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 كلسة شكخ
سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الحمج هلل وحجه والرالة والدالم على من ال نبي بعجه  

. ىحا العمل المتهاضعإتماماشكخ هللا عّد وجّل الحي وّفقني وسجد خطاي للهصهل إلى مبتغاي وىه   

الى من كان خيخ معين ومخشج األستاذ المذخف حهلة دمحم الحي استمخ في تهجييي ونرحي بدجيج راية 

 وغدارة علمو والحي أفادني بكل ما لجيو

اوأزاحه في نفدي حب العمل والمثابخة اإلى األستاذة المحتخمين والقجوة إلى الحين زرعه العقبات من مدلكي  

" االرطفهنيا  أساتحة" وشّجعهني على المهاصلة   

واألفخاح األحدانىم ع دفعتي  الحين تقاسمت مة كل طلبإلى  

 من خبخة ومعخفة ولم يبخل علي بالنرح واإلرشاد

  خيخاعنا هللا فجداىم

ىم من يلج الى كل العاملين بمجرسة صغار المعهقين برخيا و المعهقين سمعيا  الحين ساعجوني بكل ما

 وجهه المالئكة ألندىيكهن كما   ماأحدن لي يج المداعجة من اجل انجاز بحثي على امعلهمات وقجمه

"عينة البحث"التي طبقت علييا بحثي   

 والى كل من ساعجني في إنجاز ىحا العمل من قخيب أو من بعيج وله بكلمة طّيبة

.إلى كل ىؤالء خالص الذكخ واالحتخام  

 أ



 
 

 اإلهجاء

 أحمج هللا تعالى الحي أنار لي دربي وشخح لي طخيق العلم وأضاءه لي وأبعجني عن طخيق الجيل وظالمو

۞ َوَقَزٰى َربَُّك : أىجي ثمخة جيجي وحريلة عملي إلى من ندلت اآلية الكخيمة في حقيما في قهلو تعالى

َس  أُب ٍّف  َوَ   هُبَس  َأوْع  ِإَ هُبَس  َ َ  َ  ُب  ااَّل ُب شَجَ  ااْع ِإَ َخ َأَ جُب لُبَ  اَّل  ِإ َد اًن  ۚ   ِإ اَّل  َ  ْع َ ااِإَج ْع ِإ  ِإ ْع وا  ِإ اَّل  ِإ اَّل اُب َوبِإ اْع  َأ اَّل َ  ْع ُبجُب

َس  َق ْع ًن َ خِإيسًن  َ خْعهُبَس  َوقُب  ااَّل ُب (32: اإلسخاء اآلية)  سهرة۞ َ شْع  

.والجّي الكخيمين رعاىما هللا  

إلى من حمل معي ىم دراستي وشاركني متاعبي إلى من كان خيخ الدنج وكان األب و األخ إلى رفيق 

 دربي ونرفي الثاني زوجي الغالي

 إلى نهر مدتقبلي وسعادتي ابنتي نيال

إلى كل من علمني حخفا وأعانني على مخور مدلك وعخ وله بكلمة طيبة أو ساعجني من قخيب أو من 

 بعيج و إلى كل عائلتي وعائلة زوجي

 إلى كل من ذكخىم قلبي ولم يحكخىم قلمي

  ىحا العملقخأ كل من إلى

 اىجي ثمخة جيجي
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ممخص البحث 

 قياس مجى فاعلية بخنامج تعليمي قائم على التعليم الفخدي في تحدين الفهم إلى  هجف البحث الحالي

 المعهقين سمعيا بمجينة المذخية لهالية األطفالالقخائي لجى عينة من التالميح المعاقين سمعيا بمجرسة 

 يجرسهن باالبتجائي ويختلفهن في المدتهى (إناث 3 ذكهر و3) تالميح 6وقج تكهنت العينة من النعامة ، 

 منهج بإتباعالمنهج قمنا . تم اختيارهم بالطخيقة العذهائية (سنة10-09) بين أعمارهمالجراسي ، تتخاوح 

واستعنا بمقياس الفهم القخائي والبخنامج التعليمي القائم على التعليم الفخدي المعج من طخف ، شبه تجخيبي 

فهم النص ،فهم الكلمة ، فهم ) ، الحي يحتهي على ثالث بنهد أساسية وهي الباحثة لميذ إحدان الذاهين

