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 بالشكر الجزيؿ إلى كأتكجوإلى ايأساتذة الكراـ في كمية العمـك التربكية 

 
 الدكتكرة

 سيير سميماف الصباح

 رالتقديعني كؿ خير فميا مني كؿ  التي تفضمت باإلشراؼ عمى ىذا البحث فجزاىا اهلل
 كاالحتراـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ج
 

 
 الممخص

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة 
ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث باستخداـ  لطمبة

تصميـ المجمكعة الكاحدة، لمكشؼ عف أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة  المنيج شبو التجريبي
ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كذلؾ  لطمبةفي تنمية ميارتي القراءة كالكتابة 

 نظران لمالئمتو أغراض الدراسة.

كر جبع ايأساسية تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة الممتحقيف بغرفة المصادر في مدرسة ذك
( طالب في غرفة المصادر في مدرسة 6اقتصرت عينة الدراسة عمى )( طالب، ك 18البالغ عددىـ )

ذككر جبع ايأساسية تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية كىـ في مستكل الصؼ الثالث ايأساسي، ك لتحقيؽ 
مالحظة لميارات القراءة أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث بطارية اختبار القراءة كالكتابة، كبطاقة 

 كالكتابة.

كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند انو  وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا ما يمي:
ر ( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختباα=0.05مستكل )

ابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة تحسنت المتكسطات الحس، ك التحصيؿ كلصالح التطبيؽ البعدم
تكجد فركؽ ذات داللة ، ك لميارة القراءة كالكتابة لمطمبة في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامجالمالحظة 

قة ( بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطا0.05إحصائية عند مستكل )
( بيف 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل ) تكجد فركؽ، ك المالحظة كلصالح كسط البرنامج

 متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة كلصالح البعدم.

 
كفي ضكء النتائج السابقة قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات كمف أىميا  عقد الدكرات التدريبية 

ليتيا في تعميـ الطمبة مف ذكم صعكبات النمذجة كالتي أثبتت فعا استراتيجيةلمعممي التربية حكؿ 
عادة النظر في البرامج التقميدية المستخدمة في تعميـ الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ  التعمـ. كا 

كاستبداليا بطريقة النمذجة لما ليا مف فائدة في تعميـ الطمبة كرفع مستكاىـ التحصيمي في القراءة 
 كالكتابة.
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Abstract 

The study aimed to identifying the impact of an educational program based on modeling on 

developing students with learning difficulties reading and writing skills in the resource 

room in Palestine using a quasi-experimental approach, single group design. 

The population of the study consisted of all students enrolled in resource room in Jaba’ 

Boys’ Elementary school that was (18) students, but the study sample was limited to (6) 

students chosen purposively from third grade. The researcher utilized Reading and Writing 

Inventory and the Reading and Writing Skills Observation Sheet. 

The study came up with the following outcomes:.There were statistically significant 

differences at the level of (α=0.05) between the mean scores of the experimental group in 

the pre and post achievement examination in favor of the post-test, The means and 

standard deviations of the observation sheet improved in the pre-application and the mean 

of the program of the students’ reading and writing skills, There were statistically 

significant differences at the level of (α=0.05) between the mean scores of the 

experimental group in the post-application and the mean of the observation sheet of the 

program in favor of the program, There are statistically significant differences at the level 

of (α=0.05) between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

application of the observation sheet in favor of the post-application. 

In the view of the study findings, the researcher recommends holding training course for 

education teachers on the adoption of the modeling strategy that proved effective in 

teaching students with learning difficulties. It is also recommended to reconsider the 

tradition programs used in teaching students with learning difficulties and replacing it with 

the modeling strategy for its efficiency in raising these students achievement in reading 

and writing. 
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 الفصل األول

 

 خمفية الدراسة

 
 . مقدمة1. 1

 
( Learning Disabilitiesالطمبة ذكم صعكبات التعمـ بشكؿ خاص، كمجاؿ صعكبات التعمـ ) فٌ إ

بشكؿ عاـ أصبحت مف أىـ المجاالت التي كجدت االىتماـ مف عمماء النفس كالتربية، إلى جانب 
الصعكبات بالبحث عف خدمات تربكية قد تسيـ في اىتماـ أكلياء أمكر ايأطفاؿ الذيف يعانكف مف ىذه 

التقميؿ مف آثار ىذه الظاىرة لدييـ، أكلئؾ الطمبة الذيف عادة ما ينخفض تحصيميـ الدراسي عف 
أقرانيـ، رغـ انيـ ال يعانكف مف أية إعاقة حسية أك انخفاض في مستكل ذكائيـ، حيث بدأ االىتماـ 

ف العشريف، كفي بداية الستينات عمى كجو التحديد، بيدؼ بيذا الميداف في النصؼ الثاني مف القر 
تقديـ الخدمات التربكية كتكفير البرامج العالجية ليذه الفئة مف الطمبة كي ال تحكؿ ىذه الصعكبات 

 (.2014دكف تقدميـ العممي كتحصيميـ الدراسي )العنزم، 

 
 & Kavalem( كما كرد في )Sridhar & Vaughn, 2001حيث ذكر سريدىار كفاكخف )

Mostert, 2004, p:32 عمى أف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ غالبا ما يعانكف مف مشكالت )
اجتماعية كانفعالية مما يعرضيـ لمرفض مف قبؿ أقرانيـ، كينعكس سمبان عمى مفيكميـ لذكاتيـ، فتصبح 

ية صعبة المناؿ، عممية تككيف الصداقات معيـ، أك حتى القياـ بالتفاعالت االجتماعية المختمفة عمم
فيـ عادة ما يشعركف بالخجؿ نتيجة النخفاض تحصيميـ أك أدائيـ العاـ، كيعانكف مف العزلة، مما 
يتسبب في تعرضيـ لمشكالت اجتماعية أخرل، فايأطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ يفتقركف إلى الميارات 

راؾ المالئـ لممكاقؼ االجتماعية في التعامؿ مع ايأقراف، كالحساسية لآلخريف، كينقصيـ اإلد
االجتماعية، كما يعانكف مف الرفض االجتماعي، كسكء التكيؼ الشخصي كاالجتماعي، كلعؿ عجزىـ 
اك مشكالتيـ المتعمقة بالمغة عمكما كبالقراءة كالكتابة عمى كجو الخصكص تمعب دكرا في ذلؾ مما  

 كيحد مف تكاصميـ مع محيطيـ.  يؤدم الى تدني مستكل دافعيتيـ نحك التعمـ، كاالنخراط في أنشطتو،
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التكاصؿ اإلنساني مف أىـ الطرؽ التي يتفاعؿ بيا الفرد مع المجتمع، حيث أف التكاصؿ يمكف مف  ييعد
تبادؿ المعمكمات بيف أفراد المجتمع، كمشاعرىـ، كالتعبير عف أنفسيـ بشكؿ يجعميـ جزء مف المجتمع، 

ف المغة كالكالـ مفيكمان مف قبؿ ايأفراد )زريقات، كلكي يككف التكاصؿ فعاالن ككاضحان يجب أف تكك 
أىـ أشكاؿ التكاصؿ كعف طريقيا يدرؾ اإلنساف حاجاتو، كيحصؿ عمى مآربو، فالمغة فالمغة  (.2005

العربية ىي الكعاء الذم يحكم جميع الميارات التي يكتسبيا الطالب خالؿ حياتو المدرسية كما بعدىا، 
سطينيكف مشكالت تتعمؽ بتعمـ ميارات المغة العربية، كتكتسب ىذه كبشكؿ عاـ يكاجو الطمبة الفم

ذكم صعكبات التعمـ، فتشير الدراسات السابقة مثؿ دراسة طمبة المشكالت منحنى أكثر صعكبة لدل 
 ىذه المشكالت تتركز لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ. إال أفٌ ( 2011حبايب )

 
ة مف الحاالت الشائعة بيف ايأطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ، كيشكؿ ايأطفاؿ صعكبات القراءة نسبة كبير 

كلما كاف قدران كبيران مف التعمـ المدرسي يعتمد عمى القدرة عمى القراءة، فإف الصعكبات في ىذا المجاؿ 
كيرل عدد مف الباحثيف أف صعكبات القراءة تمثؿ أكثر  يمكف أف تككف ذات أثر في شخصية الطفؿ،

 (.2003)سالـ كآخركف، يأكاديمية شيكعان أنماط صعكبات التعمـ ا

 
فصعكبات التعمـ تعتبر اضطراب في جانب أك أكثر في الكظائؼ العقمية أك النفسية التي تشمؿ الذاكرة  
كاالنتباه كفيـ كاستخداـ المغة كالتعبير بالكالـ كالكتابة ،كيظير االضطراب عند الفرد بسبب عدـ 

ف االضطراب ال يككف مقدرتو عمى االنتباه كالنطؽ  كالقر  اءة  كالكتابة كالقياـ بالعمميات الحسابية  كا 
عف كجكد إعاقات ظاىرة عند الفرد، مف ىنا يظير لدينا ذكم صعكبات التعمـ ليسكا ىـ بالضركرة  ناتجا ن
ايأفراد ذكم اإلعاقات المختمفة مع إف المفيكـ يتدخؿ مع أصحاب ىذه اإلعاقات التي ليا عالقة 

 (2002غة كما ىك الحاؿ في اإلعاقة  السمعية  كالعقمية عمى كجو التحديد)العزة، باضطرابات الم

 
مصطمح "صعكبات التعمـ" مصطمحان عامان يرجع إلى مجمكعة متباينة مف االضطرابات التي  كيعد

تظير خالؿ صعكبات كاضحة في اكتساب كاستخداـ قدرات االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة، 
كيفترض أف تككف  جكىرية لدل االفرادأك القدرات الرياضية، كتعتبر ىذه االضطرابات  كاالستدالالت

ذا ظيرت صعكبات التعمـ متالزمة مع حاالت  ناتجة عف خمؿ كظيفي في الجياز العصبي المركزم، كا 
( أك متالزمة مع انفعالية كاجتماعيةإعاقة أخرل مثؿ )إعاقة حسية، أك تخمؼ عقمي، أك اضطرابات 

فإف صعكبات التعمـ  االختالفات الثقافية، كالتعميـ المالئـ، كالعكامؿ النفسية، كعميوات بيئية مثؿ: مؤثر 
 (.2003ليست نتيجة مباشرة لتأثير ىذه اإلعاقات )كامؿ، 
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( أف ىنالؾ مجمكعة مف المؤشرات التي تميز الطمبة ذكم صعكبات التعمـ منيا: 2002كيرل راشد )
ؾ الحسي، كضعؼ اإلحساس العاطفي، كعدـ كجكد تناسؽ عاـ بيف الفعؿ نشاط مفرط، كضعؼ اإلدرا

كالشخصية، كضعؼ االنتباه كالتركيز، كالتيكر كاالندفاع في السمكؾ، كضعؼ الذاكرة كاإلدراؾ، 
يأسباب  كمشكالت في التمييز السمعي، كصعكبات في الكالـكصعكبات خاصة في القراءة كالحساب، 

 .كذلؾي الجياز العصبي غير كاضحة، كعالمات ضعؼ ف

 
كيتـ تشخيص الطمبة ذكم صعكبات التعميـ مف قبؿ شخص مؤىؿ كمخكؿ بقياس صعكبات التعمـ ىك 
خبير التربية الخاصة، حيث يحكؿ إليو الطالب ذكم صعكبات التعمـ مف قبؿ المعمميف أك اآلباء، 

البرنامج العالجي المناسب كييدؼ القياس إلى تحديد مجاالت الصعكبة كتحديد أسبابيا كمف ثـ كضع 
 (.2002)العزة، 

 
كيرل الباحث أف في ىذا الطرح درجة كبيرة مف ايأىمية مف حيث أنو يكضح الخمط بيف الطالب ذك 
صعكبة التعمـ كالطالب الذم يعاني مف إعاقات مختمفة، أك ذك الحاجات الخاصة، فبذلؾ يزاؿ المبس 

 الج مشكالت صعكبات التعمـ. حكؿ أساليب التدريب كالبرامج المتبعة في ع

 
كتيعػد عمميتػا القراءة كالكتابة مف أىـ التحديات ايأساسية التي تعترض الطالب لدل دخكلػو المدرسػة 
ضافة  كلككنيما أداتيف ميمتيف تساعداف الفرد عمى االندماج كبشكؿ أفضؿ، في المجاؿ التعميمي، كا 

ر تركيبان، التي تضمف بداخميا عناصر ذىنية إدراكية إلى ذلؾ فيما مف أىـ العمميات اإلنسانية ايأكث
 (.2011حسية كحركية )حبايب، 

 
كمف أىـ أعراض صعكبات الكتابػة أف أكراقيـ ككراساتيـ متخمة بالعديد مف ايأخطاء في التيجئة 
  كاإلمالء كالقكاعد كاستخداـ عالمات الترقيـ )النقط كالفكاصؿ( كتشابؾ الحركؼ ككافة أنماط الكتابة
يأم قاعدة كتفتقد إلى التنظيـ كغالبان ما  اليدكية، ككتابتيـ غير عادية كغير منضبطة كال تسير كفقا ن

كذلؾ ال يعطكف اىتمامان لالعتبارات المتعمقة  يحذفكف بعض الحركؼ مثؿ: حركؼ البداية أك النياية،
ابة أـ ال، كغالبان ما تككف بالقارئ حيث يكتبكف ما يرد عمى أذىانيـ سكاء كاف ذلؾ مرتبط بمكضكع الكت

 (.2003)سالـ كآخركف،  الجمؿ التي يستخدمكنيا قصيرة كمفككة

 
في صياغة المعاني كتقييميا، فيي ال  الطالبأما القراءة فيي تمثؿ عممية نشطة كتتضمف إسياـ 

مع  تفاعمو كيتعززينمك فكر الطالب  بالقراءة؛ فكلكنيا تتضمف التفكير كذلؾتقتصر عمى فؾ الرمكز 
القدرة عمى التفسير كالتحميؿ كالنقد )الحداد،  كتكسبوفي تيذيب انفعاالتو،  كما كتسيـ المغةالمحيط، 
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تتمثؿ صعكبات القراءة في كجكد صعكبات في ميارات المغة ايأساسية مثؿ: التيجأة (، حيث 2006
راءة، فيي تتمثؿ ككاتقاف مخارج الحركؼ كاصدار االصكات، التي تشكؿ المحكر ايأساس لصعكبات الق

بعجز الطالب عف قراءة الحركؼ، أك الكممات، أك الجمؿ قراءة سممية، كتتمثؿ أيضا بعدـ قدرة الطالب 
 (.2012عمى التمييز بيف الكممات، كخمؿ في ميارات االستيعاب )أبك دقة، 

 
، كىك ما يسيـ كيشار ىنا إلى أىمية مساعدة الطمبة ذكم صعكبات التعمـ في المراحؿ التعميمية المبكرة

في تصحيح مسارات تعمميـ، كتقديـ البرامج العالجية الفاعمة ليـ، فيـ يستمركف في بناء معمكماتيـ 
عف المغة المقركءة كالمكتكبة طيمة مراحؿ الطفكلة كما بعدىا، كلذلؾ زاد االىتماـ بيذه الفئة مف الطمبة، 

عالجية منفصمة في أم مدرسة، يتـ فييا  دراسية  غرفة كظير مفيكـ غرفة المصادر التي تعرؼ بأنيا
تعميـ الطمبة الذيف يعانكف مف إعاقات تعميمية مختمفة، كمف بينيـ طمبة صعكبات التعمـ، حيث يتـ 
تعميميـ تعميمان مباشران كخاصان، كتقديـ عالجان أكاديميان ليـ، كمساعدة في الكاجب المدرسي كالمياـ ذات 

فرادان أك مجمكعات، كتتنكع مجاالت ممارسة أساليب معالجة صعكبات الصمة، سكاء كاف ىؤالء الطمبة أ
التعمـ لتشمؿ ايألعاب البدنية كالعممية كاالجتماعية كالثقافية كالرياضية كالفنية، كالكاقع أف كؿ نشاط 
ف بدا حركيا أك بدنيا أك عقميا أك اجتماعيا فإنو يتضمف بقية ايألعاب ايأخرل في الكقت نفسو  حتى كا 

 (.2009اىيـ،)إبر 

 
( Learning By Modelingكمف ىذه االستراتيجيات أيضان إستراتيجية النمذجة أك ما يطمؽ عمييا )

كيعرؼ عمى أنو إجراء يتضمف تعمـ استجابات جديدة عف طريؽ مالحظة ايأنمكذج أك تقميده كقد 
، كمف أنكاعيا: يحدث التعمـ دكف أف يظير عمى الفرد استجابات متعممة فكرية بؿ قد تحدث الحقان 

النمذجة المصكرة، النمذجة غير المقصكدة، النمذجة المقصكدة، النمذجة الفردية،  )النمذجة الحية،
النمذجة الجماعية( كيتناكؿ أسمكب النمذجة عدد مف اإلجراءات ىي: )السمكؾ ايأنمكذج / مكاف 

عمى تقميد سمكؾ النمكذج مف قبؿ ايأنمكذج / تحديد جنس ايأنمكذج / مكافأة ايأنمكذج / الرغبة كالقدرة 
 (.2001المعمـ( )أبك نياف، 

 
كتحتكم إستراتيجية النمذجة عمى تطبيقات تربكية خاصة بصعكبات التعمـ مثؿ استخداـ نماذج مف 
الطمبة ممف يمارسكف مثؿ ىذه العادات كالقيـ كتعزيزىـ عمى ذلؾ أماـ الطمبة اآلخريف، كاستخداـ 

تتعمؽ بتمؾ القيـ كالعادات كاالتجاىات، كاستخداـ القصص كالركايات كالسير ايأفالـ التي تشتمؿ مكاد 
 Salisuاليادفة كالتي تكفؿ تكفير نماذج مثالية لممتعمميف، كفي ىذا السياؽ فقد اكد سالسك كرانزـك )

and Ransom, 2014 عمى نمكج كأدكار تقنيات النمذجة في التعميـ كالتعمـ، كضركرة االستفادة مف )
يات النمذجة في التعميـ كالتعمـ، عمى اعتبار اف النمذجة تمثؿ إستراتيجية تعميمية يكضح فييا المعمـ تقن
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مفيكمان جديدان أك مقاربة جديدة لمتعمـ، كيتعمـ الطالب مف خالؿ المالحظة، حيث يتـ التعمـ أك 
مالحظة بصكرة الحصكؿ عمى المعمكمات، أك اكتساب الميارات أك السمككيات الجديدة مف خالؿ ال

أكبر منيا مف خالؿ تجربة مباشرة أك جيكد التجربة كالخطأ، كيينظراف إلى التعمـ عمى أنو كظيفة 
مراقبة، كليس تجربة مباشرة، كأكدا عمى أف النمذجة تعد إستراتيجية تعميمية فعالة النيا تتيح لمطمبة 

بة في محاكاة سمككيات معينة تشجع مراقبة عمميات تفكير المعمـ، كيقكـ المعمـ خالليا بإشراؾ الطم
عمى التعمـ، فمعظـ السمكؾ اإلنساني يمكف تعممو مف خالؿ النمذجة: أم مف خالؿ مراقبة اآلخريف، 

 يستطيع المرء تككيف فكرة عف كيفية أداء سمككيات جديدة.

 
متـز بيا المعمـ ( تطبيقان تربكيان لنظرية التعمـ النمذجة معايير محددة ي2014كقد قدـ العتكـ كآخركف )

مثؿ تحديد السمكؾ الخاص المراد نمذجتو، ككيؼ سيتـ عرضو، ككيؼ سيثير انتباه الطالب، كالتركيز 
نماذج خاصة مثؿ: القصص كالمشاىد التمفزيكنية عمى تجنب تعريض الطالب لتجربة الفشؿ، كتكفير 

تي القراءة كالكتابة طمبة ذكم برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميار  حيث بحثت الدراسة أثر
صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، اعتمادنا عمى ما تكصمت إليو الدراسات السابقة في 

 ىذا المجاؿ مف نتائج.

 
 . مشكمة الدراسة2. 1

 
ىي الكعاء الذم يحكم جميع الميارات التي يكتسبيا الطالب خالؿ حياتو المدرسية  تيعد المغة العربية

بعدىا، كبشكؿ عاـ يكاجو الطمبة الفمسطينيكف مشكالت تتعمؽ بتعمـ ميارات المغة العربية، كما 
كتكتسب ىذه المشكالت منحنى أكثر صعكبة لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ، فتشير الدراسات 

( إلى أف ىذه المشكالت تتركز لدل 2011حبايب )(، كدراسة 2012السابقة مثؿ دراسة أبك دقة )
ذكم صعكبات التعمـ في مياراتي القراءة كالكتابة، كيكاجو المعممكف صعكبة في تدريس ميارات الطمبة 

يبحث عف أكثر طرائؽ كاستراتيجيات  بأفالمغة العربية بالطرؽ التقميدية، لذا كاف لزامان عمى المعمـ 
ئـ عمى النمذجة كعميو فقد تتحدد مشكمة الدراسة في استقصاء أثر برنامج تدريسي قاالتدريس فاعمية، 

 في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة لطمبة ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف.

 
 . أىداف الدراسة3. 1

تسعى الدراسة التعرؼ إلى أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة 
 طيف.ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمس لطمبة
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 . أسئمة الدراسة4. 1

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عف ايأسئمة اآلتية: 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار -1
 التحصيؿ في ميارتي القراءة كالكتابة؟ 

لتطبيقيف القبمي ككسط البرنامج ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات الدرجات  في ا-2
 لبطاقة المالحظة في ميارتي القراءة كالكتابة؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات الدرجات  في التطبيقيف القبمي كالبعدم   -3
 لبطاقة المالحظة في ميارتي القراءة كالكتابة؟

 
 . فرضيات الدراسة:5. 1 

 الفرضيات اآلتية: تسعى ىذه الدراسة نحك فحص جميع

( بيف متكسطي درجات α=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -1
 المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ، لميارتي القراءة كالكتابة.

درجات المجمكعة ( بيف متكسطي 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -2
 التجريبية في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة، لميارتي القراءة كالكتابة.

( بيف متكسطي درجات المجمكعة 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
 ة كالكتابة.التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة، لميارتي القراء

 
 . أىمية الدراسة6. 1

 
 تبرز أىمية الدراسة مف خالؿ ما يأتي:

  تستمد ىذه الدراسة أىميتيا النظرية مف أنيا جاءت لمفت نظر المسؤكليف التربكييف كالمعمميف
إلى أىمية معالجة الصعكبات التي يكاجييا طمبة ذكم صعكبات التعمـ في ميارتي القراءة 

عربية مف خالؿ استخداـ إستراتيجية النمذجة في معالجتيا، حيث تعد كالكتابة في المغة ال
 مف الدراسات القميمة التي تناكلت ىذا المكضكع. –حسب عمـ الباحث -الدراسة الحالية 

  كما تنبع أىمية الدراسة بأنيا تأتي مصاحبة لعممية تطكير المناىج الفمسطينية، لذا يمكف ايأخذ
 بنتائجيا في تطكير المناىج.

  أما فيما يتعمؽ بايأىمية التطبيقية لمدراسة فتتمثؿ بأنيا تدعك لتكظيؼ طرؽ حديثة في تعميـ
ميارتي القراءة كالكتابة، كما قد تسيـ ىذه الدراسة في تحسيف فرص تدريس المغة العربية 

 عمكمان، مف خالؿ التركيز عمى دكر المتعمـ كاالىتماـ بو.
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  صياتيا المعمميف كالتربكييف كصانعي القرار حكؿ أىمية كما يمكف أف تفيد نتائج الدراسة تك
كفعالية استراتيجية النمذجة في معالجة صعكبات تعمـ ميارات المغة العربية لمطمبة ذكم 

 صعكبات التعمـ. 

 
 . حدود الدراسة7. 1

 
 تقتصر الدراسة عمى الحدكد اآلتية:

 
 .الحد المكضكعي: النمذجة كميارات القراءة كالكتابة 

 ـ(.2018 – 2017الزماني: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ) الحد 

  الممحقيف في غرفة المصادر في  ( طمبة مف6)الحد البشرم: اقتصرت عينة الدراسة عمى
 مدرسة ذككر جبع ايأساسية.

 .الحد المكاني: مدرسة ذككر جبع ايأساسية 

 
 . مصطمحات الدراسة8. 1

 
 تيا:تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطمحا

 
مجمكعة ايأنشطة المنظمة كالمترابطة ذات ايأىداؼ المحددة كفقان لالئحة أك خطة مشركع،  البرنامج:

ييدؼ إلى تنمية ميارات أك يتضمف سمسمة مف المقررات، ترتبط بيدؼ عاـ أك مخرج نيائي )شحاتة، 
 (.2003كالنجار، 

 
تعميمي لمساعدة المتعمميف في  مجمكعة مف النشاطات التي يقكـ بيا المعمـ في مكقؼالتدريس:

 (.2011الكصكؿ إلى أىداؼ تربكية محددة " )العدكاف كالحكامدة، 

 
عممية تككيف تصكر عقمي لمعالقات التي تربط بيف أشياء أك ظكاىر أك أحداث باستعماؿ  النمذجة:

فيا الباحث كيعر (، Holliday, 2001تمثيالت أك أشكاؿ لممحاكاه تسيؿ شرحيا كتفسيرىا كالتنبؤ بيا )
اجرائيا بأنيا قدرة الطالب عمى القياـ بتفميد ما يقكـ بو المعمـ مف حركات كأفعاؿ جسمية خالؿ عممية 
عرض مكضكع التعمـ )الكتابة كالقراءة(، كاحتفاظو بيا كتعميميا عمى مكاقؼ أخرل مشابية، ككؿ ذلؾ 

 راسة.مف خالؿ البرنامج التعميمي الذم تـ بناؤه لتحقيؽ أغراض ىذه الد
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عممية تفسير الرمكز المفظية المكتكبة أك المطبكعة، كىي نتيجة التفاعؿ بيف الرمكز المكتكبة  القراءة:
التي تمثؿ المغة كالميارات المغكية، كالخبرات السابقة لمقارئ، كذلؾ عممية نشطة ايجابية تتطمب مف 

 (.2011القارئ مستكيات مختمفة مف الفيـ )الكحالي، 

 
: عبارة عف اضطراب يتجمى في صعكبة تعمـ القراءة، قراءة فيعرفيا الباحث اجرائيًا بانياأما صعوبة ال

ككجكد عجز اك خمؿ لدل الطالب في تفسير الرمكز المفظية المكتكبة أك المطبكعة عمى الرغـ مف 
دل تكافر الذكاء الكافي كالفرصة االجتماعية كالثقافية المالئمة، دكنما ارتباط بام اعاقة اخرل ل

الطالب، كالتي سيتـ قياسيا مف خالؿ الدرجة الكمية التي سيحصؿ عمييا الطالب عمى اختبار القراءة 
 كبطارية المالحظة المعدة ليذا الغرض.

 
إعادة ترميز لمغة المنطكقة في شكؿ خطي عمى الكرؽ، مف خالؿ أشكاؿ ترتبط ببعضيا  الكتابة:

، بحيث يعد كؿ شكؿ مف ىذه ايأشكاؿ مقابالن البعض كفؽ نظاـ معركؼ اصطمح عميو اىؿ المغة
لصكت لغكم يدؿ عميو، كذلؾ بغرض نقؿ ايأفكار كاآلراء كالمشاعر مف الكاتب إلى القراء )بصيص، 

2011.) 

 
: عبارة عف اضطراب يتجمى في  صعكبة تعمـ الكتابة أما صعوبة الكتابة فيعرفيا الباحث اجرائيًا بأنيا

عادة ترميز لمغة المنطكقة في شكؿ خطي عمى الكرؽ عمى الرغـ مف تكافر الذكاء الكافي كالفرصة  كا 
االجتماعية كالثقافية المالئمة، دكنما ارتباط بأم اعاقة أخرل لدل الطالب، كالتي سيتـ قياسيا مف 
خالؿ الدرجة الكمية التي سيحصؿ عمييا الطالب عمى اختبار الكتبة كبطارية المالحظة المعدة ليذا 

 الغرض.

 
اضطرابات في العممية العقمية أك النفسية ايأساسية التي تشمؿ االنتباه كاإلدراؾ  بات التعمم:صعو 

كتككيف المفيكـ كالتذكر، كتظير ىذه الصعكبات في عدـ القدرة عمى تعمـ القراءة كالكتابة كالحساب، أك 
مـ المكاد الدراسية ما يترتب عميو سكاء في المدرسة االبتدائية أساسان أك فيما بعد مف تصكر في تع

 (.2006المختمفة )حافظ، 

 
( لغرفة المصادر أنيا: "غرفة 2014عرفت كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية ) غرف المصادر:

صفية ممحقة بالمدرسة العادية تككف مجيزة بما يمـز مف كسائؿ كألعاب تربكية كأثاث مناسب، يعمؿ 
ا خاصا لمعمؿ مع الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة، يقضي ىؤالء فييا معمـ تربية خاصة مدربا تدريب
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الطمبة جزءا مف يكميـ الدراسي فييا )مادتي المغة العربية كالرياضيات( أما باقي المقررات فتككف في 
 الصؼ العادم مع زمالئيـ العادييف".
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
تكضيح مفيكـ صعكبات التعمـ كخصائصيا كمحكات التعرؼ عمى الطمبة ذكم في الفصؿ الثاني تـ 

صعكبات التعمـ كأنكاعو كالعكامؿ المرتبطة بو كقياسو كأساليب عالجو، كذلؾ تـ تكضيح مفيـك 
النمذجة كمفيكميا كأىميتيا كأىـ النظريات التي تناكلت النمذجة كأنماطو كاستراتيجياتو كخطكات 

ـ تناكؿ ميارتي القراءة كالكتابة كأىميتيما كأنكاعيما، كمف ثـ تـ تعريؼ غرؼ استخدامو، كمف ثـ ت
المصادر، كأىميتيا، كمعمـ غرفة المصادر كميامو، كفي نياية الفصؿ تـ سرد عدد مف الدراسات 

 العربية كايأجنبية السابقة ذات الصمة بالدراسة الحالية، كتعقيب عمى ىذه الدراسات.

 
 :صعوبات التعمم 2. 1

 
برزت صعكبات التعمـ حديثان في مجاؿ التربية الخاصة، فصعكبات التعمـ تيظير الفركؽ الفردية سكاء 
بيف ايأفراد أك داخؿ الفرد إلى أقصى درجة ممكنة، حيث ييالحظ في ىذا المجاؿ أطفاالن غالبان ما يبدكف 

أك أكثر مف المجاالت أنيـ عاديكف في معظـ الجكانب، إال أنيـ يعانكف مف قصكر كاضح في مجاؿ 
ايأكاديمية، كفعميان ال يعانكف مف تخمؼ عقمي أك اضطرابات في الكالـ أك في فيـ كاستيعاب ما 
يسمعكف أك يركنو، إال أنيـ يمتمككف قدرات متكسطة أك أكثر مف المتكسط كربما مرتفعة. )عبد 

 (2003الكىاب، 

 
ديثة نسبيان، فناؿ اىتماـ الكثير مف كمصطمح صعكبات التعمـ يعد مف المصطمحات النفسية الح

الباحثيف كخاصة في النصؼ ايأخير مف القرف العشريف عندما كجد بعضيـ فئة مف ايأطفاؿ تختمؼ 
عف غيرىـ العادييف كذكم اإلعاقات الحسية، كاالنفعالية، كالنفسية، أك العصبية، فيـ ال يعانكف مف أم 

ة، كيتمتعكف بنسبة ذكاء متكسطة أك فكؽ المتكسطة أك إعاقات بصرية أك سمعية أك عقمية أك انفعالي
مرتفعة، كمع ذلؾ أداؤىـ ايأكاديمي متدفو في مادة أك أكثر كيجدكف صعكبة في استخداـ كفيـ المغة، 

 (2010كال يتناسب ذلؾ مع إمكاناتيـ. )إبراىيـ، 
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ضطرابات التي ( أف مصطمح صعكبات التعمـ يعبر عف مجمكعة متباينة مف اال2003كيرل زيتكف )

في اكتساب قدرات االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة كالحساب،  جكىريةتظير مف خالؿ صعكبات 
في الفرد، نتيجة خمؿ كظيفي في الجياز العصبي المركزم، كفي  أساسية كتعتبر ىذه االضطرابات

االنفعالية  ذات الكقت إذا ظيرت صعكبات التعمـ متالزمة مع حاالت اإلعاقة أك االضطرابات
كاالجتماعية أك مع مؤشرات بيئية مثؿ االختالفات الثقافية كالتعمـ الغير مالئـ، كعكامؿ نفسية، فإف 

 صعكبات التعمـ ليست نتيجة مباشرة ليذه اإلعاقة.

 
( إلى أف صعكبات التعمـ مصطمح جامع Lenhard & Lenhard, 2013كذلؾ أشار لينارد كلينارد )

كىك يشتمؿ عمى عجز التعمـ كايأداء ايأكاديمي المنخفض خارج سياؽ اإلعاقات لممشاكؿ ايأكاديمية، 
 كيأخذ أشكاؿ محددة مثؿ اضطرابات القراءة كالكتابة كالحساب

 
 

( أنيا: اضطراب في جانب أك أكثر في الكظائؼ العقمية أك النفسية التي تشمؿ 2002كرأل العزة )
مشكالت كفيـ كاستخداـ المغة كالتعبير بالكالـ كالكتابة، كيظير الذاكرة كاإلدراؾ كاالنتباه كالتخيؿ كحؿ ال

االضطراب عند الفرد بسبب عدـ مقدرتو عمى االنتباه كالتفكير كالنطؽ كالقراءة كالكتابة كالقياـ 
 بالعمميات الحسابية كأف االضطراب ال يككف ناتجان عف كجكد إعاقات ظاىرة عند الفرد.

