الكقت باستخداـ البرىاهج 
تهكف هف إتقاف الهٍارة 

 الهطمكبة.
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التغذية  الزهن التقويم اإلجراءات األدوات النتاجات  التعميهية
 هالحظات الراجعة

 
 
 
 
 
 

 هاـ الطالبأثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 
 العرض:

يكضح الهعمـ لمطالب ها ٌك تىكيف الضـ ككيؼ يكتب 
ىطؽ هف خبلؿ عرض شكؿ أعمى الكمهة في ىٍايتٍا كي

رىاهج التىكيف كىطقً هف خبلؿ البرىاهج.  ، يعرض الب
ثـ يقرأٌا الطالب ثـ  ،هجهكعة هف الكمهات كيقرأٌا

ٌا البرىاهج يضيؼ عمى ٌذي الكمهات تىكيف الفتح كيقرأ
يقـك الطالب بكتابة ٌذي الكمهات  ،ثـ يعيد الطالب خمفً

كيقرأٌا في بالمهس كيكتب التىكيف في ىٍاية كؿ كمهة 
 ىفس الكقت.
الطالب خهس كمهات كعميً  ءالحصة: إعطافي ىٍاية 

 قراءتٍا بالتىكيف بشكؿ صحيح

الخاطئة 
فيطمب هف 

الطالب 
الهحاكلة هرة 

 أخرل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دقيقة6

الطالب)ز( الكمهات أف يقرأ 
التي تحتكم عمى تىكيف الكسر 

 %.90بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 
 

 

 الحصة اثىاف كأربعكف: 
 التٍيئة : يشجع الهعمـ الطالب كيخبري أىً يتقدـ جيدان 

في التعمـ كأىً سكؼ يتعمـ اليـك تىكيف الكسر كعميً أف 
كلكف يتفاعؿ هع البرىاهج كيطبؽ األكاهر حتى يستفيد 

 قبؿ التعمـ الجديد عميً هراجعة التعمـ السابؽ
يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 

 صحيحات التي أهاهً كيىطؽ تىكيف الضـ بشكؿ الكمه

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

 دقيقة 7
 
 
 
 
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %90ىجاح

تـ تىبيً الطالب إلى عدـ 
الخمط بيف الىكف كالتىكيف 

 في الكتابة
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أف يكتب الطالب)ز( الكمهات  
التي تحتكم عمى تىكيف الكسر 

 %90بىسبة إتقاف ال تقؿ عف 
 
 
 
 

الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج يعرض التهٍيد : 
طمب يك قصة قصيرة تحتكم كمهات بٍا تىكيف الضـ 

 هف الطالب أف يستهع لٍا جيدان 
 هاـ الطالبأثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 

 العرض:
يكضح الهعمـ لمطالب ها ٌك تىكيف الكسر ككيؼ يكتب 

التىكيف أسفؿ الكمهة كيىطؽ هف خبلؿ عرض شكؿ 
يعرض البرىاهج هجهكعة  ,اهجكىطقً هف خبلؿ البرى
ثـ يقرأٌا الطالب ثـ يضيؼ عمى ، هف الكمهات كيقرأٌا

ٌذي الكمهات تىكيف الفتح كيقرأٌا البرىاهج ثـ يعيد 
 .الطالب خمفً

يقـك الطالب بكتابة ٌذي الكمهات بالمهس كيكتب التىكيف 
 في ىٍاية كؿ كمهة كيقرأٌا في ىفس الكقت. 

كمهات كعميً قراءتٍا التقييـ إعطاء الطالب خهس 
 بالتىكيف بشكؿ صحيح

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   
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 دقائؽ6
 
 

أف يقرأ الطالب )ز(أسهاء 
اإلشارة بشكؿ صحيح بىسبة 

100% 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة ثبلثة كأربعكف:
التٍيئة: يجٍز الهعمـ الهكاف كيتفقد األجٍزة كالبيئة  

التعميهية كيرحب بالطالب كيشكري عمى جٍكدي 
 القراءة كالكتابة

 دقائؽ7
 
 

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 

تـ التيكد هف تهكف 
الطبلب هف قراءة ككتابة 

 أسهاء االشارة.
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أف يكتب الطالب)ز( أسهاء 
اإلشارة بشكؿ صحيح بىسبة 

100% 

الهتكاصمة كعمى تحسىً كأىً سكؼ يتعرؼ اليـك عمى 
ي أسهاء اإلشارة كسكؼ  أحد الهٍارات المغكية ٌك

