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 ملخص البحح :

ليضبة المدعمة باألنشطة إستراتيجية تسمؽ ا استخداـالتعرؼ عمى أثر ىدؼ البحث إلى  
كتنمية ميارات عمى تحسيف األداء القرائي كفيـ المقركء  في تدريس المغة العربية ةاإلثرائي

 ة ، الحؿ اإلبداعي  لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائي
المجمكعة ي ذم كاعتمد عمى التصميـ التجريبم ، ربك الت البحث المنيج التجريبي كاستخدـ

ؽ تطبيؽ عف طري تـ ضبط عينة البحث ضبط عمميان ، ك  الكاحدة ذات القياسيف القبمي كالبعدل
تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة )ب( ، كمقياس صعكبات  اختبارك ر، الذكاء المصك  اختبار

مف التالميذ  اتمميذن  32بحيث تككنت عينة البحث مف تعمـ القراءة ، عمى مجتمع البحث ، 
مدرسة مدينة سيدل عبد الرحيـ االبتدائية،  مدرسةالمكىكبيف ذكل صعكبات تعمـ القراءة 

مدرسة المغات  ،مدرسة المعنا اإلبتدائية ية ػ مدرسة عمر أفندم اإلبتدائية، االبتدائ العماؿ
القرائي ،  األداءالبحث أدكات بطاقة مالحظة  كاستخدـ،  مساكف عثماف ةالتجريبية بمنطق

القياس عمى  أدكاتفيـ المقركء ، كمقياس الحؿ اإلبداعي لممشكالت ، كبعد تطبيؽ  كاختبار
 إحصائياالنتائج إلى كجكد فركؽ دالة  أشارتا، ك كبعدين  اقبمين  اتطبيقن  التجريبيةتالميذ المجمكعة 

، فيـ المقركء كاختبارالقرائي ،  األداءمتكسطات رتب درجات التالميذ عمى بطاقة مالحظة  في
تكظيؼ  أثركمقياس الحؿ اإلبداعي لممشكالت لصالح التطبيؽ البعدل ، بما يؤكد عمى 

في تدريس المغة العربية عمى تحسيف  ةليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائيإستراتيجية تسمؽ ا
لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف  ركء كتنمية ميارات الحؿ اإلبداعياألداء القرائي كفيـ المق

كالبحكث كقدـ البحث مجمكعة مف التكصيات ، ذكل صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية
 المقترحة في ضكء ما أسفرت عنو نتائج البحث .

فيـ المقركء -األداء القرائي-األنشطة اإلثرائية-الكممات المفتاحية : إستراتيجية تسمؽ اليضبة
 . ميذ المكىكبكف ذكك صعكبات التعمـالتال-الحؿ اإلبداعي لممشكالت
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Employing the hill climbing strategy supported by enrichment activities 

in teaching the Arabic language and its Impact on improving reading 

performance, reading comprehension and development of creative 

problem-solving skills for gifted students with learning difficulties in 

elementary stage. 

Summary of the research: 

 The aim of the research is to employ a strategy of climbing the plateau 

supported by enrichment activities in teaching the Arabic language and its 

impact on improving reading performance, reading comprehension and 

developing creative problem-solving skills for gifted students with learning 

difficulties in the elementary stage, and the research used the experimental 

educational approach, and it relied on the experimental design of one group;the 

same pre- and dimensional measurements.The research sample was controlled 

scientifically by applying the pictorial intelligence test, the Torrance test for 

creative thinking, picture (b), and the reading learning difficulties scale, to the 

research community, so the research sample consisted of 23 gifted students 

with difficulties Learning reading at Sidi Abdel Rahim Primary School, 

Madinet Alomal primary school,Omar Afandi primary school, Almeana 

primary school, and Masken Othman language school.The research used the 

tools of the reading scorecard, the reading comprehension test, and the creative 

problem solving scale, and after applying the measurement tools to the students 

of the experimental group in pre and post application, the results indicated the 

existence of statistically significant differences in the mean scores of the 

students' scores on Reading Scorecard, Reading Comprehension Test, and 

Creative Problem Solving Scale for the App After that; confirming the impact 

of employing the strategy of climbing the plateau supported by enrichment 

activities in teaching the Arabic language on improving reading performance, 

reading comprehension and developing creative problem-solving skills for 

gifted pupils with learning difficulties at the elementary level, and the research 

presented a set of recommendations and suggested research in light of the 

results of search . 

Key words: Hill Climb Strategy - Enrichment Activities - Reading 

Performance - Reading Comprehension - Creative Problem Solving - Gifted 

Students with Learning Difficulties. 
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 ح .مكدمة البح

لتككف أداة  ؛حيث كجدت المغةو، حياة اإلنساف مف أىـ مقكمات حيات فيتعد المغة   
يدؼ تدريس المغة يلذا . عميمة التفاىـ مع غيره كالتعبير عف أحاسيسو كمشاعره فياإلنساف 
تمكيف التالميذ مف الميارات األساسية لمغة مف قراءة ككتابة كتحدث ، كتعد إلى العربية 

 كاكتساب، فيي كسيمة التعمـ  االبتدائيمرحمة التعميـ  فيالقراءة أحد أىـ ميارات المغة 
 كاتخاذالمعمكمات كزيادة الخبرات كتيذيب األذكاؽ ، كتنمية القدرة عمى النقد كحؿ المشكالت 

، لذلؾ تعد ميارة القراءة مف  مختمؼ المكاد الدراسية فييا مرتكز التحصيؿ القرارات ، كما أن
ربية في مرحمة حيث حسف أدائيا كفيـ معاني نصكصيا مف أىـ أىداؼ تدريس المغة الع

 .التعميـ االبتدائي
القرائي بميارات فؾ  رمكز المغة المكتكبة ، كيقصد بيا عممية تحكيؿ  األداءكيتعمؽ   

الكممة المكتكبة إلى كممة منطكقة ، كيتـ ذلؾ مف خالؿ تعمـ األنماط الصكتية ، كنماذج 
، كبمجرد أف تتحقؽ لدل التالميذ (  072، 3232)محمكد ، تأليؼ األصكات داخؿ الكممات 

إلى التركيز عمى ة إلى أصكات فإنيـ يتحكلكف تمقائيان القدرة عمى تحكيؿ الرمكز المكتكب
كفيـ المقركء ىك عممية عقيمة كمعرفية متكاممة تصؿ بالقارئ إلى ميارات فيـ المقركء ، 

المعاني التي يحتكييا النص مع االعتماد عمى خبراتو السابقة ، التي يقـك فييا بالربط بيف 
سير كالتحميؿ كالنقد كالتقكيـ ، فينتقؿ بذلؾ مف الكممات كالجمؿ ثـ الفقرات ثـ يقـك بالتف

مستكل الفيـ الحرفي  لمكممات كالجمؿ إلى مستكل الفيـ اإلبداعي لمحتكل النص  ) حكاس 
 ،3232  ،609 . ) 

كفيـ  القرائي األداءنو ال يمكف الفصؿ بيف ( إلى أ 3206كلقد أشارت دراسة رزؽ )  
مسمياتيا كترجمة الرمكز الكتابية إلى  المفظي األداء فيالقارئ  أجادميما  أنوالمقركء ، حيث 

، كما أشارت دراسة  معافكيفيـ ما يتضمنو النص مف  يريدهغير قارئ إذا لـ يفيـ ما  كفي ،
أف تنمية ميارة األداء القرائي ما ىي إال كسيمة لتنمية (  3206) البقعاكم ، ك النصار

التالميذ عمى فيـ ما يقرؤكنو يعد ىك المستيدؼ ميارات فيـ المقركء ، حيث أف تنمية قدرة 
الرئيسي مف عممية تدريس القراءة في جميع المراحؿ التعميمية ، كما أشارت دراسة 

Gilakjani (3232  أف اليدؼ الرئيسي مف تنمية ميارات القراءة لدل التالميذ )تنمية  ىي
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المعنى ، كال يتـ ذلؾ دكف  جاستنتاالتفاعؿ الدينامكي بيف القارئ كالنص ، كذلؾ مف خالؿ 
 كفيـ المقركء .  األداء القرائيتنمية 

ا بيف تالميذ ا كشيكعن كتعد صعكبات القراءة مف أكثر صعكبات التعمـ األكاديمية انتشارن   
المرحمة االبتدائية ، كأبعدىا أثران عمى األداء األكاديمي لمتالميذ ، إذ ينعكس عجز التالميذ عف 

كفيـ مضمكنيا عمى عدـ قدرتو عمى إنتاج المغة تحدثان ككتابة ، كمف ثـ فؾ رمكز المغة 
ئة المكىكبيف ذكل ( ، كتعد ف2،  3222ح المعرفة كالتعمـ  ) المبكدم ، يتنغمؽ أمامو مفات
تجمع متناقضيف ىما  التيحدم فئات التالميذ في المرحمة االبتدائية صعكبات التعمـ إ

 كاحد .  آف فيصعكبات القراءة كالمكىبة 
صعكبات تعمـ القراءة  التالميذ المكىكبيف ذكل ( إلي أف3232كأشارت دراسة زايد )  

  فياألداء القرائي ك فيـ المقركء ، حيث أنيـ يعانكف مف صعكبات  فييعانكف مف صعكبات 
ربط المعني بالكممة  فيتحكيؿ الكممة المكتكبة إلى كممة منطكقة ، كما أنيـ  يجدكف صعكبة 

، كفى التعرؼ عمى تفاصيؿ معينة كقرأتيا ، كالخركج باستنتاجات مف النص كالتكصؿ إلى 
 لدييـ الميارات المعرفية فيالغالب إلى القصكر  فييرجع  الذمالنتائج ، كالتخميف كىك األمر 

عمـ صعكبات ت ( أف التالميذ المكىكبيف ذكل 3200) Douglassكما أشارت دراسة ،  
حيث أنيـ كميكليـ ،  اىتماماتيـاألكاديمية بطرؽ تراعي  المكادحاجة إلى تقديـ  فيالقراءة 

يعانكف مف صعكبات في األداء القرائي كفيـ المقركء بما يسبب ليـ مشكالت في التحصيؿ 
أنفسيـ كفى قدرتيـ عمى التعمـ كاإلنجاز  فييحتاجكف إلى منحيـ الثقة  كاالستذكار ، لذلؾ ىـ

تساعدىـ عمى التغمب عمى  التي، كما أنيـ بحاجة إلى تنمية بعض الميارات الضركرية 
 ميارة الحؿ اإلبداعي لممشكالت. تكاجييـ مثؿ التيالصعكبات التعميمية 

تساعد ميارة الحؿ اإلبداعي لممشكالت التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات تعمـ ك   
نو ميارة الحؿ ، حيث إؿ الكثير مف المشكالت التعميمية التي تكاجييـ لقراءة عمى حا

ميارات التفكير اإلبداعي عممية تفكير مركبة تتضمف استخداـ  ىياإلبداعي لممشكالت 
 أفضؿكالتفكير الناقد كفؽ خطكات منطقية متعاقبة كمنيجية محددة ، بيدؼ التكصؿ إلى 

أشارت دراسة العصيمي ، ك القحطانى ك ( ،  2،  3200محمد ،  الحمكؿ كالخركج مف مأزؽ )
( أف تعميـ المغة العربية يجب أف ييدؼ إلى تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت  3232)

أف تنمية Glažar (3202  )جمف خالؿ تنمية القدرة عمى إصدار األحكاـ الناتجة عف جمع 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                   ...   إستراتيجية تسلق الهضبة المدعمة استخدام

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 210 - 

يساعد التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ عمى حؿ ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت 
تكاجيو أثناء عممية التعمـ كمف أىـ ىذه المشكالت   التيالكثير مف المشكالت التعميمية 

 بعدـ قدرتيـ عمى فيـ النص المقركء .  ةالتغمب عمى المشكالت المتعمق
حؿ اإلبداعي لممشكالت األداء القرائي كفيـ المقركء كتنمية ميارة ال تحسيفكيحتاج   

لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ إلى تكظيؼ إستراتيجيات تدريسية تيتـ بمراعاة 
أنفسيـ كفى قدرتيـ عمى التعمـ  فيالفركؽ الفردية ، كتساعد عمى منح التالميذ الثقة 

عمى  االعتمادكاإلنجاز كالمتابعة الحثيثة لمتكميفات كالكاجبات التي تسند إلييـ كعدـ 
تكاجييـ ) محمكد  التياإلستراتيجيات التقميدية في التقييـ ، كصكالن إلى عالج صعكبات التعمـ 

 التيمف أىـ اإلستراتيجيات التدريسية ليضبة تسمؽ ا تعد إستراتيجيةك (،  073،  3232، 
،  االجتماعية كمطمقاتياترجمة لبعض أفكار النظرية البنائية  تحقؽ ىذه األىداؼ ، حيث أنيا

 أنيابالطرؽ العادية ، كما  لمكصكؿ إلى ىدؼ يصعب الكصكؿ إليو تعطى التالميذ فرصة كىي
تساعد عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدل التالميذ ، كتساعدىـ عمى ربط خبراتيـ السابقة 

مكانياتيـ ،  فيتساعد عمى زيادة ثقة التالميذ  أنياخبرات جديدة ، كما  الكتساب قدراتيـ كا 
أذىاف التالميذ )  فيليا مدلكؿ  كمعافترجمة النصكص المكتكبة إلى أفكار تساعدىـ عمى ك 

 ( . 242،  3232أحمد ، 
إستراتيجية  أثناء تدريس مادة المغة العربية بإستخداـكتعد إضافة األنشطة اإلثرائية   

مرحمة التعميـ  فىتسمؽ اليضبة ذات أىمية خاصة لمتالميذ المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ 
التالميذ تعديؿ في المقرر المعتاد لجعمو مناسبنا لقدرات تساعد عمى نيا ، حيث إاالبتدائي

، كذلؾ بتضمينو خبرات بيف التالميذ، كمراعاة الفركؽ الفردية المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ 
، عمؽ التفكيرتعميمية غير مكجكدة في المقرر المعتاد بيدؼ زيادة خبرات التعمـ كاتساعيا ك 

تساعد عمى تنمية قدرة التالميذ عمى التفاعؿ مع المفاىيـ أك المعرفة داخؿ كما أنيا 
تاحة الفرصة لال  المقركءة أك المسمكعة النصكص عمى اإلستقصاء قدرة الكتشاؼ، كتنمية ، كا 

ككؿ ىذه ميارات ميمة كضركرية لتحقيؽ أىداؼ تدريس المغة العربية فى المكجو ذاتيان، 
 ( Chui,2019,103) مة التعميـ االبتدائيمرح

مف سبع خطكات  ةليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائيتسمؽ ا كتتككف إستراتيجية  
تمييا ، كىذه  التيمتتابعة كمتكاممة فيما بينيا ، إذ تؤدم كؿ منيا كظيفة معينة تميد لمخطكة 
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التمييد ، عرض المشكمة ، التأمؿ ، التشخيص ، صياغة الحمكؿ ، معالجة  ىيالخطكات 
( إلى أىمية  3200) عمي( ، كأشارت دراسة  03،  3207الحمكؿ ، التطبيؽ ) الصكالحي ، 

تدريس مادة المغة العربية كتنمية  في ةليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائيا إستراتيجية تسمؽ
 .مية ميارات التفكير الناقدتساعد عمى تن نياإحيث  ، ميارات القراءة لدل التالميذ

يف التالميذ المكىكب ةليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائيتسمؽ ا إستراتيجيةكتساعد   
كذلؾ االضطراب كاإلحباط أثناء القراءة؛ القمؽ ك خفض مستكل ذكل صعكبات تعمـ القراءة عمى 

، كما أنيا مييد كالتأمؿ كصكالن إلى التطبيؽيعتمد في البداية عمى الت اعممين  ان ألنيا تتبع أسمكب
قراءتيا ،  بما يساعد عمى  فيتساعد التالميذ عمى فؾ الرمكز كالتمفظ بالكممات كالطالقة 

ا تساعد التالميذ عمى أتباع أسمكب عممي في لدل التالميذ ، كما أني ميارات القراءةتحسيف 
حؿ المشكالت التي تكاجييـ ، كما أنيا تزيد مف حماس التالميذ نحك المشاركة في عممية 

إستراتيجية تسمؽ  استخداـ كيفيةمحالة لمتعرؼ عمى  فيىذا البحث  يأتيالتعمـ ، كمف ىنا 
تحسيف األداء  كأثرىا عمىبية اليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائيو في تدريس المغة العر 

القرائي كفيـ المقركء كتنمية ميارات الحؿ اإلبداعي  لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف ذكل 
 .صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية

 البحح.مشكلة 

نيـ يجمعكف حيث إ االىتماـصعكبات التعمـ مف عدـ ك ف ذك يعانى التالميذ المكىكبك  
متمككف مكاىب كقدرات غير عادية ، كفى الكقت نفسو ـ ينيإبيف خصائص متناقضة ، حيث 

) الياجرم ،  صعبنا اأمرن يعانكف مف صعكبات تعمـ أكاديمية مما يجعؿ مف عممية تحديدىـ 
لدييـ قدرات فكرية التالميذ المكىكبكف ذكك صعكبات التعمـ  إف  حيث( ،  07،  3202

 فيقادركف عمى اإلبداع كاألداء المتميز ، كلكف لدييـ صعكبات تعمـ  بما يجعميـعالية ، 
أك التعبير الكتابي ، مما يؤثر عمى تحصمييـ األكاديمي ، أم أف ىناؾ  التيجىالقراءة أك 

 Agarwalاستنادا إلى قدرتيـ الفكرية العامة )منيـ المتكقع الحقيقي ك تباينان كبيران بيف أدائيـ 
and Singh,2011,1صعكبات التعمـ يحتاجكف إلى  (  ، كما أف التالميذ المكىكبيف ذكل

إستراتيجيات ككسائؿ كأنشطة تعميمية خاصة في تدريس مادة المغة العربية ، بحيث تساعد 
يعانكف منيا ، كمساعدتيـ عمى  التيىذه اإلستراتيجيات عمى  كشؼ الصعكبات األكاديمية 
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 التيإبراز مكاىبيـ ، كفى نفس الكقت تساعدىـ عمى التغمب عمى الصعكبات األكاديمية 
 ( .02، 3202يعانكف منيا ) المشايخ ،

إلى أىمية معالجة صعكبات تعمـ القراءة  لمتالميذ  ( 3203القمش ) كأشار  
بات التعمـ صعك  تأثيرف إمرحمة التعميـ االبتدائي ، حيث  فيالمكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ  

مما يؤدم إلى رفض اآلخريف ليـ كنعتيـ بصفات اد مع مركر الزمف دتكاجو التالميذ تز  التي
يشعرىـ بأنيـ أقؿ ، مما يؤثر عمى حماسيـ ك  تجاىيـسمبية يصاحبيا تدنى تكقعات المعمميف 

عمي ىذه السيطرة ك  عدـ القدرة إلى يؤدمالصؼ ، مما  فيمف أقرانيـ  قدرة كأقؿ جدارة
بأىمية تشخيص  Mann (3209 )دراسة  أكصتكما  مراحؿ التعميـ التالية ، فيالصعكبات 

، كضركرة مراعاة  االبتدائيمرحمة التعميـ  فيصعكبات تعمـ القراءة لمتالميذ المكىكبيف 
التالميذ ، كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ لدييـ ، كبناء المعالجة التدريسية ليؤالء  اىتمامات

مكانياتيـ التال حيرم ، كما أشارت نتائج دراسة الب ميذ بما يتناسب مع خصائصيـ كقدراتيـ كا 
نيـ ال ـ يعانكف مف  إىماؿ شديد، حيث إصعكبات التعم لف ذك ( أف التالميذ المكىكبي3229)

تقدـ إلييـ أية خدمات خاصة تمبي احتياجاتيـ التعميمية ، حيث تعكؼ المدرسة في الغالب 
 . عمى تقديـ الخدمات التعميمية إما لمتالميذ المكىكبيف أك التالميذ ذكم صعكبات التعمـ 

صعكبات  التالميذ المكىكبيف ذكل( إلى أف  3232دراسة محمكد )نتائج أشارت ك   
، كيظير ذلؾ مف خالؿ كفيـ المقركء  القرائياألداء  فيتعمـ القراءة يعانكف مف صعكبات 

حذؼ بعض الكممات في الجممة المقركءة أك جزء مف الكممة المقركءة ، أك إضافة بعض 
بداؿ بعض الكممات المقركءة في الجممة بكممات  المقاطع أك األحرؼ إلى الكممة المقركءة ، كا 