 
ت التعمـ بأنيا: تخمؼ أك اضطراب أك تأخر تطكر كاحدة أك أكثر صعكبا (Kirkكيرؾ )كذلؾ عرؼ 

مف عمميات الكالـ كالمغة كالقراءة كالكتابة كالحساب أك المكاد الدراسية ايأخرل كالتي تنشأ عف اإلعاقة 
النفسية التي يسببيا االختالؿ الكظيفي لنصفي المخ أك االضطرابات السمككية الكجدانية، كما أنو ليس 

 (2003لمتخمؼ العقمي أك غياب بعض الحكاس أك العكامؿ التعميمية أك الثقافية)سالـ كآخريف، نتيجة 

 
( أنيا اضطراب في العمميات العقمية أك النفسية ايأساسية التي تشمؿ االنتباه 2006كأشار حافظ )

اءة كالكتابة كاإلدراؾ كتككيف المفيكـ كالتذكر كحؿ المشكمة يظير صداه في عدـ القدرة عمى تعمـ القر 
كالحساب كما يترتب عميو سكاء في المدرسة االبتدائية أساسان أك فيما بعد مف قصكر في تعمـ المكاد 

 الدراسية المختمفة.
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يستخمص الباحث مف التعريفات السابقة أف ذكم صعكبات التعمـ ليسكا بالضركرة أفرادان يعانكف مف 
تؤدم إلى قصكر لدييـ في عمميات االنتباه كالتذكر  إعاقة ظاىرة، بؿ اضطراب في العمميات العقمية

 كالقراءة كالكتابة كالحساب.

 
 . خصائص ذوي صعوبات التعمم: 2. 1. 1

 
 ( أف ذكم صعكبات التعمـ يتميزكف غالبان بسبعة خصائص:2003ذكر كامؿ )

 
  ار مرات تاريخ لتكرار الفشؿ ايأكاديمي في مالحقة المراحؿ التعميمية حيث تكجد تاريخ مف تكر

رسكب ىذا الفرد أك فشمو في التحصيؿ ايأكاديمي كمف خاللو يمكف تكقع الفشؿ أك الرسكب 
 مرة أخرل.

  كجكد عجز أك خمؿ بيئي يؤثر عمى التفاعؿ مع صعكبات التعمـ حيث أف بعض العكامؿ مثؿ
ي فقد الشذكذ في البيئة أك النكاحي الفيزيقية مثاؿ االضطراب البسيط في الرؤية أك اضطراب ف

 السمع.

  اضطراب كشذكذ في الدافعية: حيث أف تكرار الفشؿ أك الرسكب كالنبذ مف جانب المدرسيف
كالرفاؽ كنقص التدعيـ كؿ ىذه العكامؿ مجتمعة أك بعضيا مف شأنو أف يعمؿ عمى إضعاؼ 

 السمكؾ الصحيح.

  سكب كبالتالي فإف القمؽ المستمر كغير المحدد: كالذم ينشأ ربما نتيجة لتكرار الفشؿ كمرات الر
ايأطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ ينشأ لدييـ تكقع بالفشؿ ليس قط في مجاؿ التحصيؿ ايأكاديمي 

 بؿ أيضان في باقي مجاالت الحياة المختمفة.

  سمككيات شاذة كعنيفة غير مستقرة: حيث تظير عمى ايأطفاؿ بعض السمككيات المتغيرة فجأة
ر الزمني ليذا الطفؿ، أيضان اليقظة كسعة االنتباه أيضان بصكرة أكثر مف المتكقعة بالنسبة لمعم

 تككف متقمبة كأحيانان يقظ نكعان ما.

  ىؤالء ايأطفاؿ يحتاجكف إلى تقييـ كامؿ لتحديد الصفات كالخصائص السمككية لدييـ يأنيـ مف
 خالؿ المالحظة غير الدقيقة مف الممكف أف يتـ تشخيصيـ بأنيـ مف المتخمفيف عقميان.

  ر في القدرة عمى التعمـ: حيث أف ذكك صعكبات التعمـ لدييـ قصكر في القدرة عمى القصك
متابعة الخبرات التعميمية التي تقدـ لمعادييف حيث يحتاج إلى نظاـ معيف في تقديـ المعمكمات 
حتى يمكنو متابعة العممية التعميمية كمف ثـ حتى يمكنو إنتاج سمكؾ غير شاذ كيمكنو 

 مية التعميمية.االستفادة مف العم
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كما كضع العالماف )تارفر كىالياف( عشر صفات اعتقدا أنيا مكجكدة لدل معظـ أطفاؿ الصعكبات 
 التعميمية، كىذه الصفات: 

 
 .نشاط مفرط 

 .ضعؼ اإلدراؾ الحسي 

 .ضعؼ اإلحساس العاطفي 

 .عدـ كجكد تناسؽ عاـ بيف الفعؿ كالشخصية 

 .ضعؼ االنتباه كالتركيز 

 في السمكؾ. التيكر كاالندفاع 

 .ضعؼ الذاكرة كاإلدراؾ 

 .صعكبات خاصة في القراءة كالحساب 

 .صعكبات في السمع كالكالـ يأسباب غير كاضحة 

  ،(.2002عالمات ضعؼ في الجياز العصبي. )راشد 

 
 . محكات التعرف عمى ذوي صعوبات التعمم: 2. 1. 2

 
المشكمة كىي أنكاع مختمفة؛ اتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف صعكبات التعمـ تتفاكت حسب طبيعة 

فبعض ايأطفاؿ لدييـ صعكبات في القراءة، كبعضيـ اآلخر لدييـ صعكبات في الكتابة، كبعضيـ 
لدييـ مشكالت في حؿ مسائؿ الرياضيات. إذف تختمؼ صعكبات أك اضطرابات التعمـ، لذا فإف 

 (2015تحديدىا أمر بالغ الصعكبة. )عبيد، 

 
محكات يجب أخذىا في االعتبار عند تعرؼ صعكبات التعمـ لدل  ( أربعة2017كأكضح العجاجي )

 ايأطفاؿ كىي:

 
  الصعكبات ايأكاديمية: فايأطفاؿ الذيف لدييـ صعكبات في التعمـ يعانكف مف صعكبة في

 القراءة كحؿ المسائؿ الرياضية مقارنة مع ايأطفاؿ اآلخريف في نفس الفئة العمرية.

 ايأطفاؿ الذيف لدييـ صعكبات في التعمـ أيضان لدييـ تفاكت التفاكت بيف القدرات كالتحصيؿ: ف
 حاد بيف القدرات العقمية كالتحصيؿ ايأكاديمي.
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  استبعاد العكامؿ ايأخرل: يجب عدـ تصنيؼ الطفؿ بأف لديو صعكبة في التعمـ إذا كانت
المشكمة ناتجة عف إعاقات بصرية أك سمعية أك حركية أك تخمؼ عقمي أك عكامؿ بيئية 

 افية غير مكاتية.كثق

  :في العمميات النفسية  صعكبات التعميـ الناتجة عف كجكد خمؿاالضطراب النفس عصبي
جراء العمميات  ايأساسية كالتي تتضح في عدـ القدرة عمى االستماع كالتفكير كالقراءة كالكتابة كا 

 الرياضية.

 
 . أنواع صعوبات التعمم:2. 1. 3

 
ر مف الباحثيف في مجاؿ التربية بشكؿ عاـ كالتربية الخاصة بشكؿ نالت صعكبات التعمـ اىتماـ الكثي

خاص، حيث تباينت أنكاع صعكبات التعمـ مف باحث آلخر، كبشكؿو عاـ قد أجمعت عمى ايأنكاع 
 اآلتية:

 
 أواًل: صعوبات التعمم النمائية:

 
لمطالب كتكافقو  كىي التي تتعمؽ بنمك القدرات العقمية كالعمميات المسؤكلة عف التكافؽ الدراسي

الشخصي كاالجتماعي كالميني كتشمؿ صعكبات )االنتباه، اإلدراؾ، التفكير، التذكر، حؿ المشكمة(، 
كييشار ىنا إلى أف االنتباه ىك أكلى خطكات التعمـ كمف غيره ال يحدث اإلدراؾ كما يتبعو مف عمميات 

في إحدل تمؾ العمميات مف انخفاض عقمية مؤدية في النياية إلى التعمـ، كما يترتب عمى االضطراب 
 (.2010الكريـ،  كغيرىا)عبدمستكل التمميذ في المكاد الدراسية المرتبطة بالقراءة كالكتابة 

 
( أف ايأطباء أكدكا أىمية ايأسباب البيكلكجية لظاىرة صعكبات التعمـ، 2001كذلؾ أشار الركساف )

يا الدماغية إلى عدد مف العكامؿ كتحدث إصابات الدماغ كالتي تعني التمؼ في عصب الخال
البيكلكجية أىميا التياب السحايا، كالتسمـ أك التياب الخاليا الدماغية كالحصبة ايألمانية كنقص 
ايأكسجيف أك صعكبات الكالدة، أك الكالدة المبكرة، أك تعاطي العقاقير، كليذا يعتقد ايأطباء أف ىذه 

 ية. ايأسباب قد تؤدم إلى إصابة الخاليا الدماغ

 
  



15 
 

 ثانيًا: صعوبات التعمم األكاديمية:

 
ىي المشكالت التي تظير أصالن مف قبؿ أطفاؿ المدارس كيشتمؿ مصطمح صعكبات التعمـ 
ايأكاديمية: الصعكبات الخاصة بالقراءة، كالصعكبات الخاصة بالكتابة، كالصعكبات الخاصة باليجاء 

ف يظير الطفؿ قدرة كاممة عمى التعمـ كيفشؿ في كالتعبير الكتابي، كالصعكبات الخاصة بالحساب، فحي
ذلؾ بعد تقديـ التعميـ المدرسي المالئـ لو، عندئذ يؤخذ باالعتبار أف لدل الطفؿ صعكبة خاصة في 

 (2003 الكتابي )كامؿ،تعمـ القراءة أك الكتابة أك اليجاء أك التعبير 

 
 . العوامل المرتبطة بصعوبات التعمم:2. 1. 4

 
؛ عبد الكىاب، 2002مف الباحثيف إلى عدد مف العكامؿ المرتبطة بصعكبات التعمـ)العزة، أشار الكثير 

 (، حيث لخص الباحث ىذه العكامؿ في اآلتي:2010؛ إبراىيـ،  2000؛ عبد اليادم كآخريف، 2003

 
 أواًل: العوامل الفسيولوجية: 

ثؿ الديسمكسيا، فإذا كاف عند إف دكر الكراثة بما فيو مف جينات سائدة مسؤكلة عف مشاكؿ النطؽ م
أحد الكالديف صعكبة في تعمـ القراءة، فإف مسألة كجكد صعكبات تعممية لدل ايأطفاؿ سيككف أمران 
كاردان، كما أف التكائـ المتطابقة لدييـ مشكالت في صعكبات التعمـ إذا كاف كالدييـ لدييـ صعكبات 

الذيف ىـ مف بكيضتيف حتى لك كانكا مف أبكيف التعمـ، بينما لـ تظير ىذه الصعكبات عند ايأطفاؿ 
 لدييـ صعكبات تعممية.

 
كذلؾ ايأسر التي يعاني أفرادىا مف صعكبة في القراءة تيظير تشابيان في الخصائص المعرفية ايأخرل 
إلى حد كبير كما أف بعض ايأعراض الجينية كعدـ سكاء الكركمكسكمات يميؿ أيضان إلنتاج أنماط 

 أك الصعكبة. مميزة مف القدرة

 
 ثانيًا: العوامل النفسية:

يظير ايأطفاؿ ذكم الصعكبات التعميمية اضطرابات في الكظائؼ النفسية ايأساسية كاإلدراؾ، كالتذكر، 
كتككيف المفاىيـ، فبعض ايأطفاؿ ذكم الصعكبات التعميمية ال يستطيعكف عمى سبيؿ المثاؿ فيـ 

 يمية التي تعممكىا حديثان، أك كتابة جممة مفيدة.االتجاىات المكانية، أك تذكر المادة التعم
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 ثالثًا: العوامل المدرسية:

إف نجاح الطالب ذكم الصعكبات التعميمية أك فشميـ في المدرسة ناجـ عف التفاعؿ بيف نقاط القكة 
كالضعؼ لدييـ، كبيف العكامؿ الصفية التي يكاجيكنيا بما فييا الفركؽ الفردية بيف المعمميف كطرؽ 

لتدريس المختمفة، كنعني بالتفاعؿ مطابقة حاجات ايأطفاؿ التعممية مع ما يقدـ ليـ في حجرة الصؼ، ا
فالمدرسة ليا تأثير كاضح عمى تكيؼ ايأطفاؿ الذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ، خاصة إذا 

 تكافرت ليـ المثيرات التي تؤدم إلى تفعيؿ دكرىـ.

 
 رابعًا: العوامل البيئية:

 
 العوامل البيئية: رابعًا:

إف البيئة ايأسرية التي يعيش فييا التمميذ ليا تأثيرىا الكاضح عمى تحصيمو الدراسي كاتجاىاتو كميكلو 
بكجو عاـ، كعمى تعمـ القراءة بكجو خاص، كتعد ثقافة الكالديف عامالن ميمان في تقدـ ايأبناء في 

ة المثقفة يتفكقف لغكيان كيختمفكف اختالفان كبيران التحصيؿ القرائي، فالتالميذ في الصفكؼ ايأكلى مف البيئ
في تحصمييـ القرائي عند التالميذ الذيف يفتقركف إلى ىذه البيئة الغنية بكتبيا كثقافتيا، كقد حددت 

بعض العكامؿ ايأسرية المرتبطة بتدني ايأداء القرائي، كمنيا ما يمي: قمة الكتب في  Sandraساندرا 
طفاؿ آباءىـ كىـ يقرؤكف، كتدني المستكل التعميمي لمكالديف، كتدني المستكل المنزؿ، كندرة سماع ايأ

 االقتصادم كاالجتماعي لألسرة.

( أف صعكبات التعمـ ناتجة عف إصابة Cortiella&Horowitz, 2014كيؤكد ككرتيال كىكركيتز )
المخدرات أكالكحكؿ الدماغ خالؿ الحمؿ كأثناء الكالدة بما في ذلؾ العكامؿ المرضية لألـ، كتعاطي 

أثناء الحمؿ، كسكء تغذية ايأـ، كانخفاض الكزف عند الكالدة، كانخفاض ايأكسجيف كالكالدة المبكرةأك 
 المطكلة.

 
 . قياس صعوبات التعمم:2. 1. 5

إف الشخص المخكؿ بقياس صعكبات التعمـ ىك خبير التربية الخاصة، حيث يحكؿ إليو الطالب ذكم 
المعمميف أك اآلباء، كييدؼ القياس إلى تحديد مجاالت الصعكبة كتحديد صعكبات التعمـ مف قبؿ 

أسبابيا كمف ثـ كضع البرنامج العالجي المناسب، كفيما يمي بعض ايأساليب المستخدمة في قياس 
 (:2002)العزة، صعكبات التعمـ 
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 مى  المقابمة: في المقابمة يتعرؼ معمـ التربية الخاصة عمى الطفؿ كيحاكؿ أف يتعرؼ ع
صعكبة الدراسية، أك السمككية كذؾ عف طريؽ طرح أسئمة عمى الطفؿ بيدكء، كجمع معمكمات 

 عف حالتو.

  االختبارات المسحية السريعة: كتشمؿ اختبار القراءة المسحي بيدؼ التعرؼ عمى ميارة القراءة
 عنده كأنكاع ايأخطاء القرائية ككيؼ يمكف حميا.

  إلى معرفة درجة ذكاء الطفؿ أما االختبارات التكيؼ اختبارات القدرة العقمية: كتيدؼ
 االجتماعي فتيدؼ إلى معرفة ما لدل الطفؿ مف سمككيات غير مرغكبة اجتماعيان.

  اختبار إلينكم: كييدؼ إلى تشخيص مظاىر صعكبات التعمـ كتشمؿ اختبار االستقباؿ
م كتكممة الجمؿ السمعي كالبصرم كالترابط السمعي كالبصرم كالتعبير المفظي كاإلشار 

 كاإلكماؿ السمعي كالتركيب الصكتي كاإلكماؿ البصرم كالتذكر السمعي كالبصرم المتسمسؿ. 

 
 . أساليب عالج صعوبات التعمم:2. 1. 6

 
يمثؿ الطمبة ذكم صعكبات التعمـ مجمكعة مف الطمبة الذيف يتكاجدكف في النظاـ التربكم كالتعميمي، 

خاصة، فمنيـ المتفكقكف عقميان كالمكىكبكف ذكم صعكبات التعمـ، كيعدكف مف إحدل فئات التربية ال
كتعتبر الفئة ايأخيرة مف الفئات التي ليا خصائصيا كاحتياجاتيا الخاصة، كليا أساليب تشخيص 

 (.2018)عميمات،  كبرامج أكثر تفردان 

 
 ( أف الخطكات العالجية لصعكبات التعمـ تكمف فيما يمي:2015كيرل حسيف )

 
 ـ بالكشؼ المبكر لمتالميذ ذكم صعكبات التعمـ، كتقديـ الخدمات الضركرية ليـ.االىتما 

  استخداـ التصكر العقمي في تخطيط كتنظيـ الدركس مف قبؿ المعمميف كالقائميف عمى العممية
التعميمية، إذ أنو يحسف مف الذاكرة الداللية كالدافعية الداخمية لمقراءة كالكتابة كمف ثـ 

 التحصيؿ.

 لبرامج التدريبية ككرش العمؿ الالزمة لتدريب المعمميف عمى االتجاىات الحديثة في عمؿ ا
 التعامؿ مع التالميذ ذكم صعكبات التعمـ، مثؿ استخداـ استراتيجيات التصكر العقمي.

  إثارة اىتماـ التالميذ ذكم صعكبات التعمـ كالعمؿ عمى خفض مستكل التكتر كالقمؽ لدييـ
 زيز المناسبة ليـ أثناء حصص القراءة.كاستخداـ أساليب التع

  تييئة بيئة آمنة نفسيان لمتالميذ ذكم صعكبات التعمـ تساعدىـ عمى الشعكر بالنجاح، بما
 ينعكس عمى مستكل دافعيتيـ لمقراءة كالكتابة.
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كيرل الباحث أف الطمبة الذيف يعانكف مف صعكبات التعمـ بحاجة إلى برامج عالجية كأساليب تدريسية 
فة عف الطمبة العادييف، عمى أف تعمؿ ىذه ايأساليب إكسابيـ يأنماط سمككية كتعممية لمحد مف مختم

صعكباتيـ في التعمـ، كلعؿ التعمـ االجتماعي أك ما يعرؼ بالنمذجة، ىي مف ايأساليب الحديثة في 
 التدريس، كالتي مف خالليا يككف التعمـ بطريقة غير مباشرة مف خالؿ التقميد كالمحاكاة.

 
 النمذجة: 2. 2

 
جاءت نظرية التعمـ االجتماعي أك التعمـ بالنمذجة لتؤكد عمى أىمية التفاعؿ االجتماعي، كالمعايير 
االجتماعية، كالسياؽ لمظركؼ االجتماعية في حدكث التعمـ، كيعني ذلؾ أف التعمـ ال يتـ في فراغ بؿ 

 (2011اجتماعي )محمد، في محيط 

( كىما dollard & millerذا االتجاه تمؾ التي صاغيا ميممر كدكالرد )فكانت المحاكلة ايأكلى في ى
بيف  حاكال فييا الربطمف أعالـ المدرسة السمككية الحديثة في كتابيما )التعمـ االجتماعي كالمحاكاة(، 

 (.2011النفسي )الخزاعمة كآخركف، المبادئ السمككية كمبادئ التحميؿ 

صدر جكلياف راكتر كتابو بعنكاف )التعمـ االجتماعي كعمـ النفس كفي ضكء محاكالت تطكير النظرية، أ
( في 1967اإلكمينيكي( كأكد فيو عمى مفيكـ التعزيز، كذلؾ طكر ىكارد كيمي المحاكالت السابقة عاـ )

في تفسير السمكؾ االجتماعي، بينما يرجع الفضؿ في تطكير ىذه ” نظرية العزك“بناء ما يسمى 
(، كأكدا مبدأ الحتمية التبادلية bandura & walterفس ألبرت باندكرا ككلترز )النظرية إلى عالمي الن

في عممية التعمـ مف حيث التفاعؿ بيف ثالث مككنات رئيسية كىي: السمكؾ كالمحددات المرتبطة 
بالشخص كالمحددات البيئية، فالسمكؾ كفقان ليذه المعادلة ىك كظيفة لمجمكعة المحددات المتعممة 

)الزغمكؿ، نيا كالالحقة بحيث تشتمؿ كؿ مجمكعة منيا عمى متغيرات ذات طابع معرفي السابقة م
2013.) 

 
كما أطمؽ ألبرت باندكرا عمى التعمـ بالمالحظة كالذم يحدث عندما يقكـ المتعمـ بتقميد سمكؾ يظير 

ت النمذجة ( أك التعمـ بالنمذجة، كمف أشير الدراسات التي تناكلmodelingعند نمكذج اسـ النمذجة )
 (.2014)العتكـ كآخركف, 

 
 مفيوم النمذجة: 2. 2. 1

تيعتبر إستراتيجية النمذجة مف االستراتيجيات المعركفة في التدريس، كخاصةن لمفئات العمرية المبكرة 
كفي المكاقؼ المختمفة، كيتـ ىذا النكع عف طريؽ المالحظة كالتقميد مف خالؿ مالحظة الطفؿ 

أك التمفزيكف أك أم نمكذج آخر، حيث يقكـ المعمـ بنمذجة الميارة كيقدـ تكضيحان لممعمميف أك الكالديف 
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عمميان لكيفية أداء الميمة مف خالؿ عرض نماذج لكيفية أداء الميارة، ثـ يطمب مف الطالب تقميد 
)حفناكم، النمكذج كتأديتو كما شاىده، كتفيد ىذه اإلستراتيجية في تعمـ الميارات المغكية الشفيية 

2008.) 

 
( بأنيا: "ىي عممية تككيف تصكر عقمي لمعالقات التي تربط بيف أشياء أك 2012) كعرفيا محمكد

ظكاىر أك أحداث باستخداـ تمثيالت كأشكاؿ لممحاكاة تيسر شرح كتفسير ىذه ايأشياء كايأحداث 
 كالتنبؤ بيا".

 
مية تصكر عقمي "ىي عم بأنيا:Holiday & William, 2001ككليـ ) ) عرفيا ىكليدمكذلؾ 

لمعالقات التي تربط بيف أشياء أك ظكاىر أك أحداث باستخداـ تمثيالت كأشكاؿ لممحاكاة تيسر شرح 
 كتفسير ىذه ايأشياء أك الظكاىر أك ايأحداث كالتنبؤ بيا". 

 
 أىمية النمذجة: 2. 2. 2

 
لتحكـ كالتقييـ خالؿ تستخدـ إستراتيجية النمذجة؛ كي تساعد الطمبة في عممية التخطيط كالمراقبة كا

عطاء الثقة  عممية التعمـ، حيث تعتمد تمؾ اإلستراتيجية عمى التخطيط كالتخميص كتكليد ايأسئمة كا 
كالتقدير كاالختبار القصدم الكاعي كعدـ قبكؿ كممة ال أستطيع مف قبؿ المتعمميف كالتقكيـ بمعايير 

عادة صياغة ايأفكار كتك  ضيح المصطمحات كصياغة سمككيات متعددة كلعب ايأدكار كالمحاكاة كا 
 (.2004المتعمميف في صكرة إجرائية ككتابة التقارير كالمذكرات اليكمية كالقكلبة كتنظيـ ايأفكار )عمي، 

 ( أف أىمية النمذجة تتضح فيما يمي:2011كيرل خميؼ )

 .عالج الكثير مف االضطرابات كالخجؿ، كعيكب النطؽ، كالتأتأة، كغيرىا 

 طو لدل ايأفراد مف خالؿ عرض النماذج تكضح السمكؾ المرغكب فيو.تيذيب السمكؾ كضب 

  تنمية العادات المرغكبة، كالقيـ، كالمثؿ لدل ايأفراد مف خالؿ القدكة الحسنة، كاستخداـ النماذج
 المختمفة التي تتضمف مثؿ ىذه العادات كالقيـ.

  تاحة الفر صة لألفراد لممارسة ىذه تنمية الميارات الفنية، كالحركية، كالحرفية كغيرىا، كا 
 الميارات، كتزكيدىـ بالتغذية الراجعة.
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 أىم النظريات التي تناولت النمذجة: 2. 2. 3

 
حاكؿ الكثير مف أعالـ المدرسة االجتماعية كالسمككية تفسير النمذجة كؿه مف كجية نظره، كفيما يأتي 

 أىـ النظريات التي تناكلت النمذجة:

 
 الجتماعي:أواًل: نظرية التعمم ا

 
يرل باندكرا أف السمكؾ متعمـ مف خالؿ التعمـ بالمالحظة كالتقميد كالمحاكاة، كأف مالحظة السمكؾ تزيد 
مف احتمالية قياـ المالحظ بو، خاصة عندما يككف السمكؾ كسيمة فعالة في الحصكؿ عمى الرغبات 

المتحركة ليا أثر كبير في إحداث  كايأىداؼ المرغكبة، كأف النماذج الحية كالنماذج المتمثمة في الصكر
التقميد لمسمكؾ، كأف النمكذج الذم لو قكة تعزيزية يتـ تقميده أكثر مف النمكذج الذم ال يممؾ مثؿ ىذه 

 (2004القكة. )عريشي، 

 
ف تعمـ العدكاف  كما أف السمكؾ ال يتشكؿ فقط بكاسطة التقميد كالمالحظة كلكف أيضان بكجكد تعزيز، كا 

ييا الجزاء أك المكافأة التي تمعب دكران ىامان في اختيار االستجابة كتعزيزىا حتى تصبح عممية يغمب عم
 عادة يمجأ إلييا الفرد في أغمب المكاقؼ.

 
( أف باندكرا حدد العكامؿ التي تساعد عمى استمرار السمكؾ في ضكء نظرية 2008كيكضح عمارة )

 التعمـ االجتماعي، فيما يمي:

 رجي: المتمثؿ بامتداح الكالديف أك المجتمع لسمكؾ الفرد.التدعيـ المباشر الخا 

 .تعزيزات الذات: إذ يرل الفرد أف سمككو يجمب لو نفعان يحقؽ لو مصمحة أك يأفراد أسرتو 

  التدعيـ البديمي: المتمثؿ برؤية المكاسب المادية التي يحصؿ عمييا الفرد كتخمصو مف
 لسمكؾ.ايأضرار المحتممة فيحاكؿ ىذا الفرد تقميد ا

  التحرر مف عقاب الذات: باف يجرد الفرد عميو مف الصفات اإلنسانية كيقنع ذاتو، مثال: أف
لحاؽ ايأذل بو.  المعتدل عميو يستحؽ االعتداء عميو كا 

 
 ثانيًا: النظرية السموكية:

 
يمكف كانت بدايات النظرية السمككية لمعالـ )جكف كاطسف( حيث أثبت أف الفكبيا مكتسبة بعممية تعمـ ك 

عادة بناء نمكذج  عالجيا كفقان لمعالج السمككي كالذم يستند عمى ىدـ نمكذج مف التعمـ غير سكم كا 
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تعمـ جديد سكم، كيرل السمككييف أف السمكؾ العدكاني يمكف اكتشافو كيمكف تعديمو كفقان لقكانيف التعمـ، 
اكتسب منيا شخص ما قد تـ ذلؾ يأف السمكؾ متعمـ مف البيئة كمف ثـ فإف الخبرات المختمفة التي 
 (.2006تدعيميا بما يعزز ظيكر االستجابة كمما تعرض الفرد لممكقؼ )الفسكس، 

 
( أف أم سمكؾ يمكف اكتشافو كيمكف تعديمو كفقان لقكانيف التعمـ، كلذلؾ ركزت 2008كأشار عمارة )

تعمـ مف البيئة، كمف دراسات السمككييف في دراستيـ لمسمكؾ عمى حقيقة يؤمنكف بيا كىي أف السمكؾ م
ثـ فإف الخبرات المختمفة )المثيرات( التي اكتسب منيا شخص ما السمكؾ )االستجابة( قد تـ تدعيميا 
بما يعزز لدل الشخص ظيكر االستجابة كمما تعرض لمكقؼ مرتبط بيا، كىكذا يعتبر السمككيكف أف 

عادة بن  اء نمكذج مف التعمـ الجديد.السمكؾ متعمـ يمكف تعديمو مف خالؿ ىدـ نمكذج التعمـ كا 

 
كأف معظـ السمكؾ مكتسب متعمـ، كبالتالي فإف الفرد يتعمـ السمكؾ مف البيئة التي يعيش فييا مف 

 (.2007خالؿ مشاىدة النمكذج الذم يتمثؿ بالكالديف اك المربية أك شخصية أخرل )المصرم، 

 
 أنماط النمذجة: 2. 2. 4

 
السمككية التي أكلت اىتمامان بأىمية المالحظة كالتقميد في اكتساب  تستمد النمذجة أسمكبيا مف المدرسة

(، 2005محمد ) السمككيات السميمة، كيستخدـ مع ايأطفاؿ بفاعمية يأنيـ يميمكف إلى التقميد، كأشار
 إلى أنماط النمذجة كىي: (،2011(، كأبك مزيد )2008كحفناكم )

 
 النمذجة الحسية:

 
حسية متتابعة تككف مترابطة حيث تتكامؿ في سمكؾ معيف كيمثؿ ىذا  كفييا يتعرض المتعمـ لخبرات

 النكع بالصكر.

 
 النمذجة المفظية أو المجردة: 

 
كفييا يحدث التعمـ مف خالؿ الكصؼ المفظي حيث تستخدـ الكممات في كصؼ االستجابات بدال مف 

 الخبرات الحسية كيمثؿ ىذا النكع عف طريؽ ايأفكار.
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 النمذجة الحية:

 
كتعني كجكد النمكذج بالفعؿ في بيئة القائـ بالمالحظة، حيث تتـ المالحظة المباشرة لمنمكذج مف قبؿ 
المالحظ في مكاقؼ الحياة الطبيعية، كىي أف يقـك النمكذج بتأدية السمككيات المستيدفة بكجكد 

 مميذ بتقميد معممو.الشخص إلى يراد تعميمو تمؾ السمككيات، مثاؿ: أف يقـك الطفؿ بتقميد أباه أك الت

 
 النمذجة الرمزية: 

كفى ىذا النكع مف النمذجة ال يستعاف بالنماذج الحية الكاقعية بؿ يستعاف برمكزىا مف صكر ككممات، 
كىذا اإلجراء يتـ عادة باستخداـ الفيديك أك التمفزيكف أك أفالـ الكرتكف ككؿ ما يمكف أف يككف ترميزا 

ية تقدـ في صكرة مصكرة عف طريؽ الكسائؿ المرئية كالمسمكعة، لمسمكؾ المستيدؼ فالنمذجة الرمز 
كفى الغالب تقدـ بدكف أف يصاحبيا تعميمات مباشرة إلى المالحظ، كيعبر عف الكاقع بمجمكعة مف 

 المعادالت أك المتباينات الرياضية في صكرتيا الرمزية.

 
 النمذجة المصورة:

 
نكج مصكر مثؿ النماذج المصكرة في ايأفالـ كبرامج  كيقصد بيا قياـ الفرد المراد تعميمو بتقميد

 التمفزيكف كالفيديك.

 
 النمذجة بالمشاركة:

في ىذا النكع مف النمذجة يقـك النمكذج بمساعدة الفرد المتعمـ عمى تأدية السمكؾ إلى أف يستطيع الفرد 
اـ بأعماؿ أك نشاطات قد المتعمـ أف يؤدم السمكؾ بمفرده أك قياـ الفرد بالمشاركة مع اآلخريف في القي

ال يقتنع الفرد بالقياـ بيا، كىذا ايأسمكب يمكف استخدامو في تعمـ الميارات المغكية مع ذكم 
 االحتياجات الخاصة حتى يصمكا إلى حد التمكف مف ىذه الميارات كخاصة الميارات الشفيية.

 
 النمذجة الذىنية: 

 كاقع في ذىف المنمذج.اليامة المكجكدة عف ال كتتمثؿ بمجمكعة العالقات
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 استراتيجيات النمذجة: 2. 2. 5

( بعض االستراتيجيات التي يمكف تكظيفيا مف خالؿ إستراتيجية النمذجة 2008أكضح عبد الكىاب )
 كىي:

 
 إستراتيجية التساؤل: 

ير، تستخدـ تمؾ اإلستراتيجية إلكساب التالميذ ميارة صياغة ايأسئمة ذات المستكيات العميا مف التفك
كمف خالؿ طرح ايأسئمة يتعرؼ المتعمـ مفتاح المعمكمات المكجكدة في المادة التعميمية، ككذلؾ 
يستطيع صياغة المعمكمات في شكؿ تساؤالت، كىذا يعد اختباران ذاتيان لقياس مدل الفيـ كتحديد القدرة 

 عمى استدعاء المعمكمات.

 
 إستراتيجية التوضيح: 

ح يكتب التالميذ مالحظاتيـ عندما يجدكف صعكبة في الفيـ كمف خالؿ كمف خالؿ إستراتيجية التكضي
ذلؾ يمكف تحديد مصادر سكء الفيـ كاتخاذ الخطكات المناسبة إلعادة بناء المادة التعميمية، كعند 
تكظيؼ إستراتيجية التكضيح لمتالميذ يتـ جذب انتباىيـ لتحديد كمعرفة أسباب عدـ فيـ محتكل المادة 

 لتي قد تككف كممات جديدة غير كاضحة أك مفاىيـ غير مألكفة أك صعبة الفيـ.التعميمية كا

 
 إستراتيجية التنبؤ: 

 
تتطمب ىذه اإلستراتيجية أف يضع المتعمـ فركضان أك يصكغ تكقعات حكؿ ما يناقشو محتكل المادة 

كيد أك دحض ىذه التعميمية ايأمر الذم يكفر ىدفان أمامو، كيضمف التركيز أثناء القراءة لمحاكلة تأ
التكقعات كما أف التنبؤ يتيح الفرصة أماـ المتعمـ لمتركيز أثناء القراءة لمحاكلة تأكيد أك دحض ىذه 

 المعمكمات التي سيحصؿ عمييا مف المادة التعميمية مع تمؾ التي يمتمكيا فعالن.