 وبالتحجيج SPSS اإلحرائيفيما يخص ،والستخخاج النتائج تم االعتماد على حدمة التحليل  .(الجملة 

. T وهحا نظخا لرغخ حجم العينة وعجم تهفخ الذخوط المناسبة الستخجام اختبار (wilcoxon)اختبار 

 على مقياس الفهم القخائي ككل وعلى بعج فهم النص إحرائية وجهد فخوق ذات داللة إلى تهصلت النتائج

 عجم وجهد فخوق ذات داللة إلى النتائج أشارتوبنج فهم الكلمة لكل أفخاد العينة على القياس البعجي ، كما 

 . العينة على القياس البعجيأفخاد بنج فهم الجملة لكل إحرائية

 فهم –القخائي الفهم مقياس   -المعاقين سمعيا – الفهم القخائي  - تعليمي ال بخنامج :الكممات المفتاحية
 . فهم النص– فهم الجملة –الكلمة 
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Summary of the study : 

The aim of the study is to measure the effectiveness of an individual teaching program for 

improving the reading comprehension still among a sample of six (6) deaf pupils of middle 

school, who were different in their education level; and their ages between 09 and 10 years 

old. The sample consiste of 3 boys and 3 girls which were chosen randomly. The major aim of 

this study is to reveal the real level in reading comprehension and this is through the 

application of reading comprehension before and after the program and which has been done 

by the researcher lamiss eihsane lchahin . 

Actually this program consists mainly of three major items , which is ( text comprehension , 

word comprehension  and sentence comprehension ), and about the approach , we have 

followed the semi –experimental  approach , and for getting the results , we have depended on 

SPSS ( statistical package for the social science).  And exactly “ Wilcoxon” , and this is 

because of having just a small sample, moreover  the appropriate conditions was not available 

for using T test. 

The results of this study pointed out in the existence of statistical significance differences on 

the reading comprehension skill, also on the item of text comprehension and word 

comprehension for all the sample members in the post measurement .in addition the results 

has indicated in the nonexistence of statistical significant different, among the item of 

sentence comprehension for all the sample members in the post measurement. 

Key words : individual teaching program - reading comprehension- text comprehension- 

word comprehension  - sentence comprehension 
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مقجمة  

التي تؤثخ عمى نسؾ السعخفي كالمغؾؼ  تعتبخ ميارة القخاءة كاحجة مؽ السيارات االكاديسية االساسية،

 الشقج، كلمفخد،كتذتخؾ في ادائيا حؾاس كقجرات متعجدة كالقجرة عمى االدراؾ كالتعخؼ كالشظق ك الفيؼ 

حيث اف ميارة القخاءة تبشى باالساس عمى الشظق كالكالـ  كتمعب حاسة الدسع دكرا ىاما في اكتدابيا،

كتعتسج بذكل رئيدي عمى حريمة الفخد مؽ مفخدات المغة كالتي عادة مايكتدبيا مؽ خالؿ  تفاعمو مع 

ككجؾد اؼ درجة مؽ الفقجاف الدسعي يشعكذ سمبا عمى  بقية افخاد السجتسع عؽ طخيق حاسة الدسع،

بالتالي يؤثخ عمى سخعة تعمؼ القخاءة كدرجة تسكؽ الفخد مشيا كيختمف ىحا التاثيخ  الشظق كالمغة،

باختالؼ شجة االعاقة كالتجخل كخبخات السعمسيؽ الحيؽ تقع عمييؼ مدؤكلية كبيخة تتجمى بتؾفيخ بيئة 

 اختيار أىسيةكبالتالي تغيخ  صفية قائسة عمى فيؼ جؾانب الزعف كالقؾة لمظالب السعاؽ سسعيا،

. طخيقة التجريذ التي تقؾـ عمى مخاعاة الفخكؽ الفخدية

كتاتي طخيقة التعميؼ الفخدؼ لمقخاءة اسمؾبا داعسا لمتجريب الشظقي كالدسعي  الحؼ يدتخجـ الكتداب 

كاكثخ ما تكؾف الحاجة كالفائجة في ىحا الشؾع مؽ التجريب لمظالب السعاقيؽ سسعيا حيث  ميارة الكالـ،

يتؼ االستفادة مؽ البقايا الدسعية السؾجؾدة لجييؼ كالتي تشعكذ عمى القجرات الكالمية كالقخائية التي 