كتكرار قراءة بعض الكممات أك الجمؿ دكف مبرر ، كقمب كتبديؿ األحرؼ كقراءة الكممة  أخرم ،
يز بيف مدلكؿ الكممات المتشابية ، كصعكبة فيـ مدلكؿ يبطريقة عكسية ، كصعكبة التم

أف مف إلي ( 3229الجممة أك ما تيدؼ إليو العبارة مف معنى ، كما أشارت دراسة عطية )
مـ لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ فيـ النصكص المقركءة ، أىـ مظاىر صعكبات التع

كقصكر فيـ المراد مف الكممة المقركءة ، كضعؼ استنتاج معاني الكممات مف السياؽ ، 
 مفيكمة .  ى القدرة عمى تككيف جمؿ ذات معافكتدن

ميذ بتحسيف فيـ المقركء لمتال االىتماـ( بضركرة 3202كلقد أكصت دراسة خميفة )  
المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ، كذلؾ مف خالؿ استخداـ إستراتيجيات تدريسية تساعد عمى 
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 التيأنفسيـ ، كتساعدىـ عمى التغمب عمى المشكالت األكاديمية  فيزيادة ثقة التالميذ 
بتنمية ميارات القراءة  االىتماـ( بضركرة  3203) Willsأكصت دراسة يعانكف منيا ، كما 

 القرائيىذه الميارات ىي ميارة األداء  أىـلدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ، كأف 
ىذه الميارات يؤدم إلى ضعؼ التحصيؿ لدل  فيضعؼ التالميذ  فإحيث  ،كفيـ المقركء 

  Henk and Melnick، كما أكصت دراسة  األخرلالمكاد الدراسية  باقي فيالتالميذ 
( بضركرة الكشؼ المبكر عف التالميذ المكىكبيف الذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ  3202)

ىذه  أىـبتنمية ميارات القراءة لدل ىؤالء التالميذ ، كمف  االىتماـالقراءة ، كضركرة 
بتقديـ  االىتماـالدراسة بضركرة  أكصتكفيـ المقركء ، كما  القرائيالميارات تحسيف األداء 

 خاصة بفئة المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ .  تعميمةبرامج 
بمحافظة قنا بحكـ  االبتدائيدارس التعميـ و بعض مزيارات ناءث أثالباح الحظ كلقد  

بفئة التالميذ المكىكبيف  اىتماـال يكجد أنو عمى طالب التربية العممية ،  إشرافوو أثناء ممع
خدمات تربكية خاصة بفئة  أك، كيظير ذلؾ مف خالؿ عدـ كجكد برامج  ذكل صعكبات التعمـ

التالميذ المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ ، فتقتصر الخدمات التربكية المقدمة لتالميذ التربية 
كال يكجد  ف ،كبات التعمـ أك التالميذ المكىكبيالخاصة، عمى خدمات تربكية لمتالميذ ذكل صع

كما الحظ  ذكل صعكبات التعمـ داخؿ فئات التربية الخاصة بإدارة قنا،ف تصنيؼ لفئة المكىكبي
كمف ،  القراءة فينيـ يعانكف مف صعكبات ، لكالمكىكبيفالباحث أف ىناؾ الكثير مف التالميذ 

، أك  ؼ المتشابية رسمنا كالمختمفة لفظناالتمييز بيف األحر ىـ مظاىر ىذه الصعكبات، صعكبة أ
عانكف مف بطئ مبالغ فيو في القراءة ، أك القراءة ا ، كما يكالمختمفة رسمن  ية لفظناالمتشاب

األفكار  عاني الكممات مف السياؽ ، أك استنتاجاستنتاج معدـ القدرة عمي ك المتقطعة ، 
 ة لمنص المقركء . الرئيس

 مف ثالثة كأربعيفلعدد  المقابالت الشخصية المنتظمةمجمكعة مف كمف خالؿ إجراء   
مجمكعة  تكجيو، تـ خالليا  معممي المغة العربية بمدارس التعميـ االبتدائي بإدارة قنا التعميمية

مف  الباحث استنتج مف األسئمة عمى كؿ معمـ، كيطمب مف المعمـ اإلجابة عمى ىذه األسئمة،
بفئة  كافية معظـ المعمميف ليس لدييـ معرفةأف  ،خالؿ إجابات المعمميف عمى أسئمة المقابمة

ميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ مف حيث السمات المميزة ليذه الفئة كأىـ التال
 أف معظـ، كما تستخدـ معيـ التيالتدريسية المناسبة ليـ كالبرامج العالجية  االستراتيجيات
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تحتاج إلى  التيمنصكص القراءة الجيرية ل في اصكتن  األعمىالمعمميف يعتمدكف عمى التمميذ 
الباحث  استنتجكما  ، تالميذ الفصؿ لباقيالقرائي  األداءما يؤدم إلى ضعؼ ميارات ب قراءة

ميارة الحؿ اإلبداعي  لدل التالميذ مثؿ ةعدـ اىتماـ المعمميف بتنمية ميارات ضركرية كميم
ة مادة المغة العربي تدريس عتبركف تنمية مثؿ ىذه الميارات ليست ضمف أىداؼلممشكالت كي

. 
معايير  -المؤتمر العممي العربي العاشر لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيفقد أكصى ك   

المجمس العربي "  إلصالح التربكم كرعاية المكىكبيف كالمتفكقيفابعنكاف "  كمؤشرات التميز
( بضركرة الكشؼ عف فئة التالميذ المكىكبيف ذكل 3202) األردف ، لممكىكبيف كالمتفكقيف
ة التعميـ االبتدائي ، كضركرة االىتماـ بتنمية ميارات األداء مرحم فيصعكبات تعمـ القراءة 

القرائي كفيـ المقركء لدييـ ، كذلؾ مف خالؿ استخداـ إستراتيجيات تدريسية تساعدىـ عمى 
ىتماـ بتنمية بعض التغمب عمى الصعكبات األكاديمية التي يعانكف منيا ، كما يجب اال

مكانياتيـ ، مثؿ ميارة الحؿ اإلبداعي  ساعدىـ عمى زيادة ثقتيـالميارات التي ت في قدراتيـ كا 
 لممشكالت  ، كميارة االستنتاج كاالستنباط . 

عالقة ( إلى كجكد  3206ندكر ، كأبك قكرة  )، الغالنجار دراسة نتائج  كلقد أشارت  
بيف تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت كالتمكف مف ميارات الفيـ القرائي لدل تالميذ 

أكصت الدراسة بضركرة اىتماـ مادة المغة العربية بتنمية ميارات الحؿ ك المرحمة االبتدائية ، 
 3232نتائج دراسة العصيمى ، ك القحطانى ) أشارت، كما  لدل التالميذ اإلبداعي لممشكالت

تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت ، كالعالقة بيف  في( إلى دكر مادة المغة العربية  
الحؿ اإلبداعي لممشكالت كتنمية ميارات المغة العربية مثؿ ميارات  فيتنمية ميارات التالميذ 
داعي ميارة الحؿ اإلب أىميةالدراسة إلى أنو رغـ  أشارت، كما  الشفكمالفيـ القرائي كالتعبير 

ىذه الميارة ال تندرج ضمف  مف ميارات المغة العربية إال أفتمكيف التالميذ  فيلممشكالت 
 . معظـ المراحؿ الدراسية  فيمادة المغة العربية  أىداؼ

Rafaman , Stanford . Yornall and Cook(3202  )كأكصت دراسة   
ميارات  تدريس في اإلثرائيةإستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة ستخداـ بأىمية ا
عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات  نياإصعكبات التعمـ ، حيث  ملمتالميذ المكىكبيف ذك  القراءة

التدريسية القائمة عمى المنحى البنائي ، تساعد عمى تنمية ميارات االستدالؿ كاالستنباط لدل 
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كما أكصت دراسة  ، لدل التالميذرات التفكير العميا تساعد عمى تنمية ميا أنياالتالميذ ، كما 
Lerman(3232  بأىمية )تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية إستراتيجية استخداـ 

 لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ  .  القرائيتحسيف األداء  في
كفيـ  القرائياألداء ميارات  فيضعؼ "  فيكمف ىنا يمكف تحديد مشكمة البحث 

 الحؿ اإلبداعي لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ " كالمقركء 
 أسئلة البحح . 

  في تدريس المغة  تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية أثرما
 لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ؟  تحسيف األداء القرائيعمى العربية 

  في تدريس المغة  تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية أثرما
 فيـ المقركء لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ؟ تحسيف عمى العربية 

  في تدريس المغة  تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية أثرما
حؿ اإلبداعي لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف ذكل ة ميارات اليعمى تنمالعربية 

 صعكبات التعمـ ؟ 
 : ييدؼ البحث إلى :ػ   أهداف البحح

  في  تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية أثرالتعرؼ عمى
لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات  تحسيف األداء القرائيعمى تدريس المغة العربية 

 التعمـ .
  في  تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية أثرالتعرؼ عمي

فيـ المقركء لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات تحسيف عمى تدريس المغة العربية 
 التعمـ ؟ 

  في  تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية تكظيؼ إستراتيجية أثرالتعرؼ عمى
ة ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت لدل التالميذ يعمى تنمتدريس المغة العربية 

 المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ . 
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  ي :ػ تقديـ اآلت فيأنو قد يساعد  في: تبرز أىمية البحث  أهمًة البحح
 الكثير مف الصعكبات األكاديمية لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ المتعمقة  تذليؿ

القرائي ، كذلؾ عف طريؽ تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة  باألداء
قدراتيـ  فيبما يساعد عمى زيادة ثقة التالميذ ،  في تدريس المغة العربية  اإلثرائية

مكانياتيـ .   كا 
  مكانيات التالميذ المكىكبيف ذكل يقدـ البحث إستراتيجية تدريسية مناسبة لقدرات كا 

اليضبة المدعكمة باألنشطة تساعد معممي المغة  إستراتيجية تسمؽصعكبات التعمـ كىى 
 . التعمـ الحديثةالعربية عمى تدريس مادة المغة العربية كتحقيؽ أىدافيا كفؽ نظـ 

 األكاديمية لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ المتعمقة الكثير مف الصعكبات  تذليؿ
، كذلؾ عف طريؽ تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة  بفيـ المقركء 

 فيبما يساعد عمى تنمية التحصيؿ لدل التالميذ ،  في تدريس المغة العربية  اإلثرائية
 األخرلمادة المغة العربية كالمكاد الدراسية 

  يحاكؿ البحث تنمية ميارة ميمة كضركرية لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ
ىذه  استخداـكىى ميارة الحؿ اإلبداعي لممشكالت ، كمحاكلة مساعدة التالميذ عمى 

 .  القرائيمادة المغة العربية مثؿ ميارة الفيـ  في أخرمميارات  اكتساب فيالميارة 
  إلى  االبتدائيمرحمة التعميـ  فيعمى العممية التعميمية لمتالميذ يمفت البحث نظر القائميف

بتقديـ إستراتيجيات تدريسية مناسبة لفئة التالميذ المكىكبيف ذكل  االىتماـأىمية 
 يعانى منيا تالميذ ىذه الفئة .  التيصعكبات التعمـ ، كضركرة حؿ الصعكبات األكاديمية 

 مف فئة ميمة مف فئاتو كىى فئة التالميذ  االستفادة عمي معتجيساعد البحث الم
 التيالمكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ مف خالؿ التشخيص المبكر لمصعكبات األكاديمية 

تعانى منيا ىذه الفئة كمحاكلة تقديـ حمكؿ مبكرة ليذه الصعكبات ، بما يساعد المجتمع 
 مكىبة ىؤالء التالميذ في المستقبؿ . مف  االستفادةعمى 

 ة ضمف أىداؼ مادة المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي مميم بحث ميارةيناقش ال
رغـ أىميتيا كىي ميارة الحؿ اإلبداعي لممشكالت ، كمحاكلة تكظيؼ ىذه الميارة في 
إكساب التالميذ ميارات أخرم مثؿ ميارة االستنتاج كاالستنباط ، بما يساعد عمى تنمية 

 ميارات التفكير العميا لدل التالميذ . 
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 ات البحح. حمدد

 .  3230-3232محددات زمنية : الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
 .   االبتدائيصعكبات التعمـ بالصؼ السادس  : التالميذ  المكىكبكف ذككالمحددات بشرية

ػ مدرسة مدينة العماؿ االبتدائية ػ  سيدل عبد الرحيـ االبتدائية  مدرسة المحددات المكانية:
 ةمدرسة عمر أفندم اإلبتدائية ػ مدرسة المعنا اإلبتدائية ػ مدرسة المغات التجريبية بمنطق

 .  التابعة إلدارة قنا التعميمية بمحافظة قنا مساكف عثماف، 
كؿ " كتاب المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي الفصؿ الدراسي األ مكضكعية: الالمحددات 

الدراسة عمى ميارات  فيداء القرائي ميارات األ كاقتصرت،  كحدة الثانية " " نكادر كطرائؼ "ال
قراءة الجمؿ تامة ال كممات متقطعة ، ميارة إخراج الحركؼ مف مخارجيا ، ميارة التعبير عف 

ميارات فيـ  اقتصرتكتكضيحو دكف تكميؼ ، ميارة مراعاة مكاضع الكقؼ ، كما  المعني
ستنتاجي ، مستكل الفيـ ، مستكل الفيـ اال مستكل الفيـ الحرفي المباشرالمقركء عمى 

ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت عمى ميارة  كاقتصرتالناقد ، مستكل الفيـ اإلبداعي ، 
صحتيا ، ميارة تحديد  كاختبارتحديد المشكمة ، ميارة جمع البيانات ، ميارة فرض الحمكؿ 

 الخبرة . كاكتساب الحؿ
 منهر البحح. 

كذلؾ  Educational Experimentيستخدـ البحث المنيج التجريبي التربكم
تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة فاعمية المتغير المستقؿ )لمتعرؼ عمى 

( لممشكالت الحؿ اإلبداعي،  فيـ المقركء،  األداء القرائي ( عمى المتغيرات التابعة )اإلثرائية
 . االبتدائيةبالمرحمة   المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـلدم التالميذ 

 التصمًم التذسييب للبحح . 

استخدـ البحث التصميـ التجريبي المجمكعة الكاحدة ذات القياسيف القبمي كالبعدل ، 
 كيمكف تمخيص التصميـ التجريبي لمبحث في الجدكؿ التالي :ػ 
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 ( 1جذول )

 انتجشَبٍ نهبحثانتصًُى 

 انمُاس انبؼذٌ  انًؼانجت انتجشَبُت  انمُاس انمبهٍ  انًجًىػت 

انتجشَبُت انًجًىػت 

تهًًُزا يٍ انتاليُز  23

انًىهىبٍُ روي 

صؼىباث انتؼهى 

 بانصف انضادس 

بطالت يالحظت األداء  .1

 انمشائً

 فهى انًمشوء اختباس .2

يمُاس انحم اإلبذاػٍ  .3

 نهًشكالث 

 تىظُف إصتشاتُجُت

تضهك انهضبت 

انًذػىيت باألَشطت 

تذسَش  فٍ اإلثشائُت

 انهغت انؼشبُت

بطالت يالحظت األداء  .1

 انمشائٍ

 فهى انًمشوء اختباس .2

يمُاس انحم اإلبذاػٍ  .3

 نهًشكالث

 فسوض البحح .
  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة البحث في

 مالحظة األداء القرائي لصالح القياس البعدل استمارةالقياسيف القبمي كالبعدل عمى 
  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة البحث في

 .  التطبيؽ البعدماختبار فيـ المقركء لصالح القياسيف القبمي كالبعدل عمى 
 ث في تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة البح

 .  التطبيؽ البعدممقياس الحؿ اإلبداعي لممشكالت لصالح  القياسيف القبمي كالبعدل عمى
 مصطلحات البحح . 

 Plateau climbingإستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية
strategy supported by enrichment activities  ( 247، 3232: عرفيا أحمد )

بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات التدريسية القائمة عمى المنحى البنائي ، تدعـ بمجمكعة مف 
األلغاز كاأللعاب كالمشكالت العممية ، كتككف متعمقة بمحتكل الدرس كتعمؿ عمى تعميؽ 

مف سبع خطكات  المعنى كتتيح فرصة لمتالميذ لممارسة األنشطة التي تثير تفكيرىـ ، كتتككف
متكاممة فيما بينيا كىى : التمييد ، كعرض المشكمة ، كالتأمؿ ، كالتشخيص ، كصياغة 

:  بأنيا  Chui  (2012  ،101  )الحمكؿ ، كمعالجة الحمكؿ ، كالتقكيـ  ، كما عرفيا
إستراتيجية لحؿ المشكالت المستندة إلى مسممة ، أم أنيا خطكة في االتجاه الصحيح في 

ـ بيا التمميذ ستقكده لمحؿ الذم يكصمو لميدؼ النيائي ، كتزيد قربان منو كما يحدث الحؿ يقك 
 عند تسمؽ درجات السمـ .
إجرائيان بأنيا سمسمة مف اإلجراءات التدريسية المتتابعة القائمة عمى كيعرفيا الباحث 

 فيت التعمـ المنحنى التعميمي البنائي ، تيدؼ إلى زيادة ثقة التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبا
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مكانياتيـ كتثير  كتنمي ميارات التفكير لدييـ ، كتتككف مف سبع خطكات  انتباىيـقدراتيـ كا 
صحة  اختبار: التمييد ، عرض المشكمة ، التأمؿ ، التشخيص ، صياغة الحمكؿ ،  ىي

 الحمكؿ ، التطبيؽ .
( بأنيا  070، 3232: عرفيا محمكد ) Reading performanceاألداء القرائي 

نص قرائي إلى أصكات منطكقة ، كالتمفظ بيا عمى مستكل  فيترجمة التمميذ الرمكز المكتكبة 
خراج األصكات تيا ، مراعيان ما يتطمبو ذلؾ مف إقراء فيالكممات كالجمؿ كالعبارات ، كالطالقة 

لنطؽ ، كنطؽ الحرؼ المشدد ا فيمف مخارجيا الصحيحة ، كالتميز بيف أنكاع التنكيف 
عمى مدل  االستدالؿ( بأنيا كسيمة  63،  3222، كما عرفيا المبكدل ) بأشكالو المختمفة 

تمكف التمميذ أك عدـ تمكنو مف ميارات القراءة ، كذلؾ مف خالؿ الممارسة الفعمية لميارات 
 . مكاقؼ قرائية مختمفة فيالقراءة 

بأنيا : مدل قدرة التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ  كيعرفيا الباحث إجرائينا
عمى ترجمة النصكص المكتكبة إلى أصكات منطكقة ، مراعيان بذلؾ إخراج األصكات مف 
مخارجيا الصحيحة ، كالتميز بيف أنكاع التنكيف ، كنطؽ حركات اإلعراب بصكرة صحيحة ، 

منيا ، كنطؽ الحركؼ كالكممات دكف كنطؽ الحركات القصيرة كالطكيمة بما يناسب زمف كؿ 
 حذؼ أك إضافة أك إبداؿ أك تكرار .  

: عرفو الشديفات ، ك أبك النادم )  Readable understandingفيـ المقركء 
دراؾ الركابط  في( بأنو القدرة عمى فيـ األفكار الكاردة 230، 3207 النص المقركء ، كا 

 Meissner andفرعية إلدراؾ اليدؼ مف المقركء ،  كما عرفو  أفكاربينيما كتحميميا إلى 

Yun(3200  ،297 أ ) نو عممية تككيف المعنى المقصكد قبؿ كأثناء كبعد القراءة ، مف
ذاكرة  فييستعرضيا المؤلؼ كالخمفية المعرفية السابقة  التيخالؿ المزج بيف المعمكمات 

 القارئ. 
ية يقـك فييا تمميذ الصؼ السادس االبتدائي : بأنو عمم كيعرفو الباحث إجرائينا

باستخالص المعنى مف النص المكتكب ، كىك الغاية مف القراءة ، كيحدث ذلؾ مف خالؿ 
الحركؼ ، كىك يبدأ بعممية فؾ رمكز  المقركء يحدث بيف التمميذ كالنص الذمالتفاعؿ 

بخمفيتو المعرفية  االمكتكبة حتى يصؿ إلى التفاعؿ الكامؿ مع النص مستعين كالجمؿ الكمماتك 
 كربطيا بالنص المقركء ، لمكصكؿ إلى عممية تككيف المعنى . 
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، 3200: عرفيا محمد ) Creative problem solverالحؿ اإلبداعي لممشكالت 
،لتكليد أفكار كحمكؿ  ليا كالتصدم( بأنيا عممية ذىنية تتطمب مف التمميذ فيـ المشكالت 02

 Lee(3206كالمالئمة حكؿ المشكمة ، كيعرفيا  بالجدةمتنكعة كمتعددة كغير تقميدية تتصؼ 
( بأنيا القدرة عمى حؿ المشكالت بطريقة إبداعية يعزز السمكؾ التكيفي لمتمميذ مع  424، 

كالصراع  افيالثقمكاجية الغزك  فيتساىـ  أنياالبيئات التعميمية الجديدة كالصعبة ، كما 
 الحضارم . 