 
 إستراتيجية التمخيص: 

 
العبارات كالمعمكمات الميمة كالمترابطة في المادة كفي ىذه اإلستراتيجية يمنح التالميذ الفرصة لتحديد 

التعميمية، كيمكف تمخيص المادة التعميمية عمى شكؿ عبارات أك فقرة أك قطعة متكاممة كحيف يبدأ 
التالميذ التدريب عمى إستراتيجية التمخيص فإف جيكدىـ تتركز عمى مستكل الفقرة كعندما يصبحكف 

 عمى دمج كربط المثيرات المتنكعة مف أجزاء المادة التعميمية. أكثر كفاء كميارة سيككنكف قادريف
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 خطوات استخدام استراتيجية النمذجة: 2. 2. 6

 
 (:2017ىناؾ عدة خطكات تيتىبع عند استخداـ استراتيجية النمذجة بحسب ما أكرد السبع )

 ب التقكيـ التعريؼ بالمقرر عف طريؽ تقديـ تكصيؼ مختصر يأىداؼ المقرر، كمفرداتو، كأسالي
 المعتمدة في المقرر، كممفات اإلنجاز، كاالختبار النصفي، كاالختبار النيائي.

  التعريؼ باستراتيجية )محاكاة ايأنمكذج( مف خالؿ التعريؼ بدكر ايأستاذ كدكر الطمبة عند تدريس
بعد الدرس، المقرر بيذه اإلستراتيجية، كالتنبيو إلى أىمية تنفيذ المياـ التعميمية في قاعة الدرس، ك 
 كتجييز مياـ ممؼ اإلنجاز أكالن بأكؿ، كعرضو عمى أستاذ المقرر في كؿ محاضرة.

  التمييد لمقاعدة مكضكع الدرس بتذكير الطمبة بالقاعدة المغكية المستيدفة، كبأساسيات تطبيؽ ىذه
مقرر، القاعدة مف حيث؛ تكجيو الطمبة إلى قراءة ما قدـ مف شركح لكؿ قاعدة لغكية في الكتاب ال

كالرجكع إلى المراجع المساعدة لتكرير القاعدة كاستيعاب كؿ جكانبيا التفصيمية كمناقشة أم 
غمكض مع أستاذ المقرر ليسيؿ التطبيؽ كالمحاكاة، كتكجيو الطمبة إلى أىمية المالحظة الدقيقة 

الستيعابية، لألستاذ بيدؼ االستعداد لتقميد ايأنمكذج كمحاكاتو عند معالجة التدريبات المغكية ا
 كالتعريؼ بمكضكع التدريب ايأنمكذج لجذب انتباه الطمبة لمالحظة ايأستاذ كتقميده.

  ،التأكد مف صالحية البيئة لمتدريس مف حيث: قدرة الطمبة عمى االستماع الدقيؽ لألنمكذج
كالمالحظة البصرية بكضكح، كالتأكد مف كجكد أدكات المحاكاة لألنمكذج كايأكراؽ كايأقالـ 

 حبة كؿ طالب كطالبة.بص

  عرض التدريب ايأنمكذج حكؿ القاعدة، كمعالجتو أماـ الطمبة مف قبؿ ايأنمكذج )المعمـ(، مع
 تكجيو الطمبة إلى مالحظة أدائو عند معالجة التدريب بيدؼ المحاكاة في التدريب االستيعابي.

  ذج بيدؼ استيعاب القاعدة فتح باب المناقشة لمطمبة لتقديـ أسئمتيـ حكؿ القاعدة كالتدريب ايأنمك
 كطريقة معالجة التدريب بيدؼ محاكاتيا فيما بعد.

  تكجيو الطمبة إلى محاكاة ايأنمكذج باإلجابة عف بعض أسئمة التدريب االستيعابي عمى أكراؽ
خاصة بكؿ طالب كطالبة في قاعة المحاضرة )سؤاؿ أك سؤاليف فقط(، ثـ التكجيو بتبادؿ أكراؽ 

 إلجراء تقكيـ أكلي لمزمالء بيف إجاباتيـ، كقياس قدرتيـ عمى محاكاة ايأنمكذج.الطمبة فيما بينيـ 

  ،)اختيار نماذج عشكائية مف أكراؽ الطمبة، كتكجيو الطمبة لعرضيا أماـ ايأستاذ كالطمبة )الزمالء
كتسجيؿ ايأخطاء الشائعة التي كقع فييا الطمبة عمى السبكرة كما ىي: سكاء أكانت أخطاء لغكية 

 خطاء في أسمكب المحاكاة.أـ أ

  تكجيو الطمبة إلى اكتشاؼ الخطأ كتصكيبو في أكراقيـ ثـ إعادة ايأكراؽ لمزمالء لمراجعة
اإلجابات، ككضع الدرجة التي يركف أنيـ يستحقكنيا في التدريب عمى أكراقيـ )كؿ زميؿ يضع 

محاضرة؛ بحيث يتـ  درجة لزميمو، كيكتب أسمو في كرقة زميمو( كيتـ اتباع ىذا اإلجراء في كؿ
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تكزيع ايأكراؽ بالتدكير، كيتـ الحرص عمى أال يصكب الطالب لنفسو، بؿ يصكب لو زميمو، عمى 
أف يتـ في كؿ درس تغيير اختيارات الزمالء حتى ال يعرؼ الطالب/ الطالبة مسبقان زميمو الذم 

أداء الطمبة مف قبؿ سيستمـ كرقتو كىذه اإلجراءات اتخذتيا الباحثة لضماف مكضكعية الحكـ عمى 
 زمالئيـ، كحتى يتـ تبادؿ الخبرات بيف الطمبة، كيستفيدكا مف جكانب القكة كالضعؼ في أدائيـ.

 (:2017كما أضاؼ السبع خطكات اخرل مكممة ىي )

  ،إعادة ايأكراؽ لألستاذ لفحص عينة منيا مرة أخرل بيدؼ معرفة دقة الطمبة في متابعة أخطائيـ
عمى أدائيـ، ثـ كضع درجة ايأستاذ التي تحدد مستكل الطالب/الطالبة كمكضكعيتيـ في الحكـ 

 في التدريب االستيعابي لمقاعدة أكالن بأكؿ كتعزيز فكرم لرفع دافعيتيـ لممحاكاة القادمة.

  تكجيو الطمبة إلى اإلجابة عف بقية أسئمة التدريب االستيعابي في المنزؿ بالطريقة التي الحظكىا
ثـ كضع الكاجب المنزلي، كما تـ تناكلو في قاعة المحاضرة في رزمة أك في أداء ايأنمكذج، 

ممؼ، مع كضع عنكاف مكضكع المحاضرة كتاريخيا، كيكدع النتاج ضمف ممؼ إنجاز يخصص 
لكؿ طالب كطالبة، كيتـ تقديـ حصيمة ممؼ اإلنجاز نياية الفصؿ الدراسي ليضـ إلى أنشطة 

 أعماؿ السنة.

 ضار ممفات إنجازىـ في كؿ محاضرة لمتأكد مف متابعة ايأداء، كتنفيذ التنبيو عمى الطمبة بإح
التدريبات في مكعدىا المحدد؛ كيتـ التأكد مف المتابعة بإجراءات متنكعة؛ مثالن: مرة باختيار عينة 
عشكائية لالطالع عمى ممفاتيـ، كأخرل بمناقشة بعض الطمبة شفييان في إنجازىـ، كثالثة بتكجيو 

ادؿ ممفات اإلنجاز كالتكقيع في آخر كرقة مكتكبة في الممؼ، كتسجيؿ االسـ، كتاريخ الطمبة إلى تب
 التكقيع، ... كىكذا.

 
 
 ميارتي القراءة والكتابة: 2. 3

تعد القراءة مف العكامؿ الميمة في ثقافة الفرد كالمجتمع، حيث تساىـ في تقدـ ايأمـ، كما تمعب دكران 
ناء ثقافة الشعكب كالمجتمع، كتسييؿ أكجو الحياة في مختمؼ ىامان في تأسيس قكاعد الحضارة، كب

المجاالت، كالكتابة رفيقة القراءة الدائمة، كذؾ لصعكبة التدكيف أك الكتابة في أم مجاؿ بدكف كجكد 
قراءات سابقة، لالطالع عمى ايأفكار المكجكدة عمى الكرؽ، كال يمح ىاجس الكتابة إال مع القراءة 

حيث يؤدم إىماؿ القراءة إلى االنسحاب التدريجي مف عالـ اإلبداع، كما كتضعؼ  الجيدة كالمستمٌرة،
رغبة الفرد في الكتابة في حاؿ تناقص كقت القراءة، كتضيع مفاتيح الكتابة التي كاف يممكيا فيما 

 مضى.
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ىي ايأداة  الكسيمة ايأكلى في تحصيؿ المعرفة كتككيف الخبرة كتنميتيا، كالمغة بالنسبة لمفرد فالمغة تعد
التييعتمد عمييا في االتصاؿ بالبيئة ككسب الخبرات المباشرة كمتابعة التحصيؿ، لذلؾ فإف اكتسابيا في 
سنكاتو ايأكلى أمران بالغ ايأىمية مف الناحية التربكية؛ ذلؾ يأف القراءة كالكتابة معان ىما الخبرة الرئيسية 

ساسية، فإذا تمكف منيا تمكف مف اكتساب الثقافة، التي يكاجييا الطفؿ منذ الصؼ ايأكؿ بالمدرسة ايأ
المعمكمات، كدراسة المكاد المختمفة، كالمغة مف أبرز السمات التي تميزىاعف بقية الشعكب كتحصيؿ 

كايأمـ، كىي نافذة المستقبؿ كطريؽ الحضارة كاالزدىار، كلمغة أربع ميارات أساسية: االستماع، 
ى قدر ما تتسـ ىذه الميارات بالسالمة كالكضكح كالجماؿ كالدقة في كالقراءة، كالكتابة، كالتحدث، كعم

 (.2009التعبير عف المكضكعات المختمفة يككف أثرىا الكظيفي بالغ في حياة الفرد )بركات، 

 
 ميارة القراءة: 2. 3. 1

 
مف تعد ميارة القراءة مف أىـ الميارات التي يجب أف يكتسبيا الفرد, كيعمؿ عمى تنميتيا, إذ ىي 

كسائؿ االتصاؿ التي ال يمكف االستغناء عنيا, كمف خالليا يتعرؼ اإلنساف عمى مختمؼ المعارؼ 
كالثقافات، كىي كسيمة التعمـ كأداتو في الدرس كالتحصيؿ, كشغؿ أكقات الفراغ كيقصد بيا أنيا عممية 

 (.2005عقمية تشمؿ تفسير الرمكز التي يتمقاىا القارئ عف طريؽ عينيو)عطا، 

 
( إلى أف ميارة القراءة عممية معرفية تبدأ مف المستكل Gibson & Livenذىب جيبسكف كليفيف ) كقد

اإلدراكي كتنتيي بمستكل المفاىيـ, كقد ذكركا أف ميارة القراءة ىي كظيفة لغكية, كبالتدريج يبدأ في 
امؿ كالدمج في تصفية كتيذيب ايأفكار التجريبية المناسبة كالمتصمة بالمكضكع كىذه ىي مرحمة التك

 (.2006القراءة )سعد، 

( ميارات القراءة بأنيا: " مجمكعة الميارات التي يحتاجيا الطالب لكي يكتسب 2017محمكد )كيعرؼ 
مجمكعة مف الميارات القرائية التي تتجاكز الميارات ايأساسية )المتعمقة بالقدرة عمى تفكيؾ رمكز 

 فيـ كاإلدراؾ".الحركؼ لتككيف معنى(، كالكصكؿ إلى مرحمة ال

 
دراؾ 2016بينما عرفيا الككيؿ كآخركف ) ( بأنيا: " قدرة الطفؿ عمى تعرؼ أشكاؿ الحركؼ اليجائية كا 

االختالؼ في شكؿ الحرؼ تبعان لمكقعو في الكممة، كالمطابقة بيف شكؿ الحرؼ كصكتو المنطكؽ، 
 باإلضافة إلى قراءة الكممات كالجمؿ بكضكح، كيعرؼ مدلكليما".

 
ايأساس ايأكؿ لبناء شخصية الفرد, كصياغة كجدانو, كتشكيؿ معارفو كخبراتو,  ة القراءة تيشكؿفميار 

نماء سمككو كتفكيره, فيي غذاء عقمو, كنكر بصيرتو, بيا يعرؼ نفسو, كمف خالليا يعيش محيطو  كا 
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ارؾ, كتطكير كيتفاعؿ معو بصكرة كاعية, أخذان كعطاءن, كقبكالن كرفضان, كىي السبيؿ ايأكؿ لتكسيع المد
 (.2012كرم، المعمكمات, ككسب الثقافة, كالمحرض عمى اإلبداع كاالبتكار )الك

 
 . أىمية القراءة: 2. 3. 1. 1

أنيا كسيمة حية مف كسائؿ المعرفة قديمان كحديثان, كمف خالليا يكتسب الفرد  تكمف أىمية القراءة في
ى زيادة الثركة المغكية لمقراء كالمتعمميف، معمكماتو كيتعرؼ مف خالليا عمى مف حكلو، كذلؾ تعمؿ عم

كتعد كسيمة اتصاؿ كتكاصؿ الفرد بغيره رغـ تعدد قنكات االتصاؿ، أيضان تعمؿ عمى إشباع حاجات 
الدارسيف كتحقيؽ رغباتيـ، كتنمي ميارات التفكير اإلبداعي, كتعمؿ عمى مكاجية المشكالت التي 

 (.2007ك مرؽ، )أب يعانكف منيا في ضكء المعطيات المكتسبة

 
 . ضرورات القراءة:2. 3. 1. 2

في أنيا تساعد اإلنساف عمى قراءة المكاقؼ كايأحداث, قراءةن سميمة,  يمكف تحديد الحاجة الى القراءة
كبعيدان عف االرتجاؿ كالسطحية, ايأمر الذم يمكف ىذا اإلنساف مف اتخذ القرار المناسب, كبالتالي 

لو، كذلؾ تساعد اإلنساف عمى إثبات ذاتو في مجاؿ عممو, أيان كاف يحمي كرامتو, كيرضى عنو مف حك 
ىذا العمؿ: مينيان, أك إداريان, أك رجؿ أعماؿ, يأف القراءة الكاعية, كالمستمرة تنمي الشخصية, كتجعميا 
أكثر قدرة, ال عمى ايأداء فقد, بؿ عمى التجديد كالتطكير، كتساعد اإلنساف عمى تككيف رؤل صحيحة 

قضايا كالمكاقؼ التي تكاجيو, كما تمكنو مف تقديـ حمكؿ جديدة كمبتكرة, بسبب تعدد البدائؿ إزاء ال
المختمفة, كالقدرة عمى اختيار ايأىـ فالميـ, مف منطمؽ طبيعة الشيء، كتبرز ضركرات القراءة في عدة 

 ( باآلتي:2005لخصيا عطا )نقاط 

اإلنساف عمى التفكير الصحيح, كاستنباط  تعطي انطباعان مقبكالن لدل الناس, مف حيث قدرة ىذا .1
دراؾ ايأمكر مثؿ خط الدفاع ايأكؿ  النتائج في ضكء المقدمات, كالسمعة الطيبة في الفيـ, كا 

 مف أم ىجـك محتمؿ.

تزيد حصيمة اإلنساف مف خبرات اإلنسانية, ميما اختمؼ زمانيا, كمكانيا, كميما كاف مصدرىا  .2
ه, كقت الحاجة, كيتـ تكظيفو لصالح المكقؼ أك الشخص, طالما أف ىذا الرصيد يمكف استدعاؤ 

 كالرصيد القكم يؤمف صاحبو.

’ تسيـ في تنمية القيـ اإلنسانية, مف حيث تعدد المصادر التي تعطييا المادة المقركءة .3
كعرضيا عمى المحؾ ايأساسي, الذم يحدد تمؾ القيـ, كغربمتيا بيدؼ تبيف ما يمكف تبينو, 

 ستبعاده.كاستبعاد ما يتحتـ ا
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تنبو اإلنساف إلى أف القراءة الحقيقية ىي ما كانت باسـ اهلل, ليعمر القمب باإليماف, كتزداد  .4
صمة اإلنساف بربو, كليعمر الككف بإبداعاتو, كانجازاتو, كعمار القمب كالككف دليؿ رشد 

 اإلنسانية, كتحضرىا.

المعرفة, في ضكء مف  تساعد المتعمـ عمى التحصيؿ, كالدرس, كالبحث, كتمكنو مف تكظيؼ .5
التفكير السميـ كالمعالجة الصحيحة, كالمعركؼ أف التحصيؿ ال يقؼ عند حدكد حفظ المعرفة, 

 كاستدعائيا, بؿ يمتد إلى استخداميا في السياؽ المناسب.

تسيـ في عممية التنشئة االجتماعية لمتالميذ, كتطبيعيـ اجتماعيان نحك مشكالت المجتمع  .6
 مية المتكقعة.الحالية, أك المستقب

ترغب القراءة الجيدة في مكاصمة التعميـ, كامتداد سنكات التدريس, إلى ما بعد الحصكؿ عمى  .7
الدرجات العممية المستيدفة, كاستمرار التممذة مف المكاطف تنمية لو كلمجتمعو, كتحقيؽ يأمر 

 ديني في طمب العمـ مف الميد إلى المحد.

يقرأ كتكجيو إلى المتعة, في عالـ القراءة الكاسع,  تدخؿ البيجة عمى اإلنساف مف خالؿ ما .8
كفضالن عف ذلؾ فإنيا تشغؿ الكقت بما يفيد, كتكقؼ اإلنساف عمى ما يجرم في العالـ, كما 

 يتكقع أف يككف.

كىي بعد  EXPRESSIONAL FLUENCYيمكف لمقراءة أف تؤدم إلى الطالقة التعبيرية  .9
ى التعبير عف ايأفكار, كسيكلة صياغتيا في كممات, مف أبعاد اإلبداع, كيقصد بيا "القدرة عم

  , كمالئمة ليا.أك صكر لمتعبير عف ىذه ايأفكار بطريقة تككف فييا متصمة بغيرىا

10.  
 . أىداف تدريس القراءة:2. 3. 1. 3

ىناؾ أىدافان عامة لتدريس القراءة، التي عادة ما يسعى المعمـ كالمتعممكف إلى تحقيقيا أجمميا عطية 
 باآلتي: (2007)

 
خراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة. .1  تمكيف المتعمميف مف صحة النطؽ كا 

تمكيف المتعمميف مف حسف ايأداء كالتعبير الصكتي كتمثيؿ معنى المقركء مف خالؿ النبرات  .2
 الصكتية.

بداء آرائيـ فيو. .3  تمكيف المتعمميف مف فيـ ما يقرؤكف كنقد المقركء كا 

 ؿ كثرة القراءة كاالطالع عمى نماذج مختمفة مف أساليب التعبير.تنمية الممكة المسانية مف خال .4

 كضع القكاعد النحكية كالصرفية مكضع التطبيؽ في القراءة. .5

 زيادة المحصكؿ المغكم لدل المتعمميف. .6

 تكسيع الثقافة العامة لدل المتعمميف. .7
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 االستمتاع بالمقركء كاستغالؿ أكقات الفراغ. .8

 غكب فييا.تنمية االتجاىات كالقيـ المر  .9

 تنمية الذكؽ ايأدبي كالقدرة عمى تحميؿ المقركء كنقده. .11

 إعانة المتعمميف عمى التكيؼ االجتماعي. .11

 تنمية القدرة عمى إدراؾ معاني المفردات عند كركدىا في سياقات كتراكيب مختمفة. .12

 
 . أنواع القراءة:2. 3. 1. 4

ف كالمتخصصكف في مجاؿ المغة كعمـ ( إلى اتفاؽ الباحثك 2003(، كمبيضيف )2010أشار إبراىيـ )
 النفس أف القراءة تنقسـ إلى نكعيف رئيسييف ىما: 

 
 القراءة الجيرية:

كتعرؼ القراءة الجيرية بأنيا نطؽ الكممات كالجمؿ بصكت مسمكع, كيراعى فييا سالمة النطؽ, كعدـ 
ي أصعب مف القراءة اإلبداؿ أك التكرار أك الحذؼ أك اإلضافة, كما يراعى صحة الضبط النحكم, كى

الصامتة, كىي التقاط الرمكز المطبكعة بالعيف, كترجمة المخ ليا باستخداـ أعضاء النطؽ استخداما 
 سميمان.

 
 القراءة الصامتة:

الصامتة بأنيا "العممية الفكرية التي يتـ فييا تفسير الرمكز المكتكبة, كفيـ معانييا بسيكلة  تعرؼ القراءة
كال تحريؾ لساف أك شفة" مف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح لنا أف القراءة  كدقة, دكف صكت كال ىمس

 الفكر لفيـ المقركء، كالنظر إلى المقركء دكف الجير بنطقو. عنصريف: إعماؿالصامتة تقكـ عمى 

 
 ميارة الكتابة: 2. 3. 2

 
التصاؿ التي تظير أىمية الكتابة كميارة أساسية مف ىذه الميارات، في ككنيا كسيمة ميمة مف كسائؿ ا

يمكف بكساطتيا التعبير عف ايأفكار، كالكتابة الصحيحة عممية ميمة في التعميـ؛ فيي عنصر مف 
عناصر الثقافة كضركرة اجتماعية لنقؿ ايأفكار كالتعبير عنيا، ككثيران ما يعجز القارئ عف فيـ 

ذا كاف دراؾ مقاصده كمعانيو إذا كاف الخط الذم كتب بو رديئان كا  ىناؾ خمط في الحركؼ  المكتكب كا 
 (.2008)سعيد، 
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يتـ تدكيف أفكار كمعمكمات لآلخريف، كمف خالليا يستطيع اإلنساف أف ينقؿ أفكاره  فمف خالؿ الكتابة
لى  عمى اختالؼ العصكر، كما يستطيع التعرؼ إلى أفكار غيره ممف يعايشكنو في الزماف نفسو، كا 

ار الذيف يعيشكف في أماكف أخرل، فيي بحفظيا جانب ذلؾ فيي تتجاكز حدكد المكاف؛ لمعرفة أفك
لتراث ايأجياؿ تساعدنا في بناء صرح الفكر كاإلفادة مف تجارب اآلخريف كاإلضافة إلييا )البجة، 

2000.) 

 
بأنيا:" قدرة الطفؿ عمى كتابة ما قاـ المعمـ بكتابتو مف حركؼ  ( فيعرفكنيا2016أما الككيؿ كآخركف )

جائية التي قاـ المعمـ بكتابتيا، كتكممة الكممات مف خالؿ اختيار الحرؼ منقكطة، كنسخ الحركؼ الي
الناقص ثـ كتابتو، كتحميؿ الكممات كالجمؿ كنسخيا، باإلضافة إلى كتابة ما قاـ المعمـ بكتابتو مف 

 جمؿ".

 
 ( بأنيا: "عممية عقمية كأدائية تقكـ عمى رسـ تالميذ الصؼ الثالث2017بينما عرفيا عبد البارم )

االبتدائي لمكممات كالجمؿ في العربية رسمان صحيحان في ضكء ما تكاضعت عميو الجماعة المغكية، مع 
قدرتو عمى تكظيؼ عالمات الترقيـ تكظيفان صحيحان، كتنظيـ المكتكب تنظيمان يعيف عمى إفياـ القارئ، 

 لغرض".كيتـ قياس ىذه الميارات مف خالؿ اختبار الكتابة اليجائية الذم سيعد ليذا ا

 
 . أىمية الكتابة:2. 3. 2. 1

 
لمكتابة دكران ميمان جدان في تقدـ البشرية كتكامميا فاف اعتبرت المغة الحد الفاصؿ بيف اإلنساف كالحيكاف 
فاف الكتابة تعتبر الحد الفاصؿ بيف الحضارات التاريخية كمجتمعات ما قبؿ التاريخ يأنيا تكسب 

في ايأذىاف كتساعد عمى انتقاليا مف فرد إلى فرد أخر كمف جيؿ ايأفكار كالكممات تضمف استقرارىا 
إلى جيؿ دكف مكاجية صعكبات االنتقاؿ مف جراء بعد المسافات كاختالؼ ايأزمنة, كالكتابة سجمت 
الحضارات القديمة التي تبني البشرية اليكـ حضارتيا عمييا كبيا تتنبأ عف مستقبميا أم عف طريقيا 

اضره كمستقبمو كىي حاسة مكتسبة ال يستطيع اإلنساف اليكـ أف يعيش دكنيا عرؼ اإلنساف ماضيو كح
عيشة راضية كانساف, أما أىداؼ الكتابة بالنسبة لمتمميذ االبتدائي ففييا يؤدم ألكاف نشاطو المدرسي 
في المدرسة كالبيت كما أف بعض ايأطفاؿ يميمكف بطبيعتيـ إلى استخداـ أيدييـ في رسـ الكممات التي 

 (.2005في حياتيـ )غافؿ، يمكنيا كيجدكف ليا أىمية يف

 
كذلؾ تزداد أىميتيا في المرحمة ايأساسية، كذلؾ مف منطمؽ طبيعة تمؾ المرحمة التي تزداد فييا العمـك 
كالمعارؼ بالنسبة لممراحؿ التعميمية السابقة، كمف منطمؽ النمك المغكم الذم يصؿ إليو الطالب؛ حيث 
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لمغة المكتكبة، كيككف لمتعبير الكتابي بذلؾ دكره في حياة الطالب؛ إذ يفسح  تتسع دائرة استخدامو
المجاؿ أمامو يأعماؿ الرؤية كالخياؿ، كتخير ايألفاظ كالمفردات كانتقاء التراكيب كايأساليب، كترتيب 
ايأفكار كالقضايا، كحسف الصياغة. فالكتابة كسيمة مف كسائؿ التكاصؿ بيف ايأفراد، كبينيـ كبيف 
مجتمعاتيـ، كالعالـ الذم يحيط بيـ، كما أنيا الكسيمة التي يستطيع الطالب أف ينقؿ بيا أحاسيسو 
كمشاعره إلى اآلخريف، كأف يعبر ليـ عف آمالو،  كحاجاتو، كتطمعاتو، كيشاركيـ في مشكالتيـ، 

ه )مدككر كأفكارىـ، كآرائيـ؛ فينتج عف ذلؾ التفاعؿ المطمكب الذم يؤدم إلى تقدـ المجتمع كتطكر 
 (.2016كآخركف، 

 
 . أىداف ميارة الكتابة: 2. 3. 2. 2

الكتابة ميارة لغكية تمكف مالكيا مف تحكيؿ أفكاره كمعمكماتو إلى نص مكتكب لحفظيا، كنشرىا،  تيعد
كالتكاصؿ بيا مع اآلخريف، كىي ميارة تعتمد عمى المكىبة، كالتدريب، كالممارسة، كيممؾ بعض 

مة ايأفكار بطريقة مبدعة تجذب القارئ لمغكص في حركفيا دكف ممؿ أك ايأشخاص قدرة عمى ترج
سأـ، كال يعني ذلؾ أف مف ال يممؾ المكىبة النفيسة لف يتمكف مف ممارسة ىذه الميارة بالقدرة نفسيا، 

 (.2017)تركي، فالتدريب كالممارسة كفيالف بجعؿ أم شخص كاتبان متأٌلقان في عالـ الكتب 

 
 لمطمبة ييدؼ إلى تحقيؽ اآلتي: إف تعميـ الكتابة (2017كترل كنزة )

الكتابة بخط كاضح سكاء لمحركؼ، أـ الكممات، أـ الجمؿ، كفؽ القكاعد اإلمالئية كعالمات  .1
 الترقيـ المناسبة.

 تكممة الفقرات كالجمؿ باستعماؿ العبارات كايأمثاؿ كالحكـ عف طريؽ الكتابة.  .2

 الكتابة بأسمكب صحيح.  .3

 ات بالمعمكمات المطمكبة بشكميا الصحيح كتابيان. تعبئة االستمار  .4

 كتابة ايأفكار مف المكاد المسمكعة كالمقركءة.  .5

 كتابة اإلنشاء عف طريؽ االستعانة بايأفكار المسجمة. .6

 كتابة التحميالت المكجزة التي تعتمد عمى الرسكمات.  .7

 رسـ الحرؼ رسمان صحيحان.  .8

 مالئية. كتابة المفردات كالجمؿ مكافقة لمقكاعد اإل .9

 انتقاء ايأفكار التي يجب أف يشتمؿ عمييا كؿ لكف مف ألكاف الكتابة.  .11

 السيطرة عمى حركة ايأصابع كاليد كالذراع.  .11

 الكتابة في خطكط مستقيمة. .12
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 . طرق تدريس ميارة الكتابة:2. 3. 2. 3

 
ت، كعمى الرغـ مف تتعدد طرؽ تدريس الكتابة لمطمبة، كيزخر ايأدب التربكم بيذه الطرؽ كاالستراتيجيا

 اختالؼ ىذه الطرؽ كاالستراتيجيات إال أنيا تشترؾ في الخطكات اآلتية عند تدريس الكتابة:

 
  التمييد: يككف عف طريؽ تشكيؽ الطمبة بالتحدث عف المكضكع. تحديد المكضكع ككتابتو أماـ

الطمبة  الطمبة.  يشرح المعمـ المكضكع لمطمبة عف طريؽ كتابتيا عمى السبكرة.  كتكميؼ
 بقراءتيا كشرحيا.

  ،إعطاء الطمبة فرصة لمتفكير: يككف بإعطاء الطمبة الكقت الكافي لمتفكير بالمكضكع
رشادىـ بطريقة مناسبة يأنكاع الكتابة الثالثة.   كتكجيييـ كا 

  لقاء ايأسئمة عمييـ كاإلجابة العرض كالربط: يككف عف طريؽ تفعيؿ المكضكع مع الطمبة، كا 
ـٌ تجمي  ع ايأفكار كتنسيقيا ككتابتيا.عمييا، ث

  ٌـ التقييـ كالخاتمة: تككف بتجميع ايأخطاء كتصحيحيا أماـ الطمبة لكي يستفيد الجميع منيا، ث
 (.2006يطمب المعمـ مف الطمبة كتابة المكضكع عمى دفاترىـ )نصيرات، 

 
 . غرف المصادر:2. 4

 
ذكم االحتياجات الخاصة بشكؿ عاـ،  تعد غرؼ المصادر مف أكثر البرامج فعالية كشيكعان في رعاية

كذكم صعكبات التعمـ بشكؿ خاص في أغمب مدارس العالـ، نظران يأنيا قميمة مف حيث التكمفة 
االقتصادية، كما أنيا تحسف مف بيئة التعمـ بالمدارس العادية، كليا مردكدىا اإليجابي بالنسبة لمطالب 

 (.2013الغير عادييف )القريطي، 

 
لمصادر بأنيا عبارة عف: غرفة مدرسية تكجد في المدرسة العادية لكنيا تتناسب مع أداء كيقصد بغرفة ا

عدة كظائؼ تخدـ الجية التربكية الخاصة في المدرسة العادية، كأىـ ما يميزىا ىك أف الطالب يستطيع 
مح استخداـ الغرفة لفترة أقؿ مف فترة اليكـ المدرسي أم ربما تككف لمدة حصة أك حصتيف، ما يس

لمطالب أف يككف بالفصؿ العادم معظـ اليكـ الدراسي بعكس طالب الفصؿ الخاص الذم يقضي كؿ 
كقتو بفصؿ التربية الخاصة، إضافة إلى تمقي طالب غرفة المصادر لدعـ أكثر مف قبؿ معمـ التربية 

 (.2006الخاصة )صادؽ، 
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ا تعدؿ بصكرة تتناسب مع أداء ( بأنيا: غرفة صؼ بالمدرسة العادية كلكني2014كما عرفيا بطرس )
عدة كظائؼ تخدـ بيا كأحد البدائؿ التربكية الخاصة في المدرسة العادية، كتيجيز بالكسائؿ التعميمية 

 كايأجيزة الالزمة، كييدرب المعمـ بشكؿ جيد ليتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة الممحقيف فييا.

 
ي تخصص في المدرسة، كالتي تقكـ بتقديـ خدمات الخدمات الخاصة الت كما كيعبر عنيا بأنيا غرفة

تربكية خاصة لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ، كىـ الطمبة الذيف يعانكف مف اضطراب أك أكثر في 
العمميات اإلدراكية المعرفية، ايأمر الذم يؤدم إلى إخفاقيـ في مقرر أك أكثر مف المقررات الدراسية 

 (.   2010)الصباح كشناعة، 

 
 أىمية غرفة المصادر:. 2. 4. 1

 
إف أىمية غرفة المصادر تكمف في أنيا تعطي الحؽ يأطفاؿ ذكم الصعكبات التعممية في الحصكؿ 
عمى فرص تعميمية متكافئة، دكف التعرض لإلحباطات كالمحاكالت غير الناجحة التي تجعميـ أقؿ قبكالن 

نحكىـ، حيث يرل تجاىاتيـ السالبة لدل مدرسييـ كأقرانيـ، كربما أبكييـ حيث يدعـ فشميـ المتكرر ا
كالتي  ( أف أىمية غرفة المصادر تنبع مف أىمية الخدمات التي تقدميا ىذه الغرفة2014يكسفي )

 تتمثؿ فيما يمي:

 
  .القياـ بمياـ التشخيص كالتقييـ كالتدريب لمطالب المحكليف مف الصفكؼ العادية 

  صاحب الحالة الخاصة كطرؽ التدريس تقديـ المشكرة لمعمـ الصؼ حكؿ كيفية التعامؿ مع
 الفعالة. 