  (03،ص2008لسيذ احداف شاىيؽ،) .يشبغي العسل عمى تشسيتيا كتظؾيخىا

  فحاسة الدسع ىي السجخل الخئيدي الستقباؿ السعمؾمات مؽ العالؼ الخارجي كىحا ما يبجأ مؽ مخحمة 

فشجج الجشيؽ يتحخؾ في رحؼ أمو استجابة لمسثيخات الدسعية السحيظة باألـ فاذا كانت ىحه ، الحسل

الحاسة تعسل قبل الؾالدة فإف أىسيتيا تتزاعف لمظفل ما بعج الؾالدة، كسا تعتبخ مفتاح الكالـ 

كبؾاسظتيا يتمقى الظفل السعمؾمات الرؾتية كالسسيدات الفيديائية لمرؾت كبفعل الترحيح الحؼ يتؼ 

 عؽ طخيق الجكرة الدسعية حيث يكسؽ فقجانيا كنؾع مؽ أنؾاع اإلعاقات كىي اإلعاقة الدسعية التي 
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 مؽ السئة مؽ أسبابيا ضعف سسعي أك صسؼ ناتج عؽ 50طفل سشؾيا كيتؾقع 300تشتذخ في كل 

  . أسباب كراثية ك بيشسا الشرف الباقي ناتج عؽ أسباب غيخ كراثية أك غيخ معخكؼ

 la perte)كتؤثخ بذكل كاضح عمى الشسؾ المغؾؼ لمفخد حيث يخجع ذلػ لمعالقة الظخدية بيؽ شجة الفقج الدسعي 

auditive) (340،ص2003أسامة البظانية ،). ك السذكالت المغؾية عشج الفخد. 

كسا يحكخ في القامؾس األرطؾفؾني عؽ اضظخابات في االتراؿ غيخ الذفؾؼ كتأخخ المغة ك الكالـ ك 

اضظخابات في الرؾت ك أيزا صعؾبة االنجماج السجرسي ك االجتساعي الحؼ اليقف فقط عمى الرسؼ ك يتؼ 

 ةذلػ في قرؾر سسعي ميسا كاف أصمو ألنو قابل لمعالج عشج طخيق الجخاحة كإعادة التخبي

(Frédérique,2001,p98 )

فيججر بشا االشارة عمى القجرات الدسعية إذا ما اعتبخنا الدسع مجخل لمعسميات الحىشية ك ىشا يغيخ دكر التجخل 

السبكخ لألطفاؿ السرابيؽ باإلعاقة الدسعية ك يبجأ بتحجيج الخظؾات في تخكيب سساعات خارجية  كيعظي صؾرة 

 طارؽ ).ك ناتجة في التحريل السعخفي ليا(فػ رمؾز الكتابة )إيجابية التي تشعكذ فيسا بعج عمى القجرات القخائية

  (95ػػػػ 94،ص2008عبج الخؤكؼ ،

 بيؽ األطفاؿ ف كتختبط درجة اإلعاقة بيشيا ك بيؽ معخفة القخاءة ك الكتابة حدب األبحاث السشذؾرة التي تقار

السعاقيؽ سسعيا كاألطفاؿ األسؾياء كذكخت الحاجات المغؾية التي تعخؼ بالتجريذ السباشخ لمرعؾبات المغؾية 

 يعانؾف مشيا فيي تؤثخ سمبا عمى فيسيؼ لمسادة السقخكءة مثل الكمسات كيفزل تقجيؼ تجريذ قبمي لمسفخدات التي ك

الججيجة لمظالب ىحه الفئة باإلضافة إلى استخجاـ جسل قريخة بديظة فيقرج بالقخاءة تمػ العسمية العقمية التي 

يخاد بيا بإيجاد الرمة بيؽ لغة الكالـ كالخمؾز السكتؾبة كىي عسمية تحؾيل ىحه الخمؾز إلى رمؾز مشظؾقة أؼ 

عسمية فػ الخمؾز التي يتمقاىا القارغ عؽ طخيق حاسة البرخ كإعظائيا معشى ، فالقخاءة عسميتاف مترمتاف 

األكلى إعظاء السعشى استجابات حدية لمخمؾز السكتؾبة أما العسمية الثانية التي تتزسؽ عسمية إدراكية يتؼ مؽ 