كلكف قبؿ التعمـ الجديد عميً في الحصة  يستهتع كثيران 
 .هراجعة التعمـ السابؽ

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 بشكؿ الكمهات التي أهاهً كيىطؽ تىكيف الكسر

 .صحيح
التهٍيد :يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج قصة 

طمب هىً أف يستهع لٍا يك  قصيرة تحتكم أسهاء االشارة
 .جيدان 
 هاـ الطالبأيعرض الهعمـ عىكاف الدرس  

لمطالب أسهاء اإلشارة  كيكضح  العرض: يكضح الهعمـ
أف هىٍا ها ييتي هع الهفرد الهذكر هثؿ ٌذا كهىٍا هع 
الهفرد الهؤىث ٌذي كهىٍا هع الجهع هثؿ ٌؤالء كهىٍا 

 هع الهثىى الهذكر ٌذاف كالهثىى الهؤىث ٌاتاف 
كيعرض أسهاء اإلشارة عمى الطالب في البرىاهج، 

ؼ كيطمب هف الطالب أف يعيد قراءة األسهاء خم
البرىاهج ثـ يقرأٌا الطالب لكحدي حتى يتقىٍا ثـ يقـك 

 بكتابتٍا بالمهس عدة هرات كيقرأٌا أثىاء الكتابة 
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بىسبة 
%95ىجاح
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في يعرض الهعمـ عمى الطالب في ىٍاية الحصة: 
 .أف يكتبٍا كيقرأٌا رة كيطمب هىًالبرىاهج أسهاء اإلشا

أف يقرأ  الطالب)ز(حركؼ 
الجر قراءة صحيحة هف خبلؿ 
عرضٍا أهاهً كيقرأ كؿ حرؼ 

 % 100بشكؿ صحيح بىسبة 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة: أربعة كأربعكف: 
في التعمـ  ان عمـ الطالب كيخبري أىً يتقدـ جيديشجع اله

كأىً سكؼ بالبرىاهج كيسيلً ٌؿ يستهتع في التعمـ 
يتعمـ اليـك حركؼ الجر كعميً أف يتفاعؿ هع البرىاهج 

كلكف قبؿ التعمـ الجديد كيطبؽ األكاهر حتى يستفيد 
 .السابؽعميً هراجعة التعمـ 

يطمب الهعمـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ 
 .صحيحاء االشارة التي أهاهً كيكتبٍا بشكؿ أسه

التهٍيد :يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج قصة 
الطالب أف  كيطمب هف قصيرة تحتكم حركؼ الجر

 .يستهع لٍا جيدان 
 هاـ الطالبأثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس 

يكضح الهعمـ لمطالب حركؼ الجر كهتى العرض: 
كيعرض حركؼ الجر عمى الطالب في  تستخدـ

البرىاهج، كيطمب هىً أف يعيد قراءتٍا خمؼ البرىاهج ثـ 
يقرأٌا الطالب لكحدي حتى يتقىٍا ثـ يقـك بكتابتٍا 

  .عدة هرات كيقرأٌا أثىاء الكتابةبالمهس 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   
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تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %90ىجاح

تـ التيكد هف تهكف 
الطبلب هف قراءة ككتابة 

 حركؼ الجر
أف يكتب الطالب حركؼ الجر 

 % 100بشكؿ صحيح بىسبة 
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الهعمـ في البرىاهج حركؼ  في ىٍاية الحصة: يعرض
 طمب هف الطالب أف يكتبٍا كيقرأٌا .يالجر ك 

أف يقرأ الطالب)ز(األسهاء 
الهكصكلة هف خبلؿ عرضٍا 
أهاهً كيقرأ كؿ اسـ بشكؿ 

 %100صحيح بىسبة

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 الحصة خهسة كأربعكف: 
التٍيئة: يرحب الهعمـ بالطالب كيخبري أىً سعيد لككىً 
يتقدـ في التعمـ كاجتاز هراحؿ كثيرة كأىً سكؼ يتعمـ 

اليـك األسهاء الهكصكلة كعميً أف يتفاعؿ هع البرىاهج 
كلكف قبؿ التعمـ الجديد كيطبؽ األكاهر حتى يستفيد 
 عميً هراجعة التعمـ السابؽ

مـ هف الطالب أف يىظر لمجٍاز أهاهً كيقرأ يطمب الهع
 صحيحاء الهكصكلة التي أهاهً كيكتبٍا بشكؿ األسه

التهٍيد :يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج قصة 
كيطمب هف الطالب  قصيرة تحتكم األسهاء الهكصكلة