  التعاكف كالتنسيؽ مع ايأسرة لمتابعة حالة الطالب كما يمكف أف تقدـ مف خدمات داخؿ
 المدرسة كخارجيا مف مؤسسات مختمفة )طبية، اجتماعية، ترفييية(. 

 بيف  خدمات مساندة الطالب تقـ لو مف خالؿ تكاجده بالصؼ مع زمالئو، بحيث يتـ التنسيؽ
معمـ المادة كمعمـ غرفة المصادر ليتكاجد معمـ غرفة المصادر أثناء المادة التي يعاني منيا 

 الطالب مف صعكبة.

 .خدمات تقدـ لمطالب مف خالؿ تكاجده في غرفة المصادر حسب الجدكؿ الخاص بو 
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 . معمم غرفة المصادر:2. 4. 2

التربية الخاصة أك صعكبات التعمـ، كيتمتع إف معمـ غرفة المصادر متخصص يحمؿ درجة عممية في 
بقدرات عالية كميارات تمكنو مف التعامؿ مع الطمبة ذكم صعكبات التعمـ كالتكاصؿ معيـ، كمعالجة 
نقاط الضعؼ كالجكدة لدييـ )قراءة، كتابة، كحساب،... الخ(. كالتي تظير في حياة الطفؿ، كقد تترافؽ 

 (.2012ك اجتماعية كال تعتبر ىذه اإلعاقات سببان ليا )الخصاكنة، بإعاقة حسية أك عقمية أك انفعالية أ

 
( بأنو المعمـ المختص في مجاؿ صعكبات التعمـ كالحاصؿ عمى درجة 2014كعرفو جرادات كالقبالي )

، بكالكريكس أك أكثر في مجاؿ التربية الخاصة، كيقكـ بتشخيص حاالت صعكبات التعمـ  عممية دبمـك
عداد الخطط التعميمية ليـ كمعالجتيـ.كاإلشراؼ عمى الطمب  ة ذكم صعكبات التعمـ كا 

 
كيقصد بو أيضان المعمـ الممـ بمجمكعة البرامج التربكية المتخصصة، التي يتـ تقديميا لفئات مف ايأفراد 
غير العادييف، لتقديـ المساعدة ليـ كتنمية قدراتيـ إلى أقصى مستكل ممكف، كمساعدتيـ عمى تحقيؽ 

  (.2005لفرا، ذكاتيـ. )ا

 
 . ميام معمم غرفة المصادر:2. 4. 3

 
غرفة المصادر مف أىـ أعضاء فريؽ العممفي المدرسة، كىك بطبيعة كضعو ايأساسي في يعتبر معمـ 

برنامج غرفة المصادر، فإف لديو العديد مف ايأدكار الرئيسية كغير الرئيسية النابعة مف ركح عمؿ 
( إلى أف مياـ معمـ غرفة 2013(، حيث أشار النكايسة )2006 الفريؽ كتكزيع المسؤكليات )صادؽ،

 المصادر تتمخص باآلتي: 

 
 الكشؼ كالتشخيص المبكر مف خالؿ أدكات القياس المقننة كغير المقننة. .1

 تشخيص الحالة ككتابة التقرير ايأكاديمي. .2

 عمؿ الخطط التربكية الفردية. .3

 عمؿ الخطط التربكية التعميمية. .4

 امج التعميمية الخاصة.عمؿ كتصميـ البر  .5

 متابعة أداء الطالب كمدل تقدمو. .6

 تقييـ الطالب بعد كؿ مرحمة تدريبية. .7

 استخداـ كتطبيؽ مقاييس الذكاء. .8
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 . الدراسات السابقة:2. 5

 
خصص الباحث في ىذا الجزء أىـ الدراسات العربية كايأجنبية السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة 

اسات السابقة إلى قسميف، ايأكؿ: الدراسات العربية، كالثاني: الدراسات ايأجنبية، الحالية، كتـ تقسيـ الدر 
 كتـ ترتيبيا مف ايأحدث إلى ايأقدـ، كفيما يمي عرضان ليذه الدراسات:

 
 . الدراسات العربية:2 .1

 
( بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية محاكاة ايأنمكذج في تدريس مقرر 2017قامت السبع )

( في تحصيؿ الطمبة لقكاعد المغة العربية ايأساسية الالزمة ليـ، كتمثمت عينة 1بات المغكية رقـ )التدري
جامعة صنعاء لمعاـ  –البحث في طمبة المستكل الثالث في قسـ الدراسات العربية بكمية التربية 

جتمع مف الم %(26)( طالبان كطالبة، كيمثمكف 167(: كالبالغ عددىـ )2015 – 2014الجامعي )
( طالبان كطالبة، كقد اختيرت عينة البحث بالطريقة القصدية 567ايأصمي )طمبة القسـ( البالغ عددىـ )
( ينزؿ ضمف مقرراتيـ لمفصؿ الدراسي ايأكؿ مف كؿ عاـ كقسمت 1نظران يأف مقرر التدريبات المغكية )

كعة ضابطة درست العينة إلى مجمكعتيف: تجريبية درست بإستراتيجية محاكاة ايأنمكذج، كمجم
بالطريقة المعتادة، كتمثمت أدكات الدراسة في كتاب التدريبات المغكية القائـ عمى نمذجة القكاعد المغكية 

كاختباريف تحصيمييف متكافئيف لقياس مستكل الطمبة في ىذه القكاعد، أحدىما طبؽ  –أعدتو الباحثة  –
كامؿ، كتـ استخداـ المنيجيف الكصفي كشبو قبميان، كاآلخر بعديان، بعد التدريس لمدة فصؿ دراسي 

التجريبي لتنفيذ البحث، كتكصمت الدراسة إلى أف نتائج التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المغكم عف 
( بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

مجمكعة التجريبية في االختبار ككؿ. كفي كؿ مجاؿ مف التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة لصالح ال
 مجاالت القكاعد المغكية )اإلمالء كالنحك كالصرؼ( عمى حدة.

 
( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية النمذجة في تنمية بعض ميارات 2017كأجرت شريؼ )

تخدمت الباحثة التصميـ القراءة الجيرية كتعديؿ السمكؾ الفكضكم لدل تالميذ التربية الخاصة، كاس
التجريبي ذا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كاقتصرت عينة البحث عمى تالميذ الصؼ الرابع 

(، إذ 2014 – 2013االبتدائي التربية الخاصة في مركز محافظة نينكل العراقية لمعاـ الدراسي )
ذ في المجمكعة التجريبية ك ( تالمي7( تمميذان مكزعيف عمى مجمكعتيف )16تككنت عينة البحث مف )

( تالميذ في المجمكعة الضابطة، كلتحقيؽ أىداؼ البحث تطمب كجكد أدكات لقياس ميارات القراءة 9)
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سرعة القراءة اختارت الباحثة نصان مف كتاب القراءة لمصؼ الرابع االبتدائي  -الجيرية )صحة القراءة 
( كممة، كأعدت مقياسان لمسمكؾ الفكضكم 84لـ يدرسو التالميذ كىك )حكى لنا جدم( مككنة مف )

لتالميذ التربية الخاصة، كتأكدت مف صدؽ ايأداتيف مف خالؿ عرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف، 
كتـ استخراج الثبات ليما بطريقة إعادة االختبار، كطبقت التجربة كبعد انتيائيا كأجرت االختبارات 

كتني(، أظيرت  -إحصائية باستخداـ اختبار )ماف عمى مجمكعتي البحث ، كبعد معالجة البيانات
النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية 
النمذجة كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في تنمية ميارات القراءة الجيرية )صحة 

 السمكؾ الفكضكم كلمصمحة المجمكعة التجريبية. سرعة القراءة( كتعديؿ -القراءة 

 
المعمميف  الطمبةاستكشاؼ أداء ميارات الكتابة لدل  ىدفت الى ( بدراسة2017في حيف قاـ مناخرة )

الممتحقيف بدراسة الدبمكـ التربكم في جامعة الممؾ عبد العزيز مف أجؿ تحسيف مستكيات ممارسة 
المنيج شبو التجريبي مف خالؿ استخداـ برنامج تدريبي مقترح عمميات كميارات الكتابة، اتبع البحث 

قائمة عمى مدخؿ النمذجة الكتابية، كأعقب التدريب اختبار لقياس  ( مكديكالت9تضمف )لمتعمـ الذاتي 
المستكل المعرفي لدل الطالب في عمميات الكتابة باإلضافة إلى اختبار آخر لقياس مياراتيا، شممت 

مف طالب المغة العربية المعمميف بجامعة الممؾ عبد العزيز، كأظيرت النتائج ( 22عينة الدراسة )
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب في التطبيقيف القبمي كالبعدم لكؿ مف 
اختبار عمميات الكتابة، كاختبار ميارات الكتابة الصالح التطبيؽ البعدم، مما يشير إلى فاعمية 

في تحسيف المعرفة بالعمميات كالممارسة الميارية لمكتابة، إضافة إلى كجكد فركؽ دالة في  البرنامج
عمميات اإلعداد لمكتابة، كالكتابة المبدئية، كالمراجعة، كالكتابة النيائية، كتقكيـ الكتابة. كظيرت أفضؿ 

فردات، كسالمة مستكيات تحسف أدائي في اتساؽ التعبير مع القيـ، كدقة ايأساليب، كمناسبة الم
التراكيب. كقد أكصت الدراسة بأىمية إجراء دراسات مستقبمية تيدؼ إلى تحسيف ميارات كعمميات 
الكتابة لدل طالب المرحمة الثانكية باإلضافة إلى تدريب معممي المغة العربية العامميف في المدارس 

 عمى ميارات كعمميات الكتابة.

 
التعرؼ إلى أثر تكظيؼ إستراتيجية النمذجة في تنمية  ( دراسة بيدؼ2017كذلؾ أجرت النحاؿ )

في المدارس الحككمية بمحافظة رفح في  طالبات الصؼ الرابع ايأساسيميارات الفيـ القرائي لدل 
( طالبة مف طالبات الصؼ 82كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، كتككنت العينة مف ) قطاع غزة،

درست كفؽ إستراتيجية النمذجة، ( طالبة 41تجريبية عددىا ) الرابع، تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف:
الفيـ القرائي كشفت نتائج  كبعد تطبيؽ اختبار( طالبة درست بالطريقة بالمعتادة، 41عددىا ) كضابطة

الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة الضابطة، كطالبات 
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البعدم لصالح المجمكعة التجريبية، حيث كاف حجـ  الفيـ القرائيختبار المجمكعة التجريبية في ا
بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة  دالة إحصائيان التأثير كبيران، ككجكد فركؽ 

المباشر، كعدـ كجكد فركؽ في مستكل الفيـ االستنتاجي كمستكل الفيـ الحرفي الضابطة في مستكل 
 الفيـ الناقد.

( بيدؼ معرفة أثر نمذجة حرؼ الداؿ العربي في تنمية ميارات 2016ي دراسة أجرتيا خصاكنة )كف
ايأداء الخطي لدل تمميذات الصؼ ايأكؿ االبتدائي بمدينة الطائؼ، كقد تككنت عينة الدراسة مف 

نيج ( تمميذة مف تمميذات الصؼ ايأكؿ االبتدائي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة الم60)
التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة، كاستخدمت الباحثة اختبار الخط العربي كقائمة الحركؼ العربية، 
كاستغرؽ تنفيذ التجربة أربعة أسابيع بكاقع حصتيف يكميان، كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ تطبيؽ االختبار 

عمى االختبار تعزل لالختبار  البعدم، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أداء الطمبة
البعدم، كىنالؾ فاعمية لنمذجة حرؼ الداؿ العربي في تنمية ميارات ايأداء الخطي لدل تمميذات 

 الصؼ ايأكؿ االبتدائي بمدينة الطائؼ.

 
( في دراستو معرفة أثر استخداـ إستراتيجية النمذجة في اكتساب المفاىيـ 2015كحاكؿ العصافرة )
الصؼ السابع ايأساسي كتنمية اتجاىاتيـ العممية كقد تككنت عينة الدراسة مف  العممية لدل طمبة

( طالبان مف طمبة الصؼ السابع ايأساسي مقسميف في شعبتيف مف مدرسة شيداء ترقكميا / 50)
كالشعبة الثانية  ،النمذجة باستراتيجيةالخميؿ, الشعبة ايأكلى كىي )المجمكعة التجريبية( كالتي درست 

مجمكعة الضابطة( كالتي درست بالطريقة التقميدية، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد كىي )ال
 أدكات الدراسة كىي عبارة عف: اختبار اكتساب المفاىيـ العممية، كاستبانو تنمية االتجاىات العممية،

 كاالستبانةر بالطرؽ المناسبة، كتـ تطبيؽ االختبا كاالستبانةكتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات االختبار 
 استراتيجيةعمى المجمكعات )الضابطة كالتجريبية( قبؿ بدء المعالجة التجريبية كبعدىا, كلتحديد أثر 

النمذجة في اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية اتجاىاتيـ العممية تـ استخداـ المتكسطات الحسابية 
ة متكسطات أداء الطمبة في ( لمقارنANCOVAكاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التغاير الثنائي )

النمذجة كدليؿ المعمـ، كقد  الستراتيجيةاختبار اكتساب المفاىيـ العممية، كتـ إعداد المادة التعميمية كفقا 
خرجت الدراسة بجممة مف النتائج ىي: كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب الطمبة لممفاىيـ 

النمذجة بينما ال تكجد فركؽ تعزل لمستكل  تراتيجيةاسالعممية تعزل لطريقة التدريس كذلؾ لصالح 
التحصيؿ كتفاعمو مع طريقة التدريس، كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية 

تكجد فركؽ تعزی  النمذجة بينما ال استراتيجيةاتجاىاتيـ العممية تعزل لطريقة التدريس كذلؾ لصالح 
 دريس.لمستكل التحصيؿ كتفاعمو مع طريقة الت

 



38 
 

( فقد أجركا دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر إستراتيجية 2015أما جكدت كعمراف كايأسدم )
النمذجة المعرفية في التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة 

حث الكيمياء، كلغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث تـ صياغة فرضيتيف أخضعتا لمتجريب، كما اقتصر الب
عمى طالبات الصؼ الثاني متكسط في مدرسة متكسطة سيدة النساء التابعة لممديرية العامة لمتربية في 

(، 2015–2014كرباالء، قضاء اليندية في جميكرية العراؽ لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ )
ى باختبار كاستخدمت الباحثة التصميـ التجريبي ذك الضبط الجزئي، باستخداـ اداتيف تمثمت االكل

تحصيمي، أما الثانية فكانت اختبار التفكير االبداعي لقياس التحصيؿ لطالبات مجمكعتي البحث 
( طالبة مكزعة عمى 66(التجريبية كالضابطة(، كتفكيرىف االبداعي. إذ تككنت عينة البحث مف )

 كفؽ الطريقة مجمكعتيف، كانت ايأكلى تجريبية كدرست كفؽ النمذجة المعرفية كايأخرل ضابطة درست
الباحثة مجمكعتي البحث في بعض المتغيرات التي قد تككف ذات تأثير في المتغير  أتاالعتيادية ككافػ

المستقؿ: العمر الزمني محسكبان بالشير، كتحصيؿ ايأبكيف، كتحصيؿ الطالبات في مادة الكيمياء 
كمات السابؽ، كتكصمت الدراسة لمصؼ ايأكؿ المتكسط )العاـ السابؽ(، كاختبار الذكاء، كاختبار المعم

النمذجة المعرفية ليا تأثير ايجابي في رفع مستكل التحصيؿ الدراسي كفي  استراتيجيةإلى إف اعتماد 
 تكسيع تفكيرىـ اإلبداعي، كشجعت الطالبات عمى طرح ايأسئمة كاإلجابة عنيا بأنفسيف.

 
النمذجة كالتمخيص في عالج  تيجيتياسترا( بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية 2012بينما قاـ محمكد )

صعكبات فيـ المقركء كخفض قمؽ القراءة لدل طالبات المدارس الصديقة لمفتيات في محافظة أسيكط 
النمذجة كالتمخيص في عالج  استراتيجيتيفي جميكرية مصر العربية، ككذلؾ الكقكؼ عمى فاعمية 
( 21سات، كقد تككنت عينة البحث مف )صعكبات فيـ المقركء، كخفض قمؽ القراءة لدم ىؤالء الدار 

دارسة مف دارسات الصؼ السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة لمفتيات، ككاف مف أدكات البحث 
كمكاده: قائمة بميارات الفيـ القرائي، كاختبار تشخيصي لمكقكؼ عمى صعكبات فيـ المقركء لدل 

التمخيص في عالج صعكبات فيـ المقركء الدارسات، ككذلؾ دليؿ االستخداـ إستراتيجيتي النمذجة ك 
كخفض قمؽ القراءة لدل ىؤالء الدارسات، كقد أسفرت النتائج عف فاعمية إستراتيجيتي النمذجة 

فيـ المقركء كخفض قمؽ القراءة لدل دارسات الصؼ السادس االبتدائي  كالتمخيص في عالج صعكبات
 بالمدارس الصديقة لمفتيات.
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 ألجنبية:. الدراسات ا2. 5. 2

 
( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف آثار نمذجة Stammen  et al, 2018ستاميف كآخريف )قاـ 

( معمما مف 32التدريس عمى ميارات التفكير العممي لمعممي ايأحياء، كقد تـ جمع البيانات مف )
ة المعمميف في المدارس الثانكية في المنتطؽ الحضرية مف الغرب االكسط مف الكاليات المتحد

االمريكية، كذلؾ مف المقابالت، كمجمكعات التركيز التي استخدميا، كمف اختبار لكسكف لمتفكير 
( قبؿ كبعد كرشة العمؿ، تشير النتائج إلى أف التدريس لمدة ثالثة أسابيع في كرشة LCTSRالعممي )

كر الكقت، عمؿ ايأحياء ساىـ في تحقيؽ مكاسب في التفكير العممي لممعمميف أثناء الخدمة مع مر 
االمر الذم ييعد دليالن عمى أف المعمميف المشاركيف في ىذه الدراسة أصبحكا أكثر استعدادنا لممساعدة 
في تطكير ميارات مماثمة لتمؾ التي شاىدكىا مع طالبيـ، كذلؾ بسبب انخراطيـ في التدريس 

 مينيان. المنمذج، كما بينت نتائج الدراسة أف نمذجة التدريس تسيـ في تطكير المعمـ

 
ستراتيجية ( دLopez et al, 2017كأجرل لكبيز كآخركف ) راسة بيدؼ معرفة أثر التعميـ المباشر كا 

النمذجة في تطكير الكتابة لطالب المرحمة االبتدائية العميا في اسبانيا، كتككنت عينة الدراسة مف 
تـ تقسيميـ إلى المجمكعات ( طالبان في مرحمة التعميـ االبتدائي تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي، ك 133)

( طالب، كمجمكعة تجريبية تتمقى التعميـ 46التعميـ المباشر كعددىـ )اآلتية: مجمكعة تجريبية تتمقى 
( طالب، كاستخدـ 42( طالب، كمجمكعة ضابطة بكاقع )45باستخداـ إستراتيجية النمذجة كعددىا )

 Spencer and Fitzgerald (1993مف ) الباحثيف اختباريف لجكدة الكتابة كتماسكيا تـ اقتباسيما
كأداة لمدراسة كفقا لمقياس رباعي، كبعد االنتياء مف البرنامج كالتحميؿ اإلحصائي الالـز تكصمت 

تعزل لطريقة التعميـ المباشر، كذلؾ كجكد  الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اختبار الكتابة
زل إلستراتيجية النمذجة، كتفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عمى فركؽ دالة إحصائيان في اختبار الكتابة تع

 المجمكعة الضابطة.

 
دراسة ىدفت إلى إعادة صياغة تكفير التعميـ المستند إلى النمذجة في  (Lin, 2016كذلؾ أجرت ليف )

( طالب كطالبة مف طمبة السنة 30تدريس ميارة كتابة المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية، كاجريت عمى )
االكلى في احدل جامعات اعداد المعمميف الصينية، حيث تـ التركيز بشكؿ خاص عمى تطكير الطمبة 

اإلنجميزية كمغة أجنبية مع نمكذج السياؽ، تـ جمع  لنمكذج السياؽ كالتعمـ لتكجيو ميارة كتابة المغة
احث، كتأمالت بيانات البحث مف التسجيالت الصكتية لمتعميـ في غرفة الصؼ، كمذكرات المعمـ كالب

أظيرت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ ىذا  كقد حكؿ تجربتيـ التعميمية في الدراسة،الطمبة 
البحث السردم إلى: أف التعميـ المستند إلى السياؽ قد ساعد الطبة عمى تطكير نمكذج سياؽ خاص 
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)الغرض مف االتصاؿ،  بيـ، كما مكنت الطمبة مف تعمـ تككيف العناصر ايأربعة لنمكذج السياؽ
كالمكضكع، كالعالقة مع القارئ كنمط التقديـ العادم(، كأصبحكا أكثر كعيا لتطبيؽ نمكذج السياؽ 
بشكؿ استباقي في عممية كتابة المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية إلدارة القضايا المحددة كالديناميكية 

 كالثقافية المعنية.

 
ىدفت التعرؼ الى أثر النمذجة في تحسيف الكتابة الكصفية  ( بدراسةPark, 2015بينما قاـ بارؾ )

كالتحقيؽ في ميارات المالحظة لدل طمبة المرحمة المتكسطة في الفصؿ الدراسي، صيممت الدراسة 
لتحديد ما إذا كانت الميارات التي تمارس خالؿ أنشطة النمذجة تعمؿ ككسيمة لتحسيف ميارات 

الدراسة مجمكعتاف مف طالب الصؼ السابع كالصؼ الثامف في الطالب في الكتابة، كشارؾ في ىذه 
( طالب كطالبة مف كؿ صؼ، 12مدرسة متكسطة في الكاليات المتحدة ايأمريكية، كالبالغ عددىـ )

حيث تمقى كؿ طالب مشارؾ في الدراسة مجمكعة مف المكاد إلنشاء عنصر )كائف ثالثي ايأبعاد( في 
بعد بناء كتشكيؿ الطالب لمعنصر أك الكائف ثالثي االبعاد منطقة معزكلة داخؿ غرفة خصكصية، 

طمب منو كتابة مجمكعة مف اإلرشادات حكؿ كيفية إنشاء العنصر الذم قاـ بتصميمو، بعد ذلؾ، 
حصؿ الطالب الثاني عمى نفس مجمكعة المكاد كاالرشادات التي حصؿ عمييا الطالب ايأكؿ، كتكرر 

( أسابيع، كأشارت النتائج إلى أف الطالب حققكا بمركر الكقت 4ىذا النشاط أربع مرات خالؿ فترة )
 تحسنان ممحكظان في مياراتيـ في الكتابة الكصفية كميارات المالحظة. 

 
نشطة بدراسة ىدفت الى التحقؽ مف تأثير ايأ( Murat and  Yurta, 2012كذلؾ قاـ مكرات كيكرتا )

ية كايأجساـ المممكسة عمى التفكير المكاني كميارات القائمة عمى النمذجة باستخداـ البيئات االفتراض
العصؼ الذىني، كتـ تصميـ الدراسة كنمكذج لالختبار القبمي مع مجمكعة تحكـ، كالتي تعد كاحدة مف 

بمدرسة ماريشاؿ نماذج البحكث التجريبية، كأجريت الدراسة عمى طالب الصؼ السادس الممتحقيف 
(، كقد 2011-2010نة قكنية التركية خالؿ العاـ الدراسي )مصطفى كماؿ االبتدائية في كسط مدي

( طالبان في مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعة تحكـ كاحدة، في ايأنشطة 87تككنت مجمكعة الدراسة مف )
نمكذجان مختمفان، ككنتيجة  18أسابيع في المجمكعات التجريبية، تـ تطكير ما مجمكعو  9المطبقة لمدة 

(، التي استخدمت فييا 1ميارات التفكير المكاني في المجمكعة التجريبية )ليذه الدراسة، كجد أف 
( 2أجسامان مممكسة لتطكير النماذج، كانت أعمى بكثير مقارنة بتمؾ المكجكدة في المجمكعة التجريبية )

(، كالتي استخدمت فييا بيئة 2كمجمكعة التحكـ. كانت ميارات العصؼ الذىني لممجمكعة التجريبية )
( كمجمكعة التحكـ، 1ضية لتطكير العصؼ الذىني، أعمى بكثير مقارنة بالمجمكعة التجريبية )افترا

كأشارت نتيجة الدراسة إلى أف استخداـ البيئات االفتراضية كايأجساـ المممكسة معان سيككف أكثر فاعمية 
 في تطكير الميارات المكانية.
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( فقد ىدفت التعرؼ الى اإلسيامات Louca and Zacharia, 2012دراسة دراسة لككا كزكريا )أما 
، كما  المعرفية، كما كراء المعرفية، كاالجتماعية كالمادية لمتعمـ القائـ عمى النمذجة في تعميـ العمـك
أخذت في االعتبار ككصفت دكر المعمـ كجزء مف الدراسة، كذلؾ مف خالؿ مراجعة االدبيات التي 

( MBLت نتائج الدراسة أف التعمـ القائـ عمى النمذجة )كتبت في المكضكع كتحميؿ مضامينيا. كأظير 
، كذلؾ تبيف أف المعمكمات  قد قدـ مساىمات معرفية، كراء المعرفية، اجتماعية كمادية في تعميـ العمـك

(، كيحتاج MBL) الميمة ال تزاؿ مفقكدة مف أجؿ ضماف التنفيذ الفعاؿ لمتعمـ القائـ عمى النمذجة
التركيز عمى التحقيؽ في عمميات التعمـ التي تحدث خالؿ لمتعمـ القائـ عمى البحث في المستقبؿ إلى 

( كالذم يؤدم إلى تحسينات في فيـ الطالب المفاىيمي كالمعرفي كقدرتو عمى البحث MBLالنمذجة )
 العممي.

 
 ( إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ تقنيتيف تعميميتيف )النمذجةAbbuhl, 2011بينما ىدفت دراسة أبكؿ )

كالنمذجة المقترنة بتعميمات كاضحة( عمى قدرة ثالث مجمكعات مف الطمبة )الناطقيف بالمغة 
اإلنجميزية، كالمتحدثيف غير ايأصمييف ذكم الكفاءة العالية، كالمتحدثيف غير ايأصمييف ذكم الكفاءة 

حيث المنخفضة( كقدرتيـ عمى كتابة مقاؿ ميصمـ خصيصان ليذا الغرض باستخداـ اختبار بعدم، 
( طالب كطالبة مف طمبة احدل الجامعات االمريكية مكزعيف بحسب المجمكعات 135شممت العينة )

الثالث اسابؽ ذكرىا. كجدت الدراسة أف الطالب الذيف تمقكا التقنية ايأكلى كىي النمذجة قد تفكقكا في 
م قٌدمكه بعد شير، عمى المقاؿ ايأكؿ، كالمقاؿ الثاني الذم قٌدمكه بعد أسبكع، كفي مقاؿ المسابقة الذ
 الطالب الذيف تمقكا التقنية الثانية كىي النمذجة المقترنة بتعميمات كاضحة.

 
( بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير إستراتيجية النمذجة Sudaryat, 2010في حيف قاـ سكداريات )
ألة أف ( في تدريس ميارات الكتابة، كاستندت ىذه الدراسة إلى مسTBMSالقائمة عمى النصكص )

قدرة الطالب عمى الكتابة في المدارس الثانكية في إندكنيسيا ما زالت منخفضة، كاستخدمت الدراسة 
ايأساليب التجريبية مع تصميـ مجمكعة المقارنة العشكائية قبؿ االختبار، تـ جمع البيانات في أشكاؿ 

المصادر الرئيسية لمبيانات ىي المقاؿ كاالستبياف كنتائج المقابالت كالكثيقة كنتائج المالحظة، كانت 
سكندا(، أك طالب المرحمة الثانكية العميا لمؤسسة  طالب مدرسة )سيككال مينينجاه أتاس ياياساف أتيكاف

)سكندانيز( التعميمية في باندكنج، كتـ اعتبار معمـ اإلندكنيسي كبعض المستندات مف المدرسة عمى 
الدراسة أف إستراتيجية النمذجة المستندة إلى النص  أنيـ مصدر إضافي لمبيانات، كأثبتت نتيجة ىذه

TBMS يمكف أف تتغمب عمى عائؽ الكتابة، ككانت فعالة أيضان في زيادة كفاءة الطالب في كتابة ))
المقاؿ. كانت النتيجة صالحة أيضا لمقيمة الكبيرة لكفاءة جكانب كتابة المقالة )المكضكعية، النصية، 

بية(، عمى الرغـ مف أف تمؾ الجكانب زادت مف كفاءة الكتابة، فقد لكحظ أف المعجمية، النحكية، كالكتا
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( أفضؿ بكثير كأكثر فاعمية مف إستراتيجية النمذجة TBMSإستراتيجية النمذجة المستندة إلى النص )
ستراتيجية التعمـ التقميدية )BMSايأساسية ) (، كجدت الدراسة أف اإلجراء الذم تـ تككينو CLS( كا 

(، كالذم لـ يحدث مف قبؿ، ساىـ TBMSفي إستراتيجية النمذجة المستندة إلى النص ) كتطبيقو
 بشكؿ إيجابي في زيادة كفاءة الكتابة.

 
يقكمكف بنمذجة التعميـ في  ( فقد ىدفت الى البحث فيما إذا كاف المعممكفLoh, 2010أما دراسة لك )

لقراءة الصامتة المستمرة دكف انقطاع إحدل المدارس االبتدائية بسنغافكرة أثناء تمريف يسمى ا
(USSR المنفذة في الفصؿ الدراسي، كأثر ذلؾ عمى إتقاف ميارة القراءة، إذ أف القراءة ىي أحد )

المحددات الميمة لنمك الطالب في الميارات كالقدرات المغكية، كنمذجة عممية القراءة ضركرية في 
المالحظات، كاالستبيانات، كالمقابالت شبو منظمة التأثير عمى الطالب، استخدمت ىذه الدراسة سجؿ 

( معمـ كمعممة في إحدل المدارس االبتدائية 50لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
كتـ تكزيع االستبانات عمييـ، كقد أظيرت  ( أسابيع10لمدة )في سنغافكرة، كقد تمت مالحظتيـ يكميان 

 ال يقكمكف بتصميـ برنامج نمذجة لمقراءة بالرغـ مف إيمانيـ بأىمية القراءة.نتائج الدراسة أف المعمميف 

 
نمذجة التعميـ باستخداـ  التعرؼ الى تأثير( بيدؼ Dowrick, 2004بينما جائت دراسة دكيرؾ )

الفيديك عمى طالب الصؼ ايأكؿ الذيف يعانكف مف صعكبات في القراءة، كقد تككنت عينة الدراسة مف 
ف طمبة الصؼ ايأكؿ في مدرسة ىاكام االبتدائية، عرض عمييـ شرائح فيديك منمذجة ( طالب م4)

مدتيا دقيقتيف، الفيديك ايأكؿ يصكر طالب يقرأ بطالقة؛ كأظير الفيديك الثاني طالب يقرأ قصة كيجيب 
ة عف أسئمة الفيـ بنجاح، تـ استخداـ تصميـ متعدد الخطكط ايأساسية عبر اثنيف مف السمككيات )قراء

الطالقة كالفيـ( لمراقبة تأثير كؿ تدخؿ عمى ميارات القراءة كالطالقة كالفيـ، كقد أظيرت نتائج الدراسة 
أف استخداـ نمذجة التعميـ باستخداـ الفيديك قد ساىمت في تحسيف ميارة القراءة لدل الطالب، كقراءة 

فة إلى تحسف ميارات فيـ القراءة، الطالقة المقاسة بعدد الكممات الصحيحة في الدقيقة الكاحدة، باإلضا
كالمقاسة في عدد اإلجابات الصحيحة، كما ارتبط عرض أشرطة الفيديك ذات النمذجة بانخفاض 

 التبايف كالحفاظ عمى زيادة ايأداء. 

 
 . تعقيب عمى الدراسات السابقة:2. 6

النمذجة في ضكء  مف استعراض الباحث لمدراسات السابقة العربية كايأجنبية، كالتي تناكلت مكضكع
 متغيرات مختمفة كأجريت في بيئات مختمفة، يمكف استخالص النقاط اآلتية:
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 . تعقيب عمى الدراسات السابقة:2. 6

مف استعراض الباحث لمدراسات السابقة العربية كايأجنبية، كالتي تناكلت مكضكع النمذجة في ضكء 
 ص النقاط اآلتية:متغيرات مختمفة كأجريت في بيئات مختمفة، يمكف استخال

 
 من حيث المنيجية:

اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريبي ذك التصميـ شبو التجريبي لتطبيقيا عمى مجمكعة كاحدة، كمف 
(، 2017الدراسات التي اتفقت مع الدراسة الحالية مف حيث المنيجية كانت دراسة كؿ مف: مناخرة )

 ,Park(، كدراسة )Stammen & et al., 2018(، كدراسة )2012(، كمحمكد )2016كخصاكنة )

(، في حيف اختمفت مع دراسة كؿ Dowrick, 2004(، كدراسة )Abbuhl, 2011(، كدراسة )2015
(، 2015(، كجكدت كعمراف كايأسدم )2015(، كالعصافرة )2017(، كالسبع )2017مف: النحاؿ )

 ,Lopez, Torrance, Rijlaarsdam and Fidalgo(، ك)Stammen & et al., 2018ك)

( حيث اتبعت ىذه الدراسة المنيج Sudaryat, 2010(، ك)Murat and  Yurta, 2012(، ك)2017
 ,Salisu and Ransom(، ك)Lin, 2016التجريبي لمجمكعتيف، كذلؾ اختمفت مع دراسة كؿ مف: )

ج (، حيث اتبعت ىذه الدراسات المنيLoh, 2010(، ك)Louca and Zacharia, 2012(، ك)2014
 الكصفي.