 (98ص ،2009ماججة بياء الجيؽ الديج عبيج،) .خالليا إعظاء السعشى ليحه الخمؾز
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كمؽ مكؾناتيا الفيؼ الحؼ ىؾ الخبط بيؽ الخمؾز كالسعشى كإخخاجو مؽ الدياؽ كاختيار السعشى السشاسب كتشغيؼ 

 (23،ص2009أحسج الدعيجؼ،) .األفكار السقخكءة كاستخجاميا في بعض األنذظة

 كمؽ ىحه التعاريف نمخص القؾؿ أف دكر الفيؼ في القخاءة أك الفيؼ القخائي الحؼ ىؾ مؾضؾع السختار ليحه الجراسة 

كتسحؾرت  (السدتؾػ الحخفي، السدتؾػ التفديخؼ، مدتؾػ األفكار)الحالية كمؽ مدتؾيات الفيؼ القخائي ثالثة كىي 

في شكل محؾريؽ فاألكؿ الجانب الشغخؼ ليا كانقدؼ إلى ثالث فرؾؿ جاءت عمى الشحؾ التالي فالفرل األكؿ 

تزسؽ إشكالية الجراسة كالفخضيات باإلضافة إلى أىسية الجراسة كأىجافيا كالتعاريف اإلجخائية كأسباب اختيارنا ليحا 

 في حيؽ تشاكؿ الفرل الثاني الفيؼ القخائي تعخيف الفيؼ ،السؾضؾع كآخخ عشرخ الجراسات الدابقة كتعقيب عشيا

ثؼ أىسيتو باإلضافة إلى مدتؾياتو كالفيؼ القخائي بالشدبة لمسعاؽ سسعيا كالرعؾبات التي تخص الفيؼ القخائي 

كخالصة لمفرل أما الفرل الثالث فجاء تحت عشؾاف اإلعاقة الدسعية  ندتيمو بتسييج لمفرل ثؼ تذخيح الجياز 

الدسعي ككعائف االذف كتعخيف اإلعاقة الدسعية باالضافة انتذار الرسؼ ثؼ العالمات الجالة عمى االصابة 

بالرسؼ  ككيفية تذخيريا كالترشيفات التي جاءت بيا ك أىؼ العسميات العقمية لجػ السعاقيؽ سسعيا باإلضافة إلى 

ختسشاه بخالصة  ، اما السحؾر الحؼ يعج خظؾة ىامة في الجراسة الحالية كذلػ راجع إلى كالخرائص الستعمقة بيؼ 

تدمدل الشقاط التي قدست إلى فرميؽ فالفرل الخابع الحؼ نجج فيو إجخاءات الجراسة السيجانية فأكليا تسييج كالسشيج 

كالجراسة االستظالعية كأدكات جسع البيانات كاإلشارة  (حجكد السكانية كالدمانية)حجكدىا كالستبع في ىحه الجراسة 

ذكخ عيشة كالتي قامت بحدابيسا الباحثة لسيذ إحداف الذاىيؽ  (الرجؽ كالثبات)إلى الخرائص الديكؾ متخية 

الجراسة كاألساليب اإلحرائية السعتسجة كخالصة الفرل، أما الفرل الخامذ تظخقشا فيو إلى عخض كتحميل 

الفخضية )كمشاقذة نتائج الجراسة ككاف أكؿ عشرخ في ىحا الفرل ىؾ عخض كتحميل كمشاقذة نتائج الفخضيات 

. السشاقذة العامة ليؼ كاالستشتاج العاـ ك(العامة ك الفخضيات الجدئية
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: الجراسات الدابقة .1

يتشاكؿ ىحا العشرخ عخض مجسؾعة مؽ الجراسات الدابقة التي ليا صمة بسؾضؾع بحثشا ، كجاءت 

 :بالذكل التالي 

ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ بخامج القخاءة العالجية عمى : (Alexander,1981)دراسة / 1

االستعجاد لمقخاءة ، كالتحريل القخائي ، كاالتجاه نحؾ القخاءة ، حيث قامت الباحثة بإعجاد بخنامج 

لعالج بعض نؾاحي التأخخ في ميارات القخاءة مثل فيؼ معاني السفخدات كفيؼ الفقخة كقج تكؾنت عيشة 