ا بأنيا: قدرة تمميذ الصؼ السادس االبتدائي عمى استشفاؼ إجرائين كيعرفيا الباحث 
كالبدء في التفكير  اإلبداعي،ثـ اتخاذ القرار  المقركء،عمييا النص  نطكميالتي المشكالت 

  بدقة.كاختيار أفضؿ البدائؿ كتطكيرىا  كالتكقعات،كاستشراؼ النتائج  كالتأمؿ،
 Gifted students with learningالتالميذ المكىكبكف ذكك صعكبات التعمـ 

difficulties  كيعرفيـ الباحث إجرائينا بأنيـ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي الذيف :
يظيركف قدرات عقمية فائقة تؤىميـ لألداء المتميز ، كتككف لدييـ مكىبة بارزة في مجاؿ 

متعددة لممكىبة ، كلكنيـ في نفس الكقت يعانكف مف صعكبات كاحد أك أكثر مف المجاالت ال
 في القراءة . 

 اإلطاز املفاهًمٌ والدزاسات السابكة . 

 األداء الكسائٌ للتالمًر املىهىبني ذوى صعىبات التعلم . 
التمميذ الذم يتميز بارتفاع قدرتو العقمية ، مع  ىكصعكبات التعمـ  التمميذ المكىكب ذك

ال يرجع ى القراءة كفيـ المقركء ، عمى أكجكد تبايف كبير بيف قدراتو العقمية كبيف قدرتو عم
( ،  Beckely,2018,467ىذا التفاكت إلى نقص الفرص التعميمية أك مشكالت صحية )

صعكبات التعمـ يمتمككف مكاىب أك إمكانيات عقمية غير  أم أف التالميذ المكىكبيف ذكل
انكف مف صعكبات نكعية في عادية تمكنيـ مف تحقيؽ مستكيات أداء عالية ، كلكنيـ يع

جعؿ بعض مظاىر التحصيؿ أك اإلنجاز األكاديمي صعبة لدييـ ، كأدائيـ فييا التعمـ ت
اسة ، كلقد صنفت در  ( 947، ، 3209) البمكم ، ك المكمنى ، اممحكظن  انخفاضامنخفض 
 صعكبات التعمـ إلى :ػ  ( المكىكبيف ذكل3202،03األطرش )

  المكىكبكف مع بعض صعكبات التعمـ الدقيقة : كيتـ التعرؼ عمييـ كفقان لمحكات المكىبة
بسبب ارتفاع مستكل ذكائيـ أك إبداعيـ أك تحصمييـ األكاديمي ، إال أنو مع تزايد 
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التباعد بيف أدائيـ الفعمي كالمتكقع منيـ ، كمثاؿ ذلؾ قد يككف أداء أعمارىـ الزمنية يزيد 
بعض التالميذ مرتفعان في القدرات المغكية كالتعبيرية ، كلكنيـ قد يعانكف مف صعكبات في 

ـ المرتفعة ، إال أف قدرتيـ القراءة ، كغالبان ما يمفت ىؤالء التالميذ نظر معممييـ بقدراتي
  يـ تغاير ذلؾ تمامان .القراءة كرداءة خطعمى 

  آف كاحد بيف مظاىر المكىبة  فيثنائيك غير العادية المقنعة : كىـ الذيف يجمعكف
،  التفكيرػ إدراؾ العالقة ،  اؿ ذلؾ مظاىر المكىبة ) االستدالؿكصعكبات التعمـ ، كمث

يعانكف منيا ، كالعكس صحيح إذ  التيتطمس مظاىر الصعكبات ،ك  الحديث ( البراعة في
الفصكؿ  فيأنو قد تطمس الصعكبات مظاىر المكىبة ، كغالبان ما ينتظـ ىؤالء التالميذ 

 العادية . 
  كثر مف صعكبات تعمـ أ كذكمذكك صعكبات التعمـ المكىكبكف : كيتـ التعرؼ عمييـ

إذ يركز المعممكف  مختمؼ المكاد كفشميـ الدراسي فيأدائيـ  ككنيـ مكىكبيف نظران لتدني
غير  استعداداتكاألسرة عمى ما لدييـ مف صعكبات ، كيصرفكف النظر عما يمتمككف مف 

ىماليا ، كبالتالي تككف النتيجة سمبية عمى أدائيـ األكاديمي  عادية ، بؿ يتـ تجاىميا كا 
 . لمقدرة كالكفاءة الذاتية المدركةكتكلد شعكر بضعؼ ا

 ؽطمدل قدرة التمميذ عمى ن ىكتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ مل األداء القرائيك 
ا يز بيف الحركات القصيرة ييز بيف األصكات المتشابية ، كالتميكالتم األصكات نطقنا صحيحن

كينقسـ األداء القرائي كالطكيمة ، كتأدية أنكاع النبر ، كاستخالص المعنى مف النص ، 
التمميذ  اىتماـالتعمـ إلى نكعيف قراءة صامتة كفييا يتكجو لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات 

 اىتماموإلى استخالص المعاني مف الرمكز المكتكبة ، كالقراءة الجيرية  كفييا يكجو التمميذ 
 كأشارت( ،  020، 3227إلى نطؽ الكممات كالحركؼ المكتكبة نطقان صحيحان )عسكم ، 

( أف القراءة الجيرية لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات 000-002، 3232دراسة محمكد )
 التعمـ تشمؿ :ػ 

  منطكقة كالتمفظ بيا عمى مستكل الكممات  أصكاتترجمة الرمكز المكتكبة إلى  فيالطالقة
 كالجمؿ كالعبارات . 

  قراءة الحركؼ كالكممات كالجمؿ مف إخراج األصكات مف مخارجيا  يتطمبومراعاة ما
  ة.الصحيح
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 النطؽ .  فييز بيف أنكاع التنكيف يالتم 
 احرؼ المشدد بأشكالو المختمفة نطنقن نطؽ ال  . ا صحيحن
 ك )اؿ ( الشمسية . ،مرية ز بيف نطؽ )اؿ( القيالتمي 
  منيا.نطؽ الحركات القصيرة كالطكيمة بما يناسب زمف كؿ  
  تكرار.نطؽ الحركؼ كالكممات دكف حذؼ أك إبداؿ أك زيادة أك  
  متقطعة.قراءة الجمؿ تامة مضبكطة بالشكؿ غير 

أنيا  فيف ذكل صعكبات التعمـ القرائي الجيد لمتالميذ المكىكبي كتتضح أىمية األداء
فؾ  فيأخطاء التالميذ  كاكتشاؼكسيمة إلتقاف النطؽ ، كتمثيؿ المعنى ، كقياس الطالقة ، 

مكانياتيـ ، كما  فيثقتيـ رمكز الكتابة ، كما أنيا كسيمة لتشجيع التالميذ كزيادة  قدراتيـ كا 
عد التالميذ لممكاقؼ الخطابية ، كمكاجية الجميكر ، كالحديث إلى الجماعة ، كما أنيا أنيا ت

القراءة ، كذلؾ مف خالؿ الممارسة الفعمية  فيعف مدل  تقدـ التمميذ  االستدالؿتعد كسيمة 
( ، كلقد 337، 3202كالحربي ،  عمى ،مكاقؼ قرائية مختمفة ) القرائي فيلميارة األداء 

 النقاط التالية :ػ  في( مؤشرات األداء القرائي الجيد 3202قدمت دراسة اليكارم )
  جمؿ تامة .  فييقرأ التمميذ قراءة جيرية صحيحة 
 المستمعيف.بسرعة مالئمة إلفياـ  التمميذ يقرأ  
  إبداؿ.دكف إضافة أك حذؼ أك التمميذ يقرأ  
  الكقؼ .  مكاضيعالنصكص بطالقة مع مراعاة التمميذ يقرأ 

كتختمؼ طبيعة األداء القرائي باختالؼ السمكؾ المتمثؿ سكاء في القراءة الصامتة   
أك القراءة الجيرية ، ففي القراءة الصامتة يتركز سمكؾ التمميذ مف خالؿ استخالص المعاني 

لمعاني ، بغض النظر عف مدل مف خالؿ الرمكز المكتكبة كالقياـ باستجابات مالئمة لتمؾ ا
انشغالو بتحكيؿ الرمكز المكتكبة إلى نكع مف الكالـ الداخمي ، أما في القراءة الجيرية فيتركز 

يتفؽ مع قكاعد المغة ) عيسكم ،  اسمكؾ التمميذ عمى نطؽ الرمكز المكتكبة نطقان صحيحن 
3227  ،020 . ) 

 لم . فهم املكسوء للتالمًر املىهىبني ذوى صعىبات التع

ؿ التعمـ بأنو نشاط عقمي يتـ التكاميعرؼ فيـ المقركء لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات   
حداث تكامؿ بينيـ لكي يتمكف  المخزنةفيو بيف المعمكمات المرئية كالمعمكمات  بالذاكرة ، كا 
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المتضمنة فيو  المعاني كاستخراجالتمميذ مف فيـ النص كالتفاعؿ معو ، كمف ثـ تحميمو 
كتيدؼ القراءة لنص المقركء ، كاتب ا كاتجاهكالكصكؿ لمفكرة العامة لممكضكع كمعرفة غرض 

 فيالمعرفة  اكتسابكىك ما يعبر عف سعى التمميذ نحك ، المقركء  استيعاباألساس إلى  في
المجاالت العممية المختمفة ، كتعتمد عمى تفاعؿ التمميذ النشط مع النص ، كيتأثر بقدرة 

النص ، كينجـ  فيالذاكرة كالمعمكمات المتاحة  فيالتمميذ عمى الربط بيف المعمكمات المخزنة 
فيـ ( ، كتعد ميارات  304،  3223عنو تحصيؿ المعنى مف النص المكتكب ) بدكل ، 

التحصيؿ  في، كأكثرىا تأثيران بالعممية التعميمية اارتباطن ر الميارات العقمية مف أكث المقركء
 . .( 03،  3222المياـ التعميمية المختمفة ) جميؿ ،  فيكالنجاح  الدراسي

( أف فيـ النص المقركء ىك عممية  3226كلقد أشارت دراسة قاسـ كالمزركعي )   
حدث تكب ، كىك الغاية مف القراءة ، كتمف النص المك باستخالص المعانييقـك فييا التمميذ 
 3200التفاعؿ بيف التمميذ كالنص ، كلقد لخصت دراسة أحمد )مف خالؿ خالؿ ىذه العممية 

 النقاط التالية :ػ  في( أىمية فيـ النص المقركء  307، 
 بأفضؿ صكرة ممكنة .القصكل مف النص المقركء  ةستفادتحقيؽ اال 
  . السيطرة كالتمكف مف فنكف المغة 
 الضمنية كالصريحة .  األدلةاستنتاج عالقة بيف األسباب كالنتائج ك تحديد ال 
  شتى المجاالت المختمفة .  فيزيادة التحصيؿ الدراسي 
  . الفيـ القرائي أساس تعمـ كؿ مقركء 
  . الفيـ القرائي يرتقى بمغة التمميذ كيزيد ثركتو المغكية 
  ائي يقمؿ مف أخطاء التالميذ الكتابية كينظـ األفكار . الفيـ القر 
ا عمى تحديد األفكار كلكي يحقؽ فيـ المقركء ىدفو يجب أف يككف التمميذ قادرن    

النص ، كاإللماـ بجكانب مكضكع النص المكتكب ، كربط األفكار بالخبرات السابقة  فية الرئيس
، كتنمية ميارة الدقة كالبحث المتسؽ مع بالنص المقركء التمميذ كعي  كزيادةلمتمميذ ، 

( ، كلقد صنفت دراسة  29،  3203المعنى مف النص المكتكب )شحاتة ، كالسماف ، 
Westword (3203 ميارات فيـ المقركء إلى ):  

  كردت بالنص  التي: كيقصد بو فيـ الكممات كالجمؿ كاألفكار  الحرفيمستكل الفيـ
بطريقة مباشرة كصريحة كتتضمف ىذه الميارة )ميارة تطكير الثركة المغكية ػ ميارة تحديد 
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ميارة ترتيب الحدث حسب التسمسؿ ػ ة تحديد الفكرة الرئيستفاصيؿ النص ػ ميارة 
 .(الزمني

  عتمد عمى الكصكؿ لخاتمة منطقية مبنية عمى خبرة :كت االستنتاجيمستكل الفيـ
األفكار  استنتاجـ ما كراء النص المكتكب كتضـ ىذه الميارة )ميارة شخصية لفي

استنتاج العالقة بيف المقدمات كالنتائج ػ ميارة  استنتاجالرئيسية مف النص ػ ميارة 
 كالقيـ  ػ ميارة تمخيص النص المقركء( . االتجاىات

  األحكاـ عمى  ) ميارة قدرة التمميذ عمى إصداركتضـ ىذه الميارة الناقد:مستكل الفيـ
يز بيف الحقيقة كالخياؿ يالنصكص المكتكبة مف خالؿ التحميؿ كالمقارنة ػ ميارة التم

الربط بيف األفكار  الرئيسية كالفرعية لمنص ػ ميارة األفكاركالرأم كالحقيقة ػ ميارة تحديد 
 الرئيسة لمنص(.

  يسو كمشاعره ، : كيعتمد عمى فيـ التمميذ لخبرة الكاتب كأحاس التذكقيمستكل الفيـ
، كتضـ ىذه تكقع لردة الفعؿ العاطفية مكمف ثـ التفاعؿ مع النص كالكصكؿ إلى ال

جؿ ، بيانية ، ميارة تحديد التعبير اآلالميارة ) ميارة تحديد العاطفة الظاىرة كالصكر ال
 ميارة تخيؿ األحداث . ،ميارة ترتيب األفكار الكاردة داخؿ النص 

  يالكصكؿ إلى أفكار جديدة كمسارات فكرية كمعان فيكيتمثؿ  اإلبداعي:مستكل الفيـ 
حمكؿ إبداعية لممشكالت كتكقع نياية النص المقركء بناء  كاقتراحجديدة لمنص المقركء 

  المقدمات.عمى 
التالميذ في مرحمة لدل  المقركء ـأىمية في( إلى  3207كلقد أشارت دراسة مكسى )   

البيئة المحيطة  فيساعد األطفاؿ عمى االندماج يف الفيـ القرائي إحيث ،  التعميـ األساسي
الحياة المدرسية  يكاستعماليا فبيـ مف خالؿ ربط المعمكمات الحسية بما ليا مف معنى 

كتزداد ىذه األىمية مع التالميذ المكىكبيف ذكل  ، االجتماعيةكاألسرية كفى العالقات 
يعد مف  فيـ المقركء( إلى أف  3204) Gibbsأشارت دراسة  صعكبات التعمـ ،حيث

 المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ في مراحؿ التعميـ األساسي ،  الميارات األساسية لمتالميذ
فيك يساعد التالميذ عمى التعرؼ عمى مفردات جديدة ، كفيـ الكممات المكتكبة ، كما يساعد 

 التالميذ عمى اإللماـ بجكانب المكضكع ككؿ .
 الحؿ اإلبداعي لممشكالت . 
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جؿ استرجاع كانتقاء نشاط عقمي يقـك بو التمميذ مف أ ىكالحؿ اإلبداعي لممشكالت    
مف  كاالستفادةالذم لديو كالمرتبطة بالمشكمة كتنظيميا  المعرفيالمعارؼ مف المخزكف 

المعمكمات المتاحة عف المشكمة ككضع خطة لمكصكؿ إلى الحؿ المناسب لممشكمة ، أم أنيا 
، الخبرات السابقة ) النجار استخداـأبسط البدائؿ لمتغمب عمى مكقؼ معيف مف خالؿ  استخداـ

( ، كيعد منيج المغة العربية كسيطان لتنمية التفكير  200، 3206الغندكر ،ك أبك قكرة ، 
ف المغة العربية بفركعيا المختمفة تعد ميدانان ى الحؿ اإلبداعي لممشكالت ، حيث إة عمكالقدر 

تقديـ حمكؿ  فيخصبان لمتدريب عمى أساليب التفكير كتنمية مياراتو مف أجؿ المساىمة 
تكاجو التالميذ  ، كيعتمد الحؿ اإلبداعي لممشكالت عمى مجمكعة مف  التيإبداعية لممشكالت 

 ( كىى :ػ  Lince,2016,207)األسس 
  . تأجيؿ الحكـ عمى األفكار ، كذلؾ بالسير بمراحؿ حؿ المشكالت اإلبداعية 
 إذ  األمر،بداية  فيدكف االىتماـ بنكعية ىذه األفكار  األفكار،نحك أكبر كـ مف  السعي

  بعد.سيتـ تنقيح ىذه األفكار فيما 
 فقد  غريبة،جميع األفكار حتى لك ظير لنا مف خالؿ النظرة األكلى أنيا ضعيفة أك  تقبؿ

 يتبيف الحقان أنيا مفيدة
  األفكار كالبحث عف غير المألكؼ منيا .  فيالتكسع 
 قد تقفز إلى الذىف  التيبعض األفكار الجديدة  االنتظار حتى تنضج األفكار كاستحضار

 أخر.بنشاط خالؿ فترة االنشغاؿ عف المشكمة 
 تـ طرحيا مف  التيمف أفكار اآلخريف عف طريؽ الربط بيف األفكار المتنكعة  االستفادة

  أصيمة.قبؿ اآلخريف حتى يمكف الكصكؿ إلى فكرة 
ممشكالت مف الميارات الضركرية لتالميذ المرحمة االبتدائية اإلبداعي لحؿ الكتعد ميارة     

نيا حيث إ ، تكيفيةمجاالت حياتية أك مجاالت أكاديمية  ىلمجاالت مختمفة سكاء كانت ف
، كتساعده عمى  االستقالؿ الذاتيتساعد التالميذ عمى تحصيؿ المعرفة ، كتزكيده بآليات 

، كتجعمو يسيطر عمى الظركؼ كالمكاقؼ السميـ المبنى عمى الحقائؽ العممية القرار  اتخاذ
، كتساعدىـ عمى أف  التفكير العممي السميـليب يقترحيا ، كما أنيا تكسب التالميذ أسا التي

يجابين  ايككف دكرىـ نشطن  لدل  الشفكمتنمي ميارات التعبير  أنياالعممية التعميمية ، كما  في اكا 
تكليد األفكار ، كما أنيا تنمي الميارات االجتماعية لدل التالميذ ، كتنمي لدييـ القدرة عمى 
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( ، كتعد ىذه مف أىـ أىداؼ مادة المغة  227،  3232التالميذ )العصيمي ، كالقحطاني ، 
( إلى مجمكعة مف 3206  ،420) Leeالمرحمة االبتدائية ، كلقد أشارت دراسة  فيالعربية 
لتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ألسمكب ائص السمككية التي تميز استخداـ االخص

 الحؿ اإلبداعي لممشكالت كىى:ػ 
  قيمة.كما أنيا ذات  كالحداثة،النتائج تتميز بالجدة  
  تقابؿ  التيأثناء الدراسة كفى التعامؿ مع المشكالت الحياتية  التقميدمالتفكير غير

  التالميذ.
  . تنمية ميارات التفكير العميا لدل التالميذ ، كتنمية القدرة عمى االستنتاج كاالستنباط 
  حؿ  فيناء المركر بمشكمة معينة يكتسبيا التالميذ أث التيالخبرات  استخداـالقدرة عمى

 مشكالت جديدة تكاجييـ.
عدد متعاظـ مف مككنات  استخداـ لممشكالت عمىط العقمي لمحؿ اإلبداعي قكـ النشاكي     

اإلعداد أك التجييز أك المعالجة ، كالكاقع أف تحديد عدد العمميات العقمية المستخدمة يتكقؼ 
عمى إمكانية تصنيؼ أم مجمكعة مف الخطكات تحت أم مف ىذه العمميات ، كبصفة عامة 

حؿ ) ت يمر بمجمكعة مف المراحؿ المشكال فييمكف القكؿ أف النشاط العقمي المستخدـ 
 ( كىى :ػ  Isaken and Treffing,2018& 3202، قرقز
  المشكمة كمجاالتيا  باكتشاؼ يقـك التمميذكفى ىذه المرحمة  لممشكالت:مرحمة الحساسية

التي بيدؼ إيجاد أفضؿ الطرؽ لحميا مف خالؿ اكتشاؼ خصائص المكاقؼ  العامة،
 . كالكعي التاـ بالمكقؼ كظركفو بالمالحظة الدقيقة  يكاجييا

  كفى ىذه المرحمة يقـك التمميذ بجمع المعمكمات كالحقائؽ:مرحمة البحث عف المعمكمات 
كطرح األسئمة  كاآلراء،كتككيف المشاعر كالتعرؼ عمى الحقائؽ كاألفكار  حكؿ المشكمة

كصياغة المشكمة بطريقة تقكد إلى  كتكضيحو، المكقؼ،مف أجؿ تحميؿ  المشكمة،حكؿ 
  ليا.حمكؿ  فيالتفكير 

 رة تحميؿ المعمكمات تتاح الفرصة لمتالميذ الكتساب خب مرحمة تحديد المشكمة : كفييا
األفكار اإلبداعية ، ككضع أكبر عدد مف  إليجادكترتيبيا ، كالتدريب عمى صياغة أسئمة 

 األسئمة . 
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  فكمما زاد عدد  كالبدائؿ،كفييا يتـ التكصؿ إلى أكبر عدد مف األفكار  الفكرة:مرحمة إيجاد
  .اإبداعين  يمثؿ بعضيا حالن أف  احتماليةزادت مف  إنتاجيا،يمكف  التيفكار األ

 كذلؾ  رة التقكيـ كاعتماد معايير كمحكاتمرحمة إيجاد الحؿ : كفييا يتـ استدعاء ميا ،
بيدؼ تقكيـ األفكار التي يتـ تكليدىا ، كاختيار الفكرة ذات الفرصة األكبر لمنجاح ، مع 

 تقديـ بيانات كمعمكمات تدعـ اختيار الفكرة .
  مرحمة قبكؿ الحؿ : كفييا ينتقؿ التمميذ مف ترجمة األفكار إلى تنفيذ الحؿ كالكصكؿ إلى

ف ث عند تطبيؽ حؿ المشكمة ، لذلؾ فإيحدقبكؿ الحؿ ، مما يتيح الفرصة لمتنبؤ بما س
ىذه المرحمة تساعد التمميذ عمى التدريب عمى ميارتي التنبؤ كالتنظيـ بما سيحدث مف 

 صعكبات كعقبات قد تنشأ ، ثـ العمؿ عمى تجنبيا كالتغمب عمييا . 
 إسرتاتًذًة تسلل اهلضبة الكائمة على األنشطة االثسائًة . 