 
 من حيث أدوات الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية بطارية اختبار القراءة كالكتابة، حيث لـ تستخدـ الدراسات السابقة بطارية 
(، 2017(، كالسبع )2017القراءة كالكتابة، حيث استخدمت الدراسات اآلتية اختبار الكتابة:مناخرة )

 ,Lopez, Torrance, Rijlaarsdam and Fidalgo(، كدراسة )2016كدراسة خصاكنة )

(، كمف الدراسات التي استخدمت اختبار القراءة دراسة كؿ مف: Abbuhl, 2011(، كدراسة )2017
(، أما دراسة كؿ مف: Dowrick, 2004(، ك)2012(، كمحمكد )2017(، كالنحاؿ )2017شريؼ )

(Salisu and Ransom, 2014(ك ،)Sudaryat, 2010(ك ،)Loh, 2010 ) استخدمت المالحظة
( اختبار المفاىيـ العممية 2015كاالستبانة كالمقابمة كأدكات لمدراسة، في حيف استخدـ العصافرة )

( استخدمكا اختبار الذكاء كاختبار 2015كاستبانة االتجاىات العممية، أما جكدت كعمراف كايأسدم )
 فكير العممي.( اختبار التStammen & et al., 2018المفاىيـ، بينما استخدـ )

 
 من حيث عينة الدراسة:

تككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف الطمبة ذكم صعكبات التعمـ، كمف الدراسات التي اتفقت مع 
 ,Dowrick(، كدكيرؾ )2017الدراسة الحالية مف حيث العينة كانت دراسة كؿ مف: شريؼ )
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(، كالعصافرة Sudaryat, 2010)(، كدراسة 2014(، بينما اختمفت مع دراسة كؿ مف: النحاؿ )2004
 ,Lopez, Torrance(، ك)2012(، كمحمكد )2015(، كجكدت كعمراف كايأسدم )2015)

Rijlaarsdam and Fidalgo, 2017(ك ،)Murat and  Yurta, 2012( كخصاكنة ،)2016 )
 (،Loh, 2010حيث تككنت العينة مف طالب المدارس العادييف، كذلؾ اختمفت مع دراسة كؿ مف: )

( حيث تككنت العينة مف المعمميف، بينما اختمفت Stammen & et al., 2018(، ك)Lin, 2016ك)
 (، كالتي تككنت مف طمبة الجامعات.2017( كالسبع )2017مع دراستي كؿ مف: مناخرة )

 
الباحث مف الدراسات السابقة في طريقة اختيار العينة كالمنيجية، كذلؾ ايأدكات التي تحقؽ  كاستفاد

اؼ الدراسة، كخطكات البرنامج التدريسي القائـ عمى النمذجة، كما يميز الدراسة الحالية عف أىد
الدراسات السابقة، في أنيا أجريت في البيئة الفمسطينية، كذلؾ أجريت عمى طالب ذكم الصعكبات 

 التعمـ في غرؼ المصادر، كاستخداـ الباحث لبطارية القراءة كالكتابة.
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 ثالثالفصل ال

 

 الطريقة واإلجراءات

 
 مقدمة 1. 3

 
تضمف ىذا الفصؿ كصفان لمنيجية الدراسة، كمجتمعيا كعينتيا، كتصميـ أدكات الدراسة التي استخدميا 
الباحث مف اجؿ التحقؽ مف اثر البرنامج التدريسي القائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة 

 التابعة، كالمعالجة اإلحصائية.كالكتابة، كمتغيرات الدراسة المستقمة ك 

 
 منيج الدراسة 2. 3

 
استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعة الكاحدة، لمكشؼ عف أثر برنامج تدريسي قائـ 

القراءة كالكتابة لطالب ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في عمى النمذجة في تنمية ميارتي 
 فمسطيف، كذلؾ نظران لمالئمتو أغراض الدراسة.

 
  مجتمع الدراسة 3. 3

 
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة الممتحقيف بغرفة المصادر في مدرسة ذككر جبع ايأساسية 

 ( طالب.18البالغ عددىـ )

 
 
 عينة الدراسة4. 3

المصادر في  ( طمبة مف طمبة غرفة6عينة الدراسة عمى طمبة الصؼ الثالث البالغ عددىـ )صرت اقت
مدرسة ذككر جبع ايأساسية تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية كىـ في مستكل الصؼ الثالث ايأساسي، 

نيـ كذلؾ لسيكلة تعاكف إدارة المدرسة مع الباحث، كتـ تشخيصيـ مف قبؿ معمـ غرفة المصادر عمى أ
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يعانكف مف صعكبات في التعمـ بناء عمى الحقيبة التعميمية المعتمدة مف كزارة التربية كالتعميـ، كفيما 
 يمي كصفان لمطمبة المشاركيف في الدراسة حسب تشخيصيـ مف معمـ غرفة المصادر:

 
قدرات عقمية  ، لديو دافعية لمتعمـ كقدرة جيدة لالنتباه، يمتمؾ( سنكات9مف العمر )الطالب )ق( : يبمغ 

أصكات اجتماعي كيمتـز بالقكانيف، يدرؾ  سمككيان بأنوجيدة لحد ما، كيستطيع تذكر المعمكمات، يتصؼ 
مثؿ: )ح، ج،  الشكؿ كالصكتمعظـ الحركؼ كلكنو يخمط بيف أصكات الحركؼ المتقاربة في  كأشكاؿ

 خ، ض، د(.

  

حب المعب كثيرا كيتكمـ بشكؿ متكرر أثناء ، لديو نشاط زائد، ي( سنكات9العمر )الطالب)ؾ( : يبمغ مف 
الحصة، ال يمتمؾ قدرة عمى االنتباه، سريع التشتت، يتصؼ بالعدكانية تجاه زمالئو، ال يمتـز بالقكانيف، 
كالمتقاربة  ال يميز بيف الحركات القصيرة كييمميا أثناء الكتابة، كال يميز بيف الحركؼ المتشابو شكال ن

 )ح، ج، خ(. مثؿ:لفظا، 

 
ليس لديو دافعية لمتعمـ، غير مبادر، صكتو منخفض جدان  ( سنكات9)الطالب)ع( : يبمغ مف العمر 

ح، مثؿ: )كخجكؿ لحد ما، سريع التشتت  قميؿ التركيز، ال يدرؾ الكثير مف أصكاتكأشكاؿ الحركؼ 
سطر، ج، خ( يعاني مف بطئ شديد في القراءة، كيكتب بخط غير كاضح كعدـ التقيد بالكتابة عمى ال
ممتـز يخمط بيف أصكات الحركات القصيرة، يحتاج لكقت طكيؿ لتذكر الحرؼ كتشكيؿ مقطع، كلكنو 

 بالقكانيف.

 
سنكات، لديو دافعية لمتعمـ كقدرة عمى االستماع ك االنتباه، يتصؼ  (9)الطالب)ر(: يبمغ مف العمر 

 لديو كأشكاؿ الحركؼ، تاجتماعي كيقدـ المساعدة لزمالئو، منظـ كمرتب، يدرؾ معظـ أصكا بأنو
 )ح، ج، خ(. مثؿ:المتقاربة في الشكؿ كالصكت  في نطؽ مخارج بعض الحركؼ مشاكؿ

 
كال ( سنكات، ليس لديو قدرة عمى االنتباه كالتركيز، سريع النسياف، 9الطالب)ح(: يبمغ مف العمر )

ديد في القراءة، ال يميز يعاني بطئ ش لفترة طكيمة، ال يميز بيف الحركات القصيرة، يحتفظ بالمعمكمات
)ج، لفظا كالمختمفة شكالن مثؿ: بيف أشكاؿ الحركؼ المتشابو، كيخمط بيف أصكات الحركؼ المتشابو 

 ح، خ(.

 
، لديو قدرة عقمية جيدة كدافعية لمتعمـ، ممتـز بالقكانيف، ( سنكات9العمر )الطالب )س(: يبمغ مف 

قدرة عمى التركيز كاالستماع، ال يركز عمى  اجتماعي كىادئ جدان، يحتفظ في المعمكمات، لديو
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 كالصكت، مثؿ:الحركؼ المتشابية في الشكؿ  أصكات كأشكاؿالحركات أثناء القراءة كالكتابة، ال يدرؾ 
 )ح، ج، خ(.

 
 الدراسة أدوات 5. 3

 
قراءة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث بطارية اختبار القراءة كالكتابة، كبطاقة مالحظة لميارات ال

 كالكتابة، كفيما يمي مفصؿ يأدكات الدراسة:

 
 . بطارية اختبار القراءة والكتابة:1. 5. 3

 
بعض التعديالت كما ىي مكجكدة  ( مع2010الصباح كشناعة )استعاف الباحث بيذه ايأداة مف دراسة 

 (، حيث تكزعت أسئمة بطارية االختبار عمى النحك اآلتي:2بالممحؽ )

 
الميارة  الرقم

 رئيسيةال

 العالمة السؤال الميارة الفرعية

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أوال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 القراءة

 10 اقرأ الفقرة قراءة جيرية. القراءة الجيرية

 20 اقرأ الكممات اآلتية قراءة سميمة.

 
 القراءة الصامتة

 4 اقرأ النص كأجب عف ايأسئمة التي تميو.

 4 العمكد الثاني. أصؿ الكممة في العمكد ايأكؿ بمرادفيا في

 
 

 التحميؿ كالتركيب

ًمؿ الكىًممات إلى حيركًفيا.  3 أيحى

ًمؿ الكىًممات ًإلى مىقاًطع.  3 أيحى

 3 أيرىًكب ًمف الحيركًؼ كىمىمات.

قاًطًع اآلتىيىة كممات.  3 أيرىكَّبي ًمفى المى

ًة الميناًسبىًة. التدريبات  4 أىكًمؿي الفىراغى ًبالكىًممى

ة. حيحى كؿ اإلىجابىة الصى عي داًئرةن حى  3 أىضى

ؿ ًبما ييناًسبييا في العىمكًد الثاني. ًة في العىمكًد ايأىكى  4 أىًصؿي كيؿَّ كىًممى

 3 أىمألي الفىراغى كما في المثاؿ.

ؿى اآلتي. دكى  6 أىكًمؿي الجى

 3 .أىختاري الكىًممىةى الميناًسبىةى كىاكتيبييا في الفىراغً 

 4 أىختاري شىكؿ التاًء الميناًسًب, كىأكتيبيو في الفىراغ.
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الميارة  الرقم
 رئيسيةال

 العالمة السؤال الميارة الفرعية

ًة الميناًسبىة.  3 أىكًمؿي الفىراغى ًبالكىًممى

سىب نكع الالـ. ًؿ حى دكى نَّؼي الكىًممات اآلتيىة في الجى  4 أيصى

ميؿ  الكتابة ثانياً  ط جى  6 أىكتيبي ما يىأتي ًبخى

مىيؾأيكتيب ما ييمم  اإلمالء ثالثاً   10 ى عى

 
 أجزاء ىي:تككنت بطارية االختبار مف ثالثة 

  الجزء ايأكؿ: ميارات القراءة كيتفرع عنيا أربعة أسئمة تتعمؽ بالقراءة الجيرية، كالقراءة
 ( عالمة.84الصامتة، كالتحميؿ كالتركيب، كالتدريبات كرصد لو )

 ( 6الجزء الثاني: ميارات الكتابة كيتضمف سؤاؿ كاحد كرصد لو) .عالمات 

 ( عالمات.10الجزء الثالث: عبارة عف سؤاؿ إمالئي كرصد لو ) 

 
حيث يتـ إعطاء عالمة كاحدة لإلجابة الصحيحة كعالمة صفر لإلجابة الخاطئة، كيككف مجمكع 

 ( عالمة.100عالمات االختبار الصحيحة )

 
 . صدق بطارية اختبار القراءة والكتابة:1. 1. 5. 3

 
القراءة كالكتابة عمى ذكم االختصاص في مجاؿ التدريس كأساليب التدريس تـ عرض بطارية اختبار 

% منيـ عمى أنيا صالحة لقياس ما صممت لو، كتـ ايأخذ 90كالتربية الخاصة، حيث اجمع 
عادة صياغتيا بما يتناسب كىدفيا، حيث تـ  جراء التعديالت الالزمة عمى ايأدكات، كا  بمالحظاتيـ كا 

في السؤاؿ ايأكؿ لمقراءة الجيرية بفقرة أخرل مف المنياج الفمسطيني الجديد،  استبداؿ الفقرة الكاردة
كذلؾ تـ استبداؿ الفقرة الكاردة في السؤاؿ ايأكؿ لمقراءة بفقرة مف المنياج الفمسطيني الجديد، كتـ إضافة 

 .(4تيا النيائية المكجكدة في الممحؽ )عدديف كمرادفيما لفظيان، حتى كصمت ايأداة إلى صكر 

 
 .ثبات بطارية اختبار القراءة والكتابة:2. 1. 5. 3

لقياس ثبات ايأداة، قاـ الباحث بتطبيؽ البطارية عمى عينة استطالعية مف خارج عينة الدراسة تككنت 
ألفا( مف خالؿ برنامج  –، كمف ثـ تـ حساب ثبات ايأداة بكاسطة اختبار )كركنباخ ( طالبان 15مف )

( كىذه القيمة تعتبر جيدة كاف 0.710قد بمغت قيمة معامؿ الثبات )( ك SPSSالتحميؿ اإلحصائي )
 ايأداة صالحة لمتطبيؽ.
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 . بطارية المالحظة:2. 5. 3

 
قاـ الباحث بتطكير بطاقة مالحظة لتقييـ ميارات القراءة كالكتابة لدل عينة الدراسة كما ىي في ممحؽ 

( فقرة لتقييـ ميارات 20ارات القراءة، ك)( فقرة لتقييـ مي20(، حيث تككنت بطاقة المالحظة مف )2)
 الكتابة، كيتـ تصحيحيا كفؽ تدرج ليكرت الثالثي كالتي تركز عمى قياس القراءة كالكتابة ضمف

 مستكيات، حيث تـ تصحيحيا عمى النحك اآلتي:

 
 ( مفتاح تصحيح بطاقة المالحظة1: 3جدكؿ )

 قميمة متكسطة كبيرة درجة التقدير

 1 2 3 مفتاح التصحيح

 
 . صدق بطاقة المالحظة:1. 2. 5. 3

 
تـ عرض بطاقة المالحظة عمى مجمكعة مف المحكميف في تخصص التربية الخاصة كالمناىج كطرؽ 
التدريس في بعض الجامعات الفمسطينية كالمعمميف ذكم الخبرة في غرؼ المصادر، كأشاركا إلى 

 (.3إلى صكرتيا النيائية، ممحؽ  )مجمكعة مف التعديالت المغكية، كتـ العمؿ بيا حتى كصمت 

 
 .ثبات بطاقة المالحظة:2. 2. 5. 3

 
لقياس ثبات بطاقة المالحظة، قاـ الباحث بتطبيؽ البطاقة عمى عينة استطالعية مف خارج عينة 

ألفا( مف  –( طالب، كمف ثـ تـ حساب ثبات ايأداة بكاسطة اختبار )كركنباخ 15الدراسة تككنت مف )
( كىذه القيمة تعتبر 0.766( كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات )SPSSميؿ اإلحصائي )خالؿ برنامج التح

 جيدة كاف البطاقة صالحة لمتطبيؽ.

 
 البرنامج التدريسي القائم عمى النمذجة6. 3

 
تـ إعداد ىذا البرنامج ليتناسب كاحتياجات الطمبة المشاركيف في الدراسة كفقان لمخطط التربكية كمستكل 

ي لكؿ طالب، حيث صممت الجمسات التعميمية عمى طريقة النمذجة، كليذا الغرض أعد ايأداء الحال
الباحث الكسائؿ كايأدكات الالزمة، حيث استخدـ الباحث بطارية اختبار القراءة كالكتابة لرصد عالمات 

مج الطمبة، كبطاقة مالحظة لميارات القراءة كالكتابة، كعمى ضكء النتائج قاـ الباحث ببناء البرنا
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( بكاقع 7/1/2019إلى  2018/ 25/11حيث إمتدت فترتو مف تاريخ ) التدريسي القائـ عمى النمذجة 
   ( دقيقة منيا جمستاف لمقراءة كجمستاف لمكتابة.40أربع جمسات إسبكعية مدة كؿ جمسة )

 أىداف البرنامج:

 مف مقاطع أف يتمكف الطالب مف قراءة الحركؼ اليجائية منفصمة، مع الحركات، كمتصمة ض
 كضمف كممات كضمف جمؿ. 

  أف يتمكف الطالب مف كتابة الحركؼ اليجائية منفصمة، مع الحركات، كمتصمة ضمف مقاطع
 كضمف كممات كضمف جمؿ.

 .أف يكظؼ الطالب المغة العربية في االتصاؿ كالتكاصؿ بشكؿ سميـ 

 .)أف يكتسب ثركة لغكية )مفردات، كتراكيب، كأنماط لغكية جديدة 

 ؿ الطالب القيـ االيجابية تجاه لغتو ككطنو كعالقاتو االجتماعية، كبيئتو الخ. أف يتمث 

 
 األدوات المساعدة:

  حركؼ مصنكعة مف الفميف، كالتي تـ تصميميا خصيصان لغرض ىذه الدراسة، كىي مجمكعة
 الحركؼ العربي بكامؿ أشكاليا التي تأتي بيا في الكممات. 

 العربية . حركؼ خشبية ممكنة لمجمكعة الحركؼ 

 . بعض المجسمات يأشياء مراد تعمميا 

  بطاقات مطبكعة بخط كبير كممكف بالمفردات المراد تعميميا لمطفؿ عمى كرتكف ممكف، مغمؼ
 بغالؼ حرارم.

 .استخداـ المكح المغناطيسي كالحركؼ الممغنطة 

 ( باستخداـ المرآة، كأكراؽ العمؿ، كجياز عرضLCD.) 

 
 متغيرات الدراسة 7. 3

 الدراسة المتغيرات اآلتية:ضمت 

 برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة. المتغير المستقل:-

 ميارة القراءة، كميارة الكتابة. المتغير التابع:-
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 .إجراءات الدراسة8. 3

 قاـ الباحث بإجراء الدراسة كفؽ الخطكات اآلتية:

 
 الدراسة، بيدؼ االستفادة  االطالع عمى ايأدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع

 منو في تطبيؽ الدراسة.

 ( 2إعداد أداة الدراسة بصكرتيا ايأكلية، ممحؽ.) 

  عرض ايأدكات عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم االختصاص في أساليب التدريس كالتربية
 (.1الخاصة، ممحؽ )

 ( 3تعديؿ أداة الدراسة حتى كصمت إلى صكرتيا النيائية، ممحؽ.) 

  (، 2018كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس إلجراء الدراسة خالؿ العاـ )الحصكؿ عمى
 (.4ممحؽ )

  الحصكؿ عمى مكافقة مديرية تربية كتعميـ قباطية إلجراء الدراسة كتطبيقيا في غرفة المصادر
 (.5في مدرسة ذككر جبع ايأساسية، ممحؽ )

 ( طالب مف 15تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة استطالعية تككنت ) خارج عينة الدراسة
 لمتحقؽ مف ثبات ايأدكات.

 ( طالب في غرفة المصادر في مدرسة ذككر جبع ايأساسية.6اختيار ) 

  تطبيؽ أدكات الدراسة قبؿ تنفيذ البرنامج التعميمي لمتعرؼ عمى مستكل الطالب في ميارتي
 القراءة كالكتابة.

 (.6ب، ممحؽ )بناء برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة يمبي احتياجات الطال 

  ( أسابيع حيث بدأ التطبيؽ 7–6البرنامج التدريسي القائـ عمى النمذجة عمى مدار )تطبيؽ
( جمسات أسبكعيان، جمستاف لمقراءة 4( بكاقع )7/1/2019كحتى  25/11/2018بتاريخ ) 

 ( دقيقة.40، كجمستاف لمكتابة كمدة الجمسة الكاحدة )( دقيقة40كمدة الجمسة الكاحدة )

 النتياء مف تطبيؽ البرنامج التدريسي القائـ عمى النمذجة تـ تطبيؽ أدكات الدراسة مرةن بعد ا
 أخرل لمتحقؽ كمعرفة مستكل التقدـ لدل الطالب في ميارتي القراءة كالكتابة.

 .تحميؿ النتائج كمناقشتيا كالتكصيات كالمقترحات 

 
 .المعالجة اإلحصائية9. 3

ؿ المجاميع، كالمتكسطات الحسابية، كالدرجات كالنسب المئكية، قاـ الباحث بتحميؿ البيانات مف خال
جراء مقارنات بيف االختبار القبمي كالبعدم لمعرفة أثر برنامج تدريسي قائـ  جراء مقارنات بينيا، كا  كا 

ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر، كذلؾ  لطمبة عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة
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 Paired Sampleمف ثبات ايأدكات، كاستخداـ اختبار )لمتحقؽ ألفا(  –ختبار )كركنباخ تـ استخداـ ا

t-test.لمعينة الكاحدة لمعرفة الفركؽ بيف االختبار القبمي كالبعدم ) 
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 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراسة

 
 مقدمة: 1. 4

 
لدراسة بعد تطبيؽ إجراءاتيا كجمع البيانات يستعرض الفصؿ الرابع النتائج التي تكصمت إلييا ا

كتحميميا، حيث حاكلت الدراسة التعرؼ عمى أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي 
القراءة كالكتابة لطالب ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كفيما يمي عرض 

 ا كذلؾ كفقان لتسمسؿ أسئمة الدراسة.كتحميؿ البيانات كالنتائج التي تـ الكصكؿ إليي

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول من أسئمة الدراسة: 2,4

ينص السؤاؿ االكؿ عمى )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجات  في التطبيقيف 
 القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ لميارتي القراءة كالكتابة؟ 

( بيف α=0.05التالية: )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) كالذم إنبثؽ عنو الفرضية
 متكسطي الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ لميارتي القراءة كالكتابة. 

 Paired Sampleكلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية، أجرل الباحث اختبار )ت( لمعينات المترابطة )
t-testة الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي كالبعدم ( لمكشؼ عف دالل

 :( يبيف نتائج ىذا االختبار2.4لميارات القراء كالكتاب كاإلمالء، كالجدكؿ رقـ )
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(: داللة الفروق بين متوسطات الدرجات  في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات 1.4جدول رقم )
 القراءة والكتابة واإلمالء

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق رةالميا
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 القراءة الجيرية
 3.27 7.33 6 القبمي

 كبير 0.978 0.000 -15.050
 4.42 15.50 6 البعدم

 القراءة الصامتة
 1.51 2.33 6 القبمي

 كبير 0.944 0.000 -9.220
 1.17 5.17 6 البعدم

 والتركيب التحميل
 1.21 4.33 6 القبمي

 كبير 0.983 0.000 -17.024
 0.41 11.17 6 البعدم

 التدريبات
 1.97 11.33 6 القبمي

 كبير 0.997 0.000 -42.452
 2.40 25.83 6 البعدم

 ميارة القراءة ككل
 6.09 25.33 6 القبمي

 كبير 0.995 0.000 -32.699
 7.47 57.67 6 البعدم

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق يارةالم
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 ميارة الكتابة
 0.55 3.500 6 القبمي

 كبير 0.971 0.000 -13.00
 0.55 5.500 6 البعدم

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق الميارة
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 اإلمالء
 0.52 0.33 6 قبميال

 كبير 0.807 0.006 -4.568
 1.33 2.17 6 البعدم

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق الميارة
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 الدرجة الكمية
 6.65 29.17 6 القبمي

 كبير 0.995 0.000 -30.268
 8.71 65.33 6 البعدم

كسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم لميارات القراءة كالكتابة ( مت1. 4يكضح الجدكؿ )
 كاإلمالء، حيث تبيف ما يمي:
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( كفي التطبيؽ البعدم قد بمغ 7.33لمقراءة الجيرية بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي )
بع إيتا فقد كانت ( كقد كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف القيمة المفركضة، أما قيمة مر 15.50)
 ( كحجـ ايأثر كبير.0.978)

( كلمتطبيؽ البعدم 2.33اما القراءة الصامتة فقد بمغ المتكسط الحسابي لو في التطبيؽ القبمي )
( كقد كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف القيمة المفركضة، كقيمة مربع إيتا قد بمغ 5.17)
 ( كحجـ ايأثر كبير.0.944)

( كفي التطبيؽ 4.33التحميؿ كالتركيب بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي )بالنسبة لميارة 
( 0.983( ككانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف القيمة المفركضة كقيمة مربع ايتا )11.17البعدم )

 كحجـ ايأثر كبير.

( 25.83دم )( كلمتطبيؽ البع11.33بمغ المتكسط الحسابي لميارة التدريب في التطبيؽ القبمي )
 ( كحجـ ايأثر كبير.0.997ككانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف القيمة المفركضة كقيمة مربع ايتا )

كما تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف ميارة القراء قد بمغ المتكسط الحسابي ليا في التطبيؽ القبمي 
القيمة المفركضة، كقيمة  ( كقيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف57.67( كفي التطبيؽ البعدم )25.33)

 (0.995مربع ايتا قد بمغ )

كبالنظر إلى الجدكؿ أعاله فقد تبيف أف ميارة الكتابة قد حصمت عمى متكسط حسابي في التطبيؽ 
( كقد كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف القيمة 5.500( كلمتطبيؽ البعدم )3.500القبمي )

 ( كبحجـ أثر كبير.0.971المفركضة، أما مربع ايتا فقد كاف )

( كفي التطبيؽ البعدم قد بمغ 0.33كلميارة اإلمالء في التطبيؽ القبمي قد بمغ المتكسط الحسابي لو )
(، كقد تبيف أف قيمة الداللة اإلحصائية كانت أقؿ مف القيمة المفركضة، أما مربع ايتا فقد بمغ 2.17)
 ( كحجـ أثر كبير.0.807)

( بينما بمغ في التطبيؽ 29.17بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي ) كبالنسبة لمدرجة الكمية فقد
( كقد كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف القيمة المفركضة، أما قيمة مربع ايتا فقد 65.33البعدم )

 ( كبحجـ أثر كبير.0.995بمغ )
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سطي  في التطبيقيف ( بيف متك α=0.05كعميو يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ كلصالح التطبيؽ البعدم.

 ولتحديد حجم األثر تم االستعانة بالجدول التالي:

 (3.4جدول رقم )

 0.80أكبر من  0.80-0.50من  0.50أقل من  قيمة مربع ايتا

 كبير متكسط ضعيؼ حجم التأثير

 

 (0.995حجـ ايأثر قد كاف كبيران لمدرجة الكمية حيث بمغ ) كمف المالحظ بعد اإلطالع عمى النتائج أف

 

 ولمحكم عمى بطاقة المالحظة تم االستعانة بالجدول التالي:

 (4.4جدول رقم )

 3.0-2.34 2.33-1.66 1.66-1من  المتوسط

 كبيرة متكسطة قميمة الدرجة

 

المالحظة في التطبيقين (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة 5.4جدول رقم )
 القبمي ووسط البرنامج

 الميارة

 وسط البرنامج التطبيق القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.36 1.76 0.140 1.280 القراءة

 0.122 2.00 0.108 1.366 الكتابة
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كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالحظة في التطبيقيف  ( المتكسطات الحسابية5.4يكضح الجدكؿ رقـ )
 القبمي ككسط البرنامج حيث كانت كما يمي:

( أما كسط البرنامج فقد بمغ المتكسط 1.280لميارة القراءة بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي )
 (.1.76الحسابي لو )

( أما كسط البرنامج فقد بمغ 1.366ؽ القبمي )كلميارة الكتابة فقد بمغ المتكسط الحسابي لو في التطبي
 (.2.00المتكسط الحسابي لو )

مما يدؿ مف خالؿ مالحظة المعمـ يأداء الطمبة أف ىناؾ تحسف ممحكظ في المتكسطات الحسابية بيف 
 التطبيؽ القبمي ككسط البرنامج.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني من أسئمة الدراسة: 3.4

ني عمى: )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجات  في ينص السؤاؿ الثا
 التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة لميارتي القراءة كالكتابة؟(

( بيف 0.05كالذم إنبثؽ عنو الفرضية التالية: )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 (مي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة لميارتي القراءة كالكتابةمتكسطي الدرجات في التطبيقيف القب

 Pairedكلمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة، أجرل الباحث اختبار )ت( لمعينات المترابطة )
Sample t-test لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي )

 ( يبيف نتائج ىذا االختبار:6.4مالء، كالجدكؿ رقـ )كالبعدم لميارات القراء كالكتابة كاإل
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(: داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي 6.4جدول رقم )
 ووسط البرنامج لبطاقة المالحظة في القراءة

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق الميارة
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 ثيرالتأ

 القراءة
 0.136 1.275 6 القبمي

 كبير 0.822 0.005 -4.807
 0.362 1.758 6 الكسط

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق الميارة
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 الكتابة
 0.108 1.366 6 القبمي

 كجيغ 0.986 0.000 -19.00
 0.122 2.00 6 الكسط

 

( داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج 6.4كؿ رقـ )يكضح الجد
 لبطاقة المالحظة في القراءة، حيث كانت عمى النحك التالي:

(، 1.75( كفي كسط البرنامج قد بمغ )1.27لميارة القراءة بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي )
صائية قد كانت أقؿ مف القيمة المفركضة، كأف مربع ايتا قد بمغ كما تبيف أف قيمة الداللة اإلح

 ( كحجـ ايأثر قد كاف كبير.0.822)

البرنامج قد بمغ  ( كفي كسط1.36المتكسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي )أما لميارة الكتابة فقد بمغ 
ا قد بمغت (، كما أف الداللة اإلحصائية كانت أقؿ مف القيمة المفركضة، كقيمة مربع ايت2.00)
 ( كحجـ ايأثر كبير.0.986)

كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تحسف في مستكل الطمبة في القراءة كالكتابة باستخداـ نمكذج النمذجة في 
 تنمية ىاتيف الميارتيف لدل الطمبة. 

(، كذلؾ لحساب نسبة Blackكلمتحقؽ مف فاعمية البرنامج استخدـ الباحث معادلة الكسب لبالؾ )
 كفقان لممعادلة التالية:الكسب المعدؿ 
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 نسبة الكسب المعدل = )الكسب الخام/الكسب المتوقع( + )الكسب الخام/النياية العظمى لالختبار(

 حيث: 

  س  حيث ص: الدرجة في المالحظة البعدية-الكسب الخاـ = ص

 س: الدرجة في المالحظة القبمية

 د: النياية العظمى لممالحظة. س حيث -الكسب المتكقع= د

كعمى ذلؾ فإف نسبة الكسب المعدؿ لممالحظة البعدية لممجمكعة التجريبية مقارنة بالمالحظة القبمية 
 كما يمي:

(: الكسب المعدؿ لبطاقة المالحظة بيف التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لميارتي 7.4جدكؿ رقـ )
 القراءة كالكتابة

 الكسب الخام د ص س المحور
الكسب 
 المتوقع

الكسب 
 لالمعد

 0.441 1.725 0.483 3 1.758 1.275 بطاقة المالحظة )القراءة(

 0.599 1.634 0.634 3 2.00 1.366 بطاقة المالحظة )الكتابة(

 

(، كبالنظر إلى 1.22كيعتبر الحد الفاصؿ العتبار البرنامج فاعالن إذا بمغت نسبة الكسب المعدؿ )
(، كبالتالي يمكف القكؿ 1.22( كىي أقؿ مف )0.441الجدكؿ السابؽ نالحظ أف قيمة الكسب المعدؿ )

أف نسبة الكسب في التطبيؽ البعدم في كسط البرنامج لـ تبمغ النسبة المطمكبة كعميو استمر الباحث 
 في تطبيؽ البرنامج عمى العينة لمحصكؿ عمى نتائج أفضؿ.
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ظة في التطبيقيف القبمي (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالح8.4جدكؿ رقـ )
 كالبعدم

 الميارة

 التطبيق البعدي التطبيق القبمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.293 2.341 0.136 1.275 القراءة

 0.160 2.483 0.108 1.366 الكتابة

 

فات المعيارية لبطاقة المالحظة في التطبيقيف ( المتكسطات الحسابية كاالنحرا8.4يكضح الجدكؿ رقـ )
 القبمي كالبعدم، حيث كانت عمى النحك التالي:

( كفي التطبيؽ البعدم قد بمغ 1.27في ميارة الكتابة بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي )
(2.34.) 

التطبيؽ البعدم  ( كفي1.36أما ميارة الكتابة فقد بمغ المتكسط الحسابي ليا في التطبيؽ القبمي )
(2.48.) 