كالخامذ ابتجائي مسا كانت قخاءتيؼ أقل مؽ  مؽ تالميح الرف الخابع  ( تمسيح46)الجراسة مؽ 

اختبار التحريل الجراسي كمقياس مفيـؾ الحات : مثل  السألؾؼ، كسا قامت الباحثة باستخجاـ األدكات

لألطفاؿ كمقياس ستانفؾرد لمتحريل القخائي كقج أشارت نتائج الجراسة إلى كجؾد تحدؽ في مدتؾػ 

 .االتجاه نحؾ القخاءة كمفيـؾ الحات لجػ التالميح السذاركيؽ في البخنامج العالجيكالتحريل القخائي 

التعميؼ الفخدؼ )إلى التعخؼ عمى مجػ فاعمية طخيقتي : (Burdett,1986)فقج هجفت دراسة/ 2

 طالب يعانؾف مؽ مذكالت قخائية في السجرسة 48، كذلػ لجػ عيشة مكؾنة مؽ  (كالقخاءة الثشائية

االبتجائية في ىؾنغ كؾنغ كقج اشتسمت الظخيقتيؽ في التظبيق عمى التمقيؽ كالسجح كالتؾقف القريخ أثشاء 

أشارت الشتائج إلى فاعمية الظخيقتيؽ في إكداب ميارات القخاءة لألطفاؿ قيج الجراسة مقارنة كالقخاءة، 

( 29،ص2007لسيذ الذاىيؽ،).مع الظخيقة التقميجية التي تعخضت ليا السجسؾعة الزابظة

دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى تأثيخ السعمؾمات : (Jackson et all , 1997)كسا اجخى /  3

 51الدابقة السؾجؾدة عشج الرؼ عمى فيسيؼ القخائي لمشص السقجـ ليؼ ك قج تألفت عيشة الجراسة مؽ 

 ديدبل ، 89 سشة ك متؾسط فقجاف الدسعي حؾالي 20 سشة إلى 12طالب أصؼ تخاكحت أعسارىؼ بيؽ 

كزعؾا عذؾائيا إلى مجسؾعتيؽ يختمفؾف بشساذج االختبار ك الحؼ سيفحص معمؾماتيؼ الدابقة ، فقج قجـ 
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 مفاىيؼ يتؼ الدؤاؿ عشيا كاختبار طؾيل لمسجسؾعة الثانية يتألف مؽ 10االختبار قريخ يتألف مؽ 

السفاىيؼ العذخة ذاتيا مع أسئمة إضافية تقـؾ معمؾمات أكثخ حؾؿ السفاىيؼ كقج استخجمت الجرجات عمى 

االختبار السعمؾمات الدابقة لمتشبؤ بالفيؼ القخائي الحؼ تؼ قياسو عؽ طخيق استجابات التالميح عمى 

 بشؾد ، ك كانت ىحه الشساذج عبارة عؽ اختبار تكؾف 6ثالث نساذج مؽ األسئمة كل مشيا يتألف مؽ 

األجؾبة كاضحة في الشص القخائي كاختبار أجؾبتو ضسشية غيخ كاضحة بذكل صخيح في نص القخاءة 

السقجـ ، ك االختبار الثالث الحؼ تكؾف أجؾبتو مؽ ذاكخة الظالب كقج أعيخت الشتائج أنو بالشدبة 

لمسجسؾعة التي تؼ اختبارىا قبال باختبار السعمؾمات الدابقة التي أعظت نتائج أفزل عمى الفيؼ القخائي 

كاالختبار الؾاضح كذلػ الحؼ اعتسج عمى ذاكخة الظالب، كقج ناقذت الجراسة ضخكرة إغشاء خبخات 

استخجاـ استخاتيجيات اإلجابة عمى األسئمة كبذكل خاص نسؾذج  كالظالب الرؼ كالحاجة لديادة كعييؼ

األسئمة االستشتاجية حيث أف االنتباه إلى ىحه الذخكط سؾؼ يداىؼ في تحديؽ قجرة الفيؼ القخائي 

( 29،ص2007لسيذ ،).لمظالب الرؼ 

 دراسة ىجفت الى التعخؼ عمى العالقة بيؽ ميارات القخاءة كضعف (Gibbs,2004)واجخى / 4

 طفل 30السجسؾعة االكلى مكؾنة مؽ :الدسع عشج االطفاؿ كقج تألفت عيشة الجراسة مؽ مجسؾعتيؽ 