يضبة إستراتيجية تدريسية مف تطبيقات النظرية البنائية تعمؿ عمى تعد إستراتيجية تسمؽ ال  
التي تييئة التالميذ لحؿ المشكالت التعميمية ، كتسيؿ عمى القضاء عمى الصعكبات التعميمية 

التالميذ ، كتساعد عمى إبراز مكاىب التالميذ ،  كىي تقـك عمى سبع مراحؿ كىى :  يكاجييا
، ، التقكيـ التمييد ، عرض المشكمة ، التأمؿ ، التشخيص ، صياغة الحمكؿ ، معالجة الحمكؿ

 ( ، كىى :ػ 220،  3232)أحمد ،  افتراضاتكتقـك إستراتيجية تسمؽ اليضبة عمى عدة 
 ضكء العالـ  فيكتنظيميا كتفسيرىا  المعرفةء قـك فييا التمميذ ببناـ عممية بنائية يالتعم

  السابقة.بحيث تبنى المعرفة الجديدة لمتمميذ عمى أساس خبراتو  بو،المحسكس المحيط 
  عممية التعمـ ، لمكصكؿ إلى  في، يبذؿ فييا التمميذ جيدان عقميان  نشطةالتعمـ عممية

المعنى بنفسو ، كتنطمؽ ىذه العممية مف ككنيا مسئكلية التمميذ إلي مسؤكلية  اكتشاؼ
 المعمـ . 

  يسعى فييا التمميذ لتحقيؽ أغراض معينة مثؿ حؿ  التكجو،التعمـ عممية عرضية
  المعرفة.كزيادة  المقركء،كفيـ النص  المشكالت،

  خالؿ عممية القراءة كالفيـ يقكـ فييا التمميذ ببناء معرفتو مف  اجتماعية،التعمـ عممية
 . المعرفة كاكتساب

كيبدأ استخداـ إستراتيجية تسمؽ اليضبة في تدريس المغة العربية مف خالؿ إثارة المعمـ   
اىتماـ التالميذ بمكضكع الدرس الجديد ، ثـ يطمب مف التالميذ قراءة النص ، ثـ مناقشة 
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ذ ، ثـ يقكـ المعمـ بربط الخبرة السابقة التالميذ في أفكار النص ، ثـ مراجعة أفكار التالمي
لمتالميذ بالمعمكمات الجديدة المتضمنة داخؿ النص ، ثـ حث التالميذ عمى طرح أفكار جديدة 
حكؿ المكضكع المقركء ، ثـ اإلجابة عف أسئمة التالميذ كاختبار صحة معمكماتيـ ، ثـ 

تابات التي تناكلت تمخيص المكضكع كعرض الحمكؿ كالمعمكمات ، كبالرجكع إلى الك
 Nayak and Roa,2017 &3206 ،Chuiإستراتيجية تسمؽ اليضبة ) 

&Lerman,2020 يمكف تمخيص مراحؿ اإلستراتيجية في :ػ ) 

 :اىتماميـكيثير  التالميذ،لمكضكع الدرس أماـ  اىتماموكفييا يظير المعمـ  التمييد 
ثـ يقـك بطرح عدد مف األسئمة التمييدية عمى التالميذ تتعمؽ بمكضكع  الجديد،لمدرس 
  الدرس.

  كتحديد المشكمة  الدرس،كفييا يطمب المعمـ مف التالميذ قراءة مكضكع  المشكمة:عرض
  المقركء.ضمنة داخؿ النص تالم

 :ء،المقرك كفييا يطمب المعمـ مف التالميذ تأمؿ المعمكمة المتضمنة داخؿ النص  التأمؿ 
كيككف ذلؾ  التالميذ،قرأىا  التيكمراجعة األفكار كالمعمكمات السابقة كربطيا بالمشكمة 

مف خالؿ المناقشة الجماعية  األخرلكيتبادلكف نتائجيـ مع المجمكعات  تعاكني،بشكؿ 
  بأكممو.لمفصؿ 

  عمى التمميذ فرصة لإلجابة عف األسئمة كيقتصر دكر المعمـ  يأخذالتشخيص : كفييا
دل إلى إعادة تكجيو تشخيص تمؾ األخطاء سيؤ ف تشخيص األخطاء كمعالجتيا ، أل 

 الحمكؿ .  فيإبداء الرأم  فيالحؿ كتشجيعيـ عمى المشاركة  رمحك إلى تفكير التالميذ 
  بالتعقيب حيث يقـك المعمـ  النيائية،كفييا تتـ بمكرة الحمكؿ بصيغتيا  الحمكؿ:صياغة

  صحيح.مف صياغة الحمكؿ بشكؿ  بحيث يتمكنكف المشكمة،حكؿ  قراءتوعمى ما تمت 
  معالجة الحمكؿ : كبعد معرفة التالميذ مكضكع الدرس كالسبب كالنتيجة ، يقـك المعمـ

المكضكع عمى السبكرة بصيغة مختصرة كمفيكمة ، كيطمب مف التالميذ قراءة  باستعراض
كفيـ المقركء لدل  القرائيالنص بغية تصحيح أخطاء التالميذ كرفع مستكل األداء 

 التالميذ . 
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 :لمتالميذ،  ةالمنزلي التكميفاتكفى نياية المطاؼ كقبؿ أف يقـك المعمـ بإعطاء  التطبيؽ
 لو،كيتحقؽ مف فيميـ  لمتالميذ،مف تمكنو مف إيصاؿ محتكل النص المقركء  يتأكد

  الدرس.كيكجو ليـ بعض األسئمة المتعمؽ بمحتكل 
، كىكبيف ذكل صعكبات التعمـتسمؽ اليضبة ذات أىمية كبيرة لمتالميذ الم كتعد إستراتيجية    

، كبناء  كاألدائيةنيا تعمؿ عمى تحقيؽ تنمية شاممة لقدرات التالميذ كمياراتيـ الفكرية حيث إ
، اآلخريفالعمؿ مع  فيكالمشاركة  االجتماعيتزيد مف قدراتيـ عمى التكيؼ  اجتماعيةعالقات 

تعمؿ عمى تشجيع التالميذ عمى التفكير ، كتساعد التالميذ عمى تنظيـ أفكارىـ ، كما  أنياكما 
(  02،  3204غبى ، لدل التالميذ ) الز  االستدالؿ كاالستنباطتساعد عمى تنمية ميارات  أنيا

تدريس مادة المغة العربية لمتالميذ  فيجماؿ أىمية إستراتيجية تسمؽ اليضبة ، كعميو يمكف إ
 :ػ  فييف ذكل صعكبات التعمـ المكىكب

  تساعد عمى إكساب التالميذ ميارات التفكير العميا مثؿ ميارات التطبيؽ كالتحميؿ كالتقكيـ
، كذلؾ مف خالؿ تدريب التالميذ عمى األسمكب العممي لحؿ المشكالت ، كما أنيا تساعد 

تنمية تحصيؿ ، مما يساعد عمى التالميذ عمى تكليد األفكار الجديدة المتعمؽ بالنص 
 مادة المغة العربية .  فيالتالميذ 

 تسمؽ اليضبة عمى القضاء عمى الكثير مف الصعكبات األكاديمية التي  تساعد إستراتجية
تكاجو التالميذ أثناء دراسة مادة المغة العربية ، مثؿ صعكبة ربط القاعدة النحكية بالكاقع 
، كصعكبة الضبط النحكم لمكممات ، كصعكبة فيـ المقركء ، كصعكبة النطؽ الصحيح 

يب التالميذ عمى ميارات الحؿ اإلبداعي لمكممات كلمحركؼ ، كذلؾ مف خالؿ تدر 
ضافة مجمكعة مف األنشطة  لممشكالت ، كاستخداـ أسمكب التدريب كالممارسة ، كا 

  اإلثرائية بما يزيد مف فاعمية عممية التعمـ .
  بيف التالميذ بما يزيد مف مياراتيـ  اجتماعيةتساعد التالميذ عمى بناء عالقات

كما أنيا تنمي ميارات الحساسية بالمشكالت لدل  ،المغةكينمي ثركتيـ  االجتماعية
ميارات  في اكتسابخبراتيـ التعميمية السابقة  استخداـكتساعد التالميذ عمى  التالميذ،

  جديدة.كقيـ 
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 إعداد مىاد وأدوات البحح .
 .لتالمًر الصف السادس االبتدائٌ الكسائٌ األداء هازاتإعداد قائمة مبأواًل :

ميارات األداء القرائي لتالميذ الصؼ القائمة إلى تحديد  تالقائمة : ىدفاليدؼ مف 
 .  السادس االبتدائي

القائمة في مراجعة البحكث كالدراسات التي بناء مصادر بناء القائمة : تمثمت مصادر 
 3202& اليكارم ، 3202& خميفة ،  3232مجاؿ األداء القرائي ) محمكد ، أجريت في 

& Wills ,2012Mann  ,2016 & Gilakjani,2016 &  )  كذلؾ لمتعرؼ عمى
 .ميارات األداء القرائي الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي

تحديد محاكر القائمة : في ضكء ما أسفرت عنو األبحاث كالدراسات السابقة فيما 
ميارات رئيسية  أربع، حدد الباحث  داء القرائي لمصؼ السادس االبتدائيت األميارابيتعمؽ 
قراءة الجمؿ تامة ال كممات متقطعة ، إخراج الحركؼ مف مخارجيا ، التعبير عف المعنى ىي )
ة مجمكعة ( كيندرج تحت كؿ ميارة رئيسيكضحو دكف تكمؼ ، مراعاة مكاضع الكقؼ اتعبيرن 

كبذلؾ تككنت القائمة  ثـ قاـ الباحث بتحديد معيار األداء لكؿ ميارة ، مف الميارات الفرعية ،
 ميارة فرعية .  ثماني عشرةفي صكرتيا األكلية مف 

لتالميذ الصؼ السادس ضبط القائمة : لمتأكد مف صالحية القائمة ، كمناسبتيا 
،  المناىج كطرؽ تدريس المغة العربيةتـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف أساتذة  االبتدائي

ذلؾ إلبداء آرائيـ حكؿ القائمة مف حيث السالمة المغكية ك  ، المغة العربيةكبعض معممي 
لصياغة ميارات القائمة ، مدل ارتباط الميارة الرئيسية بالميارة الفرعية التي تندرج تحتيا ، 

كفى ضكء ، حذؼ /إضافة ما تركنو سيادتكـ ،  لعينة البحثشمكؿ القائمة ، كمناسبتيا 
ة بعض الميارات ، كحذؼ بعض الميارات كجية نظر السادة المحكميف تـ تعديؿ صياغ

كىذه  % بيف آراء السادة المحكميف02لعدـ حصكليا عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف الفرعية 
الميارات ىي ) تمثيؿ دالالت عالمات اإلعراب أثناء القراءة ،التعبير عف معنى الكممة مف 

كبذلؾ تككنت القائمة بعد  خالؿ نبرات الصكت ، التعبير عف المعنى مف خالؿ تعبيرات الكجو (
ميارة فرعية تندرج   خمس عشرةإجراء التعديالت مف كجية نظر السادة المحكميف مف عدد 

 ميارات رئيسية . أربعتحت 
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 (2جذول )

 نتاليُز انصف انضادس االبتذائٍ األداء انمشائًٍهاساث بلائًت  

 ػذد انًهاساث انفشػُت انتٍ تُذسج تحتها انًهاسة انشئُضُت و

 4 لشاءة انجًم تايت ال كهًاث يتمطؼت 1

 3 إخشاج انحشوف يٍ يخاسجها 2

 4 دوٌ تكهف  وتىضُحهانتؼبُش ػٍ انًؼًُ  3

 3 يشاػاة يىاضغ انىلف 4

ًًا  .فهم املكسوء لتالمًر الصف السادس االبتدائٌ إعداد قائمة مبهازات:ثان

المقركء لتالميذ الصؼ  ميارات فيـالقائمة إلى تحديد  تىدف القائمة:اليدؼ مف 
  االبتدائي.السادس 

القائمة في مراجعة البحكث كالدراسات التي بناء مصادر بناء القائمة : تمثمت مصادر 
 المشايخ&3206،  ك النصار،القعاكم& 3232،  حكاسمجاؿ فيـ المقركء ) أجريت في 

،3202& Lerman,2020 Chui ,2019&Beckely,2018&  )  كذلؾ لمتعرؼ عمى
 .الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي فيـ المقركءميارات 

تحديد محاكر القائمة : في ضكء ما أسفرت عنو األبحاث كالدراسات السابقة فيما 
ميارات رئيسية ىي  أربع، حدد الباحث  لمصؼ السادس االبتدائي المقركء بميارات فيـيتعمؽ 

، مستكل الفيـ الناقد ، مستكل  االستنتاجيالمباشر ، مستكل الفيـ  الحرفيمستكل الفيـ )
ثـ قاـ ( كيندرج تحت كؿ ميارة رئيسية مجمكعة مف الميارات الفرعية ، الفيـ اإلبداعي

خمس كبذلؾ تككنت القائمة في صكرتيا األكلية مف الباحث بتحديد الداللة المفظية لكؿ ميارة 
 ميارة فرعية .  عشرة

لتالميذ الصؼ السادس لقائمة ، كمناسبتيا ضبط القائمة : لمتأكد مف صالحية ا
،  المناىج كطرؽ تدريس المغة العربيةتـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف أساتذة  االبتدائي

، كلذلؾ إلبداء آرائيـ حكؿ القائمة مف حيث السالمة المغكية  المغة العربيةكبعض معممي 
لميارة الفرعية التي تندرج تحتيا ، لصياغة ميارات القائمة ، مدل ارتباط الميارة الرئيسية با

كفى ضكء ، حذؼ /إضافة ما تركنو سيادتكـ ،  لعينة البحثشمكؿ القائمة ، كمناسبتيا 
كجية نظر السادة المحكميف تـ تعديؿ صياغة بعض الميارات ، كحذؼ بعض الميارات لعدـ 

كىذه الميارات ىي  % بيف آراء السادة المحكميف02حصكليا عمى نسبة اتفاؽ أكثر مف 
بيف الرأم كالحقيقة داخؿ النص  يزيالتمأكثر مف عنكاف لمفقرة ػ نقد الفقرة المقركءة ػ  اقتراح)
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كبذلؾ تككنت القائمة بعد إجراء التعديالت مف كجية نظر السادة المحكميف مف  ( المقركء
 . ةرئيسميارات  أربعميارة فرعية تندرج تحت   اثنتى عشرةعدد 

 (3جذول )

 نتاليُز انصف انضادس االبتذائٍ فهى انًمشوءبًهاساث لائًت  

 ػذد انًهاساث انفشػُت انتٍ تُذسج تحتها انًهاسة انشئُضُت و

 5 انًباشش انحشفٍيضتىي انفهى  1

 2 يضتىي انفهى اإلصتُتاجٍ 2

 3 يضتىي انفهى انُالذ 3

 2 يضتىي انفهى اإلبذاػٍ 4

 ثالجًا  : إعادة صًاغة وحدة دزاسًة وفل إسرتاتًذًة اهلضبة املدعىمة باألنشطة اإلثسائًة

" مف كتاب المغة العربية الفصؿ الدراسي نكادر كطرائؼ  ".  الكحدة الثانية " تـ اختيار 
، كلذلؾ لمناسبة  3203-3232األكؿ لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي 

المحتكل العممي لدركس الكحدة مع أىداؼ البحث  ، كقد تطمب إعداد كحدة نكادر كطرائؼ " 
كفيـ المقركءة كالحؿ  ئيالقرابكتاب المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي لتنمية األداء 

 اإلبداعي لممشكالت ، مراعاة األسس اآلتية : 
  لألهداف.بالنسبة 

 ميارات األداء القرائي كفيـ فاعمية التمميذ في الحصكؿ عمى  حكؿ األىداؼتمحكر أف ت
 المقركء كالحؿ اإلبداعي لممشكالت .

 مكانياتيـ،قدراتيـ  فيصعكبات التعمـ  تعزيز ثقة التالميذ المكىكبيف ذكل كذلؾ مف  كا 
يعانكف  التيخالؿ إظيار مكاىبيـ كمساعدتيـ عمى التغمب عمى الصعكبات األكاديمية 

 منيا.
  مف مخارجيا الصحيحة .  إخراج  أصكات الحركؼ فيتنمية قدرة ميارة التالميذ 
 النطؽ .  فييز بيف أنكاع التنكيف يتنمية قدرة التالميذ عمى التم 
  . مساعدة التالميذ عمى نطؽ الحركؼ بأشكاليا اإلعرابية 
  . إكساب التالميذ ميارة نطؽ الحركؼ كالكممات دكف حذؼ أك إضافة 
  تامة دكف نقص .تدريب التالميذ عمى قراءة الجمؿ 
 التالميذ.الكممات كالجمؿ المقركءة لدل  لمعانيالمباشر  ىتنمية مستكل الفيـ الحرف  
 الحرفي المباشر لمعاني الكممات كالجمؿ المقركءة .  تنمية مستكل الفيـ 
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  النص . كالجمؿ داخؿ  لمعاني الكمماتتنمية مستكل الفيـ اإلبداعي 
  فيـ النص المقركء ، كمحاكلة  فيخبرة التالميذ السابقة  استخداـتدريب التمميذ عمى

 لممشكالت .  اإلبداعيتنمية ميارات الحؿ  فيالخبرة الجديدة  استخداـ
  صحة ىذه  كاختبارحمكؿ لحميا ،  كاقتراح المشكمة،تحديد  فيتنمية ميارات التالميذ

 . الحياة   فيالحمكؿ كتحديد الحمكؿ الصحية ، كتطبيقيا 
  تنمية قدرة التالميذ عمى فيـ المقركء .بميارات األداء القرائي ربط 

  للمحتىى.بالنسبة 

  . أف يرتبط المحتكل بشكؿ مباشر باألىداؼ التعميمية المحددة 
  أف يصاغ محتكل دركس الكحدة بمغة بسيطة ككاضحة تتناسب مع القدرات العقمية

  االبتدائي.الصؼ السادس المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ بتالميذ مكالذىنية ل
 ف ممارسة ميارات التفكير أف يتـ تييئة كتنظيـ خبرات التعمـ بالكحدة ليتمكف التمميذ م

، كترتيب الحمكؿ ،  ة الفركض ، كتحديد المشكمة ، كصياغ المقركءالمركب ، مف فيـ 
 كدراسة الحمكؿ ، كتطبيؽ القرار .