كمف المالحظ أف ىناؾ تحسف بيف التطبيؽ البعدم كالتطبيؽ القبمي في بطاقة المالحظة  لصالح 
 التطبيؽ البعدم.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث من أسئمة الدراسة: 4.4

في الدرجات   ينص السؤاؿ الثالث عمى: )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات
 كالذم انبثؽ عنو الفرضية التالية:(، التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة لميارتي القراءة كالكتابة

( بيف متكسطي الدرجات  في التطبيقيف القبمي 0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 كالبعدم لبطاقة المالحظة لميارتي القراءة كالكتابة(

 Pairedة الفرضية السابقة، أجرل الباحث اختبار )ت( لمعينات المترابطة )كلمتحقؽ مف صح
Sample t-test لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي )

 ( يبيف نتائج ىذا االختبار:9.4كالبعدم لميارات القراء كالكتابة، كالجدكؿ رقـ )
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في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة في   المتكسطات ف(: داللة الفركؽ بي9.4جدكؿ رقـ )
 القراءة كالكتابة

 ت االنحراف المتوسط العدد التطبيق الميارة
الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 ايتا

حجم 
 التأثير

 القراءة
 0.136 1.275 6 القبمي

 كبير 0.977 0.000 -14.456
 0.293 2.341 6 البعدم

 الكتابة
 0.108 1.366 6 القبمي

 كجيغ 0.992 0.000 -25.324
 0.160 2.483 6 البعدم

( داللة الفركؽ بيف متكسطات الدرجات  في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج 9.4يكضح الجدكؿ رقـ )
 لبطاقة المالحظة في القراءة، حيث كانت عمى النحك التالي:

(، 2.34( كفي التطبيؽ البعدم قد بمغ )1.27ؽ القبمي )لميارة القراءة بمغ المتكسط الحسابي في التطبي
كما تبيف أف قيمة الداللة اإلحصائية قد كانت أقؿ مف القيمة المفركضة، كأف مربع ايتا قد بمغ 

 ( كحجـ ايأثر قد كاف كبير.0.977)

د بمغ ( كفي  التطبيؽ البعدم ق1.36أما لميارة الكتابة فقد بمغ المتكسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي )
(، كما أف الداللة اإلحصائية كانت أقؿ مف القيمة المفركضة، كقيمة مربع ايتا قد بمغت 2.48)
 ( كحجـ ايأثر كبير.0.992)

كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تحسف في مستكل الطمبة في القراءة كالكتابة باستخداـ نمكذج النمذجة في 
 .تنمية ىاتيف الميارتيف لدل الطمبة حسب بطاقة المالحظة

( كذلؾ لحساب نسبة Blackكلمتحقؽ مف فاعمية البرنامج استخدـ الباحث معادلة الكسب لبالؾ )
 الكسب المعدؿ كفقان لممعادلة التالية:

 نسبة الكسب المعدل = )الكسب الخام/الكسب المتوقع( + )الكسب الخام/النياية العظمى لالختبار(

 حيث: 

  الحظة البعديةس  حيث ص: الدرجة في الم-الكسب الخاـ = ص
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 س: الدرجة في المالحظة القبمية

 د: النياية العظمى لممالحظة. س حيث -الكسب المتكقع= د

(: الكسب المعدؿ لبطاقة المالحظة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لميارتي القراءة 10.4جدكؿ رقـ )
 كالكتابة

 الكسب الخاـ د ص س المحكر
الكسب 
 المتكقع

الكسب 
 المعدؿ

 0.972 1.725 1.065 3 2.34 1.275 المالحظة )القراءة(بطاقة 

 1.050 1.634 1.114 3 2.48 1.366 بطاقة المالحظة )الكتابة(

 

( الكسب المعدؿ لبطاقة المالحظة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لميارتي 10.4يكضح الجدكؿ رقـ )
( كبالنظر إلى 1.2نامج فاعالن ىي )القراءة كالكتابة، كلقد اعتبر بالؾ الحد الفاصؿ العتبار البر 

الجدكؿ السابؽ نجد أف النتيجة بشكؿ عاـ بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة في القراءة 
 ( كىي قيمة مقبكلة نكعان ما.1.0(، بينما نجدىا في الكتابة )1.2قد كانت أقؿ مف )
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 الفصل الخامس

 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 
ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النمذجة في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة ىدفت 

لطالب ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث باستخداـ 
ذجة المنيج شبو التجريبي تصميـ المجمكعة الكاحدة، لمكشؼ عف أثر برنامج تدريسي قائـ عمى النم

في تنمية ميارتي القراءة كالكتابة لطالب ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر في فمسطيف، كذلؾ 
 نظران لمالئمتو أغراض الدراسة.

 
 مناقشة النتائج: 1.5

 
 

 : مناقشة نتائج السؤال األول:1.1.5

ي ينص السؤاؿ ايأكؿ عمى: )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات الدرجات  ف
 التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ لميارتي القراءة كالكتابة؟(

( بيف α=0.05كالذم إنبثؽ عنو الفرضية التالية: )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ لميارتي القراءة 

 بة(.كالكتا

( أف الدرجة الكمية في التطبيؽ القبمي لميارة القراءة قد بمغ المتكسط الحسابي 1.4يتبيف مف الجدكؿ )
( ، كلميارة الكتابة قد بمغ المتكسط الحسابي في 65.33( بينما بمغ في التطبيؽ البعدم )29.17ليا  )

الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ( كقد كانت قيمة5.500( كفي التطبيؽ البعدم )3.500التطبيؽ القبمي )
القيمة المفركضة، كبحجـ أثر كبير حسب القيـ المكجكدة لمربع ايتا، كعميو يتبيف كجكد فركؽ ذات 
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( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف α=0.05داللة إحصائية عند مستكل )
 القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ كلصالح التطبيؽ البعدم.

( أف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالحظة في 5.4بيف مف الجدكؿ رقـ )كما ت
التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج كانت كما يمي: لميارة القراءة بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ 

تابة فقد بمغ (. كلميارة الك1.76( أما كسط البرنامج فقد بمغ المتكسط الحسابي لو )1.280القبمي )
( أما كسط البرنامج فقد بمغ المتكسط الحسابي لو 1.366المتكسط الحسابي لو في التطبيؽ القبمي )

(. مما يدؿ مف خالؿ مالحظة المعمـ يأداء الطمبة أف ىناؾ تحسف ممحكظ في المتكسطات 2.00)
 الحسابية بيف التطبيؽ القبمي ككسط البرنامج.

(  حيث كشفت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 2017لنحاؿ )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ا
إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة الضابطة، كطالبات المجمكعة التجريبية في اختبار 

 القرائي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية، حيث كاف حجـ التأثير كبيران، ككجكد فركؽ دالة الفيـ
درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في مستكل الفيمالحرفي إحصائيان بيف متكسطات 

المباشر، كعدـ كجكد فركؽ في مستكل الفيـ االستنتاجي كمستكل الفيـ الناقد، كما كتتفؽ مع دراسة 
( كتكصمت الدراسة إلى أف نتائج التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المغكم عف كجكد 2017السبع )

( بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )فركؽ ذات داللة 
 التجريبية كطمبة المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية في االختبار ككؿ.

يعزك الباحث ىذه النتيجة لكجكد أثر كبير مف خالؿ بطاقة المالحظة التي قاـ باعداىا لمتابعة مستكل 
قراءة كالكتابة إلى أف إستراتيجية النمذجة قد ساعدت الطمبة كلك بشكؿ تحصيؿ الطمبة في ميارة ال

بسيط، كخالؿ المدة الزمنية المكضكعة مف قبمو في تحسف ميارة القراءة كالكتابة لدييـ، كقد يعكد سبب 
ىذا التحسف الى أف ىذه الطريقة )النمذجة( تجعؿ الطمبة أكثر تركيزنا كدافعية نحك تحقيؽ اليدؼ 

اب لمميمة، كما انيا تمنحيـ الفرصة لسماع الكممة كالتركيز في مخارج الحركؼ قبؿ بدئيـ كاالنجذ
بمحاكلة القراءة كالنطؽ، كما اف النمذجة تعطي الطمبة مثاال حسيا لكيفية الكتابة كتكضح ليـ الحركات 

تذكا بو، كلكف المطمكب منيـ القياـ بيا مف خالؿ قياـ النمكذج بذلؾ، مما قد يعطييـ مثاال عمميا يح
رغـ ذلؾ فانو يمحظ بأف ىذا التحسف ليس بالحجـ الكبير جدان الف البرنامج ما زاؿ قائمان كلـ ينتيي 
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ىذه النتيجة باشر الباحث في االستمرار بيذه الطريقة لما كجده مف تحسف في  بعد، كعميو كمف خالؿ
 التحصيؿ لدل الطمبة.

 : مناقشة نتائج السؤال الثاني:2.1.5

السؤاؿ الثاني عمى: )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف متكسطات الدرجات في ينص 
 التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة لميارتي القراءة كالكتابة؟(

( بيف 0.05كالذم إنبثؽ عنو الفرضية التالية: ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
لميارتي  عة التجريبية في التطبيقيف القبمي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظةمتكسطي درجات المجمك 

 .(القراءة كالكتابة

( كفي 1.27( أف المتكسط الحسابي لميارة القراءة في التطبيؽ القبمي قد بمغ )6.4يتبيف مف الجدكؿ )
مف القيمة  (، كما تبيف أف قيمة الداللة اإلحصائية قد كانت أقؿ1.75كسط البرنامج قد بمغ )

أما لميارة الكتابة فقد بمغ  ( كحجـ ايأثر قد كاف كبير.0.822المفركضة، كأف مربع ايتا قد بمغ )
(، كما أف الداللة 2.00( كفي كسط البرنامج قد بمغ )1.33المتكسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي )

كحجـ ايأثر كبير.  (0.986اإلحصائية كانت أقؿ مف القيمة المفركضة، كقيمة مربع ايتا قد بمغت )
كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تحسف في مستكل الطمبة في القراءة كالكتابة باستخداـ نمكذج النمذجة في 

 تنمية ىاتيف الميارتيف لدل الطمبة. 

( كذلؾ لحساب نسبة Blackكلمتحقؽ مف فاعمية البرنامج استخدـ الباحث معادلة الكسب لبالؾ )
( كىي أقؿ مف 0.441( أف قيمة الكسب المعدؿ )7.4ؿ )الكسب المعدؿ، حيث تبيف مف الجدك 

(، كبالتالي يمكف القكؿ أف نسبة الكسب لدل العينة التجريبية في كسط البرنامج لـ تبمغ النسبة 1.22)
 المطمكبة كعميو استمر الباحث في تطبيؽ البرنامج عمى العينة لمحصكؿ عمى نتائج أفضؿ.

سطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالحظة في ( المتك 8.4كما تبيف مف الجدكؿ رقـ )
(، اما 1.27التطبيقيف القبمي كالبعدم، أف ميارة القراءة بمغ المتكسط الحسابي ليا في التطبيؽ القبمي )

(. أما ميارة الكتابة فقد بمغ المتكسط الحسابي ليا في التطبيؽ 2.34في التطبيؽ البعدم فقد بمغ )
(. كمف المالحظ أف ىناؾ تحسف بيف التطبيؽ البعدم 2.48كفي التطبيؽ البعدم ) (1.36القبمي )

 كالتطبيؽ القبمي في بطاقة المالحظة  لصالح التطبيؽ البعدم.
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(، أشارت النتائج إلى أف الطالب حققكا بمركر Park, 2015كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة بارؾ )
بة الكصفية كميارات المالحظة، كاتفقت مع دراسة الكقت تحسنان ممحكظان في مياراتيـ في الكتا

النمذجة القائمة عمى  استراتيجية( بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير Sudaryat, 2010سكداريات )
النمذجة  استراتيجية( في تدريس ميارات الكتابة، كأثبتت نتيجة ىذه الدراسة أف TBMSالنصكص )

مى عائؽ الكتابة، ككانت فعالة أيضان في زيادة كفاءة (( يمكف أف تتغمب عTBMSالمستندة إلى النص 
الطالب في كتابة المقاؿ. كانت النتيجة صالحة أيضا لمقيمة الكبيرة لكفاءة جكانب كتابة المقالة 
)المكضكعية، النصية، المعجمية، النحكية، كالكتابية(، عمى الرغـ مف أف تمؾ الجكانب زادت مف كفاءة 

( أفضؿ بكثير كأكثر فاعمية TBMSالنمذجة المستندة إلى النص ) تراتيجيةاسالكتابة، فقد لكحظ أف 
(، كجدت الدراسة أف CLSالتعمـ التقميدية ) كاستراتيجية( BMSالنمذجة ايأساسية ) استراتيجيةمف 

(، كالذم لـ TBMSالنمذجة المستندة إلى النص ) استراتيجيةاإلجراء الذم تـ تككينو كتطبيقو في 
 ساىـ بشكؿ إيجابي في زيادة كفاءة الكتابة.يحدث مف قبؿ، 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى  داللة فاعمية البرنامج المقترح حسب معادلة الكسب، كيرجح الباحث 
النمذجة تحتكم عمى تطبيقات تربكية خاصة بصعكبات التعمـ مثؿ استخداـ  استراتيجيةالسبب ككف 

عادات كالقيـ كتعزيزىـ أماـ الطمبة اآلخريف، كاستخداـ نماذج مف الطمبة ممف يمارسكف مثؿ ىذه ال
ايأفالـ التي تشتمؿ مكاد تتعمؽ بتمؾ القيـ كالعادات كاالتجاىات، كاستخداـ القصص كالركايات كالسير 

 اليادفة كالتي تكفؿ تكفير نماذج مثالية لممتعمميف.

 

 : مناقشة نتائج السؤال الثالث:3.1.5

ؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف ينص السؤاؿ الثالث عمى: )ى
 (.القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة لميارتي القراءة كالكتابة

( بيف 0.05كالذم إنبثؽ عنو الفرضية التالية: )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 المالحظة لميارتي القراءة كالكتابة.( متكسطي الدرجات في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة

( كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي الدرجات  في التطبيقيف القبمي 9.4تبيف مف الجدكؿ رقـ )
كالبعدم لبطاقة المالحظة كلصالح البعدم، لميارة القراءة بمغ المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي 
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(، كما تبيف أف قيمة الداللة اإلحصائية قد كانت أقؿ مف 2.34( كفي التطبيؽ البعدم قد بمغ )1.27)
 ( كحجـ ايأثر قد كاف كبير.0.977القيمة المفركضة، كأف مربع ايتا قد بمغ )

( كفي  التطبيؽ البعدم قد بمغ 1.36أما لميارة الكتابة فقد بمغ المتكسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي )
مف القيمة المفركضة، كقيمة مربع ايتا قد بمغت  (، كما أف الداللة اإلحصائية كانت أقؿ2.48)
 ( كحجـ ايأثر كبير.0.992)

كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تحسف في مستكل الطمبة في القراءة كالكتابة باستخداـ نمكذج النمذجة في 
كلمتحقؽ مف فاعمية البرنامج استخدـ  تنمية ىاتيف الميارتيف لدل الطمبة حسب بطاقة المالحظة.

 ( كذلؾ لحساب نسبة الكسب المعدؿ.Blackلة الكسب لبالؾ )الباحث معاد

( الكسب المعدؿ لبطاقة المالحظة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لميارتي 1.5كيكضح الجدكؿ رقـ )
( كبالنظر إلى 1.2القراءة كالكتابة، كلقد اعتبر بالؾ الحد الفاصؿ العتبار البرنامج فاعالن ىي )

نتيجة بشكؿ عاـ بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة في القراءة الجدكؿ السابؽ نجد أف ال
 ( كىي قيمة مقبكلة نكعان ما.1.0(، بينما نجدىا في الكتابة )1.2قد كانت أقؿ مف )

( استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ذك المجمكعة 2016كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة خصاكنة )
ثة اختبار الخط العربي كقائمة الحركؼ العربية، كاستغرؽ تنفيذ التجربة أربعة الكاحدة، كاستخدمت الباح

أسابيع بكاقع حصتيف يكميان، كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ تطبيؽ االختبار البعدم، كتكصمت الدراسة 
ة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أداء الطمبة عمى االختبار تعزل لالختبار البعدم، كىنالؾ فاعمي

لنمذجة حرؼ الداؿ العربي في تنمية ميارات ايأداء الخطي لدل تمميذات الصؼ ايأكؿ االبتدائي 
( تكصمت الدراسة إلى إف 2015بمدينة الطائؼ، كما اتفقت مع دراسة جكدت كعمراف كايأسدم )

سيع النمذجة المعرفية ليا تأثير ايجابي فيرفع مستكل التحصيؿ الدراسي كفي تك  استراتيجيةاعتماد 
تفكيرىـ اإلبداعي كشجعت الطالبات عمى طرح ايأسئمة كاإلجابة عنيا بأنفسيف، كاتفقت أيضان مع 

النمذجة كالتمخيص في عالج صعكبات  استراتيجيتي( أسفرت النتائج عف فاعمية 2012دراسة محمكد )
 لمفتيات. فيـ المقركء كخفض قمؽ القراءة لدل دارسات الصؼ السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة

كيعزك الباحث السبب بخركج ىذه النتيجة ككف الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ  قد استفادكا مف طريقة 
التدريس باستخداـ النمذجة حيث أثبتت ىذه النظرية نجاعتيا في تحسف مستكل تحصيؿ الطمبة في 
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يدؿ عمى استفادة الطمبة التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية، كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما 
مف ىذه الطريقة، كقد يككف سبب ذلؾ متمثال في اف طمبة صعكبات التعمـ يحتاجكف لخبرات عممية 
أكثر مف اقرانيـ العادييف ليكتسبكا الميارات، كما أنيـ يحتاجكف الى تكظيؼ حكاسيـ كيعتمدكف عمييا 

ميارة عامة تتضمف ميارات جزئية  في عممية التعمـ بصكرة أكبر مف غيرىـ، كحيث أف المغة تعد
كالقراءة كالكتابة فاف تعمميا مف قبميـ يحتاج الى تكظيؼ نماذج حسية كعممية كي يسيؿ عمى مثؿ 

 ىؤالء الطمبة تقميدىا، كاتباع خطكات تنفيذىا.    

 توصيات الدراسة: 2.5

 :في ضكء النتائج السابقة قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات عمى النحك التالي

النمذجة كالتي أثبتت فعاليتيا في تعميـ  استراتيجيةعقد الدكرات التدريبية لمعممي التربية حكؿ  .1
 الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ.

إعادة النظر في البرامج التقميدية المستخدمة في تعميـ الطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ كاستبداليا  .2
 مبة كرفع مستكاىـ التحصيمي في القراءة كالكتابة.بطريقة النمذجة لما ليا مف فائدة في تعميـ الط

 تكفير مكاد تعميمية تناسب طبيعة كطرؽ كأساليب التدريس لمطمبة مف ذكم صعكبات التعمـ. .3

 التخطيط كالتعاكف بيف مدرس المصادر كمدرس الفصؿ العادم. .4

 

 : مقترحات الدراسة المستقبمية:3.5

 لى المقترحات اآلتية:في ضكء ما تكصؿ إليو، فإف الباحث قد خمص إ

النمذجة في عالج صعكبات فيـ المقركء كخفض قمؽ القراءة لدل الطمبة  استراتيجيةفاعمية  .1
 مف ذكم صعكبات التعمـ في غرؼ المصادر.

النمذجة في اكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة صعكبات التعمـ  استراتيجيةاثر استخداـ  .2
 كتنمية اتجاىاتيـ العممية.
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 ادر والمراجع:قائمة المص

 
 أواًل: المصادر والمراجع العربية:

 
تشخيص صعوبات تعمم القراءة وطرق عالجيا لدى تالميذ المرحمة (. 2010إبراىيـ، رحاب. )
. المؤتمر العممي السنكم الثالث كالدكلي ايأكؿ )معايير الجكدة كاالعتماد في التعميـ االبتدائية

 التربية، جامعة بكرسعيد، مصر. كمية –المفتكح في مصر كالكطف العربي( 

. مكتبة ايأنجمك مصرية، المرجع في صعوبات التعمم: النمائية واألكاديمية(. 2010إبراىيـ، سميماف. )
 القاىرة، مصر.

. عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، معجم مصطمحات مفاىيم التعميم والتعمم(. 2009إبراىيـ، مجدم. )
 القاىرة، مصر.

(. صعكبات التعمـ في القراءة لدل طمبة المرحمة ايأساسية في محافظة راـ اهلل 2012أبك دقة، نادية. )
 .1584 – 1558(: 7) 26، مجمة جامعة النجاح لألبحاثكالبيرة في فمسطيف. 

(. الصعكبات التي تكاجو معممي المغة العربية في تعميـ القراءة في المرحمة 2007أبك مرؽ، جماؿ. )
مجمة جامعة الخميل ركيا المعممكف أنفسيـ في محافظة الخميؿ. ايأساسية الدنيا كما يد

 .235-209(: 1) 3. لمبحوث: مجمة العموم الطبيعية

أثر استخدام النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى (. 2011أبك مزيد، مبارؾ. )
ة، جامعة . رسالة ماجستير غير منشكر طالب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة

 ايأزىر، فمسطيف.

. دار المعرفة لمطباعة كالنشر, طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية(. 2001أبك نياف, إبراىيـ. )
 بيركت, لبناف.

(. العالقة بيف الذاكرة العاممة كالفيـ القرائي لدل التمميذات 2016أبك نياف، إبراىيـ، كالدغمي، عيكد. )
(: 13(، ع )4، مج )مجمة التربية الخاصة والتأىيلي القراءة، الالتي لدييف صعكبات تعمـ ف

60-100. 

أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة المرحمة األساسية (. 2000البجة، عبد الفتاح. )
 . دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف، ايأردف.الدنيا

ية الشائعة لدل تالميذ الصفكؼ مف (. دراسة تحميمية مستعرضة لألخطاء اإلمالئ2009بركات، زياد. )
، مجمة دراسات العموم التربويةايأكؿ إلى الخامس ايأساسية في مدينة طكلكـر بفمسطيف. 

 .16 - 1(: 36مجمد )
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المقاربة النصية ودورىا في تفعيل ميارة الكتابة لدى تالميذ السنة الثانية (. 2017كنزة، بشرل. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة بجاية، ية بجايةمن التعميم االبتدائي بعض مدارس وال

 الجزائر.

. تنمية ميارات القراءة والكتابة "استراتيجيات متعددة لمتدريس والتقويم"(. 2011بصيص، حاتـ. )
 الييئة العامة السكرية لمكتاب، دمشؽ، سكريا.

مسيرة لمنشر (، دار ال3. ط )تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم(. 2014بطرس، بطرس. )
 كالتكزيع، عماف، ايأردف.

. رسالة ماجستير غير منشكرة، اكتساب ميارة الكتابة في التعميم االبتدائي(. 2017تركي، عبادة. )
 .جامعة الجزائر، الجزائر

(. اتجاىات المعمميف نحك مشكمة صعكبات التعمـ في 2014جرادات، نادر، كالقبالي، يحيى، )
(: 1) 7، جامعة القصيـ، مجمة العموم التربوية والنفسيةدف. المدارس ايأساسية في ايأر 

100-132. 

(. أثر استعماؿ إستراتيجية النمذجة 2015جكدت، عبد السالـ، كعمراف، فاضؿ، كايأسدم، دعاء. )
المعرفية في التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة 

(: 23. )جامعة بابؿ-التربوية واإلنسانيةاألساسية لمعموم مجمة كمية التربية الكيمياء. 
407-427. 

 (. صعكبات التعمـ كالتعميـ العالجي. مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، مصر.2006حافظ، نبيؿ. )

(. صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة مف كجية نظر معممي الصؼ ايأكؿ 2011حبايب، عمي. )
 .34-1(: 1) 13، مجمة جامعة األزىرايأساسي. 

(. فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى التصكر العقمي في تنمية الذاكرة الداللية 2015حسيف، محمد. )
مجمة كمية التربية كالدافعية الداخمية لمقراءة لذكم صعكبات تعمـ القراءة بالمرحمة االبتدائية. 

 .182-103(: 1) 25، باالسكندرية

مذجة الحية لعالج بعض اضطرابات النطق لدى األطفال فاعمية الن(. 2008حفناكم، أحالـ. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة قناة السكيس، مصر.المعاقين عقمياً 

نظريات في (. 2011الخزاعمة، محمد، كالشقصي، عبد اهلل، كالسخني، حسيف، كالشكيكي، عساؼ. )
 . دار صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، ايأردف.التربية

(. كاقع الخدمات التربكية في غرؼ المصادر لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ 2012الخصاكنة، محمد، )
مجمة جامعة القدس بالمرحمة ايأساسية في محافظة إربد مف كجية نظر أكلياء ايأمكر، 

 .76-52(: 1) 31، المفتوحة لألبحاث والدراسات
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ي تنمية ميارات ايأداء الخطي لدل (. أثر نمذجة حرؼ الداؿ العربي ف2016خصاكنة، نجكل. )
، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانيةتمميذات الصؼ ايأكؿ االبتدائي بمدينة الطائؼ. 

15 (1 :)1-13. 

النمذجة في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع ايأدبي في  استراتيجية(. فاعمية 2016الخفاجي، سحر. )
 .378-342(: 67. )مجمة الفتحمادة التاريخ. 

تطوير تعميم المفاىيم النحوية لتالميذ المرحمة االبتدائية في ضوء المدخل (. 2011خميؼ، سامية. )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القاىرة، مصر.الموصمي

. دار كائؿ سيكولوجية األطفال ذوي الصعوبات التعميمية )بطيئي التعمم((. 2002راشد، عدناف. )
 ايأردف. لمنشر كالتكزيع، عماف،

. دار الزىراء لمنشر، الرياض، المممكة مقدمة في االضطرابات المغوية(. 2001الركساف، فاركؽ. )
 العربية السعكدية.

. دار الفكر لمنشر كالتكزيع، اضطرابات الكالم والمغة والتشخيص والعالج(. 2005زريقات، إبراىيـ. )
 عماف، ايأردف.

 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ايأردف.منظريات التعم(. 2013الزغمكؿ، عماد. )

. عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، القاىرة، التدريس لذوي االحتياجات الخاصة(. 2003زيتكف, كماؿ. )
 مصر.

. دار الفكر لمنشر كالتكزيع، صعوبات التعمم )التشخيص والعالج((. 2003سالـ، محمكد كآخريف. )
 عماف، ايأردف.

(. أثر تدريس التدريبات المغكية بإستراتيجية )محاكاة ايأنمكذج( في تحصيؿ 2017السبع، سعاد. )
مجمة جامعة القدس المفتوحة القكاعد المغكية ايأساسية لالزمة لطمبة قسـ الدراسات العربية. 

 .118-101(: 19) 6، لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

. دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، القاىرة، لتعممالضعف في القراءة وأساليب ا(. 2006سعد، مراد. )
 مصر.

(. برنامج مقترح لعالج بعض صعكبات اإلمالء لدل تالميذ المرحمة اإلبتدائية. 2008سعيد، محمد. )
 .280-250(، 83، ع )مجمة القراءة والمعرفة

ر المصرية . الدامعجم المصطمحات التربوية والنفسية(. 2003شحاتة، حسف، كالنجار، زينب. )
 المبنانية، القاىر، مصر.

النمذجة في تنمية بعض ميارات القراءة الجيرية كتعديؿ  استراتيجية(. أثر 2017شريؼ، غصكف. )
 14. مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةالسمكؾ الفكضكم لدل تالميذ التربية الخاصة. 

(1 :)47-94. 
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ج صعكبات التعمـ كاستيعاب ذكم (. تمكيف غرؼ المصادر في عال2006صادؽ، فاركؽ، )
. كزارة بحث مقدم لممؤتمر الدولي لصعوبات التعمماالحتياجات الخاصة في المدرسة العادية. 

 التربية كالتعميـ، الرياض، المممكة العربية السعكدية.

(. كاقع غرؼ المصادر الخاصة بالطمبة ذكم االحتياجات 2010الصباح، سيير كشناعة، ىشاـ. )
الحككمية الفمسطينية مف كجية نظر المديريف كالمعمميف كالمرشديف  المدارس الخاصة في
 .2226 - 2188(: 8) 24، مجمة جامعة النجاح لألبحاثالتربكييف. 

المسرد اإلمالئي في تنمية ميارات الكعي الصكتي  استراتيجية(. فاعمية 2017عبد البارم، ماىر. )
 .100-40(: 188، ع )مجمة القراءة والمعرفةتدائية. كالكتابة اليجائية لتالميذ المرحمة االب

-110(: 3) 48، مجمة رسالة المعمم(. الصعكبات التعميمية النمائية. 2010عبد الكريـ، محمكد. )
125. 

. دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، بطء التعمم وصعوباتو(. 2000عبد اليادم كآخريف، نبيؿ. )
 ايأردف.

. الصعوبات الخاصة في التعمم )األسس النظرية والتشخيصية((. 2003) عبد الكىاب، عبد الناصر.
 دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر.

ما كراء المعرفة في مكاقؼ تعاكنية  استراتيجية(. أثر التدريب عمى 2008عبد الكىاب، عبد الناصر. )
مجمة ات التعمـ بالمرحمة االبتدائية. في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التالميذ ذكم صعكب

 .180-155(: 67) 2، كمية التربية بدمياط

(. الميارات ايأكاديمية كعالقتيا ببعض العكامؿ لدل طالب غرؼ المصادر 2015عبيد، محمكد. )
 .639-601(: 39) 3، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمسـ. 2013-2014

، عدناف، عالكنة، شفيؽ، كالجرا عمم النفس (. 2014ح، عبد الناصر، كأبك غزاؿ، معاكية. )العتـك
 (، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، ايأردف.5. ط )التربوي النظرية والتطبيق

(. فاعمية استخداـ القصة في تحسيف السرعة كالطالقة مع طالبات الصؼ 2017العجاجي، لينا. )
 .107-87(: 57) 9، مجمة الخدمة االجتماعية. الرابع ذكات صعكبات التعمـ في القراءة

. دار المسيرة لمنشر تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق(. 2011العدكاف زيد، الحكامدة، محمد. )
 كالتكزيع، عماف، ايأردف.

نمو األحكام الخمقية وعالقتو بالسموك العدواني لدى عينة من نزالء (. 2004عريشي، صديؽ. )
. رسالة لنموذجية والتعميم العام في مرحمة المراىقة بمنطقة مكة المكرمةمؤسسة التربية ا

 ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية.

صعوبات التعمم: المفيوم، التشخيص، األسباب، أساليب التدريس (. 2002العزة، سعيد. )
 . دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ايأردف.واستراتيجيات العالج



73 
 

النمذجة في اكتساب المفاىيم العممية لدى طمبة  استراتيجيةاثر استخدام (. 2015لعصافرة، معف. )ا
. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الصف السابع األساسي وتنمية اتجاىاتيم العممية

 القدس، فمسطيف.

تكزيع، القاىرة، . مركز الكتاب لمنشر كالالمرجع في تدريس المغة العربية(. 2005عطا، إبراىيـ. )
 مصر.

. ايأردف: دار المناىج تدريس المغة العربية في ضوء الكفايات األدائية(. 2007عطية، حسف. )
 لمنشر كالتكزيع

ما كراء المعرفة في تحصيؿ الرياضيات كحؿ  استراتيجية(. أثر استخداـ 2004عمي، كائؿ. )
في المناىج وطرق  مجمة دراساتالمشكالت لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي. 

 .124-101(: 96، )التدريس، جامعة عين شمس

(. فاعمية برنامج تدريبي محكسب لتنمية ميارات الكعي الصكتي لتفعيؿ 2018عميمات، إيناس. )
مجمة القدرة عمى القراءة كالكتابة لدل عينة مف الطمبة المكىكبيف مف ذكم صعكبات التعمـ. 

 .146-130(: 1) 12. الدراسات التربوية والنفسية

. المكتب برامج عالجية لخفض مستوى السموك العدواني لدى المراىقين(. 2008عمارة، محمد. )
 الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر.

(. أثر برنامج لتطكير الميارات االجتماعية كاالنفعالية لدل عينة مف 2014العنزم، يكسؼ محيالف. )
 .284-199(، 6)1، العربية لمعموم االجتماعيةالمجمة صعكبات القراءة بدكلة الككيت. 

. دار أسامة لمنشر طرق تعميم القراءة والكتابة لممبتدئين وميارات التعمم(. 2005غافؿ، مصطفى. )
 كالتكزيع. عماف.

التشخيص المبكر لصعوبات التعمم لدى طفل الروضة من وجية نظر (. 2005الفرا، إسماعيؿ، )
لمؤتمر التربية الخاصة العربي: الكاقع كالمأمكؿ، الجامعة  ، دراسة مقدمةالتربية الخاصة

 ايأردنية، عماف، ايأردف.

. الدليل اإلرشادي لمواجية السموك العدواني لدى طمبة المدارس(. 2006الفسفكس، عدناف. )
 (، دار الفكر لمنشر، عماف، ايأردف.1السمسمة اإلرشادية )

. بون والمتفوقون خصائصيم واكتشافيم ورعايتيمالموىو (: 2013القريطي، عبد المطمب أميف. )
 عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر 

. مركز اإلسكندرية لمكتاب، صعوبات التعمم األكاديمية بين الفيم والمواجية(. 2003كامؿ، محمد. )
 اإلسكندرية، مصر.

بة الفالح لمنشر كالتكزيع، . مكتصعوبات تعمم القراءة "تشخيصيا وعالجيا"(. 2011الكحالي، سالـ. )
 عماف، ايأردف.
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(. تحميؿ الصعكبات الشائعة في القراءة الجيرية لدل تالميذ الحمقة الثانية مف 2012الككرم، عمي. )
 .145 – 114(: 3) 28، مصر–مجمة كمية التربية بأسيوط التعميـ ايأساسي باليمف. 

. دار الفكر لمطباعة كالنشر، عماف، التعميم القراءة والكتابة لألطف(. 2003مبيضيف، سمكل. )
 ايأردف.

(. أثر استخداـ مدخؿ التعميـ بالنمذجة في تنمية بعض الميارات ايأدائية في 2005محمد، ثناء. )
مجمة المناىج وطرق مجاؿ ايأحياء كفي مجاؿ الكيمياء لدل طالبات أمينات المعامؿ. 

 .111-96(: 102جامعة أسيكط، ) التدريس،

 . مكتبة الرشد، الرياض، المممكة العربية السعكدية.(. نظريات التعمم2011. )محمد، محمكد

(. فاعمية برنامج ميارم قائـ عمى استخداـ الفكاصؿ الرياضية لتحسيف ميارات 2017محمكد، أميف. )
القراءة لدل الطالب ذكم اضطرابات قصكر االنتباه المصحكب بالنشاط الزائد في المرحمة 

 .123-68(: 190،  )القراءة والمعرفة مجمةاإلعدادية. 