سشؾات كالسجسؾعة الثانية مكؾنة مؽ (  9 – 5 )يعانؾف مؽ ضعف الدسع حيث تتخاكح اعسارىؼ بيؽ

 Edinburgh) استخجمت اختبار،سشؾات( 9 – 5 ) طفل سسعيؼ طبيعي حيث تتخاكح اعسارىؼ بيؽ30

readingtest ) الحؼ يقيؼ مفخدات الظفل كمعخفتو بالقؾاعج كتدمدل االفكار كاستيعاب الشرؾص 

ككحلػ استخجمت اختبارات تقيذ ادراؾ اصؾات الكالـ كالحاكخة قريخة السجػ كالسعخفة بالسفخدات 

كقخاءة الكمسات ، كقج اعيخت الشتائج اف اكتداب قجرات كميارات القخاءة عشج االطفاؿ الحيؽ يعانؾف مؽ 

، كحلػ بيشت الشتائج رضعف سسع بديط كمتؾسط ال تختمف عشيا عشج االطفاؿ العادييؽ مؽ نفذ العؼ

كجؾد عالقة بيؽ تشسية السفخدات كميارة القخاءة كتسييد االصؾات كبالتالي فاف ضعف تشسية السفخدات 
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بالشدبة لألطفاؿ ضعاؼ الدسع يعؾد الى تخاجع تسييد االصؾات ، كبيشت الجراسة قجرة االطفاؿ ضعاؼ 

الدسع عمى معالجة كتشسية معخفتيؼ مؽ الشرؾص التي يقخؤكنيا بحلػ اكجت الجراسة عمى مداعجة 

قبل تشسية ميارة القخاءة باإلضافة الى  كاستخجاميؼ لمغة االطفاؿ ضعيفي الدسع في تشسية معخفتيؼ

 (Gibbs,2004,p27).اكتداب تسييد االصؾات

 ىجفت الجراسة التعخؼ عمى (Vadasy and sanders and peyton,2005)كحلػ دراسة /  5

فعالية مسارسة القخاءة كاسمؾب التعميؼ الفخدؼ مؽ خالؿ تجريب اضافي ، كقج تألفت عيشة الجراسة مؽ 

 طالب في السخحمة االكلى ، قجـ ليؼ تعميؼ القخاءة الرفي باستخجاـ اسمؾب التعميؼ الفخدؼ مؽ قبل 57

اخرائييؽ مجربيؽ ، كقج اشارت نتائج الجراسة الى اف الظالب الحيؽ خزعؾا لمسعالجة كاف ادائيؼ 

دقة القخاءة كالفيؼ القخائي ككفاية القخاءة : افزل مؽ اقخانيؼ الحيؽ لؼ يخزعؾا لمتجريب كذلػ عشج قياس 

( 32 ،ص2008لسيذ ، ).كطالقة القخاءة كالتيجئة

 دراسة ىجفت الى مقارنة االطفاؿ الرؼ (HARRIS AND MORENO ,2006)كسا اجخػ 

 177كقج تالفت عيشة الجراسة مؽ  الزعاؼ في قجرة القخاءة مع االطفاؿ الرؼ الججييؽ في قجرة القخاءة،

سشؾات ككميؼ يسمكؾف  (8-7)طفل تؼ اختيارىؼ مؽ مجارس الرؼ في السخحمة االبتجائية، كاعسارىؼ بيؽ

اطفاؿ صؼ 9 كقج قدؼ كالى 75 ديدبيل كمعامل ذكاىؼ غيخ المفغي 75فقجاف سسعي عمى االقل 

اطفاؿ ضعيفي القخاءة حيث اف تخمفيؼ القخائي 9 شيؾرك 10جيجؼ القخاءة سجمؾ تاخخ زمشيا مقجاره 

.  شيخ كذلػ في السدح االكؿ15كاف حؾالي 

اختبارات الفيؼ القخائي،اختبار التيجئة :فيسا يتعمق باجخاءات الجراسة فقج تؼ تظبيق االختبارات التالية

ختبار كضؾح الكالـ،كاختبار قخاءة الكالـ،كذلػ بذكل فخدؼ لكل طفل  اختبارات االدراؾ االمالئي،كاك