 الميارم لألداء القرائي كفيـ المقركءعمى الجانب  المحتكل أف يؤكد  . 
  لتنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت لدييـ مف الفرصة لمتالميذ المحتكل أف يتيح

 ىذه الميارات باألنشطة اإلثرائية . كصقؿخالؿ إستراتيجية تسمؽ اليضبة ، 
 األنشطة التعميمية كمقاطع الفيديك كالصكر كاإلنترنت ، كالمسرحيات  أف يتـ تكظيؼ

القرائي كفيـ  ءاألداالتدريب عمى كمساعدة التالميذ عمى  المحتكلالتعميمية ، لتكضيح 
، كذلؾ مف أجؿ كضع التمميذ عمى  إستراتيجية تسمؽ اليضبةكفؽ خطكات  المقركء 

ميارات األداء القرائي كفيـ أعتاب مرحمة التحضير الحسي لمكضكع الدرس ، كتنمية 
 المقركء لدييـ 

  مقاطع اليكتيكب ، كالقصص الرقميةأف يكظؼ المحتكل عركض الفالش اإللكتركنية ، ك ،
ميارات الحؿ اإلبداعي اعدة التالميذ عمى إثارة التضارب المعرفي ، كتطبيؽ لمس

 عمى مكاقؼ حياتية .  لممشكالت
تناكلت مراحؿ تطبيؽ  التية : بالرجكع لمدراسات إجراءات تطبيؽ إستراتيجية تسمؽ اليضب

 Nayak andإستراتجية تسمؽ اليضبة لمتالميذ المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ ) 
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Roa,2017 &3206 ،Chui &Lerman,2020 الزغبي ،  3200& المنشداكم ،ػ &
ىذه الدراسة عمى  في(، تمت إجراءات تطبيؽ اإلستراتيجية  3232& أحمد ،  3204

 المراحؿ التالية :ػ 
تـ عرض صكر تكضيحية لمخارج الحركؼ كفييا :   المرحمة األكلى التمييد

تقديـ المعمـ نمكذجان لنطؽ صكت الحرؼ ، كذلؾ بتسكينو  يصاحبياالدرس ،  فيالمستيدفة 
دخاؿ ألؼ  بالمخرج  ليشعركامتحركة عميو ، كالتالميذ يرددكف خمؼ المعمـ ، الكصؿ الكا 
بالصكر ، ثـ يشاىدكف مقطع فيديك يكضح مخارج الحركؼ ، كيطمب المعمـ مف  المشار إليو

 أثناء المشاىدة نطؽ الحركؼ . التالميذ 
: كفييا يقسـ المعمـ التالميذ إلى ثالث  الثانية مرحمة عرض المشكمةالمرحمة 

مجمكعات المجمكعة األكلى " مجمكعة شكؿ الحرؼ " كفييا يطمب المعمـ مف التالميذ قراءة 
محتكل النص ،  فينطؽ شكؿ الحرؼ ، كيناقشيـ  فيالقطعة كيصحح ليـ األخطاء 

يطمب المعمـ مف التالميذ إعادة قراءة النص ، المجمكعة الثانية " مجمكعة الحركات " كفييا 
الفيـ اإلستنتاجي  فينطؽ التالميذ أثناء القراءة ثـ يناقشيـ  فيكيركز المعمـ عمى الحركات 

الثالثة مجمكعة " أحرؼ المد " كفييا يطمب المعمـ مف التالميذ إعادة  كالمجمكعةلمنص ، 
 األفكار الفرعية لمنص .  فينطؽ أحرؼ المد ، ثـ يناقش التالميذ  فيقراءة النص كيناقشيـ 

مقطع فيديك  ةكفييا يطمب المعمـ مف التالميذ مشاىد التأمؿ: الثالثة مرحمةالمرحمة 
كيطمب مف كؿ تمميذ بكتابة ما تعممكه  السابقة،الخطكة  في قرءكه الذمتعميمي لمحتكل النص 

 األىداؼ.تحقيؽ  فية التدرج مف األحرؼ محاكاة لنمكذج مع مراعا
كفييا يقـك المعمـ بطرح مجمكعة مف األسئمة حكؿ : التشخيصالمرحمة الرابعة مرحمة 

يقكـ المعمـ بتصحيح ثـ  األسئمة،عف ىذه  اإلجابةمكضكع النص المقركء كيطمب مف التالميذ 
  الصحيح.كتكجيو التالميذ لمرأم  اآلراء،األخطاء كمناقشة 

: كفييا يطمب المعمـ مف التالميذ كتابة  مرحمة صياغة الحمكؿ المرحمة الخامسة
برز الحمكؿ ليذه المشكمة ، ثـ رس كما تضمنو مف مشكمة ، كما ىي أممخص لمحتكل الد

محتكل النص المكتكب  فييطمب المعمـ مف التالميذ قراءة ما كتبو كؿ تمميذ ، كيناقشو 
 اء . كيصحح المعمـ لمتالميذ األخط القرائيكاألداء 
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كفييا يكتب المعمـ عمى السبكرة مكضكع  :الحمكؿالمرحمة السادسة مرحمة معالجة 
ثـ يطمب مف كؿ  المشكمة،كأىـ الحمكؿ المقترحة ليذه  الدرس،تضمنيا  التيالدرس كالمشكمة 

  التالميذ.ثـ يقكـ المعمـ بمناقشة  السبكرة،تمميذ قراءة المكتكب عمى 
مف  عمـ كؿ تمميذ فيما استفادهاقش المكفييا ين :التطبيؽالمرحمة السابعة مرحمة 

 فيحؿ مشكالت شخصية قد يتعرض ليا  فيمف ىذا الدرس  االستفادةككيؼ يمكف  الدرس،
  المستقبؿ.

 التيثرائية أىـ األنشطة اإل تناكلت  التي: بالرجكع إلى الدراسات  األنشطة اإلثرائية
القرائي كفيـ المقركء كالحؿ اإلبداعي لممشكالت لدل  األداءيمكف تكظيفيا لتنمية ميارات 

&  3206& البقعاكم ،ك النصار ، 3200التالميذ المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ ) أحمد ،
( ، كفى ضكء  3232& العصيمي ، كالقحطاني ، 3206النجار .، الغندكر ،ك أبك قكرة ، 

  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كىي :ػ  ثرائيةة تـ تقديـ مجمكعة مف األنشطة اإل الدراس أىداؼ
: كفييا يكمؼ التمميذ برسـ صكر معبرة عف كممات أك جمؿ أك  أنشطة الرسـ كالتمكيف

كيطمب مف كؿ تمميذ التعبير  ،يقكـ المعمـ بعرض الصكر عمى زمالئو مشكمة محددة ، ثـ 
 ما تعنيو لو الصكرة .ع

: كىي عبارة عف ثالث مجمكعات ، كؿ مجمكعة تتككف مف ثالث جمؿ  أنشطة الجمؿ
، كيطمب المعمـ مف كؿ تمميذ  المضمنة داخؿ النص المقركء مشكمةالأسفميا صكرة تعرب عف 

محتكل الصكر ، كأىـ  فيقراءة الجمؿ قراءة جيرية ، ثـ يقكـ المعمـ بمناقشة التالميذ 
 الحمكؿ المقترحة لحؿ ىذه المشكمة . 

تضمف  التيصؽ المعمـ مجمكعة مف البطاقات : كفييا يم أنشطة الطالقة القرائية
القرائي ، ثـ تختار مجمكعة مف  األداءتدؿ عمى مدل تمكف التالميذ مف  التيبعض الكممات 

التالميذ الجرم  بدكف ترتيب ، كعمي عف معنى كؿ كممةالتالميذ ، ثـ يقرأ المعمـ جممة تعبر 
 اتيا .ءعبر عف الجمؿ التي يقراىا المعمـ ، كيقكـ بقر ت التيإلى الكممة 

يحددىا لو المعمـ : كتعتمد عمى قياـ التمميذ بقراءة جمؿ  كالمضادات المعانيأنشطة 
جمؿ جديدة تعبر  فيحدد معنى كممات كردت فييا ، كمضادىا ، كنكعيا ، ثـ كضعيا ، ثـ ي

 عف معناىا . 
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مف المقاالت  معمـ عمى السبكرة مقاؿ: كفييا يكتب ال أنشطة تحديد المشكمة
كيطمب المعمـ المتضمنة داخؿ كحدة " نكادر كطرائؼ "يقـك المعمـ بصياغتو بطريقة جديدة ، 

النص ،  فيتحديد المشكمة المتضمنة  فيمف تمميذ قراءة النص ، ثـ يناقش المعمـ التالميذ 
 كأىـ الحمكؿ ليذه المشكمة . 

 المقركء،العنكاف المناسب لمنص  فيكفييا يناقش المعمـ التالميذ  اإلبداع:أنشطة 
  تقابمو.حؿ مشكالت حياتية يمكف أف  فيالتمميذ  كتسبياالتي االخبرة  استخداـككيؼ يمكف 

 التعميمية.الكسائؿ 
المقترحة  عدد متنكع مف الكسائؿ التعميمية أثناء تطبيؽ اإلستراتيجية استخداـتـ 

 آليكىى : لكحات إرشادية ػ السبكرة العادية ػ السبكرة اإللكتركنية ػ مقاطع فيديك ػ حاسب 
 متصؿ باإلنترنت ػ لكحات تعميمية ػ أكراؽ رسـ ػ مجسمات ػ صكرة تكضيحية ػ بطاقات ممكنة . 

 بالنسبة ألساليب التقكيـ . 
جية تسمؽ اليضبة المدعكمة تـ الحرص عند تقكيـ التالميذ ، أثناء تكظيؼ إستراتي

 باألنشطة اإلثرائية عمي :ػ 
  التفكير الفيـ القرائي ك  أف تستخدـ أنماط مختمفة مف األسئمة التي تقيس ميارات

 .  لدل التالميذ اإلبداعي
  كيتسـ  التعمـ،المكىكبيف ذكل صعكبات أف يتناسب التقكيـ مع المستكل العقمي لمتالميذ

  التدريس.باالستمرارية خالؿ 
  . أف يتـ تقديـ التغذية الراجعة الفكرية كالمؤجمة كالحث عمى التشجيع المستمر 
  مف التالميذ تطبيقيا أثناء المعمـ طمب كأف ي الصحيح،قكاعد النطؽ أف يتـ استخداـ

 الحديث مع زمالئيـ أك أخكتيـ أك جيرانيـ.
  ضمة بيف البدائؿ كالحمكؿ . تحث عمى المفا اختباريةأف يتـ تدريب التالميذ عمى مكاقؼ 
  قدرة التالميذ عمى التمكف مف األداء أف يتـ تقديـ أفالـ قصيرة كمقاطع فيديك تختبر مدل

 القرائي كفيـ المقركء كالحؿ اإلبداعي لممشكالت .
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 إعداد دلًل املعلم للىحدة .  

إستراتيجية يتطمب البحث إعداد دليؿ لممعمـ يكضح كيفية تنفيذ دركس الكحدة باستخداـ 
 ، كيتضمف ىذا الدليؿ ما تأتى :ػ  تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية

  إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة مقدمة : تكضح أىداؼ الدليؿ ، كمفيـك
 كالخطكات اإلجرائية لتنفيذ الدرس .  اإلثرائية، 

  إستراتيجية يجب أف يراعييا عند التدريس باستخداـ  لممعمـ،إرشادات كتكجييات عامة
  اليضبة.تسمؽ 

  . األىداؼ التعميمية لكؿ درس 
  " نكادر كطرائؼخريطة ذىنية لكؿ درس مف دركس كحدة  . " 
  . الخطة الزمنية لتنفيذ دركس الكحدة 
 عميمية المقترحة لتنفيذ دركس الكحدة . الكسائؿ الت 
  . األنشطة التعميمية المقترحة لتنفيذ دركس الكحدة 
  التقكيـ.أساليب  
  إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة تخطيط مقترح لتنفيذ دركس الكحدة باستخداـ

: عنكاف الدرس ػ األىداؼ  العناصر اآلتية، كتضمف كؿ درس  باألنشطة اإلثرائية
القرائي ػ ميارات فيـ  األداءميارات التعميمية ػ المحتكل العممي ػ الكسائؿ التعميمية ػ 

 المقركء ػ المشكمة المتضمنة داخؿ الدرس
  الىحدة.حتكًم 

صياغة الكحدة في صكرتيا األكلية كصياغة دليؿ المعمـ تـ عرضيما عمى  بعد 
كذلؾ لمتأكد  العربية،كمعممي المغة  العربية، ةمجمكعة مف أساتذة المناىج كطرؽ تدريس المغ

 ػ مف:
  مدل مناسبة محتكل الكحدة لتحقيؽ أىداؼ البحث ، كمدل مناسبة األنشطة المتكاممة

مكانيات التالميذ  .صعكبات التعمـ المكىكبيف ذكل لقدرات كا 
  . دقة السالمة المغكية لمحتكل الكحدة كدليؿ المعمـ 
  اليضبة.إستراتيجية تسمؽ مدل تحقيؽ خطكات 
  البحث.إضافة األنشطة التي تركنيا سيادتكـ الزمة لتحقيؽ أىداؼ 
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 المالحظات،عمى السادة المحكميف أظيرت نتائج التحكيـ بعض  جكبعد عرض البرنام
كبذلؾ أصبحت الكحدة في صكرتيا  األنشطة،حيث تـ إضافة بعض  بتنفيذىا،كقاـ الباحث 

  لمتطبيؽ.النيائية كجاىزة 
مف تالميذ  قاـ الباحث بإجراء تجربة استطالعية عمى عينةالتجربة االستطالعية :

اإلبتدائية ، كمدرسة مدينة العماؿ سيدم عمر االبتدائية الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة 
عددىـ ) ، ككاف البحث " بخالؼ عينة البحث"مف نفس مجتمع التابعة إلدارة قنا التعميمية 

( بشكؿ مكثؼ لمدة 3230-3232لعاـ الدراسي ) األكؿفي الفصؿ الدراسي  (تالميذ عشرة
حتى  3232نكفمبر  0ق المكافؽ  0443ربيع أكؿ 02يـك األحد  )بداية مف ثالثة أسابيع

(، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى 3232نكفمبر  00ق المكافؽ  0443ربيع أخر  3األربعاءيكـ 
الصعكبات التي قد تكاجو الباحث في أثناء التجربة األساسية لمبحث، كالتأكد مف الكفاءة 

تـ التعامؿ كالتي بعض المشكالت الفنية كقد أشارت كجكد الداخمية لمكاد المعالجة التجريبية، 
قد قاـ الباحث بتكفير ك ضعؼ اإلمكانيات المادية داخؿ المدرسة ، مثؿ ، ييا معيا كالتغمب عم

عدـ الكثير مف اإلمكانيات الخاصة باألنشطة التعميمية المتضمنة داخؿ الكحدة المقترحة ، 
فكنو يكجكد شبكة إنترنت داخؿ المدرسة ، كقد قاـ الباحث بفتح شبكة اإلنترنت الخاصة بتم

عدـ كجكد مسرح مجيز داخؿ المدرسة ، ك  تيديك مف عمى اإلنترنالشخصي لعرض مقاطع الف
، كقد قاـ الباحث بالتعاكف مع إدارة المدرسة بتجييز إحدل قاعات المدرسة كمسرح،  إجراء 

كذلؾ لصعكبة استيعاب التالميذ لميدؼ التعميمي مف  اإلثرائيةتعديالت بسيطة لبعض األنشطة 
 ىذه األنشطة .

 .كعميو تصبح الكحدة في صكرتيا النيائية كجاىزة لمتطبيؽ 
 بناء أدوات البحح . 

ميارات األداء القرائي  تحسفالدالة عمى  األداء القرائيتصميـ استمارة مالحظة 
 لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ.

تعد المالحظة كاحدة مف األدكات األساسية لقياس نمك الميارات ، كلقد كجد الباحث أف 
القرائي لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ، ىي  األداءأنسب كسيمة لقياس نمك ميارات 

مف خالليا تسجيؿ كفحص سمسمة ذلؾ " ، حيث يتـ  Chech- Listsتقنية قكائـ الفحص " 
التي ينبغي الميارات ، كما يمكف استخداميا في تحديد تنفيذ الميارة  األداء أثناءمتتابعة مف 
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، كقد تـ تصميـ استمارة  التمكف مف الميارةفي تعديميا ، ككذلؾ تعطى صكرة عف تدرج 
 تبعان لمخطكات التالية:ػ  مالحظة األداء القرائي

  إلى قياس مستكل  ستمارةاال: تيدؼ  القرائي مالحظة األداءاليدؼ العاـ مف استمارة
 لتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ .دل اميارات األداء القرائي ل

  مالحظة األداء: تـ تحديد محتكل استمارة القرائي مالحظة األداءتحديد محتكل استمارة 
 طبعان لمخطكات التالية :ػ القرائي 

& خميفة ،  3232القرائي ) محمكد ،  األداءالرجكع لمدراسات التي تناكلت ميارات  .0
 & Wills ,2012Mann  ,2016 & 3202& اليكارم ، 3202

Gilakjani,2016 & . ) 
التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ أثناء القراءة كمدل قدرتيـ  أداءمالحظة  .3

 القرائي  . األداءعمى التمكف مف كؿ ميارة مف ميارات 
 أىداؼ كتاب المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي .تحميؿ محتكل  .2

، التي تعمؿ االستمارة عمى قياسيا  القرائي األداءميارات كمف خالؿ ما سبؽ تـ حصر 
، حيث تـ تحميؿ الميارات الفرعية إلى سمككيات تدؿ عمييا ، كيمكف مالحظتيا بشكؿ عممي 

 كيات الدالة عمى الميارات المختارة :ػ مقصكد ، كتـ مراعاة األمكر اآلتية عند صياغة السمك 
  لمقياس.كقابمة  كاضحة،أف تككف العبارة مكتكبة بمغة  .0
 .  كاحدة فقط ميارةأف تقيس العبارة  .3
 .  ةالرئيسالفرعية المككنة لمميارات  المياراتعدـ التداخؿ بيف  .2
  ليا.التابعة  ةالرئيسجميع المككنات الخاصة بالميارات  المياراتأف تغطي  .4

  تـ تصميـ البطاقة بصكرة متدرجة بحيث يحصؿ التمميذ عمى درجة  االستمارةتصحيح :
ا ) خمس درجات ( ، :  دائمن إتقاف تاـ إلى خمس درجات حسب درجة إتقانو لمميارة 

) درجتاف ( ، ال يتقف  األحياف ) ثالث درجات ( ، نادرنا ) أربع درجات ( ، في بعض أحياننا
 ) درجة كاحدة (    

  تـ حساب صدؽ االستمارة األداء القرائيمالحظة حساب معامؿ الصدؽ الستمارة :
باستخداـ طريقتيف الطريقة األكلى الصدؽ الظاىرم ) صدؽ المحكميف ( ، حيث تـ 



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                   ...   إستراتيجية تسلق الهضبة المدعمة استخدام

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 240 - 

،  المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية عرض االستمارة عمى مجمكعة مف السادة أستاذة 
 كذلؾ بيدؼ استطالع آرائيـ حكؿ :ػ 

األداء القرائي لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات مدل مالئمة االستمارة لقياس ميارات  .0
 .  التعمـ 

 السالمة المغكية لالستمارة ، كشمكليا لجميع الميارات .  .3
 مدل مناسبة االستمارة لقياس ما كضعت لو .  .2
 حذؼ أك إضافة ما تركنو سيادتكـ .  .4

العبارات التي لـ كقد تـ تعديؿ االستمارة في ضكء آراء السادة المحكميف كتـ حذؼ 
 % (  . 02تفاؽ تزيد عف نسبة )تحصؿ عمى نسبة ا

صدؽ االتساؽ الداخمي : كتـ فييا حساب معامالت االرتباط بيف كؿ عبارة في 
العبارات دالة عند االستمارة  في االستمارة كالدرجة الكمية لالستمارة ، كقد كجد أف جميع 

( ، أما 2022، جاءت دالة عند مستكل ) 3،0،4،2( ما عدا عبارات  2020مستكل )
 فقد كانت غير دالة كبالتالي تـ حذفيا . 02،  02،  03، 0عبارات 

الصدؽ العاممى: تـ حساب الصدؽ العاممى لالستمارة مف خالؿ استخداـ التحميؿ 
باستخداـ البرنامج اإلحصائي  Confirmatory Factor Analysisالتككيدل العاممى
، كقد جاءت  لالستمارة( ، كذلؾ لمتأكد مف صدؽ البناء الكامف 32نسخة ) AMOSأمكس 
ميارة 09( ، كبذلؾ أصبحت االستمارة مككنة مف  2020دالة عند مستكل ) االستمارةعبارات 
 . فرعية 