النمذجة كلتمخيص في عالج صعكبات فيـ  استراتيجيتي(. فاعمية 2012محمكد، عبد الرازؽ. )
المجمة الدولية لألبحاث المقركء كخفض قمؽ القراءة لدل دارسات المدارس الصديقة لمفتيات. 

 .219-185(: 31، )التربوية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة

(. تقكيـ ميارات الكتابة اإلبداعية في المغة العربية لطالب الصؼ 2016مدككر عمي، كآخركف. )
 .581 - 558(: 2) 2، مجمة العموم التربويةايأكؿ الثانكم. 

فاعمية برنامج مقترح بالعب في خفض حدة السموك العدواني لدى أطفال (. 2007المصرم، شريف. )
 لة ماجستير غير منشكرة، جامعة ايأقصى، فمسطيف.. رسارياض األطفال بمحافظة غزة

(. فاعمية برنامج نمذجة كتابية في تنمية ميارات الكتابة لدل طالب جامعة 2017مناخرة، حسف. )
 .644-613(: 2) 18، والنفسية مجمة العموم التربويةالممؾ عبد العزيز. 

ية ميارات الفيـ القرائي لدل طالبات النمذجة في تنم استراتيجية(. أثر ٌتكظيؼ 2017النحاؿ، رندة. )
 .163-141(: 1) 12، مجمة جامعة الخميل لمبحوثالصؼ الرابع ايأساسي. 

 . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ايأردف.طرق تدريس العربية(. 2006نصيرات، صالح. )

رشادىم((. 2013النكايسة، فاطمة. ) المناىج لمنشر . دار ذوو االحتياجات الخاصة )التعريف بيم وا 
 كالتكزيع، عماف، ايأردف.

(. مقياس تقييـ الميارات ايأكاديمية 2016الككيؿ، الشيماء، كالتيامي، السيد، كسميماف، عبد الرحمف. )
 .114-63(: 1) 40، مجمة كمية التربية في العموم النفسيةايأساسية لدل ايأطفاؿ. 

. منشكرات كزارة التربية التربية الخاصة في فمسطين دليل معمم(. 2014كزارة التربية كالتعميـ العالي. )
 كالتعميـ العالي الفمسطينية، راـ اهلل، فمسطيف.
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إثراء غرف المصادر لذوي صعوبات التعمم. وفقًا لنظرية الذكاءات المتعددة (. 2014يكسفي، حدة، )
 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الحاج لخضر، الجزائر.تصور مقترح
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 ( أسماء المحكمين1ممحق رقم )

 

 مكان العمل التخصص المؤىل العممي االسم الرقم

 جامعة القدس المفتكحة المغة العربية كآدابيا دكتكراه فيصؿ غكادرة 1

 جامعة النجاح الكطنية ارشاد نفسي كتربكم دكتكراه فاخر الخميمي 2

 القدس المفتكحة جامعة خدمة إجتماعية دكتكراه خالد أبك الييجا 3

 جامعة القدس المفتكحة مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه سائد ربايعة 4

 جامعة القدس المفتكحة مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه مازف ربايعة 5

 جامعة القدس مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه ايناس ناصر 6

 جامعة القدس تربية خاصة دكتكراه سعيد عكض 7

 جامعة القدس المفتكحة ربية خاصةت ماجستير قسمت عطياني ٨

كزارة التربية كالتعميـ        تربية خاصة دكتكراه مراد مرشد ٩  
 العالي

 جامعة القدس  مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه محسف عدس ٠١

 جامعة النجاح الكطنية  مناىج كطرؽ تدريس  دكتكراه سييؿ صالحة ٠٠
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 (2ممحق رقم )

 يا ايأكليةأداة الدراسة بصكرت

 تغى هللا انشحًٍ انشحٍى

 تطاسٌح اخرثاس انقشاءج وانكراتح

 نهصفٍٍ انثانس وانشاتغ األعاعً حغة انًُهاج انفهغطًٍُ

 

 اؿىانطبنت/...................................انصف/.........................

 انزبعيز/

 ػالياخ(01)انقـىاألٔل:انقغاءحصفحح انرشخٍص

 أ(انجٓغيخ:

 اقشأ انفقشج قشاءج جهشٌح:-0

 انذصبٌانؼغثي

)يؼضانذصبٌانؼغثييٍأشٓغإَٔاعانشيٕلٔأكثغْبؿغػخفيانؼبنى،فيجضٔفيػضِٔكبنطبئغْٕٔجًيمانًُظغ

َبٌغٕيهزبٌيُزصجزبٌصالنخػهٗانقٕحٔنّٔيًزبػثبنغشبقخٔرُبؿقشكهّإطارأيهزّجيضاًأٌنّعأؿبًصغيغاًرؼهِٕأط

ػيُبٌٔاؿؼزبٌصبفيزبٌْٕٔيزٕؿػانطٕلٔنّصضعػغيطٔثطٍيـزُيغٔشؼغَبػى،ٔيـًٗانذصبٌثبنجٕاص

 ألَّيجٕصػهٗصبدجخثكمشيء(

 اقشأ انكهًاخ انرانٍح قشاءج عهًٍح:    -2

 كهة قهة      

 يىص نىص

 غٍى ػٍٍ

 يٍؼاد تهذ

 ح(ػالي06)

 تٍاسج عٍاسج

  

 عٍف صٍف

 عىسا صىس

 تٍد تُد
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 ب(انقشاءج انصايرح:

 

 ***اقغأانُصانزبنئاجتػٍاألؿئهخانزيرهيّ:

 انالػتٔانًُهخ

)يغٖٔأٌالػجبًسـغإدضٖانًجبعيبدفظْتإنٗكٕرفيانغبثخ،ٔفييٕويٍاأليبوعأًَٖهخرذًمدجخقًخٔرذبٔل

عفذػهٗانٕصٕلؿقطذٔرذبٔليٍجضيض،إنٗأٌٔصهذانقًخفكغانالػتثىعأٖٔقغعصؼٕصصشغحٔكهًبشب

أٌيزضعةدزٗيفٕػٔػبصإنٗثيزّ(

 

 ضغ دائشج حىل سيض انجىاب انصحٍح:-0

 أ(طْتانالػتإنٗ:

 انجيذ-3كٕر-2انًهؼت-1

 ة(ظضكهًخ)سـغ(ْي:

 ػبص-3فبػ-2طْت-1

 ج(جًغكهًخ)يٕو(ْي:

 ؿُيٍ-3أيبو-2يٕيبٌ-1

 ص(َٕعانزُٕيٍفي)الػجبً(ْٕ:

 فزخ-3كـغ-2ظى-1

 ؼًىد انثاًَ:أصم انكهًح فً انؼًىد األول تًشادفها فً ان -2

 ػاليبد(3يغٖٔيزًغٌ)

 شبعفذيذكي

 يزضعةقبعثذ

 ػاليبد(6***انقـىانثبَيانزذهيمٔانزغكيت:)

 أحهم انكهًاخ إنى حشوفها:-0

        أسٕاد

        انذصبٌ

        ديٕاَبد

        صيُبع
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 أحهم انكهًاخ إنى يقاطغ:-2

 يهؼتيصؼضفبعؽؿبيي

    

    

    

    

 

 أسكة يٍ انحشوف كهًاخ: -3

       ال ز ل ا ز

       و ط ا س

       ال ص ي خ و ٌ

 

 ػالياخ(3أسكة يٍ انًقاطغ انرانٍح كهًاخ: ) -4

  يي

 

  ػي

 ؿب

 

  يغ

 

 ػاليبد(4***انقـىانثبنث:انزضعيجبد:)

 انشراء(  –انًهؼة  –انقذط  –أكًم انفشاؽ تانكهًح انًُاعثح: )انُفاٌاخ -0

 أ(رـقػاأليطبعفيفصم..............

 .........ػهٗاألعض.ة(الأعيي..

 ج(..................ػبصًخفهـطيٍ.

 ص(نؼتانٕنضفي...................

 

 ػالياخ(3أضغ دائشج حىل انجىاب انصحٍح:             ) -2

 أنؼت(–رهؼت–أ(أَب.................)َهؼت

 رشغة(–أشغة–ة(ْي................)َشغة

أؿًغ(–َـًغ–ٍ...............)رـًغج(َذ
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 ػالياخ(4أصم كم كهًح فً انؼًىد األول تًا ٌُاعثها فً انؼًىد انثاًَ:       ) -3

 انكزبةيؤصة

 انشًؾيفيض

 انٕنضيشغقخ

 انؼهىيغفٕع

 ػالياخ(3)                    أيهئ انفشاؽ كًا فً انًثال: -4

 غبنتغبنجخ

 .........جًيهخ

 غٕيم...........

 ..........يُٓضؿخ

 ػالياخ(3أكًم انجذول انرانً:                      ) -5

 انجًيغ انًثُٗ انًفغص

   ٔنض

  كزبثبٌ 

 ؿيبعاد  

 

 ػالياخ(3أخراس انكهًح انًُاعثح واكرثها فً انفشاؽ:            ) -6

 ػهٗ(–في–يٍ–)إنٗ

 أ(انكزبة.............انطبٔنخ.

 ة(أثييؼًم...........انذفم.

 ج(ػبصانطبنت.............انًضعؿخ.

 ػالياخ(4أخراس شكم انراء انًُاعة وأكرثه فً انفشاؽ:              ) -7

(---) 

 أ(يضعؽ.........

 ة(غبئغ..........

 ج(سعغٔا...........

 ص(........قغأ.
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 ػالياخ(3أكًم انفشاؽ تانكهًح انًُاعثح:               ) -8

 ْم(–يبطا–يزٗ–)كى

 أ(...........ثًٍانكزبة؟

 ة(.........قبلانًؼهى؟

 .....رجضأانًـبثقخ؟ج(....

 ػالياخ(4صُف انكهًاخ انرانٍح فً انجذول إنى شًغٍح وقًشٌح:      ) -9

 انًغفق،انشجغح،انجذغ،انطجيت

   ألانقًغيخ

   ألانشًـيخ

 

 ***انقـىانغاثغ:انكزبثخ

 ػالياخ(6(أكرة يا ٌهً تخط جًٍم           )0

 أ(ثُيذاألْغايبدكقجٕع

..................................................................... 

 ة(صعْىٔقبيخسيغيٍقُطبعػالج

..................................................................... 

 ج(يؼزجغانذصبٌانؼغثييٍأؿغعإَٔاعانشيٕل

..................................................................... 

 ***انقـىانشبيؾ:اإليالء

 ػالياخ(01( أكرة يا ًٌهى ػهٍك:                  )2

 قطفانؼيزٌٕ

 قبلأثٕؿؼيض:الرعغثٕاانشجغحثبنؼصبدزٗالرُكـغأػعبئٓب

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 
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 (3ممحق رقم )

 األداة بعد التعديل

 تغى هللا انشحًٍ انشحٍى

 تطاسٌح اخرثاس انقشاءج وانكراتح

  تغ األعاعٍٍٍ حغة انًُهاج انفهغطًٍُنهصفٍٍ انثانس وانشا 

 

 اؿىانطبنت/...................................انصف/.........................

 صفحح انرشخٍصانزبعيز/.......................................

 ػالياخ(01)انقـىاألٔل:انقغاءح

 أ(انجٓغيخ:

 :اقشأ انفقشج قشاءج جهشٌح-0

 ض:األَع

ُم َمكُّ ًَ قبَلنَُٓى:رََغكُذنَُكىفيْظِاألعضَكُؼاًَكجيغاً،فَبثَذثٕاَػُُّ.فََذ َٔ زَخ، ِـّ َغانفاَلُحاثُبَءُِان ًَ َج

نكُُٓىنَىيَجضٔاَشيئبً،َعَجؼٕاإنٗأَثيٓى، َٔ ثََضأَيَُُكُشاألعض؛نيَجَذَثَػٍانَكُِؼ، َٔ ٔادٍضيُُٓىفَأَؿُّ،

قبنٕا:نَى  ََجضَكُؼاًفياألَعِضيبأَثي.َٔ

َؿزُؼطيُكىَسيغاٍدَكثيَغحً. َٔ اػَعػْٕب، َٔ َِْيانَكُؼ،فَذبفِظٕاَػهَيٓب قبَل:األَعُض َٔ َىاألَُة، ـَ  اثزَ

 ػاليح(06اقشأ انكهًاخ اَذٍح قشاءج عهًٍح:        )-2

 راب َِظاو

ٍْف ٍْف َص  َض

 َجَشط َحَشط

 طاِسق قاِسب

 َكهة قَهة

 َضِحكَ  ُضا  كَ 
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 دٌك  َخشوف

 َعثَحَ  َعَحةَ 

 

 ب(انقشاءج انصايرح:

 ***اقغأانُصاآلري,ٔأجتػٍاألؿئهخانزيرهيّ:

حُ انَجغَّ َٔ  انَُغغاُة

َجَضجَ َٔ يِم، ثَْؼَضاْنجَْذِثانطَّٕ َٔ اْنًبِء. ٍِ ،َػِطَشاْنُغغاُةَكثيغاً،فَبََسَظيَْجَذُثَػ ٍيَصْيفِّيدبعٍّ ْٕ حًفيٓبفييَ غَّ

ِِ،فَهَْىيَْقِضْع. ُْقبِع ًِ يَِصَمإنٗاْنًبِءثِ ٌْ َلأَ َٔ  يبٌء.دب

َجَضِدجبعحًَصغيغحً.أَسَظانُغغاُةيُْهقي َٕ نَُّ،فَ ْٕ أٌَْيَِصَمإنٗاْنًبء.ََِظََغَد ٍُ ِك ًْ فَكََّغِغَٕيالًَكْيَفيُ

َشِغَةان َٔ ِح.اعرَفََغانًبُء  ُغغاة.ُانِذجبَعِحفيانَجغَّ

 

 ضغ دائشج حىل سيض اإلجاتح انصحٍحح :-0

 أ(ثََذَثانُغغاُةَػٍ:

.-3انًبِء.-2انطَؼبِو.-1  انُؼشِّ

ِْي: خ)َصغيغحً( ًَ  ة(ِظضَكهِ

 كجيغحً.-3قغيجخً.-2ثَؼيضحً.-1

خ ًَ ِْٕ:ج(َجًُغَكهِ  )يَٕو(

 ِؿُيٍ.-3أيّبو.-2يَٕيبٌ.-1

في)كثيغاً(َْٕ: ٍِ  ص(ََُٕعانزَُٕي

 فَزخ.-3َكـغ.-2َظّى.-1
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شاِدفُها فً انَؼًىد انثاًَ كً -٢ ًُ ح فً انَؼًىِد األََوِل تِ ًَ  ا فً انًثال أَصم انَكهِ

 ػالياخ(٤فبَػشبَْض)

 ََظََغَعثِخَ

 ٢ِؿزّخ

 ؿبَعَيشٗ

 ٦اثُبٌ

انزَغكيت:) َٔ  ػاليبد(6***انقِـىانثبَيانزَذهيم

 أَُحهِم انَكهًِاخ إنى ُحشوفِها:-0

ح         انَجغَّ

        انِذصبٌ

        َديَٕاَبد

        صيُبع

 

 أَُحهِم انَكهًِاخ إِنى َيقاِطغ:-2

  

  

  

 َيهَؼتيَجَذثفبِعؽؿبيي

  

 أَُسِكة ِيٍ انُحشوِف َكهًَاخ: -٣

  ال ز ل ا ز

  و ط ا س

  ا ل ص ي خ و ٌ
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قاِطِغ اَذَ  -4 ًَ ٍَ ان  ػالياخ(3ٍَح كهًاٍخ: )أَُسكَُّة ِي

  ِظغ

 دب

  ِطع

 

 ػاليبد(4***انقـىانثبنث:انزضعيجبد:)

ُبِؿجَِخ:-1 ًُ ِخان ًَ ُمانفَغاَؽثِبنَكهِ ًِ  أَك

هَؼة  –انقُذُط  –)انُِّفاٌاخ   ًَ راء(  –ان  انشِّ

 أ(رَـقُػاألَيطبُعفيفَصِم..............

 (الأعيي...........َػهٗاألعِض.ة

خُفِهَـطيٍ. ًَ  ج(..................ػبِص

نَُضفي................... َٕ  ص(نَِؼَتان

 

 ػالياخ(3أََضُغ دائِشج  َحىل اإلَجاتَح انَصحٍَحح:             ) -2

 أَنَؼت(–رَهَؼت–أ(أَب.................)ََهؼت

 رَشَغة(–أَشَغة–..........)ََشغةة(ْي......

غ ًَ غ–ج(َذٍ...............)رَـ ًَ غ(–ََـ ًَ  أَؿ

 

ِح فً انَؼًىِد األََول تًِا ٌُُاِعثُها فً انَؼًىِد انثاًَ كًا فً انًثال:     ) -3 ًَ  ػالياخ(4أَِصُم ُكمَّ َكهِ

 انًاُء                      تاِسد

 ُيَؤَدب            انِكراُب       

 ُيفٍذ    انَشًُظ            

 انَىنَُذ               ُيشِشقَح 

 انَؼهَُى                َيشفىع  

 

  فِظ
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 ػالياخ(3أَيألُ انفَشاَؽ كًا فً انًثال:                    ) -4

 غبنٌِتغبنِجَخٌ

 .........َجًيهَخٌ

 ...........غَٕيٌم

 ..........ُيَُِٓضَؿخٌ

ُم انَجذَوَل اَذً :                      ) -5 ًِ  ػالياخ(3أَك

 انجًغ انًثُى انًفشد

   ٔنضُ

 ٌِ   ِكزبثب

 َؿيبعادٌ  

 

ُاِعثَحَ َواكرُثُها فً انفَشاِؽ:            ) -٦ ًُ حَ ان ًَ  ػالياخ(3أَخراُس انَكهِ

 َػهٗ(–في–ِيٍ–)إِنٗ

ِٔنَِخ.  أ(انَكزبَة.............انطب

ٌم...........انَذفِم. ًَ  ة(أثييَؼ

ضَعَؿخَ. ًَ  ج(ػبَصانطبنُِت.............ان

ُاِعِة, َوأكرُثُه فً انفَشاِؽ:              ) -7 ًُ  ػالياخ(4أَخراُس َشكم انراِء ان

 )دح(

 َيضَعَؽ.........أ(

 ة(غبئَِغ..........

 ج(ُسعَغٔا...........

 ص(........قَغأ.

ُاِعثَح:               ) -٨ ًُ ِح ان ًَ ُم انفَشاَؽ تِانَكهِ ًِ  ػالياخ(3أَك

 ْم(–يبطا–يزٗ–)كى

انِكزبة؟ ٍُ ًَ  أ(...........ثَ
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َؼهُِى؟ ًُ  ة(.........قبَلان

ـبثَقَخ؟ج(.........رَجَضأ ًُ  ان

 

 ػالياخ(4أَُصَُُّف انَكهًِاخ اَذٍَح فً انَجذَوِل َحَغة َىع انالو تها:        ) -9

 

 انقًغيخ.الو
  

 الوانشًـيخ

  

م،انشََّجَغح،انجَذغ،انطَّجيت ًَ  انَج

 ***انقـىانغاثغ:انكزبثخ

 ػالياخ(6(أَكرُُة يا ٌَأذً تَِخط َجًٍم.           )0

 غبَعْدانفغاشبُدفيانُذقِٕل.أ(

.................................................................... 

 

ح.  ة(أََسَظانُغغاُةيُهقيانِذجبَعحَفيانَجغَّ

.................................................................... 

 

ِِاألَْعِضَكُؼاًَكجيغاً.ج(قبَلانفاَّلُح:رَغْكُذنَُكىفي  ِْظ

.................................................................... 

 ***انقـىانشبيؾ:اإليالء

 ػالياخ(01( أُكرُة يا ًٌُهى َػهٍَك:                  )2
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 (4ممحق رقم )

 اختبار قبمي وبعدي بعد التعديل

 تغى هللا انشحًٍ انشحٍى

 اخرثاس انقشاءج وانكراتحتطاسٌح 

  نهصفٍٍ انثانس وانشاتغ األعاعٍٍٍ حغة انًُهاج انفهغطًٍُ 

 اؿىانطبنت/...................................انصف/.........................

 صفحح انرشخٍصانزبعيز/.......................................

 ػالياخ(01)انقـىاألٔل:انقغاءح

 أ(انجٓغيخ:

 :اقشأ انفقشج قشاءج جهشٌح-0

 األَعض:

َغانفاَلحُ ًَ قبَلنَُٓى:َج َٔ زَخ، ِـّ ُماثُبَءُِان َمكُّ ًَ رََغكُذنَُكىفيْظِاألعضَكُؼاًَكجيغاً،فَبثَذثٕاَػُُّ.فََذ

نكُُٓىنَىيَج َٔ ثََضأَيَُُكُشاألعض؛نيَجَذَثَػٍانَكُِؼ، َٔ ضٔاَشيئبً،َعَجؼٕاإنٗأَثيٓى،ٔادٍضيُُٓىفَأَؿُّ،

قبنٕا:نَىََجضَكُؼاًفياألَعِضيبأَثي. َٔ 

َؿزُؼطيُكىَسيغاٍدَكثيَغحً. َٔ اػَعػْٕب، َٔ َِْيانَكُؼ،فَذبفِظٕاَػهَيٓب قبَل:األَعُض َٔ َىاألَُة، ـَ  اثزَ

 ػاليح(21اقشأ انكهًاخ اَذٍح قشاءج عهًٍح:        )-2

 راب َِظاو

ٍْف  ٍْفضَ  َص

 َجَشط َحَشط

 طاِسق قاِسب

 ظُفُش ََِزٌش

 َكهة قَهة

 َضِحكَ  َكُضا  

 دٌك  َخشوف
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 َعثَحَ  َعَحةَ 

 أَْسض طَْثمْ 

 

 ػالياخ( ٤ب(انقشاءج انصايرح(

 ***اقغأانُصاآلري,ٔأجتػٍاألؿئهخانزيرهيّ:

حُ انَجغَّ َٔ  انَُغغاُة

،َػِطَشاْنُغغاةُ ٍيَصْيفِّيدبعٍّ ْٕ حًفيٓبفييَ َجَضَجغَّ َٔ يِم، ثَْؼَضاْنجَْذِثانطَّٕ َٔ اْنًبِء. ٍِ َكثيغاً،فَبََسَظيَْجَذُثَػ

ِِ،فَهَْىيَْقِضْع. ُْقبِع ًِ يَِصَمإنٗاْنًبِءثِ ٌْ َلأَ َٔ  يبٌء.دب

َجَضِدجبعحًصَ َٕ نَُّ،فَ ْٕ أٌَْيَِصَمإنٗاْنًبء.ََِظََغَد ٍُ ِك ًْ أَسَظانُغغاُةيُْهقيغيغحً.فَكََّغِغَٕيالًَكْيَفيُ

َشِغَةانُغغاة.ُ َٔ ِح.اعرَفََغانًبُء  انِذجبَعِحفيانَجغَّ

 

 ضغ دائشج حىل سيض اإلجاتح انصحٍحح :-0

 أ(ثََذَثانُغغاُةَػٍ:

.-3انًبِء.-2انطَؼبِو.-1  انُؼشِّ

ِْي: خ)َصغيغحً( ًَ  ة(ِظضَكهِ

 كجيغحً.-3قغيجخً.-2ؼيضحً.ثَ-1

:ِْٕ خ)يَٕو( ًَ  ج(َجًُغَكهِ

 ِؿُيٍ.-3أيّبو.-2يَٕيبٌ.-1

في)كثيغاً(َْٕ: ٍِ  ص(ََُٕعانزَُٕي

 زخ.فَ-3َكـغ.-2َظّى.-1

شاِدفُها فً انَؼًىد انثاًَ كًا فً انًثال  -٢ ًُ ح فً انَؼًىِد األََوِل تِ ًَ  أَصم انَكهِ

 ػالياخ(٤فبَػشبَْض)

 ََظََغَعثِخَ

 ٢ِؿزّخ

 ؿبَعَيشٗ
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 ٦اثُبٌ

انزَغكيت َٔ  ػاليبد(6:)***انقِـىانثبَيانزَذهيم

 أَُحهِم انَكهًِاخ إنى ُحشوفِها:-0

ح         انَجغَّ

        انِذصبٌ

        َديَٕاَبد

        صيُبع

 

 أَُحهِم انَكهًِاخ إِنى َيقاِطغ:-2

  

  

  

 َيهَؼتيَجَذثفبِعؽؿبيي

  

 

 ػالياخ(3خ:  )أَُسِكة ِيٍ انُحشوِف َكهًَا -٣

  ال ز ل ا ز

  و ط ا س

  ا ل ص ي خ و ٌ
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قاِطِغ اَذٍََح كهًاٍخ: ) -4 ًَ ٍَ ان  ػالياخ(3أَُسكَُّة ِي

  ِظغ

 دب

  ِطع

 

 

  فِظ

 

 

 ػاليبد(4***انقـىانثبنث:انزضعيجبد:)

ُبِؿجَ-1 ًُ ِخان ًَ ُمانفَغاَؽثِبنَكهِ ًِ  ِخ:أَك

هَؼة  –انقُذُط  –)انُِّفاٌاخ   ًَ راء(  –ان  انشِّ

 أ(رَـقُػاألَيطبُعفيفَصِم..............

 ة(الأعيي...........َػهٗاألعِض.

خُفِهَـطيٍ. ًَ  ج(..................ػبِص

نَُضفي................... َٕ  ص(نَِؼَتان

 

 ػالياخ(3)             أََضُغ دائِشج  َحىل اإلَجاتَح انَصحٍَحح: -2

 أَنَؼت(–رَهَؼت–أ(أَب.................)ََهؼت

 رَشَغة(–أَشَغة–ة(ْي................)ََشغة

غ ًَ غ–ج(َذٍ...............)رَـ ًَ غ(–ََـ ًَ  أَؿ

 

ِح فً انَؼًىِد األََول تًِا ٌُُاِعثُها فً  -3 ًَ  ػالياخ(4انَؼًىِد انثاًَ كًا فً انًثال:     )أَِصُم ُكمَّ َكهِ

 انًاُء                      تاِسد

 انِكراُب              ُيَؤَدب  

 انَشًُظ            ُيفٍذ  
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 انَىنَُذ               ُيشِشقَح 

 انَؼهَُى                َيشفىع  

 

 ػالياخ(3)أَيألُ انفَشاَؽ كًا فً انًثال:                     -4

 غبنٌِتغبنِجَخٌ

 .........َجًيهَخٌ

 غَٕيٌم...........

 ..........ُيَُِٓضَؿخٌ

 

ُم انَجذَوَل اَذً :                      ) -5 ًِ  ػالياخ(6أَك

 انجًغ انًثُى انًفشد

   ٔنضُ

 ٌِ   ِكزبثب

 َؿيبعادٌ  

 

ُاِعثَحَ َواكرُثُها فً انفَشاِؽ:            ) -٦ ًُ حَ ان ًَ  ػالياخ(3أَخراُس انَكهِ

 َػهٗ(–في–ِيٍ–)إِنٗ

ِٔنَِخ.  أ(انَكزبَة.............انطب

ٌم...........انَذفِم. ًَ  ة(أثييَؼ

ضَعَؿخَ. ًَ  ج(ػبَصانطبنُِت.............ان

ُاِعِة, َوأكرُثُه فً انفَشاِؽ:              )أَخراُس َشكم انراِء ا -7 ًُ  ػالياخ(4ن

 )دح(

 أ(َيضَعَؽ.........

 ة(غبئَِغ..........

 ج(ُسعَغٔا...........
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 ص(........قَغأ.

ُاِعثَح:               ) -٨ ًُ ِح ان ًَ ُم انفَشاَؽ تِانَكهِ ًِ  ػالياخ(3أَك

 ْم(–يبطا–يزٗ–)كى

انِكزبة؟ ٍُ ًَ  أ(...........ثَ

َؼهُِى؟ ًُ  ة(.........قبَلان

ـبثَقَخ؟ ًُ  ج(.........رَجَضأان

 

 ػالياخ(4أَُصَُُّف انَكهًِاخ اَذٍَح فً انَجذَوِل َحَغة َىع انالو تها:        ) -9

م،انشََّجَغح،انجَذغ،انطَّجيت ًَ  انَج

 

 انقًغيخ.الو
  

 خالوانشًـي

  

 

 ***انقـىانغاثغ:انكزبثخ

 ػالياخ(6(أَكرُُة يا ٌَأذً تَِخط َجًٍم.           )0

 أ(غبَعْدانفغاشبُدفيانُذقِٕل.

.................................................................... 

 

،َػِطَشانُغغاُةَكثيغاً.  ة(فييٍَٕوَصيّفِيدبعٍّ

.................................................................... 

ِِاألَْعِضَكُؼاًَكجيغاً.  ج(قبَلانفاَّلُح:رَغْكُذنَُكىفيِْظ

.................................................................... 



95 
 

 ***انقـىانشبيؾ:اإليالء

 ػالياخ(01)   ( أُكرُة يا ًٌُهى َػهٍَك:               2

َشِغَة َٔ أََسَظانُغغاُةيُهقيانِذجبَعحُفيانَجَغِح،اعرَفََغانًبُء

 انُغغاُة...............................................
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 ( بطارية بطاقة المالحظة5ممحق رقم )

 منخفضة متوسطة كبٌرة االخطاء   

    ٌصعب علٌه تعلم الحروؾ  1  

    ٌصعب علٌه التمٌٌز بٌن الحروؾ المتشابهة شكال 2 

    ٌصعب علٌه التمٌٌز بٌن الحروؾ المتشابهة صوتا 3 

    ٌصعب علٌه تحلٌل الكلمات إلى اصواتها 4  

    ٌصعب علٌه دمج االصوات إلى كلمات 5  

    ٌؽٌر فً مواقع حروؾ الكلمة 6  

    ٌقرا بطرٌقة معكوسة   7  

    حرؾ او مقطع من كلمة  ٌحذؾ 8  

    ٌحذؾ كلمات من النص  9  

    ٌضٌؾ حروؾ ومقاطع إلى الكلمة  11  

    ٌضٌؾ كلمات إلى النص 1 1

    ٌبدل كلمة بكلمة اخرى  12  

    ٌكرر الكلمات اثناء القراءة  13  

    ٌقرا ببطء 14 

    اطعٌصعب علٌة قراءة الكلمات الطوٌلة او متعدد المق 15  

    ٌحذؾ ضمائر الوصل  16  

    ٌجد صعوبة فً تهجئة الكلمة الطوٌلة  17  

    ٌصعب علٌه التمٌٌز صوت التنوٌت ) كبٌٌر, كبٌراً , كبٌٍر ) 18  
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    ٌصعب علٌه تهجئة الحروؾ المتحركة   19  

    ٌقفز من سطر إلى اخر اثناء القراءة  21  

 

 قائمة الرصد لمكتابة

 منخفضة متوسطة كبٌرة ألخطاءا   

    ٌكتب بخط ؼٌر واضح 1  

    ٌمٌل عن السطر اثناء الكتابة  2  

    ٌكتب الكلمات بحجم كبٌر  3  

    صؽٌر ٌكتب الكلمات بحجم 4  

    ٌبالػ فً الضؽط على القلم 5  

    ال ٌحافظ على تسلسل الحروؾ على نفس الكلمة  6  

    ة صحٌحة ٌمسك القلم بصور 7  

    ٌكتب الكلمات بشكل معكوس  8  

    ٌكثر من المحو او الشطب  9  

    ال ٌترك مساقات مناسبة بٌن الحروؾ والكلمات 11   

    ال ٌراعً احجام الحروؾ والكلمات اثناء الكتابة  11  

    ال ٌراعً سالمة تشكٌل الحروؾ  12  

    الكتابة ٌعكس الحروؾ والكلمات اثناء  13   

    ٌضٌؾ ) حروؾ / حرؾ(  إلى الكلمة  14   

    ٌحذؾ) حروؾ / حرؾ(  إلى الكلمة 15   

    ٌخطئ فً ترتٌب الحروؾ  16   

    ٌضع حركة مكان حرؾ المد  17   



98 
 

    ٌحذؾ الالم الشمسٌة  18   

    ٌضع نون مكان التنوٌن والعكس  19   

    التاء المربوطة او العكسٌضع تاء مفتوحة مكان  21   
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 (6ممحق رقم

 كتاب المكافقة مديرية تربية كتعميـ قباطية إلجراء الدراسة كتطبيقيا في غرفة المصادر
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 (7ممحق رقم )

 كتاب تسييل الميمة:
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 ( التحضير8ممحق رقم )

 ة القراء

 ع والكلمات قراءة صحيحةالهدف العام : أن يقرأ الطلبة الحروف والمقاط

الزمن /  األنشطة األهداف الخاصة الهدف العام المجاالت

 النمذجة 

الوسائل 

 واالدوات 

 مالحظات أدوات التقييم

مجال قراءة 

 الحرؾ 

 (4عدد الحصص )

 

أن ٌقرأ الطالب 

الحروؾ )ج ح خ 

ط ظ ض د ذ( 

قراءة صحٌحة 

 %81بنسبة 

أن ٌتعرؾ   -1

الطالب على 

الحروؾ )ج ح 

خ ط(  اسما 

وصوتا وشكال 

 بشكل صحٌح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة على الطلبة, تهٌئة التهٌئة : القاء التحٌ

بٌئة الصؾ بتهوٌة الصؾ , تفقد االضاءة, 

 تفقد الحضور والؽٌاب.

 (: صوت الحرؾ. 1)نشاط  

ٌعرض المعلم نماذج خشبٌة ومن الفلٌن 

لحرؾ الجٌم, وٌسمح للطالب بلمسها 

وتحسسها, ٌلفظ المعلم حرؾ الجٌم ثم 

ٌلفظ الطالب الحرؾ فرادى وجماعات 

حروؾ الحاء لفظا سلٌما, وهكذا مع 

 والخاء والطاء .