. كاستغخؽ التظبيق عجة اسابيع
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كقج تؾصمت نتائج الجراسة الى اف االطفاؿ جيجؼ القخاءة حرمؾ عمى درجات اعمى في اختبار الفيؼ 

القخائي كالتيجئة كتؾضيح السقاطع في التيجئة كحلػ انتجؾ اخظاء لفزية اقل مؽ االطفاؿ ضعيفي 

كحلػ سجمؾا ارتفاع في االدراؾ االمالئي كفي القخاءة الكالـ،بيشسا كضؾح الكالـ كاف متداك  القخاءة،

( 33نفذ السخجع الدابق،ص). بيؽ السجسؾعتيؽ

فاعمية بخنامج قائؼ عمى التعميؼ الفخدؼ في تحديؽ  : 2008دراسة لسيذ احدان الذاهيؽ / 6

ميارات القخاءة لجػ عيشة مؽ الظمبة ضعاؼ الدسع في معيج الرؼ في مجيشة دمذق كاليجؼ مؽ ىحه 

الجراسة ىؾ قياس ميارات القخاءة مؽ خالؿ البخنامج، فقدست دراستيا إلى متغيخيؽ متغيخ الجشذ 

مؽ الرف الخابع أساسي حيث  (طالب ك طالبة30)طالبا31تألفت عيشة الجراسة مؽ ككمتغيخ العسخ 

سشة ،كسا 16إلى10تؼ تقديسيؼ إلى مجسؾعتيؽ أكلى ضابظة كاألخخػ تجخيبية كتتخاكح أعسارىؼ مؽ 

لمسقياس الحؼ كضعتو في شكل  (الرجؽ ك الثبات)قامت الباحثة بحداب الخرائص الديكؾمتخية 

كاستخجمت األساليب اإلحرائية  (دقيقة50إلى45)جمدات بسعجؿ جمدتيؽ لكل طالب أسبؾعيا مجتيا

فأشارت نتائج ىحه الجراسة إلى كجؾد فخكؽ ذات  (الستؾسظات الحدابية ، تحميل التبايؽ السذتخؾ)

داللة إحرائية عمى مقياس القخاءة ككل كعمى جسيع أبعاد السقياس بيؽ أفخاد السجسؾعة التجخيبية كأفخاد 

السجسؾعة الزابظة لرالح أفخاد السجسؾعة التجخيبية كسا أشارت أيزا إلى عجـ كجؾد فخكؽ ذات 

كسا أعيخت الشتائج  داللة إحرائية بيؽ الحكؾر كاإلناث في السجسؾعة التجخيبية عمى االختبار البعجؼ،

.               عمى العالمة الكمية(16ػػػ14)الفئة العسخية بيؽ ك ( 13ػػ10)عجـ كجؾد فخكؽ بيؽ الفئة العسخية بيؽ

: تعميق عام عمى الجراسات الدابقة1-1

تعج الجراسات الدابقة خمفية عمسية ىامة تداعج الباحث في اعجاد دراستو كىي الجراسات التي تظخؽ 

الييا الباحثؾف الدابقؾف في نقذ السؾضؾع اك تذبييا، فيي اشبو باألسذ كالقؾاعج العامة التي تقؾـ 
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الباحث في دراسة مذكمة بحثية كيسكؽ اعتبارىا بانيا التي انجدت زمشيا قبل الجراسة الحالية، كليا 

( 50،ص 2007داكدؼ بؾفاتح،).عالقة عزؾية بستغيخ اك متغيخات الجراسة

فسؽ خالؿ نتائج الجراسات الدابقة نالحع انو لؼ يكؽ  ىشاؾ تفاكتا كاضحا بيؽ كل دراسة فيسا يتعمق 

 تمسيح، بيشسا 46 كاف حجؼ العيشة (Alexendr,1981)بحجؼ العيشة السجركسة، ففي دراسة الكدشجر 

 طالب، 48تألفت العيشة مؽ (Burdett,1986) طفال، اما دراسة 30كاف (Gibbs,2004)دراسة 

الى مجسؾعتيؽ اطفاؿ عادييؽ  طفل، كىشاؾ عيشات تؾزعت (57-30)كباقي الجراسات فتحجدت ما بيؽ 

كمدتؾػ الدسع لجييؼ عادؼ كالسجسؾعة الثانية تتكؾف مؽ اطفاؿ معاقيؽ سسعيا كالتي جاءت في دراسة 