  نظران ألف تنمية الميارات يتأثر القرائي مالحظة األداءحساب معامؿ الثبات الستمارة :
كالممارسة المغكية السابقة الخبرة ك  التدريب عمى النقط الصحيحبعكامؿ عدة مثؿ : 

ثالثة مف لذا تـ استخداـ طريقة ثبات المصححيف ، حيث تـ االستعانة ب، المغكية 
كفقان لبنكد استمارة المالحظة ، كتـ حساب القرائي لمتالميذ  األداء، لمالحظة الزمالء

 الثبات كفقان لما يمي :ػ 
" ككاف عددىـ  سيدل عمر االبتدائية تـ تطبيؽ االستمارة عمى العينة االستطالعية "  .0

، كتـ قياس أدائيـ مف قبؿ السادة الزمالء ) أ ، ب ، ج (  الذيف تـ تالميذعشرة 
 اختيارىـ لمساعدة الباحث . 
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مؿ االرتباط بيف الدرجات الخاـ بيف درجات السادة الزمالء ، كجاءت عمى تـ حساب معا .3
 النحك التالي 

 (4جذول )

 انمشائٍ يالحظت األداءيؼايم انثباث الصتًاسة  

 يؼايم انثباث انًصحح اصتًاسة انًالحظت و

 لشاءة انجًم تايت ال كهًاث يتمطؼت 1

 )أ ، ب (

 )أ ، ج (

 ) ب ، ج (

0.62 

0.23 

0.21 

 إخشاج انحشوف يٍ يخاسجها 2

 )أ ، ب (

 )أ ، ج (

 ) ب ، ج (

0.22 

0.62 

0.22 

 دوٌ تكهف وتىضُحهانتؼبُش ػٍ انًؼًُ  3

 )أ ، ب (

 )أ ، ج (

 ) ب ، ج (

0.62 

0.24 

0.25 

 يشاػاة يىاضغ انىلف 4

 )أ ، ب (

 )أ ، ج (

 ) ب ، ج (

0.62 

0.21 

0.20 

 ككم انبطالت 5

 )أ ، ب (

 )أ ، ج (

 ) ب ، ج (

0.23 

0.62 

0.22 

 بطريقة ألفا كركنباخ .  البطاقةكما تـ حساب ثبات 
 (5جذول )

 الصتًاسة األداء انمشائٍ  يؼايم ثباث أنفا كشوَباخ 

 يؼايم انفا كشوَباخ بطالت يالحظت األداء انمشائٍ و

 0.623 لشاءة انجًم تايت ال كهًاث يتمطؼت 1

 0.201 إخشاج انحشوف يٍ يخاسجها 2

 0.622 دوٌ تكهف  وتىضُحهانتؼبُش ػٍ انًؼًُ  3

 0.623 يشاػاة يىاضغ انىلف 4

 08222 ككم  انبطالت 

بعد أف تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستمارة، أصبحت االستمارة في صكرتيا النيائية 
 لمتطبيؽ.كجاىزة 

 فهم املكسوء .إعداد اختباز 
فيـ المقركء لمتالميذ اليدؼ مف االختبار : تـ تصميـ االختبار بيدؼ قياس مستكل 

 الحرفيمف حيث مستكل الفيـ  االبتدائيت التعمـ بالصؼ السادس ذكم صعكبا المكىكبيف
 ، مستكل الفيـ الناقد ، مستكل الفيـ اإلبداعي .  االستنتاجيالمباشر ، مستكل الفيـ 
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فيـ المقركء) مصادر بناء االختبار : تـ االعتماد عمى الدراسات السابقة التي تناكلت 
 & 3202& المشايخ ، 3206&القعاكم ف ك النصار ،  3232حكاس ، 

Lerman,2020 Chui ,2019 & Beckely,2018 &  )  كذلؾ لمتعرؼ عمى طرؽ
 .التعمـ ميارات الفيـ القرائي لمتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات قياس 

ب مستكل كخصائص محتكل االختبار ، أف يناس اختيارركعي عند محتكل االختبار : 
صعكبات التعمـ في الصؼ السادس االبتدائي ، مف خالؿ االعتماد  التالميذ المكىكبيف ذكل

عمى مكاقؼ مف حياة التالميذ ، كسيكلة لغة االختبار ، أف تناقش أسئمة االختبار مشكالت 
كاقعية مف  داخؿ بيئة التالميذ ، مثؿ مشكمة القبمية ، كمشكمة التسرب مف التعميـ . كقد 

 أربع، في  بفيـ المقركءمة تقيس الميارات المرتبطة تككف االختبار مف مجمكعة مف األسئ
 ة كىى :ػ ميارات رئيس

  فيـ الكممة المقركءة : كىى تقيس مدل قدرة التمميذ عمى  الفيـ الحرفي المباشرميارة . 
 فيـ محتكل النص المقركء ، قيس مدل قدرة التمميذ عمى : كىي تاالستنتاجيالفيـ رة امي

 رؤية عامة حكؿ النص .كأفكار الكاتب ، كتككيف 
  التعرؼ عمى مدل تطابؽ محتكل قيس مدل قدرة التمميذ عمى كىي ت الناقد:الفيـ ميارة

  النص.كالتفريؽ بيف الحقائؽ كاألكاذيب المتضمنة داخؿ  الكاقع،النص مع 
  خبرة مف النص  استخالصقيس مدل قدرة التمميذ عمى كىي ت اإلبداعي:الفيـ ميارة

كمدل قدرتو عمى ربط الخبرة  منيا،حؿ مشكالت حياتية يعانى  استخداميا فييمكف 
 جديدة.خبرات  كاكتسابتفسير محتكل النص  فيالسابقة لو 

مف  عشريفثالث قطع قرائية تحتكل عمى االختبار عبارة مجمكعة  صمـكصؼ االختبار : 
بدائؿ يختار التمميذ البديؿ المناسب ، كالسؤاؿ  ةاألسئمة االختيار مف متعدد ، لكؿ سؤؿ ثالث

خبرية ، يأخذ التمميذ درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة ، كصفر لإلجابة  جممة عبارة عف
 الخاطئة .

 ػ باآلتي:صدؽ االختبار: تـ حساب صدؽ االختبار 
  صدؽ المحكميف : تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف السادة المحكميف مف أساتذة

الستطالع آرائيـ في ة، كطرؽ تدريس المغة العربية ، كبعض معممي المغة العربي المناىج
االختبار حكؿ السالمة المغكية لالختبار، كقدرتو عمى قياس ما كضع مف أجمو ، 
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، قد تـ  يالصؼ السادس االبتدائالمكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ بتالميذ مكمناسبتو ل
 تعديؿ االختبار في ضكء تعديالت السادة المحكميف . 

  حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة االستطالعية عمى كؿ عبارة كدرجتيـ الكمية
  التالي.كقد جاءت النتائج كما يكضح الجدكؿ  العبارة،عمى البعد الذم تنتمي إليو 

 ( 6جذول )

ودسجتهى يٍ أبؼاد إختباس فهى انًمشوء يؼايم االستباط بٍُ دسجاث انؼُُت االصتطالػُت ػهً كم بؼذ 

 انكهُت

 يؼايم االستباط انبؼذ و

 0.22 انًباشش انحشفٍيضتىي انفهى  1

 0.26 يضتىي انفهى اإلصتُتاجٍ 2

 0.62 يضتىي انفهى انُالذ 3

 0.22 يضتىي انفهى اإلبذاػٍ 4

 0.24 انكهُت نالختباسانذسجت  5

  كقد  لممقياس،حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة في المقياس كالدرجة الكمية
 (. 2022كجدت أف جميع العبارات دالة عند مستكل )

كطريقة  بار بطريقة ألفا كركنباختختـ حساب ثبات االالختبار : حساب معامؿ الثبات 
مف تالميذ (تالميذ عشرةالتجزئة النصفية ، كطريقة إعادة التطبيؽ ، كالتي تـ تطبيقيا عمى )

الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة سيدم عمر االبتدائية( ثـ أعيد التطبيؽ عمى األطفاؿ مرة 
االختبار تتميز بنسب عالية مف درجات يكمنا ، كيكضح الجدكؿ التالي أف  عشريفأخرم بعد 
 الثبات .

 ( 2جذول )

 يؼايم ثباث اختباس فهى انًمشوء

االختباس 

 انتحصُهٍ

 إػادة انتطبُك انتجزئت انُصفُت يؼايم انفا كشوَباخ

 0,622 0,635 0.624 االختباس 

تـ تحديد زمف االختبار بحساب متكسط زمف إجابة االختبار مف  تحديد زمف االختبار :
 دقيقة كزمف لالختبار .  ستيفجانب مجمكعة الدراسة االستطالعية ، كقد تـ تحديد 

 .   احلل اإلبداعٌ للمشكالت مكًاس 

 ػ التالية:كفؽ الخطكات  الحؿ اإلبداعي لممشكالتتـ إعداد مقياس 
 المكىكبيف ذكلتالميذ الييدؼ المقياس إلى قياس استجابة  المقياس:اليدؼ مف 
حؿ  فياستخداـ أسمكب عممي إبداعي عمى  االبتدائي،الصؼ السادس صعكبات التعمـ ب
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حؿ  فيكمدل قدرتيـ عمى ربط خبراتيـ السابقة بخبراتيـ الجديدة  تكاجييـ،المشكالت التي 
 تكاجييـ. التيالمشكالت 

الحؿ مصادر بناء المقياس : تـ اإلطالع عمى بعض الدراسات التي تناكلت قياس 
 3202&قرقز ، 3232& أحمد ،  3232العصيمي ، كالقحطانى ، ) اإلبداعي لممشكالت

&Douglass,2018 &Devetak, and Glažar, 2010 &Isaksen and 
Treffinger, 2018 الحؿ اإلبداعي لممشكالت لدل ( كذلؾ لمتعرؼ عمى طرؽ قياس

 .التالميذ بالمرحمة االبتدائية 
 أبعاد رئيسة ىي:ػ  أربعكصؼ المقياس : تـ تصميـ االختبار بحيث يتككف مف 

  كيتككف ىذا  لممشكمة،قدرة التالميذ عمى التحديد الدقيؽ كىك يقيس مدل  المشكمة:تحديد
 . عبارات ثالثالبعد مف 

  بالمشكمة،البيانات المتعمقة  جمعقدرة التالميذ عمى ل كىك يقيس مد البيانات:جمع 
 عبارات. أربعكيتككف ىذا البعد مف 

  لممشكمة،حمكؿ  اقتراحكىك يقيس مدل قدرة التالميذ عمى  :صحتيا كاختبارفرض الحمكؿ 
  عبارات. خمسكقد تككف ىذا البعد مف  الحمكؿ،كاختبار صحة ىذه 

  الخبرة : كىك يقيس مدل قدرة التالميذ عمى تحديد الحؿ األمثؿ  كاكتسابتحديد الحؿ
حؿ مشكالت مماثمة تكاجو التمميذ ، كقد تككف  الستخداميا فيخبرة  كاكتسابلممشكمة ، 

 ىذا البعد مف خمس عبارات .
 كىى اكاحدن  اتصحيح المقياس : تـ تصميـ خمس استجابات يختار التمميذ منيا اختيارن 

الث في بعض األحياف ) ثف ( كاحدة (  ػ أحيانان) درجتافي حالة العبارات السمبية  دائما) درجة 
ال أفعؿ ) خمس درجات ( ، أما في حالة العبارات اإليجابية درجات ( نادران ) أربع درجات ( 

ران دائما ) خمس درجات ( ، أحيانان ) أربع درجات ( ، في بعض األحياف ) ثالث درجات ( ، ناد
 ) درجتاف ( ، ال أفعؿ ) درجة كاحدة (    . 

 ػ اآلتية:تـ حساب صدؽ المقياس بالطرؽ  المقياس:صدؽ 
  صدؽ المحكميف :  تـ عرض المقياس في صكرتو األكلية عف مجمكعة مف أساتذة

المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية في الجامعات المصرية ، كبعض معممي المغة 
ضافة أك حذؼ العبارات ، كقد  العربية ، إلبداء آرائيـ في المقياس ، كتعديؿ ما يركنو ، كا 
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في ضكء آراء السادة المحكميف ، كما تـ حذؼ  تـ تعديؿ بعض العبارات في الصياغة
 . د% تأيي02لـ تحظ عمى نسبة  التيالعبارات 

  االستطالعية،كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات أطفاؿ العينة  المحؾ:صدؽ 
كقد كاف معامؿ االرتباط  Douglass(3200 ،)ؿ  الحؿ اإلبداعي لممشكالتكمقياس 

 ( . 2022كىك داؿ عند مستكل )  )20726)
ممقياس : تـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كركنباخ حساب معامؿ الثبات ل

عادة التطبيؽ ، كالتي تـ تطبيقيا عمى ) مف تالميذ الصؼ  (تالميذ عشرةكالتجزئة النصفية ، كا 
مرة أخرم  السادس االبتدائي بمدرسة سيدم عمر االبتدائية( ثـ أعيد التطبيؽ عمى األطفاؿ

 تميز بنسب عالية مف الثبات .كيكضح الجدكؿ التالي أف المقياس ي يكمنا ، عشريفبعد 
 ( 2جذول )

 يؼايم ثباث يمُاس انحم اإلبذاػٍ نهًشكالث

يؼايم انفا  نهًشكالث اإلبذاػٍانحم يمُاس  و

 كشوَباخ

انتجزئت 

 انُصفُت

 إػادة انتطبُك

 0,703 0,698 0,674 تحذَذ انًشكهت  1

 0,782 0,673 0,783 جًغ انبُاَاث  2

 0,704 0,673 0,674 صحتها  واختباسفشض انحهىل  3

 0,674 0,673 0,703 انخبشة واكتضابتحذَذ انحم  4

 0.765 0.682 0,708 انًمُاس ككم  5

تـ تحديد زمف المقياس بحساب متكسط زمف إجابة االختبار  المقياس:تحديد زمف 
  المقياس.دقيقة كزمف لتطبيؽ  أربعيفكقد تـ تحديد  االستطالعي،البحث مف جانب مجمكعة 

 تنفًر الدزاسة التذسيبًة . ضبط عًنة البحح وإدساءات 

  ( عمى تالميذ 3220الذكاء المصكر ) إعداد أحمد ذكى صالح :  اختبارتطبيؽ
مدرسة سيدل عبد الرحيـ االبتدائية  ػ مدرسة مدينة العماؿ  االبتدائيالصؼ السادس 

االبتدائية ػ مدرسة عمر أفندم اإلبتدائية ػ مدرسة المعنا اإلبتدائية ػ مدرسة المغات 
، كذلؾ يكـ تمميذنا كتمميذة 202كالذيف كاف عددىـ ، مساكف عثماف ةالتجريبية بمنطق

، كبناء عميو  3232نكفمبر  06ق المكافؽ 0443 ثانيربيع  3الخميس المكافؽ 
درجة ( ، كبمغ  032الذيف تقؿ نسبة ذكائيـ عف )تمميذنا كتمميذة  029 استبعادتـ 

 ( . تمميذنا كتمميذة 026) االستبعادعدد التالميذ بعد 
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  كتمميذة( تمميذ 026تكرانس لمتفكير اإلبداعي الصكرة )ب( عمى ) اختبارتطبيؽ 
، ثـ  3232نكفمبر  30ق المكافؽ 0443 ثانيربيع  4كذلؾ يكـ السبت المكافؽ 

درجة ( فصاعدان تمثؿ  09، فكاف ) لدرجات التالميذ  األعمى تـ حساب اإلرباعي
، كىـ يتمتعكف بتفكير إبداعي  االختباررجات التالميذ عمى د% ( مف 32أعمى )

 االستبعاد( كبمغ عدد التالميذ بعد مميذةتمميذنا كت 70) استبعادمرتفع ، كبناء عمى تـ 
 (.تمميذنا كتمميذة 89)

  كنتائج  المعمميف، ترشيحكذلؾ مف خالؿ  تمميذ،تـ تحديد نكع المكىبة عند كؿ
تمميذنا  33 باستبعادعميو قاـ الباحث  كبناءن  الباحث،قاـ بيا  التيالمقابمة الشخصية 

  .تمميذنا كتمميذة 29كبذلؾ تصبح العينة  مكىبة،لـ يثبت لدييـ  كتمميذة
  : ( ، كذلؾ  3232تـ تطبيؽ مقياس صعكبات تعمـ القراءة ) إعداد ىاني العسيمي

،  كبناء عميو  3232نكفمبر  33ق المكافؽ 0443 ثانيربيع  2يـك األحد المكافؽ 
( ، يذةتمميذنا كتمم 24ككاف عددىـ ) 40التالميذ الذيف تقؿ درجاتيـ عف  استبعادتـ 

 كتمميذة ( .  اتمميذن  32كبذلؾ تصبح المحصمة النيائية لعينة البحث )
  استخداـأثر تحديد اليدؼ مف تجربة البحث : ىدفت تجربة البحث إلى التعرؼ عمى 

في تدريس المغة العربية عمى  ةليضبة المدعمة باألنشطة اإلثرائيإستراتيجية تسمؽ ا
تحسيف األداء القرائي كفيـ المقركء كتنمية ميارات الحؿ اإلبداعي  لممشكالت لدل 

 .  التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية
  فيـ  كاختبارالقرائي ،  األداءمالحظة  استمارةتـ تطبيؽ بحث :أدكات التطبيؽ

 ثانيربيع  9المكافؽ   االثنيف ، قبميا يكـاإلبداعي لممشكالت ك مقياس الحؿالمقركء 
 .3232نكفمبر  32ق المكافؽ 0443

  : لتالميذ المجمكعة  نكادر كطرائؼتدريس دركس كحدة "  بدأتنفيذ تجربة البحث "
،  يكـ  ةثرائيعكمة باألنشطة اإل داليضبة المإستراتيجية تسمؽ التجريبية باستخداـ 

، كانتيى يكـ   3232نكفمبر   34ق المكافؽ 0443 ثانيربيع  7الثالثاء المكافؽ 
، بكاقع  3232ديسمبر20ق المكافؽ  0443جمادم أكؿ 09المكافؽ  الخميس

 . كالخميس ثالث حصص أسبكعيان أياـ الثالثاء كاألربعاء 
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 فيـ  كاختبارالقرائي ،  األداءمالحظة  استمارةالبحث : التطبيؽ البعدل ألدكات
 00المقركء ك مقياس الحؿ اإلبداعي لممشكالت  ، يـك السبت المكافؽ لمكافؽ 

 .  3230يناير  3ق المكافؽ  0443جمادم أكؿ  
 نتائر البحح ومناقشتها.

  تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة  أثرما  ´مف البحث كالذم نصو  األكؿلإلجابة عف السؤاؿ
لدل  تحسيف األداء القرائيعمى في تدريس المغة العربية  المدعكمة باألنشطة اإلثرائية

 التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ؟ 
متحقؽ مف صحة الفرض األكؿ كالذم نصو " تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كل

مالحظة  استمارةمتكسطي درجات التالميذ مجمكعة البحث في القياسيف القبمي كالبعدل عمى 
 Paired – Samplesاألداء القرائي لصالح القياس البعدل . تـ استخداـ اختبار " ت " 

مالحظة  استمارةلحساب داللة الفركؽ بيف درجات مجمكعة البحث القبمي كالبعدل عمى 
 األداء القرائي ، كقد جاءت النتائج كالتالي . 