 

 (: صندوق التحدي .2)النشاط 

اإلجراءات : تصمٌم صندوق ٌحتوي على 

الحروؾ )ج ح خ ط( وتسمٌته بصندوق 

التحدي, ثم عمل ثالثة صنادٌق صؽٌرة 

كل صندوق لحرؾ من الحروؾ, وهنا 

ٌخرج الطالب وٌأخذ بطاقة معٌنة 

 وٌتعرؾ على الحرؾ 

ة صوت وٌذكر صوته, وٌكرر الطلب

الحرؾ, مع ضرورة تعزٌز الطلبة أثناء 

 القراءة, وهنا ٌتم تحقٌق الهدؾ األول . 

الخاتمة : توزٌع بطاقات حروؾ على 

الطلبة وعلى الطلبة أن ٌقوموا بأخذ 

 بطاقات الحروؾ السابقة وقراءتها.

 

التهٌئة : القاء التحٌة على الطلبة, تهٌئة 

, بٌئة الصؾ بتهوٌة الصؾ , تفقد االضاءة

 تفقد الحضور والؽٌاب.

 (: صوت الحرؾ. 1)نشاط  

ٌعرض المعلم نماذج خشبٌة ومن الفلٌن 

لحرؾ الجٌم, وٌسمح للطالب بلمسها 

وتحسسها, ٌلفظ المعلم حرؾ الجٌم ثم 

ٌلفظ الطالب الحرؾ فرادى وجماعات 

حصة 

(1) 

 د5تهٌئة  

 د15

نمذجة  -

 حسٌة 

نمذجة  -

 صوتٌة 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5خاتمة 

 د

 

 2حصة 

 

صندوق  -

 تحدي

صنادٌق  -

 ؽٌرةص

 البطاقات-

نماذج  -

الحروؾ 

من 

الخشب 

 والفلٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      . 

 قائمة الشطب

 ورقة عمل 
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أن ٌتعرؾ   -2

الطالب على 

الحروؾ )ظ ذ د 

 ض(  اسما 

وصوتا وشكال 

 بشكل صحٌح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفظا سلٌما, وهكذا مع حروؾ الحاء 

 والخاء والطاء .

 

 (: صندوق التحدي .2)النشاط 

إلجراءات : تصمٌم صندوق ٌحتوي على ا

الحروؾ )ج ح خ ط( وتسمٌته بصندوق 

 التحدي, ثم 

 

عمل ثالثة صنادٌق صؽٌرة كل صندوق 

لحرؾ من الحروؾ, وهنا ٌخرج الطالب 

وٌأخذ بطاقة معٌنة وٌتعرؾ على الحرؾ 

وٌذكر صوته, وٌكرر الطلبة صوت 

الحرؾ, مع ضرورة تعزٌز الطلبة أثناء 

 ٌتم تحقٌق الهدؾ األول . القراءة, وهنا 

الخاتمة : توزٌع بطاقات حروؾ على 

الطلبة وعلى الطلبة أن ٌقوموا بأخذ 

 بطاقات الحروؾ السابقة وقراءتها.

 

التهٌئة : القاء التحٌة على الطلبة, 

وتذكٌرهم بالحروؾ التً تم تعلمها سابقا 

 )ج ح خ ط ظ(.

 

 اسم النشاط : )صٌاد السمك( 

ندوق الى الصؾ اإلجراءات :احضار ص

وقص بطاقات الحروؾ  على شكل 

سمكة, ثم احضار صنارة صؽٌرة, وٌتم 

من خاللها صٌد الحروؾ التً ٌلفظها 

المعلم, وٌمكن تكرار النشاط واستخدام 

المسجل للفظ الحروؾ بدال من المعلم, او 

تقسٌم الطالب الى ازواج حٌث ٌلفظ 

الطالب االول صوت الحرؾ وٌقوم زمٌله 

رؾ الذي تم لفظه وتبادل بصٌد الح

االدوار بٌن الطالب مع تعزٌز الطالب 

 بنجوم على لوحة التعزٌز.

الخاتمة : توزٌع بطاقات على الطالب 

تحوي حروؾ وكلمات وتكلٌؾ الطالب 

بوضع دائرة حول اشكال الحروؾ 

المختلفة فً الحروؾ والكلمات  )ح خ ج 

 ط ظ (.

 

 د5تهٌئة  

 

 

 

 

 د15

 

 

 

نمذجة  -

 حسٌة 

نمذجة  -

 صوتٌة

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5خاتمة 

 د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق  -

 تحد

صنادٌق  -

 صؽٌر

- 

 البطاقات

نماذج  -

الحروؾ 

من 

الخشب 

 والفلٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الشطب

 ورقة عمل 
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أن ٌمٌز  -3

الطالب   

الحروؾ  

المتشابهة رسما 

والمختلفة لفظاً 

 )ح خ ج ط ظ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصة 

(3) 

 د 5تهٌئة 

د حٌث 31

ٌتحقق 

الهدؾ 

 الثانً 

نمذجة  -

 حسٌة 

نمذجة  -

 صوتٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقات  -

على شكل 

سمكة         

صندوق  -

 -سمك    

صنارة 

سمك      

       نجوم                       -

لوحة  -

 تعزٌز

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ورقة عمل 

مضمونها : ان 

ٌضع الطالب 

دائرة حول 

الحروؾ )ح 

خ ج( 

الموجودة 

بالكلمات 

بهدؾ تمٌٌز 

الحروؾ 

 المتصلة 

)جرة,حجارة,ا

 خذ (.
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خاتمة  

 د5

   

ان ٌتعرؾ -4

الطالب على 

الحروؾ 

المتشابهه لفظا 

والمختلفة شكال )  

ظ ذ , ض د ( 

 بشكل صحٌح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة : القاء التحٌة على الطالب, 

خدام انشودة الحروؾ الهجائٌة باست

 الحاسوب.

(: عرض نماذج من الخشب و 1)نشاط 

الفلٌن للحروؾ )   ظ ذ ,ض د( امام 

الطلبة, لفظ المعلم لحرؾ الظاء, ثم ٌلفظ 

الطلبة الحرؾ لفظا صحٌحا, وٌسمح  

المعلم للطالب بلمس نموذج الحرؾ اثناء 

لفظه, وٌمكن استخدام بطاقات الحروؾ 

بحٌث ٌكون الحرؾ بلون ممٌز وٌستخدم 

 معلم نفس الخطوات مع بقٌة الجروؾ  .ال

 (: هٌا نقلد الدبدوب.2)نشاط

االجراءات:احضار دمٌة الى الصؾ, 

وٌحملها المعلم بٌده ثم ٌحمل فً كل مرة 

بطاقة من هذه الحروؾ, وٌلفظها بشكل 

سلٌم وٌتم تكرار النشاط من قبل الطالب 

 فرادى وجماعات

الخاتمة: ورقة عمل تلوٌن هذه الحروؾ 

 .وقصها

المقدمة: القاء التحٌة على الطالب ثم 

 أؼنٌة حروؾ اللؽة العربٌة .

 اسم النشاط : ابحث عن.

االجراءات : ٌوزع المعلم بطاقات 

بالحروؾ )د, ض( وٌطلب من كل طالبٌن 

ٌحمالن نفس الحرؾ الوقوؾ ثم 

 المصافحة وقراءة الحرؾ 

(: ٌقوم المعلم بوضع عدة 2)نشاط 

وتكلٌؾ   حروؾ على اللوحة الوبرٌة

الطالب بوضع دائرة حول الحرؾ الذي 

ٌلفظه المعلم, وٌمكن استخدام المسجل بدل 

المعلم, وقد ٌستخدم المعلم جهاز العرض 

(LCD لعرض الحروؾ على السبورة )

 بدل اللوحة الوبرٌة.

 (: اتامل وانفذ .3)نشاط 

ٌطلب المعلم من الطلبة الوقوؾ عند 

س عرض بطاقة لحرؾ الطاء, بٌنما ٌجل

الطالب عند عرض المعلم بطاقة لحرؾ 

 

 4حصة 

 د5

 د15

 

نمذجة  -

 صوتٌة

نمذجة  -

 صورٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 د15

 

نمذجة  -

 صوتٌة

 

 د5

 

 

 

 

 

نماذج  -

فلٌن 

وخشب 

للحروؾ 

 بطاقات  -

 دمٌة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات-

لوحة  -

 وبرٌة 

جهاز  -

(LCD) 

. 

 

 ورقة عمل  -

المالحظة  -

 المباشرة 
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أن ٌمٌز  -5

الطالب بٌن 

اشكال الحروؾ  

المتشابهة لفظاً 

والمختلفة شكالً 

)د ض( بشكل 

 صحٌح.

 التاء .

 الخاتمة : ورقة عمل تلوٌن هذه الحروؾ.

 

  5الحصة 

 د.5تهٌئة 

 د 11

 د 11

 

 

 د11

 

 

 

خاتمة 

 د.5

 قائمة الشطب -

 ورقة عمل  -

 

المالحظة  -

 المباشرة 

 

 

مجال قراءة 

 المقاطع 

) حركات قصٌرة 

 وطوٌلة (

 

 

 

 

أن ٌقرأ الطالب 

 المقاطع 

قراءة صحٌحة 

 %81بنسبة 

 

 

ٌقرا أن  -1

الطالب مقاطع 

الحروؾ )ج خ 

 ح ط (

 قراءة صحٌحة

 

)َخ ُخ ٍخ ْخ, خو 

 خا خً ....الخ(

 

المقدمة : السؤال عن أحوال الطلبة 

وتهٌئتهم نفسٌا وجسدٌا من خالل اداء 

 حركات بسٌطة

 اسم النشاط : الفواكه المفضلة

 االجراءات

توزٌع بطاقات على الطلبة على شكل 

وٌطلب منهم  فواكه فٌتجول أحد الطلبة

اختٌار فواكهم المفضلة وهذه الفواكه 

مكتوب علٌها المقاطع وهنا ٌتم تكلٌؾ 

الطلبة بنشاط جماعً وهو على كل طالب 

الحركة فً الصؾ والبحث عن زمٌله 

الذي ٌحمل نفس البطاقة والوقوؾ معا ثم 

ٌقوم الطالبٌن بقراءة البطاقة  وقراءة 

 ا بطاقات الطلبة عن ٌمٌنه وٌساره وهكذ

 

الخاتمة توزٌع بطاقات على الطلبة 

 وقرائتها مرة أخرى

 

 6الحصة 

 د.5مقدمة 

 

 

 

 

د 31

الحصة 

 الرابعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقات  -

على شكل 

 فواكه. 

سلة  -  

 صؽٌرة.
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خاتمة 

 د.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن ٌقرا  -2

الطالب مقاطع 

الحروؾ )ظ ذ د 

 ض (

 قراءة صحٌحة

)َظ ُظ ِظ ْظ , ظا 

 ظو ظً ..الخ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة : السؤال عن أحوال الطلبة 

ا وجسدٌا من خالل اداء وتهٌئتهم نفسٌ

 حركات بسٌطة

 اسم النشاط : الفواكه المفضلة

 االجراءات

توزٌع بطاقات على الطلبة على شكل 

فواكه فٌتجول أحد الطلبة وٌطلب منهم 

اختٌار فواكهم المفضلة وهذه الفواكه 

مكتوب علٌها المقاطع وهنا ٌتم تكلٌؾ 

الطلبة بنشاط جماعً وهو على كل طالب 

لصؾ والبحث عن زمٌله الحركة فً ا

الذي ٌحمل نفس البطاقة والوقوؾ معا ثم 

ٌقوم الطالبٌن بقراءة البطاقة  وقراءة 

 بطاقات الطلبة عن ٌمٌنه وٌساره وهكذا 

 

الخاتمة توزٌع بطاقات على الطلبة 

 وقرائتها مرة أخرى

 

 

المقدمة :القاء التحٌة على الطلبة ثم 

السؤال عن أحوالهم,  وعمل حركات 

 ة بسٌطة لتهٌئتهم جسدٌا .رٌاضٌ

عرض بطاقات للكلمات وقراءتها  من -

 قبل المعلم ثم الطالب 

 

 اسم النشاط: لعبة األطواق. 

االجراءات: من خالل لعبة األطواق وهً 

على الطالب القفز فً األطواق حتى ٌصل 

للبطاقة وٌقرؤها, وٌكررها زمٌله من بعده 

 وٌمكن للطالب طلب المساعدة من أقرانه.

عرض الكلمات على اللوح المؽناطٌسً,  -

استماع الطلبة إلى لفظ الكلمة من المسجل 

واختبار احدهم لوضع دائرة حولها على 

 

 7الحصة 

 د.5مقدمة 

د 31

الحصة 

 الرابعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة 

 د.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقات  -

على شكل 

 فواكه. 

سلة  -  

 صؽٌرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطواق  -

 بطاقات. -

 مسجل  -

فٌدٌو  -

 تعلٌمً

- LCD 

 

 مسجل -
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 مجال قراءة الكلمة

طالب أن ٌقرأ ال

الكلمات الواردة 

قراءة صحٌحة 

 %81بنسبة 

أن ٌقرأ  -1

الطالب كلمات 

من ثالثة احرؾ 

قراءة صحٌحة 

)َجَرس , دٌك , 

ظرؾ, , اَرض 

 , طبل (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان ٌتعرؾ  -2

الطالب الى 

الكلمات 

 المترادفة

 

 

 

 السبورة

 

 فاصل تربوي )نشٌد, حركات رٌاضٌة(.

 ٌوضح المعلم مفهوم الترادؾ مع مثال  -

عرض بطاقات للكلمات )بٌت دار,  -

وقؾ, قام, صلب, قاس( وقراءتها من قبل 

 الطالب فرادى وجماعات 

 اسم النشاط:اٌن انت 

االجراءات: ٌوزع المعلم البطاقات على 

ستة طالب, وٌكلؾ كل طالبٌن ٌحمالن 

كلمات لها نفس المعنى الوقوؾ ثم 

 المصافحة 

 الخاتمة: ورقة عمل

 المقدمة : القاء التحٌة على الطلبة, 

تهٌئة البٌئة الصفٌة لتهوٌة الصؾ, تفقد 

 خاالضاءة...ال

 

 

 عرض بطاقات للكلمات  -

 

 

 اسم النشاط: جائزتً المفضلة.

االجراءات: توزٌع بطاقات على الطلبة 

من خالل وجود كل بطاقة مع قطعة 

حلوى, وعلى الطالب قبل أكل قطعة 

الحلوى قراءة البطاقة مع تكرار القراءة 

 لكل كلمة

 فاصل تربوي )نشٌد, حركات رٌاضٌة (.

 

لمفرد ,المثنى, ٌوضح المعلم مفهوم )ا -

الجمع ( باستخدام المحسوس من البٌئة 

 الصفٌة 

 

عرض بطاقات  لصور تدل على المفرد  -

 والمثنى والجمع

 

 8الحصة 

 د.5مقدمة 

 د 15

 

 

نمذجة  -

 حركٌة 

نمذجة  -

سمعٌة 

 وبصرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوح  -

مؽناطٌس

 ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات  -
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أن ٌقرأ  -3

الطالب كلمات 

تزٌد عن ثالثة 

 احرؾ

)ختام, طالب, 

ظالم ,حجارة , 

 نذٌر (

قراءة صحٌحة   

 %81بنسبة 

 

 

ان ٌتعرؾ  -4

الطالب على 

مفهوم )المفرد , 

 المثنى , الجمع(

 

 اسم النشاط: حواسً.

االجراءات: ٌخرج المعلم احد الطالب 

وٌعصب عٌنٌه, وعلى الطالب ان ٌتحسس 

مجسم ٌقدمه المعلم له مثل)قلم, كرسً, 

او مثنى او  كتاب( , وٌحدد هل هو مفرد

جمع مع اللفظ بصٌؽة المفرد والمثنى 

 والجمع .

 خاتمة: ورقة عمل

 

 

 

 

 

 د15

 د5

 

 

 9حصة 

 5مقدمة 

 د  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات -

- 

 حلوٌات.

ورقة  -

 عمل.
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 د5

 

 

 

 

 اقات بط-

 كرسً -

 

- 

 مجسمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة عمل -

 مالحظة

تكلٌؾ  -

الطالب 

باحضار اشٌاء 

محسوسة تدل 

على المفرد 

والمثنى 

والجمع من 

بٌئة المدرسٌة 

 والمحلٌة .

 

 

 مجال قراءة الجملة

 

 

رأ الطالب أن ٌق

الجملة الواردة 

قراءة صحٌحة 

 %81بنسبة 

 

 

أن ٌقرأ -1

الطالب الجمل 

قراءة سلٌمة 

)كانت ُخلوٌد 

 طالَِبٌة ُمجَتِهَدةٌ(.

 

 

 

 

 

 

 

 

ن أحوال الطلبة وتهٌئة المقدمة : السؤال ع

 البٌئة الصفٌة 

 

 

مراجعة الطلبة فً الحروؾ من خالل 

 أؼنٌة الحروؾ .

عرض بطاقة للجملة وقراءتها من قبل  -

 المعلم والطالب فرادى وجماعات.

 

عرض كلمات الجملة  على شجرة 

وتسمٌتها بشجرة الثمار الناضجة فٌخرج 

الطالب, وٌقطؾ ثمرة وٌقرا الكلمة وهنا 

ذج صوتً مع تكرار الطلبة ( مع )نمو

 

 

 11حصة 

 د.5مقدمة 

 

 

 

 د. 31

 

 

 

 

 

 

 

 

أؼنٌة  -

 الحروؾ.

- 

 البطاقات. 

شجرة  -

الثمار 

 الناضجة.

اللوح  -

 الوبري.

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة عمل 

  قائمة رصد
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ان ٌكتب  -2

الطالب الكلمة 

المناسبة )على, 

من, فً, إلى( 

فً الفراغ فً 

 الجمل المعطاة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التركٌز على نطق الحروؾ بشكل سلٌم.

 

 

الخاتمة :عرض مجموعة بطاقات على 

 اللوح الوبري.

 

 

 

مقدمة : تهٌئة البٌئة الصفٌة , استماع 

 الطالب إلى انشودة الحروؾ من المسجل.

عرض بطاقات للكلمات )من, على, فً.  -

 إلى( والجمل )العصفور.......الشجرة,

 سافر احمد....القدس,

الكتاب......الحقٌبة ( وقراءتها من قبل 

 المعلم والطلبة 

 اسم النشاط: الكلمة الناقصة

االجراءات: ٌزود الطلبة ببطاقات لجمل 

ٌنقصها كلمة, وتكون الكلمات بلون ممٌز 

 على اللوحة الوبرٌة .

ٌقوم الطالب االول بالخروج وقراءة  -

الكلمة المناسبة اجملة التً ٌحملها واختٌار 

ثم قراءة الجملة كاملة امام الطلبة , وهكذا 

 مع بقٌة الطالب

ٌتم تكرار هذا النشاط باستخدام كلمات  -

وجمل مختلفة مثل)كم, متى, لماذا, هل( 

 ...ثمن اللعبة؟,

 ....موعد الحفل؟)انا, هً, نحن(

 ....احب فلسطٌن,...نحب فلسطٌن

 الخاتمة: ورقة عمل

 يتعزٌز مادي ومعنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة 

 د5

 

 

 

 

 

 

الحصة 

11 

 د.5مقدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات. -

 مسجل -

لوحة  -

 وبرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة رصد  -

 

 

 المالحظة -

 

 

 ورقة عمل -
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الخاتمة 

 د.5

 

 

 

 مجال قراءة الفقرة

 كم حصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن ٌقرأ الطالب 

الفقرة قراءة جهرٌة 

صحٌحة بنسبة 

81% 

  

 

 

أن ٌقرأ  -1

الطالب الفقرة 

)َبعد تنظٌؾ 

الساحة من 

النفاٌات, قدمت 

ام خالد لهم 

العصٌر والماء ( 

ٌة قراءة جهر

 صحٌحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة : السؤال عن أحوال الطلبة 

وتهٌئتهم من خالل لعبة الحركات الطوٌلة 

 والقصٌرة.

 

 

 اسم النشاط: القراءة المفٌدة.

االجراءات: مراجعة الطلبة فً  قراءة 

 كلمات الفقرة من خالل بطاقات 

 

 اسم النشاط: لعبة اطار الكلمات -

ب على شكل االجراءات: ٌصطؾ الطال

قاطرة, ٌثبت المعلم بطاقة على ظهر كل 

طالب مكتوب علٌها كلمة من الفقرة, ٌسٌر 

الطالب بشكل دائري مع االستماع إلى 

الموسٌقى, وعند السكتة االولى ٌقرا 

الطالب الثانً بطاقة الطالب الذي ٌقؾ 

امامه وهكذا حتى تتم قرائتهم  جمٌعا 

 للبطاقات

ة وقراءتها من الخاتمة: عرض الفقرة كامل

 قبل الطالب

 تعزٌز مادي ومعنوي

 

 

 12حصة 

 د.5مقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 د  31

 

 

 

 

 

خاتمة 

 د.5

 

 

 

 

 

- 

 البطاقات.

 لوحة. -

 موسٌقى -

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة عمل 

 طرح اسئلة 
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 الهدف العام : أن يكتب الطلبة الحروف والكلمات والمقاطع كتابة صحية

 

 مالحظات التقييم  الوسائل واألدوات الزمن االجراءات األهداف الخاصة هدف العامال 

مجال كتابة 

 الحرؾ

كم عدد 

 الحصص؟؟

أن ٌكتب الطلبة 

الحروؾ )ب ت 

ث ن( كتابة 

 صحٌحة

أن ٌلون  الطلبة  على 

 الحروؾ )ب ت ث ن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن ٌكتب الطلبة الحروؾ 

 )ب ت ث ن(

 

 

 لتحٌة علىالتهٌئة القاء ا

الطلبة وتهٌئتهم نفسٌا وجسدٌا 

من خالل أداء حركات أؼنٌة 

 لؽتً

 

 اسم النشاط :فارس التلوٌن 

عرض مجموعة حروؾ على 

الطلبة   من خالل لعبة فارس 

التلوٌن وهنا ٌتم توزٌع 

الحروؾ على الطلب وتكلٌفهم 

بتلوٌن الحروؾ ب ت ث ن 

مع التركٌز على جمال التلوٌن 

 وتشجٌع الطلبة

 

الخاتمة : تعلٌق اوراق الطلبة 

على السبورة الوبرٌة 

 وتعزٌزهم

 

 

المقدمة : القاء التحٌة على 

الطلبة ومراجعتهم بالحروؾ 

 السابقة

عرض ٌوتٌوب على الطلبة 

عن كٌفٌة كتابة الحروؾ مع 

التركٌز موقعها على السطر ثم 

قٌام المعلم بالكتابة امام الطلبة 

طلبة وتكلٌفهم بتقلٌده ثم قٌام ال

 بالنسخ على الدفتر

 

الخاتمة : عمل مسابقة بٌن 

 الطلبة حول جمال الخط وشكل

 

د الحصة 3

 األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د الحصة 31

 الثانٌة

 

 

د الحصة 31

 الثانٌة

د الحصة 31 

 األولى

 

 

 

 

 بطاقات

 

 ألوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوتبوب

 الدفاتر
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مجال كتابة 

 المقاطع

 

 

أن ٌكتب الطلبة 

الواردة  المقاطع

 كتابة صحٌحة

 

 

 

أن ٌلون الطلبة المقاطع 

 الواردة بشكل صحٌح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن ٌكتب الطلبة المقاطع  

 الواردة كتابة صحٌحة

 

 

 

 

المقدمة : اؼنٌة الحركات  

ومراجعة فً الحروؾ من 

 خالل بطاقات

 

 اسم النشاط : انا احب الرسم

االجراءات : قٌام المعلم 

 بعرض مقاطع ملونة من خالل

البورربوٌنت ثم رسم مقاطع 

من قبل الطلبة والعمل على 

 تلوٌنها

 

 الخاتمة : عرض أعمال الطلبة 

المقدمة : السؤال عن أحوال 

الطلبة وتهٌئتهم جسدٌا من 

 خالل لؽة االشارة

 اسم النشاط : سباق التحدي

 االجراءات

تجهٌز بطاقات على شكل 

سمك ثم وضعها على اللوح 

ة بٌن المؽناطٌسً وعمل مسابق

 الطلبة بالكتابة 

تقدٌم المعلم لنموذج أمام الطلبة 

عن كٌفٌة كتابة المقاطع ثم قٌام 

الطلبة بتقلٌده ثم الكتابة على 

 السبورة الفردٌة

 

الخاتمة : عمل مسابقة بٌن 

الطلبة حول جمال الخط وكتابة 

 المقطع بشكل سلٌم

 

 

 

 

 

 د الحصة 31

 الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د الحصة 31

 الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بور بوٌنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقات اللوح 

 المؽناطٌسً
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مجال كتابة 

 الكلمة

ان ٌكتب الطلبة 

الكلمات الواردة 

 كتابة صححة

 

أن ٌكتب الطلبة الكلمات 

 الثالثٌة بخط جمٌل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن ٌكتب الطلبة الكلمات 

 الؽٌرثالثٌة بخط جمٌل

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة : السؤال عن أحوال

الطلبة وتهٌئتهم نفسٌا وجسدٌا 

من خالل أداء حركات أؼنٌة 

 لؽتً

 اسم النشاط: بائع الفواكه

 االجراءات

عرض مجموعة الكلمات على 

الطلبة من خالل بائع الفواكه 

وهنا تكون الكلمات مكتوبة 

على بطاقات على شكل فواكه 

ثم تقسٌم الطلبة الى مجموعات 

ثنائٌة وقٌام كل طالب بالكتابة 

 ام زمٌله واالخر ٌقلدهأم

 

ثم قٌام كل طالب بكتابة 

 الكلمات الواردة على السبورة 

امام زمٌله و قٌام الآلخر  

 بتقلٌده 

الخاتمة : عرض انجازات 

 الطلبة فً الخط

 

المقدمة : تهٌئة الطلبة وتفقد 

 أحوالهم 

 

 اسم النشاط : الثمار الناضجة

اإلجراءات : وضع بطاقات 

ا من قبل على الشجرة وقراءته

الطلبة على أنها ثمار ناضجة 

ثم قٌام المعلم بتدرٌب الطلبة 

على الكتابة من خالل جهاز 

العرض ثم الكتابة على 

 السبورة

الخاتمة : عرض نماذج من 

 خطوط الطلبة  

 

 

الحصة  31

 الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د  31

الحصة 

 السادسة

 

 

 

 البطاقات

 ٌوتٌوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البطاقات
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مجال كتابة 

 الجملة

ان ٌكتب الطلبة 

الجملة الواردة 

 بخط جمٌل

ان ٌكتب الطلبة الجملة 

 الواردة بخط جمٌل

المقدمة : السؤال عن أحوال 

الطلبة وتهٌئتهم نفسٌا وجسدٌا 

من خالل أداء حركات أؼنٌة 

 لؽتً

عرض الجملة على السبورة 

وقراءتها على مسمع الطلبة مع 

سلٌم التركٌز على النطق ال

 الحروؾ 

 

قٌام المعلمة بكتابة الجملة على 

السبورة مع الشرح المفصل 

لطرٌقة كتابة الخط مع التركٌز 

على التنسٌق وجمال الخط 

 وقٌام الطلبة بتقلٌده على الدفتر

تكرار نفس خطوات الحصة 

 السابقة

 

 الخاتمة : تصحٌح دفاتر الطلبة 

 

د الحصة 61

السابعة 

 والثامنة

   اترالبطاقات والدف

مجال كتابة 

 الفقرة

ان ٌكتب الطلبة 

الفقرة الواردة  

 بخط جمٌل

ان ٌكتب الطلبة الجملة 

 الواردة بخط جمٌل

المقدمة : السؤال عن أحوال 

الطلبة وتهٌئتهم نفسٌا وجسدٌا 

 من خالل أداء حركات بسٌطة

عرض الفقرة على كرتونة 

كبٌرة وقٌام المعلم بقراءتها 

ٌقرؤون امام الطلبة ثم الطلبة 

 امام بعضهم البعض 

 

ثم تقسٌم الفقرة الى ثالث 

أجزاء قصٌرة وفً كل حصة 

ٌتم التدرٌب على جزء فٌقوم 

الطلبة بتقلٌد المعلم أثناء 

 الكتابة ثم الكتابة على الدفتر

 

تكرار نفس الخطوات فً 

 الحصة الثانٌة والثالثة 

 

 الخاتمة : تصحٌح دفاتر الطلبة

الحصة 91

التاسعة 

ة والعاشر

والحادٌة 

 عشر

   البطاقات والدفاتر
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 ( أوراق العمل9ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

    

 

 

 هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الخاء*****

 خـ  ج                       ت                خ                جـ     ر

 ىيا نمون حرف الخاء***** 

 ب ح خـ خ ح ج خ

 

 رة حول حرف الخىيا نضع دائ*****  -

 

 خروف                    مخبز                   فراخ                   مطبخ  -

 

 ***ىيا نكتب الكممات بخط جميل -

 خـ                         خ                 خا                     خو                خي      

_______________________________________                         ________ 

 خبز       مخبز                     خروف                                    خالد

______________________________________________________ 

 

 

 توقيع ولي االمر  :   ___________________

 

 

 

 الفلسطينية السلطة الوطنية

 

 وزارة التربية والتعليم العالي

 

اسم الطالبة : 

................................. 

 

الصف : غرفة مصادر
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الجٌم    _     *****  
 
 

             ج                       ت                ب                جـ                         ر              ج 
 
 

 حرف الج م لون ى ا ن***** 

 
 

جـ جـ خـ خ ح ج خ 
 

 
 ***ى ا ن تب الكممات بخ  جمي 

 
 

        جـ                            ج                     جا                 جو             جي   
 

                         ________________________________________________ 
 

    ابر                                 م                           مي             واد 
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الحاء    _     *****  
 
 

             ح                       ت                ب                حـ                        ر              ح 
 
 

 حرف الخاء لون ى ا ن***** 

 
 

ب ح خـ حـ ح ج خ 
 

 
 

 ***ى ا ن تب  الحروف والكممات بخ  جمي  -
 
 

     حـ         ح                      حا                       حو            حي 
                         ________________________________________________ 

 

        حبر                                حزين                         حمار                  حلم 
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الدال    _     *****  
 
 

د                         ت                د            ط                          د 
 
 

 لكممة التي فييا حرف الدالى ا نضع دائرة حول حرف ا***** 

 
 

                    دار                        نار                        دي               دب                     حديد 
 

 ***ى ا ن تب الحروف و الكممات بخ  جمي  -
 
 

د                               دا                     دو                     د  
 

                         ________________________________________________ 
 

          در                                 دور                           د ب               دينار 
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الضاد    _     *****  
 
 

         ض            ت                ب             ضـ                          ض 
 
 

 ضاد في الكممات التال ةى ا نضع دائرة حول حرف ال***** 

 
 

                        ي رب                         فد                          وء                بع               وء 
 

 ***ى ا ن تب الكممات الحروف والكممات بخ  جمي  -
 
 

ضـ                 ض                ضا               ضو           ضي 
 

                         ________________________________________________ 
 

     أ  ر                                 ياء                           فر                    رب     
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الطاء    _     *****  
 
 

ط                         ت                ب             ط                          ر 
 
 

 طاء في الكممات ى ا نضع دائرة حول حرف ال***** 

 
 

                        طالب                        بط                       طب                 طوط             طيب 
 

 ***ى ا ن تب الكممات حرف الظاء والكممات  بخ  جمي  -
 
 

                                    طا                      طو                  طي                    
 

                         ________________________________________________ 
 

    طار                                طوب                            بي               م لة 
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الظاء    _     *****  
 
 

ظ                         ت                        كظ            ط                          ظ 
 
 

  في الكممات األت ةى ا نضع دائرة حول حرف الظاء***** 

 
 

                         بي                         الم                       م لوم               حاف                 حفي  
 

 ***ى ا ن تب الكممات والحروف  بخ  جمي  -
 
 

                                        ظا                  ظو                  ظي 
                         ________________________________________________ 

 

 الم                                حفي                            ال بي           م لة 
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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هٌا نضع دائرة حول   حرؾ الظاء    _     *****  
 
 

ظ                         ت                        كظ            ط                          ظ 
 
 

  في الكممات األت ةى ا نضع دائرة حول حرف الظاء***** 

 
 

                         بي                         الم                       م لوم               حاف                 حفي  
 

 ***ى ا ن تب الكممات والحروف  بخ  جمي  -
 
 

                                        ظا                  ظو                  ظي 
                         ________________________________________________ 

 

 الم                                حفي                            ال بي           م لة 
 
 
 

 ______________________________________________________
 
 
 

توقيع ولي االمر  :   ___________________                           
                                                                                                                  

 
 

 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

وزارة التربية والتعليم العالي 
 

 مديرية التربية والعليم العالي /قباطية

 مدرسة  كور  بع ا ساسية

 

اسم الطالبة : ................................. 
 

الصف : غرفة مصادر  
  

المو و  : ورقة  م  ل ة  ربية  
 

 اليوم والتاري  : ال مي  
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1.4 
حصيؿ طمبة المجمكعة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لت

 التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم

58 

2.4 
داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف 

 القبمي كالبعدم لميارات القراءة كالكتابة كاإلمالء

59 

 61 قيمة مربع ايتا كحجـ ايأثر 3.4

 62 الحكـ عمى بطاقة المالحظة  4.4

5.4 
تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالحظة في التطبيقيف الم

 القبمي ككسط البرنامج
62 

6.4 
داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف 

 القبمي ككسط البرنامج لبطاقة المالحظة في القراءة
63 

7.4 
ف القبمي ككسط البرنامج الكسب المعدؿ لبطاقة المالحظة بيف التطبيقي

 لميارتي القراءة كالكتابة
64 

8.4 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبطاقة المالحظة في التطبيقيف 

 القبمي كالبعدم
65 

9.4 
داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف 

 لكتابةالقبمي كالبعدم لبطاقة المالحظة في القراءة كا
66 

1.5 
الكسب المعدؿ لبطاقة المالحظة بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لميارتي 

 القراءة كالكتابة
67 
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