ثـ يعرض الهعمـ عىكاف الدرس , أف يستهع لٍا جيدان 
 هاـ الطالبأ

لمطالب األسهاء الهكصكلة  العرض: يكضح الهعمـ
ف هىٍا ها يستخدـ لمهفرد الهؤىث هثؿ التي أكيكضح 

تاف كالمذاف كهىٍا لمهفرد الهذكر هثؿ الذم كلمهثىى الم
 كيعرض األسهاء كالمكاتي لمهؤىث كلمجهع الذيف لمهذكر

الهكصكلة عمى الطالب في البرىاهج، كيطمب هف  

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 
اإلجابة 
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 
 أخرل   

 دقائؽ7
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تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة 
 %85ىجاح

تـ التيكد هف تهكف 
الطبلب هف قراءة ككتابة 

يكتب الطالب )ز(األسهاء أف  األسهاء الهكصكلة
الهكصكلة  كتابة صحيحة 

 %.95بىسب
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هج ثـ يقرأٌا الطالب أف يعيد قراءة األسهاء خمؼ البرىا
الطالب لكحدي حتى يتقىٍا ثـ يقكـ بكتابتٍا بالمهس عدة 

 هرات كيقرأٌا أثىاء الكتابة 
في البرىاهج األسهاء  في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ

 الهكصكلة كيطمب هف الطالب أف يكتبٍا كيقرأٌا.

 
 
 
 دقائؽ6

أف يقرأ الطالب)ز( أدكات 
االستفٍاـ هف خبلؿ عرضٍا 
أهاهً كيقرأ كؿ أداة بشكؿ 

 %100صحيح بىسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 

أف يكتب الطالب)ز( 
أدكات االستفٍاـ كتابة 

البرىاهج 
التفاعمي 
 الهحكسب

 كأربعكف:الحصة السادسة 
التٍيئة : يشكر الهعمـ الطالب عمى جٍكدي السابقة كأىً 
اليـك سكؼ يىٍي أخر الحصص في البرىاهج كأىً تقدـ 

لتعمـ كأىً سعيد بتعمهً هعً حيث سيتعمـ جيدا في ا
 كيستفيد كثيرا اليـك أدكات االستفٍاـ 

التهٍيد: يعرض الهعمـ عمى الطالب في البرىاهج قصة 
كيطمب هف الطالب أف  ت االستفٍاـقصيرة تحتكم أدكا
 .هاـ الطالبأثـ يعرض الهعمـ الدرس  ,يستهع لٍا جيدان 

العرض: يكضح الهعمـ لمطالب أدكات االستفٍاـ كهتى 
كيعرض أدكات االستفٍاـ عمى الطالب في  تستخدـ

البرىاهج، كيطمب هىً أف يعيد قراءتٍا خمؼ البرىاهج ثـ 
ـ يقـك بكتابتٍا يقرأٌا الطالب لكحدي حتى يتقىٍا ث

 بالمهس عدة هرات كيقرأٌا أثىاء الكتابة 
في ىٍاية الحصة: يعرض الهعمـ عمى الطالب في 

تتـ عهمية 
التقكيـ هف 

 خبلؿ البرىاهج
حيث يعطي 
اضاءة كعبارة 
تشجيعية في 
حاؿ اإلجابة 

الصحيحة, أها 
في حاؿ 

ابة اإلج
الخاطئة 

فيطمب هف 
الطالب 

الهحاكلة هرة 

 دقائؽ7
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 ؽدقائ6

تحقؽ 
الٍدؼ 

التعميهي 
بىسبة ىجاح 

90% 

هف  بةتـ التيكد هف تهكف الطم
  أدكات االستفٍاـ. قراءة ككتابة

بالرغـ هف كجكد ضعؼ كبير 
لدل الطالب )ز( في العديد 

هف الهٍارات القرائية كالكتابية, 
إال أىً بعد تطبيؽ البرىاهج 
 التفاعمي, كاف األثر كاضحان 

بشكؿ كبير عمى ىتائج الطالب 
في االختبار البعدم ككذلؾ 
أثىاء المقاءات , حيث احتاج 

الطالب )ز( إلى عدد أكبر هف 
بغيري هف  المقاءات هقرىة

الطمبة, تـ إعطاؤي إياٌا بشكؿ 
 هىفرد.
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البرىاهج أدكات االستفٍاـ كيطمب هىً أف يكتبٍا  %522صحيحة بىسبة 
 كيقرأٌا. 

 أخرل   
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