 ( 2جذول )

يالحظت األداء  اصتًاسةفٍ انمُاصٍُ انمبهٍ وانبؼذي ػهً دالنت انفشوق بٍُ يتىصطٍ دسجاث انتاليُز 

 ( 23انمشائٍ ) ٌ = 

األداء يهاساث 

 انمشائٍ
 انمُاس

 دسجت انحشَت

ٌ"-1" 

 انًتىصظ انحضابٍ

 " و"

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

 "ع "

 ث
يضتىي 

 انذالنت

لشاءة انجًم 

تايت ال كهًاث 

 يتمطؼت

 0.22 6.22 22 انمبهٍ

**22.45 0.01 
 0.22 16.22 22 انبؼذي

إخشاج 

انحشوف يٍ 

 يخاسجها

 1.01 2.45 22 انمبهٍ

**22.22 0.01 
 0.25 12.23 22 انبؼذي

انتؼبُش ػٍ 

انًؼًُ 

دوٌ  وتىضُحه

 تكهف

 0.26 6.22 22 انمبهٍ

**30.23 0.01 
 0.20 12.01 22 انبؼذي

يشاػاة يىاضغ 

 انىلف

 0.22 2.23 22 انمبهٍ
**26.34 0.01 

 1812 12812 22 انبؼذي

انذسجت انكهُت 

 نهبطالت

 2.45 22825 22 انمبهٍ
**32.16 0.01 

 1.22 20.64 22 انبؼذي
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إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة يتضح مف الجدكؿ السابؽ فاعمية استخدـ 
القرائي لمتالميذ المكىكبيف  تحسيف األداءفي تدريس المغة العربية عمى  باألنشطة اإلثرائية
الستمارة مالحظة االبتدائي ، حيث جاءت جميع الميارات ، كالدرجة الكمية بالصؼ السادس 

 ( ، كيمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ :ػ 2.20، دالة عند مستكل ) األداء القرائي
  ، باعتبار تييئة التالميذ الكتساب ميارات األداء القرائي تييئة قائمة عمى أساس صكتي

أف ذلؾ ىك األصؿ في تعمـ القراءة ، فتـ عرض صكر تكضيحية لمخارج الحركؼ في 
بداية كؿ درس ، كمقاطع فيديك تعميمية تكضح المخارج الصحيحة لكؿ حرؼ ككيفية 
النطؽ الصحيح ليا ، كصاحب ذلؾ محاكاة التالميذ لنطؽ تمؾ األصكات ، مما ساىـ في 

  ء القرائي .اكتساب التالميذ  ميارات األدا
 ( 3232يتفؽ مع ذلؾ نتائج دراسة محمكد  )نتائجيا أف التمييد يعد مف  التي أشارت

 أفأدكات إتقاف التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ لميارات األداء القرائي ، كما  أىـ
تدريب التالميذ عمى كيفية نطؽ أصكات الحركؼ يساعد عمى إتقاف التالميذ لميارات 

 التيAgarwal and  Singh (3200 )مع نتائج دراسة  تتفؽاألداء القرائي ، كما 
أشارت نتائجيا أف عرض مقاطع فيديك تكضح طريقة نطؽ كؿ حرؼ يعد مف أىـ 

 ة لدل التالميذ ذكل صعكبات التعمـ . األساليب العالجية لعالج صعكبات تعمـ القراء
  فيساعد التالميذ عمى االندماج في عممية التعمـ مما ساىـ إستراتيجية تسمؽ اليضبة 

بيف التالميذ كبيف إتقاف ميارات األداء  كسر حاجز الرىبة كالخكؼ الذم كاف يقؼ حائالن 
القرائي ، كما أف الباحث حرص عمى تنكع أساليب عرض المحتكل داخؿ كؿ درس ، كترؾ 

مكانياتيـ كذلؾ لمقضاء أسمكب العرض المناسب لقدراتيـ كا   اختيار فيالحرية لمتالميذ 
لمكىكبيف ذكل دماج التالميذ اان فيالفردية بيف التالميذ ، مما ساىـ  عمى الفركؽ

 األداء القرائي .  فيتنمية ميارات التالميذ  فيصعكبات التعمـ في الدركس مما ساىـ 
 ( 3200كيتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة المنشداكل )نتائجيا أف إستراتيجية  التي أشارت

 فيتسمؽ اليضبة تساعد عمى القضاء عمى الفركؽ الفردية بيف التالميذ مما يساىـ 
Gilakjani (3209 )مادة المغة العربية ، كما تتفؽ مع نتائج دراسة  يفزيادة التحصيؿ 

دماج جميع التالميذ  التي عممية  فيأشارت نتائجيا أف القضاء عمى الفركؽ الفردية كا 
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تنمية ميارات األداء القرائي لمتالميذ  فيالمعمـ  والتي تكاجالعقبات  أىـمف  التعمـ تعد
 المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ . 

 في العممية التعميمية مف مجرد  التمميذفي تغير مكقؼ  إستراتيجية تسمؽ اليضبة تساعد
التخطيط لمتدريس ، إلى أف  في كناأف يككف مشار إلى دكف مشاركة  متمؽ لممعمكمات

زيادة  أسيـ فييككف ىك محكر العممية التعميمية كىك المتحكـ في أدكات الدرس ، مما 
كؿ ميارة عمى حدا مف ميارات األداء عمى  أسيـ التدريبنسبة تحصيؿ التالميذ ، كما 

كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة ،  في إتقاف التالميذ جميع ميارات األداء القرائي القرائي
Beckely (3200  )تساعد عمى أف يككف أشارت أف إستراتيجية تسمؽ اليضبة  التي

يجابين  امكقؼ التمميذ نشطن  رفع نسبة التحصيؿ  فيعممية التعمـ مما يساىـ  في اكا 
 الميارات أثناء التعمـ . كاكتساب

إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة األثرائية عمى كلمتحقؽ مف تأثير 
السادس  لتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ بالصؼ دل ااألداء القرائي ل تحسيف

( مف خالؿ قيمة مربع  األداء القرائيحجـ التأثير لممتغير المستقؿ )  االبتدائي ، تـ حساب
 باستخداـ المعادلة اآلتية :ػn2آيتا

 
 ( 10جذول )

ػهً تًُُت يهاساث األداء انمشائٍ  إصتشاتُجُت تضهك انهضبت انًذػىيت باألَشطت اإلثشائُتحجى تأثُش 

 االبتذائٍنذي انتاليُز انًىهىبٍُ روي صؼىباث انتؼهى بانصف انضادس 

 يهاساث األداء انمشائٍ
انًتىصظ 

 انحضابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسجت 

 انحشَت
 n2 ث

دالنت حى 

 انتأثُش

لشاءة انجًم تايت ال 

 كهًاث يتمطؼت
 كبُش 0.22 22.45** 22 0.25 16.22

إخشاج انحشوف يٍ 

 يخاسجها
 كبُش 0.22 25.34** 22 1.31 12.65

انتؼبُش ػٍ انًؼًُ 

 دوٌ تكهف وتىضُحه
 كبُش 0.22 22.45** 22 0822 12.23

 كبُش 0.25 22.54** 22 1.04 12.43 يشاػاة يىاضغ انىلف

 كبُش 0.26 32.01** 22 3.02 20802 انبطالت ككم
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تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة القائـ عمى يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ تأثير 
كبير لجميع الميارات ،  القرائي تحسيف األداءفي تدريس المغة العربية عمى  األنشطة اإلثرائية

 ؿ ، كيمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ :ػ كك البطاقةككذلؾ 
 ميارات  اكتساب فيميذ كتكظيفيا تساعد إستراتيجية اليضبة عمى إبراز مكاىب التال

مكانياتيـ بما أدم إلى زيادة  فيزيادة ثقة التالميذ  فيجديدة ، مما ساىـ  قدراتيـ كا 
 التي(  3232، كىذا يتفؽ مع دراسة أحمد ) القرائيتمكف التالميذ مف ميارات األداء 

تسمؽ اليضبة تساعد عمى إبراز مكاىب التالميذ  أشارت نتائجيا إلى أف إستراتيجية
 جديدة .  تعميميةإكساب التالميذ ميارات  فيكتكظيفيا 

 مكانيات  التي تدعيـ اإلستراتيجية المقترحة باألنشطة اإلثرائية تتناسب مع قدرات كا 
التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ مثؿ أنشطة الرسـ كالتمكيف كتشكيؿ قطع 

زيادة فاعمية اإلستراتيجية  فيمييز األصكات المسمكعة كؿ ذلؾ ساىـ الصمصاؿ كت
( 3232تنمية ميارات األداء القرائي ، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة محمكد ) فيالمقترحة 

أثناء  التدريسية نتائجيا إلى أف تعدد األنشطة التدريسية داخؿ اإلستراتيجية أشارت التي
 اعد عمى تمكف التالميذ مف ميارات األداء القرائي . تدريس ميارات األداء القرائي يس

 تمكف التالميذ مف ميارات  يعمالكسائؿ التعميمية داخؿ اإلستراتيجية المقترحة ساعد  تعد
 فيخمؽ جك مف المنافسة بيف التالميذ ساىمت في  األداء القرائي ، كما أف اإلستراتيجية

ضكء جك مف الراحة بأسمكب تربكم ، كما أف خمؽ جك مف المناقشة بيف التالميذ ، 
زيادة أثر اإلستراتيجية المقترحة  فيكمتابعة نشاطيـ ، كتعديؿ أخطائيـ كؿ ذلؾ ساىـ 

 إكساب التالميذ ميارات األداء القرائي .  في
إستراتيجية تسمؽ تكظيؼ  أثرما  ´مف البحث كالذم نصو الثانيلإلجابة عف السؤاؿ 

فيـ المقركء لدل تحسيف عمى في تدريس المغة العربية  اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية
كالذم نصو "  الثانيالتالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ؟ كالتحقؽ مف صحة الفرض 

ف تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة البحث في القياسي
القبمي كالبعدل عمى اختبار فيـ المقركء لصالح التطبيؽ البعدم. تـ استخداـ اختبار " ت " 

Paired – Samples  لحساب داللة الفركؽ بيف درجات مجمكعة البحث القبمي كالبعدل
 فيـ المقركء ، كقد جاءت النتائج كالتالي .  اختبارعمى 
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 ( 11جذول )

دالنت انفشوق بٍُ يتىصطٍ دسجاث انتاليُز فٍ انمُاصٍُ انمبهٍ وانبؼذي ػهً اختباس فهى انًمشوء ) ٌ 

 =23 ) 

يهاساث فهى 

 انًمشوء
 انمُاس

دسجت 

 انحشَت

ٌ"-

1" 

انًتىصظ 

 انحضابٍ

 " و"

 االَحشاف

 انًؼُاسٌ

 "ع "

 ث
يضتىي 

 انذالنت

يضتىي انفهى 

 انًباشش انحشفٍ

 0.22 1.22 22 انمبهٍ
**22.23 0.01 

 0.22 3822 22 انبؼذي

يضتىي انفهى 

 صتُتاجٍاال

 1.04 1.23 22 انمبهٍ
**25.34 0.01 

 0.22 3.22 22 انبؼذي

يضتىي انفهى 

 انُالذ

 0.26 1.34 22 انمبهٍ
**22.34 0.01 

 0.20 4.23 22 انبؼذي

يضتىي انفهى 

 اإلبذاػٍ

 0.62 1.21 22 انمبهٍ
**25.52 0.01 

 0.22 4.12 22 انبؼذي

انذسجت انكهُت 

 نالختباس

 2.22 5865 22 انمبهٍ
**22.45 0.01 

 1.56 16.23 22 انبؼذي

تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة يتضح مف الجدكؿ السابؽ فاعمية 
فيـ المقركء لدل التالميذ المكىكبيف ذكم  تحسيففي تدريس المغة العربية عمى  اإلثرائية

الصؼ السادس االبتدائي ، حيث جاءت جميع الميارات ، كالدرجة الكمية صعكبات التعمـ ب
 ( ، كيمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ :ػ 2.20لالختبار، دالة عند مستكل ) 

  أف، كما  االستنباط ك االستدالؿميارات  تحسيفساعدت إستراتيجية تسمؽ اليضبة عمى 
ميارات الفيـ  تحسيف فيبناء المكاقؼ التعميمية ساىـ  فيإيجابية مكقؼ التالميذ 

مف خالؿ مساعدة المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ  أك الظاىرم لدل التالميذ  الحرفي
التالميذ عمى التعرؼ عمى المعنى الرئيس المباشر لمكممة أك الجممة أك الفكرة مف السياؽ 

كتدريب  تكضح المعنى لمتالميذ ، التي ةاإلثرائي ةاستخداـ األنشط، كذلؾ مف خالؿ 
قدراتيـ  فيأك خكؼ ، كزيادة ثقة التالميذ  استعجاؿالتالميذ عمى القراءة السميمة دكف 

مكانياتيـ   زيادة أثر اإلستراتيجية عمى تحسيف األداء القرائي لدل التالميذ . في، ساىـ كا 
 التي أشارت نتائجيا إلى أف تدريب التالميذ (  3207مكسى ) يتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة

، كما تتفؽ نتائج  فيـ المقركءميارات  تحسيفمف عكامؿ  الصكتيالتمييز كاليجاء عمى 
تدريب التالميذ عمى أشارت نتائجيا إلى أف  التيGidds (3204  )دراسة مع دراسة  

مكانياتيـقد فيأك خكؼ ، كزيادة ثقة التالميذ  استعجاؿالقراءة السميمة دكف  تعد  راتيـ كا 
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كمساعدة التالميذ عمى الفيـ  فيـ المقركءميارات  في تحسيفمف الطرؽ المميزة 
 لمنص المقركء . اإلبداعي

 ميارات التفكير العميا لدل التالميذ  فساعدت إستراتجية تسمؽ اليضبة عمى تحسي
يساعد  مبالممارسة الذالتعمـ النشط كالتعمـ مف خالؿ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ 

ميارات الفيـ كالتطبيؽ عمى إطالؽ القدرات العقمية العالية لمتالميذ مما ساىـ في تنمية 
ستنتاجي الفيـ االتنمية ميارات عمى  ساىمت اإلستراتيجية، كما لدل التالميذ كالتحميؿ 

 تاجفي استنعمى تنمية ميارات التالميذ  تساعدكما مف خالؿ التدريب كالممارسة ، 
التالميذ  األنشطة اإلثرائية التي ساعدتالمعاني الضمنية لمكممات المقركءة مف خالؿ 

 االستنتاج.عمى 
   كىذا يتفؽ مع نتائج دراسةRath (3200  )أف تمكف التالميذ مف إلى أشارت  التي

الضمنية  ياستنتاج المعانميارات التطبيؽ كالتحميؿ يساعد عمى زيادة قدرة التالميذ عمى 
 لمنص المقركء مما يساعد عمى تنمية ميارات القراءة لدييـ.

 النقدمالفيـ  تنمية مياراتت األنشطة اإلثرائية المتضمنة داخؿ اإلستراتيجية عمى ساعد 
التالميذ عمى إصدار األحكاـ عمى النص المقركء ، كالحكـ السميـ  قدرة يةكتنم التطبيقي ك

 فية ، كذلؾ مف خالؿ زيادة ثقة التالميذ مياألفكار السم كاستنتاجعمى صدؽ الكاتب 
مكانياتيـ ، كتنمية ميارات التفكير  .الناقد لدل التالميذ  قدراتيـ كا 

 ( 3209كبذلؾ تتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة عافية  )أشارت إلى فاعمية  التي
تنمية ميارات الفيـ القرائي لدم  فيبرنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجيات التعمـ النشط 

كالحكـ  كالتطبيقي النقدمتالميذ مرحمة التعميـ األساسي مف خالؿ تنمية ميارات الفيـ 
أسيمت إستراتيجية تسمؽ اليضبة ة مياألفكار السم كاستنتاجالسميـ عمى صدؽ الكاتب 
ميذ ، مف تطبيؽ في تنمية ميارات التفكير العميا لدل التال المدعكمة باألنشطة االثرائية

  .كتحميؿ كتقكيـ 
إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية عمى كلمتحقؽ مف تأثير 

 االبتدائيفيـ المقركء لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ بالصؼ السادس  تحسيف
 :ػn2مف خالؿ قيمة مربع آيتا ( فيـ المقركء، تـ حساب حجـ التأثير لممتغير المستقؿ )
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 (12جذول )

إصتشاتُجُت تضهك انهضبت انًذػىيت باألَشطت اإلثشائُت ػهً تًُُت يهاساث فهى انًمشوء حجى تأثُش  

 نذي انتاليُز انًىهىبٍُ روي صؼىباث انتؼهى 

 يهاساث فهى انًمشوء
انًتىصظ 

 انحضابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسجت 

 انحشَت
 n2 ث

حى  دالنت

 انتأثُش

 انحشفٍيضتىي انفهى 

 انًباشش
 كبُش 0.22 22.56** 22 0.22 3822

يضتىي انفهى 

 صتُتاجٍاال
 كبُش 0.22 26.22** 22 0.26 3822

 كبُش 0.22 22.26** 22 0.20 4.23 يضتىي انفهى انُالذ

يضتىي انفهى 

 اإلبذاػٍ
 كبُش 0.21 25.22** 22 0.22 4.12

انذسجت انكهُت 

 نالختباس
 كبُش 0.22 22.45** 22 1.56 16823

حجـ تأثير إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف   
ميارات فيـ المقركء لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات  تحسيفباألنشطة اإلثرائية عمى 

 كبير لجميع الميارات ، ككذلؾ لالختبار كمؿ ، كيمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ :ػ التعمـ 
 في تقميؿ التكتر لدل  ساىمت إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية

التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ كذلؾ مف خالؿ زيادة ثقتيـ في قدراتيـ 
مكانياتيـ مما ساىـ في تحسيف ميارات الفيـ القرائي لدل التالميذ المكىكبيف ذكل  كا 
ظيار مكاىبيـ ، كما أف تمكف التالميذ مف ميارات األداء القرائي  صعكبات التعمـ ، كا 

في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل التالميذ ، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة  ساىـ 
Beckely (3200 التي  أشارت إلى أف تنمية ميارات األداء القرائي يساعد عمى تنمية )

  ميارات الفيـ القرائي لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ .
 في تحسيف قدرة التالميذ المكىكبيف ذكل  تنمية ميارات  التطبيؽ كالتحميؿ كالتقكيـ ساىـ

ة المتضمنة داخؿ النص الكممات كاستنتاج األفكار الرئيسصعكبات التعمـ عمي فيـ مدلكؿ 
المقركء ، كتحسيف قدرة التالميذ عمى إصدار أحكاـ عمى المعمكمات المتضمنة داخؿ 

شارت نتائجيا ( التي أ3209) Gilakjaniالنص المقركء ، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة 
قكيـ كتنمية تإلى كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف تنمية ميارات التطبيؽ كالتحميؿ كال

  ميارات فيـ المقركء لدل التالميذ .
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  فيتعمؿ إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة التعميمية عمى إشراؾ التالميذ 
إنتاج كتنفيذ المكاقؼ التعميمية كربط المحتكل التعميمي بكاقع كحياة التالميذ ، كمناقشة 

، مما العممية التعميمية  فيدماج التالميذ ساعد عمى ان قضايا خاصة بالتالميذ كؿ ذلؾ
ميارات فيـ المقركء لدل التالميذ ، كىذا  تحسيف في زيادة أثر اإلستراتيجية فيساىـ 

أشارت إلى فاعمية إستراتيجية تسمؽ  التي( 3200ج دراسة المنشداكل )يتفؽ مع نتائ
 .  االبتدائيةتنمية ميارات المغة العربية لدل تالميذ المرحمة  فياليضبة 

تكظيؼ إستراتيجية تسمؽ  أثرما  ´مف البحث كالذم نصو  الثالثلإلجابة عف السؤاؿ 
ميارات الحؿ  تنميةعمى تدريس المغة العربية  فياإلثرائية اليضبة المدعكمة باألنشطة 

اإلبداعي لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ ؟ كالتحقؽ مف صحة الفرض 
الثالث كالذم نصو " تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ مجمكعة 

بداعي لممشكالت لصالح التطبيؽ البحث في القياسيف القبمي كالبعدل عمى مقياس الحؿ اإل
لحساب داللة الفركؽ بيف درجات  Paired – Samplesالبعدم. تـ استخداـ اختبار " ت " 

مجمكعة البحث القبمي كالبعدل عمى مقياس الحؿ اإلبداعي لممشكالت ، كقد جاءت النتائج 
 كالتالي . 

 ( 13جذول )

دالنت انفشوق بٍُ يتىصطٍ دسجاث انتاليُز فٍ انمُاصٍُ انمبهٍ وانبؼذي ػهً يمُاس انحم اإلبذاػٍ 

 ( 23نهًشكالث ) ٌ= 

يهاساث انحم 

 اإلبذاػٍ

 نهًشكالث

دسجت  انمُاس

 انحشَت 

ٌ"-

1" 

انًتىصظ 

 انحضابٍ 

 " و"

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ 

 "ع "

يضتىي  ث

 انذالنت

 تحذَذ انًشكهت
 0.23 6822 22 انمبهٍ 

**22.26 0.01 
 0.22 22.34 22 انبؼذي

 جًغ انبُاَاث
 0.22 2.45 22 انمبهٍ 

**26.12 0.01 
 0.25 21.34 22 انبؼذي

يهاسة فشض 

 واختباسانحهىل 

 صحتها

 0.22 2.56 22 انمبهٍ 

 0822 12.62 22 انبؼذي 0.01 23.52**

تحذَذ انحم 

 واكتضاب

 انخبشة

 0.23 2.20 22 انمبهٍ 

 0.22 21.22 22 انبؼذي 0.01 22.45**

انذسجت انكهُت 

 نهًمُاس

 1.22 31.62 22 انمبهٍ 
**22.65 0.01 

 1.62 25.15 22 انبؼذي
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إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة  استخداـ أثريتضح مف الجدكؿ السابؽ 
اإلبداعي لممشكالت لدل  ميارات الحؿفي تدريس المغة العربية عمى تنمية  باألنشطة اإلثرائية

الصؼ السادس االبتدائي ، حيث جاءت جميع ب التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ
( ، كيمكف تفسير ذلؾ مف 2.20، دالة عند مستكل ) لممقياسالميارات ، كالدرجة الكمية 

 :ػ خالؿ
 عمى تقديـ المحتكل  أتاحت إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية

صكرة مشكالت متعمقة بكاقع كحياة التالميذ المكىكبيف ذكل  فيالعممي مف الكحدة 
حمكؿ لمشكالت يعانكف منيا ، مثؿ  حاقتر افضكؿ التالميذ إلى  أثارصعكبات التعمـ ، مما 

تنمية ميارة الحؿ اإلبداعي لممشكالت  فيمشكمة القمامة ، كمشكمة التنمر ، مما ساىـ 
 أفأشارت نتائجيا  التي(  3232التالميذ ، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة أحمد ) لدل

إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية تساعد عمى تنمية ميارات الحؿ 
 اإلبداعي لممشكالت لدل التالميذ مف خالؿ ربط المشكمة بكاقع كحياة التالميذ .

  يككف كليس أف  نشاط التالميذ أثناء عممية التعمـ  تسمؽ اليضبة عمى جيةيإستراتركزت
 اختبار بأنفسيـ، مما ساىـ أف يشاىد التالميذ لممعمكمات  مجرد متمقي ادكر التمميذ سمبين 
كىذا مية ميارات حؿ المشكالت لدييـ ، تن فيفرضكىا ، مما ساىـ  التيصحة الفركض 

إستراتيجيات التعمـ  فأإلى نتائجيا  أشارت التي( 3202يتفؽ مع نتائج دراسة قرقز )
تنمية ميارات حؿ المشكالت لدل التالميذ مف خالؿ إيجابية مكقؼ  فيالبنائي تساىـ 

 عممية التعمـ .  فيالتمميذ 
  فيممارسة التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ لألنشطة التعميمية أثناء العمؿ 

كالمثمر بيف أفراد  لتعاكف اإليجابيالمجمكعات التعاكنية  ، باإلضافة إلى دعـ ا
 فيكاألفكار بيف التالميذ كمناقشة التالميذ  اآلراءالعمؿ عمى تبادؿ  كالمجمكعات ، أ
الحمكؿ بالتالميذ  اقتناع فيصحتيا دكف فرض رأم ساىـ  كاختباركجية نظرىـ 

المطركحة لممشكالت كمحاكلة تطكير ىذه الحمكؿ كتطبيقيا عمى كاقع مشكالت حياتية 
 تنمية ميارة التالميذ الحؿ اإلبداعي لممشكالت  .  فييعانكف منيا، ساىـ 

  القضاء  فيإثارة حماس التالميذ نحك المشاركة بآرائيـ كتقدير جميع كجيات النظر ساىـ
عممية التعمـ  فيالمشاركة  فيتمنع الكثير مف التالميذ  تيالعمى قيكد الخكؼ كالرىبة 
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Mann (3209 )تنمية ميارات التالميذ ، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة  فيمما ساىـ 
إبداء آرائيـ مكيف التالميذ مف لقضاء عمى قيكد الرىبة كالخكؼ كتأشارت إلى أف ا التي

المشكمة المطركحة مف أىـ عكامؿ تنمية ميارات التالميذ المكىكبيف  فيككجيات نظرىـ 
 الحؿ اإلبداعي لممشكالت .  فيذكل صعكبات التعمـ 
إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائية عمى تنمية كلمتحقؽ مف تأثير 

الحؿ اإلبداعي ) ، تـ حساب حجـ التأثير لممتغير المستقؿ  ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت
 :ػn2( مف خالؿ قيمة مربع آيتا لممشكالت

 ( 14جذول )

تضهك انهضبت انًذػىيت باألَشطت اإلثشائُت ػهً تًُُت يهاساث انحم اإلبذاػٍ إصتشاتُجُت  حجى تأثُش

 نهًشكالث نذي انتاليُز انًىهىبٍُ روي صؼىباث انتؼهى بانصف انضادس االبتذائٍ

 اإلبذاػٍيهاساث انحم 

 نهًشكالث

انًتىصظ 

 انحضابٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسجت 

 انحشَت 

دالنت حى  n2 ث 

 انتأثُش

 كبُش  0.22 23.56** 22 0.22 22.34 تحذَذ انًشكهت

 كبُش  0.22 22.22** 22 0.26 21.34 جًغ انبُاَاث

 واختباسفشض انحهىل 

 صحتها 

12.62 1.01 22 
**22.54 

 كبُش  0.22

 واكتضابتحذَذ انحم 

 انخبشة

21.22 0.22 22 
**25.54 

 كبُش  0.20

 كبُش  0.22 22.35** 22 1.12 25.15 انذسجت انكهُت نهًمُاس

 تأثير تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة اإلثرائيةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ 
عمى تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ 

كمؿ ، كيمكف تفسير ذلؾ  لممقياسكبير لجميع الميارات ، ككذلؾ  بالصؼ السادس االبتدائي
 مف خالؿ :ػ 

 تسمؽ اليضبة عمى تنظيـ طريقة تفكير التالميذ كفؽ األسمكب العممي  ساىمت إستراتيجية
ذكل صعكبات  المكىكبيفكما أف ربط المشكالت بكاقع كحياة التالميذ  المشكالت،لحؿ 

الحؿ  فيميذ تنمية ميارات التال فيزيادة فاعمية اإلستراتيجية المقترحة  فيالتعمـ ساىـ 
 لممشكالت.اإلبداعي 
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 أشارت إلى ربط المشكمة بكاقع كحياة  التي( 3232ائج دراسة أحمد )كىذا يتفؽ مع نت
تعديؿ  فيالحؿ اإلبداعي لممشكالت كيزيد مف أثرىا  فيالتالميذ يزيد مف ميارات التالميذ 

  التالميذ.سمكؾ 
 ذكل صعكبات التعمـ تجاه أنشطة إثرائية تزيد مف حماس التالميذ المكىكبيف  استخداـ

تساعد عمى إبراز مكاىب عمى القضاء عمى الفركؽ الفردية ، ك مكضكع الدرس كتساعد 
كؿ ذلؾ ساعد عمى زيادة  داخؿ إستراتيجية تسمؽ اليضبة أثناء تدريس الكحدة ، التالميذ

 لممشكالت لدل التالميذ .  اإلبداعيإقباؿ التالميذ عمى مكضكع الدرس كتنمية ميارة الحؿ 
  كىذا يتفؽ مع نتائج دراسةLince (3209 )أشارت نتائجيا أف القضاء عمى  التي

الفركؽ الفردية لدل التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات التعمـ يساعد عمى تنمية ميارات 
   لدييـ. يالتفكير اإلبداع
 تىصًات البحح . 

 بالكشؼ عف التالميذ المكىكبيف الذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ القراءة ،  االىتماـ
بتنمية ميارات  كاالىتماـيعانكف منيا ،  التيكتقديـ برامج عالجية لعالج الصعكبات 

 األداء القرائي كفيـ المقركء لدييـ . 
 ميؿ اإلستراتيجيات التدريسية التي تساعد عمى تنمية ميارات التطبيؽ كالتح استخداـ

 كاالىتماـتدريس مكضكعات القراءة لدل التالميذ بالمرحمة االبتدائية ،  فيكالتقكيـ 
 بتنمية ميارات فيـ المقركء ، كما كراء المعرفة . 

 تدريس المغة العربية لمتالميذ المكىكبيف ذكل  فيإستراتيجيات التعمـ البنائي  استخداـ
بتدعيـ  كاالىتماـاإلثرائية أثناء التدريس ، بتقديـ األنشطة  كاالىتماـصعكبات التعمـ ، 

مكانياتيـ ، كالقضاء  فيثقة التالميذ   . عمى الفركؽ الفردية لدل التالميذقدراتيـ كا 
  مف  التعمـ،المرحمة االبتدائية بفئة التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات بتكعية المعمميف

ستراتيجيات  كالتربكية،النفسية  كاحتياجاتيـحيث صفاتيـ كطرؽ التعرؼ عمييـ  كا 
  ليـ.التدريس المناسبة 

  تشغؿ  قضاياربط مكضكعات القراءة بمادة المغة العربية بكاقع كحياة التالميذ ، كمناقشة
فكر التالميذ ، كمحاكلة تقديـ حمكؿ حقيقية ككاقعية ليذه المشكالت كفؽ المستكل 

 ىذه المرحمة العمرية .  فيلمتالميذ  العقمي كالذىني
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 مرحمة التعميـ االبتدائي بتنمية ميارات أساسية كضركرية  فيمادة المغة العربية  تماـاى
ىذه المرحمة العمرية مثؿ ميارات  فيلمتالميذ لتحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ لمتالميذ 

 لممشكالت .  اإلبداعيالحؿ 
 ، دارجإكضركرة  ضركرة إعادة النظر في أىداؼ المغة العربية في مرحمة التعميـ االبتدائي 

 فيمتالميذ لأىداؼ الفيـ القرائي كالحؿ اإلبداعي لممشكالت ضمف أىداؼ المغة العربية 
 المرحمة االبتدائية . 

 لقرائي كفيـ المقركء لدل االىتماـ بتنظيـ أنشطة لغكية تعتمد عمى ميارات األداء ا
 .  االبتدائيةصعكبات التعمـ بالمرحمة  المكىكبيف ذكىىىى

 املكرتحة البحىخ 
  االضطراباتعالج  اإلثرائية فيفاعمية إستراتيجية تسمؽ اليضبة المدعكمة باألنشطة 

 .  االبتدائيةالمغكية كتدعيـ الفيـ القرائي لدل التالميذ بالمرحمة 
  مادة المغة  فيالعالقة بيف تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت كتنمية التحصيؿ

  األساسي.العربية لدل تالميذ مرحمة التعميـ 
  فاعمية استراتيجيات التعمـ البنائي في تنمية ميارات التفكير الناقد كالفيـ المغكم لدل

 التالميذ المكىكبيف ذكل صعكبات تعمـ القراءة بمرحمة التعميـ األساسي .
 تنمية ميارات المعرفة  فيبنائي فاعمية برنامج عالجي قائـ عمى استراتيجيات التعمـ ال

 . مرحمة االبتدائيةلممشكالت لدل التالميذ ذكل صعكبات التعمـ بال اإلبداعيالنحكية كالحؿ 
  ضكء ميارات  االبتدائية فيتقكيـ منيج المغة العربية لمصفكؼ األخيرة مف المرحمة

 لممشكالت .  اإلبداعيالتفكير الناقد كالحؿ 
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 املسادع

 املسادع العسبًة: أواًل: 

 ( . توظيف إستراتيجية تسمق اليضبة المدعمة بأنشطة إثرائية في  0202أحمد، سامية جمال )
تدريس العموم لتنمية ميارات حل المشكالت لدى تالميذ المرحمة االبتدائية الموىوبين عممًا ، جامعة 

 .  151-121( ، 1) 56 ،المجمة التربويةسوىاج ، كمية التربية ـ 
 ( . فاعمية إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيم القرائي  0211أحمد، سناء محمد . )

واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ، جامعة سوىاج ، كمية التربية ، 
 . 101-045( ، 1) 07،  المجمة التربوية

 ( . المو 0211األطرش ، مريم جبران . ) :مكتبة الجامعةىوبون ذوو صعوبات التعمم، لبنان . 
 ( . الطالب الموىوبون ذوو صعوبات التعمم تضمينات نظرية 0224البحيري ، عبد الرقيب أحمد . )

المؤتمر السنوي الثالث لممعممين ذوى التناقضات ، جامعة عين شمس ، مركز اإلرشاد النفسي ، 
 .  147-131( ، 1: القاىرة ، ) مستدامة "عشر "اإلرشاد النفسي من اجل التنمية ال

 ( .  أثر سعة الذاكرة العاممة ونوع المعمومات في إستراتيجيات  0220بدوي ، زينب عبد العميم . )
 التشفير وكفاءة التذكر طويل األمد، رسالة ماجستير، كمية التربية:  جامعة عين شمس. 

 ( . تنم0217البقعاوي سميمان ، والنصار ، صالح . ) ية ميارات الفيم القرائي باستخدام إستراتيجية
 .  34-13( ، 3) 13،  المجمة التربويةالتدريس التبادلي ، جامعة أسيوط ، كمية التربية ، 

 ( . سمات الشخصية لمطمبة الموىوبين ذوى صعوبات 0214، رندة . ) البموي ، وليد ، و المومنى
التعمم في المرحمة األساسية الدنيا الممتحقين بالبرامج الخاصة في المممكة العربية السعودية من وجية 

 . 451-417( ، 1) 147،  المجمة التربويةنظر معممييم، جامعة األزىر ، كمية التربية ، 
  . ( . أثر التركيب والمعنى في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف  0223)جميل ، عماد محمد

مجمة العموم النفسية العاشر األساسي في محافظة البمقاء األردنية ، إتحاد الجامعات العربية  ، 
 . 27-11( ، 0) 1،  والتربوية

 ( . تقويم ميارات الفيم القرائي في البرنامج ال 0202حواس ، نجالء يوسف . ) قرائي لكتاب المغة
" ، PIRLSالعربية بالصف األول الثانوي التجاري عمى ضوء المعايير الدولية لمتنور القرائي " 

 . 1216-761( ، 1) 52،  المجمة التربويةجامعة سوىاج ، كمية التربية ـ 
 ( . فاعمية برنامج لمتعميم المتمايز المحوسب في تحسين االندم0213خميفة ، وليد السيد . ) اج في

تعمم القراءة والفيم القرائي المعرفي وما وراء المعرفي لدى التالميذ الموىوبين ذوى صعوبات التعمم ، 
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( ، 0) 144،  مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعيةجامعة األزىر ، كمية التربية ، 
422-526  . 

 ( . فاعمية برنامج في المغة ال0217رزق ، سحر فوزى . ) عربية قائم عمى التدريس المتمايز في
تنمية ميارات الفيم القرائي والكتابة اإلبداعية لتمميذات المرحمة اإلعدادية ، رسالة دكتوراه ، كمية 

 التربية : جامعة المنيا . 
 ( . الدافعية العقمية وعالقتيا بكفاءة التمثيل المعرفي والفيم القرائي لدى 0202زايد ، أمل محمد )

ين والموىوبين وذوى صعوبات التعمم من تالميذ المرحمة االبتدائية ، جامعة سوىاج ، كمية العادي
 .  1217 -1101( ، 1) 55،  المجمة التربويةالتربية ، 

 ( . أثر استخدام إستراتيجية 0212الزغبي ، إبراىيم أحمد . )  اليضبة في تدريس وحدة الفقو
مجمة اإلسالمي عمى تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في قضية المفرق، الجامعة األردنية، 

 . 141-125(، 1) 21، دراسات في العموم التربوية
 ( . المرجع في تعميم المغة العربية وتعمميا، ط0210شحاتة ، حسن ، و السمان ، مروان . )1 ،

 الدار العربية لمكتاب. القاىرة: مكتبة 
 ( . أثر استخدام إستراتيجية خرائط المفاىيم في 0215الشديفات ، اشجان ، و أبو النادي ، ىالة . )

تنمية ميارات الفيم القرائي اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في المممكة العربية 
 .  132-117( ، 1) 127،  المجمة التربويةالسعودية ، جامعة بنيا ، كمية التربية ، 

 ( . أثر دمج إستراتيجيتي تسمق اليضبة والمنظم المتقدم لدى طمبة 0215الصوالحي ، ميا محمد . )
الصف العاشر في تنمية قدرتيم المكانية وتنورىم الجغرافي، رسالة ماجستير، جامعة القدس: 

 فمسطين. 
 ( . ميارات 0202العصيمي ، ىال ، و القحطانى ، عادل . )  التفكير الناقد وحل المشكالت

الالزمة ومؤشرات أدائيا عند تدريس المغة العربية لطالبات المرحمة المتوسطة، رابطة التربويين 
 .132-115(، 1) 102، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفسالعرب، 

 ( . فاعمية إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمي0224عطية ، جمال سميمان . ) ة ميارات الفيم
، مجمة القرائي لدى التالميذ ذوى صعوبات التعمم بالمرحمة اإلعدادية ، جامعة بنيا ، كمية التربية 

 .  160-117( ، 1) 45،  العموم التربوية
 ( . فاعمية مسرحة المناىج في تنمية ميارات القراءة 0213عمى ، عواطف ، و الحربي ، ىيفاء . )

 .  022-010( ، 1) 14،  المجمة العمميةاألزىري ، الجيرية ، جامعة الزعيم 
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 ( . فاعمية حمقات األدب في تنمية ميارات الفيم 0227قاسم ، محمد ، و المزروعي ، كريمة . )
القرائي لدى طالب المرحمة اإلعدادية ، جامعة عين شمس ، كمية التربية ، الجمعية المصرية لمقراءة 

 .  65-42( ، 1) 64،  ةمجمة القراءة والمعرفوالمعرفة  ، 
 ( . فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى استخدام أسموب حل المشكالت 0213قرقز ، نائل محمد . )

اإلبداعي في مقرر النظام االقتصادي في اإلسالم عمى تحصيل الطالب في جامعة القصيم ، 
 .  121-73( ، 1) 7،  مجمة العموم التربوية والنفسيةجامعة القصيم ، كمية التربية ، 

 ( . الموىوبون ذوو صعوبات التعمم، ط0210القمش ، مصطفى نوري . )األردن: دار الثقافة.1 ، 
 ( ستراتيجيات عالجيا، ط0223المبودي ، منى إبراىيم ، 1( . صعوبات القراءة والكتابة وتشخيصيا وا 

 القاىرة: مكتبة زىراء الشرق. 
  . المؤتمر العممي الموىوبون ذوو صعوبات التعمم،  .(0211)المجمس العربي لمموىوبين والمتفوقين

معايير ومؤشرات التميز: اإلصالح التربوي ورعاية  -العربي العاشر لرعاية الموىوبين والمتفوقين
 .: األردنالموىوبين والمتفوقين

 ( . فاعمية نموذج أدي وشاير لتسريع النمو المعرفي في تدريس  0216محمد ، أحمد عثمان . )
نمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت والتفاوض االجتماعي لدى طالب الصف األول العموم لت

 . 25-1( ، 1) 01،  مجمة التربية العمميةالثانوي ، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، 
 ( . برنامج عالجي قائم عمى التعميم المتمايز لتحسين األداء  0202محمود ، محمد فاروق . )

مقروء وتقدير الذات لدى التالميذ الموىوبين ذوى صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية ، القرائي وفيم ال
 .  707-647( ، 1) 57،  المجمة التربويةجامعة سوىاج ، كمية التربية ـ 

 ( . أثر استخدام التعمم المتمايز في تحسين الفيم القرائي والتعبير 0213المشايخ ، فاتن نبيل . )
بات التعمم ، رسالة ماجستير ، جامعة عمان العربية ، كمية العموم التربوية الشفوي لطمبة صعو 
 والنفسية : األردن .

 ( . أثر إستراتيجية تسمق اليضبة في تحصيل قواعد المغة 0211المنشداوي ، عمى حطاب . )
 العربية عند طالب الصف الرابع ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كمية التربية : بغداد . 

 ( . فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى  0215موسي ، نعمات عبد المجيد . )
األطفال المعاقين سمعيًا زارعي القوقعة بمحافظة اإلسكندرية ، جامعة أسيوط ،  كمية التربية ، 

 .  411-350( ، 0) 11،  المجمة التربوية
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 ( . العالقة بين أسموب  0217، عبد الحميم ، و أبو قورة ، كوثر . ) النجار، عالء الدين.، العندور
حل المشكالت والفيم القرائي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ، جامعة كفر الشيخ ، كمية التربية ، 

 .  321-300( ، 1) 17،  المجمة التربوية
 ( . بناء مقياس لمكشف عن الموىوب0213الياجري ، أمنية اليرمسي . ) ين من ذوى صعوبات

التعمم من تالميذ الحمقة األولى من المرحمة االبتدائية بمممكة البحرين، جامعة البحرين، كمية التربية، 
 . 20-11(، 1) 14مجمة العموم التربوية والنفسية، 

 ( . تقويم األداء القرائي لتالميذ الصف األول المتوسط بالمممكة 0212اليواري ، خالد فاروق . )
 المجمةية السعودية في ضوء المستويات المعيارية لمقراءة ، جامعة األزىر ، كمية التربية ، العرب

 .  464-421( ، 5) 122،  التربوية
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