 HARRIS AND) ، اما دراسة(gibbs ,2004) كدراسة كيبذ  (Jackson l ,1997)جاكدؾف 

MORENO,2006) اشارت الى  اف التخميد الفشؾلؾجي السذتق مؽ خالؿ قخاءة الكالـ يداعج في 

نجاح القخاءة، كسا اتفقت الجراسة الحالية مع معغؼ الجراسات مؽ حيث االسمؾب التعميسي الفخدؼ كالتي 

 الى االداء الجيج (Vidasy and sanders and peyton ,2005)تؾصمت نتائجيا في دراسة 

مقارنة باألطفاؿ العادييؽ اما مؽ حيث  (اسمؾب الفخدؼ )كافزل لألطفاؿ المحيؽ خزعؾا الى معالجة 

التي اتبعت السشيج الحؼ  (2007لسيذ شاىيؽ )السشيج فمؼ تذيخ اليو الجراسات عمى خالؼ دراسة 

. اتبعشاه في الجراسة الحالية 

اما بالشدبة ألدكات الجراسة فاغمب ىحه الجراسات استخجمت اختبارات كبخامج تعميسية ما عجا دراسة 

. (التعميؼ الفخدؼ كالقخاءة الثشائية) كالتي ركدت عمى طخيقتيؽ (Burdett 1986)بيخديت

كحاكؿ البحث الحالى مداعجة الظمبة ضعاؼ الدسع تجاكز الرعؾبات القخائية التي ذكختيا الجراسات 

. الدابقة مؽ خالؿ البخنامج السظبق في البحث الحالي

فاذا بادر مشا سيؾا اك غسؾض فيحا راجع الى صعؾبة ضبط الجراسات السحمية حدب حجكد تظمعشا 

. الحؼ كاف سبب في اختيارنا كمعالجتشا ليحا السؾضؾع
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: االستفادة مؽ الجراسات الدابقة 2 -1

: اف الجراسات الدابقة ساىست كثيخا في البحث الحالي كاعظاء انظالقة ليحا االخيخ نحكخىا كالتالي

  فقي الدابالباحثيؽتجشب اخظاء 

 الكذف عؽ السذاكل كالعخاقيل التي كاجييا الباحثؾف كتجشبيا 

 تعتبخ ارضية كاسعة لتعخؼ عمى متغيخات التي درست حتى اليحجث تكخار 

 اخيار مؾضؾع البحث 

 تداعج في طخيقة صياغة التداؤالت كالفخضيات لتؾفيخ الجيج ككقت 

 الفيؼ العسيق لسذكمة البحث كالؾقؾؼ عمى مدتججاتيا 

 كيفية اختيار عيشة البحث كالسشيج السدتخجـ 

 اختيار االدكات السشاسبة لجسع البيانات 

 انتقاء افزل االساليب االحرائية لسعالجة البيانات قرج مشاقذة نتائج البحث 

: مسيدات البحث الحالي3 -1

  :يمي يتسيد البحث الحالي عؽ الجراسات الدابقة كسا

 الى قياس مجػ فاعمية بخنامج تعميسي قائؼ عمى التعميؼ الفخدؼ في ىجؼ البحث الحالي 

 تالميح 6كقج تكؾنت العيشة مؽ تحديؽ الفيؼ القخائي لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا، 

تتخاكح اعسارىؼ بيؽ ك يجرسؾف باالبتجائي كيختمفؾف في السدتؾػ الجراسي، ( اناث3 ذكؾر ك3)

  .قسشا باتباع مشيج شبو تجخيبي  كساتؼ اختيارىؼ بالظخيقة العذؾائية (سشة09-10)

 التعخؼ عمى دكر كفعالية البخنامج التعميسي القائؼ عمى التعميؼ الى البحث كسا ىجفشا مؽ ىحا 

عمى  الفخدؼ مؽ اجل تحديؽ الفيؼ القخائي لجػ االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا، بغخض مداعجتيؼ

 اكتداب القجرات القخائية لجييؼ التي يعتبخ عشرخا رئيديا في عسمية التعمؼ
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  اعتسجنا في البحث عمى بخنامج ىجفة تحديؽ الفيؼ القخائي لجػ السعاقيؽ سسعيا اعجتو الباحة

االردنية احداف الياـ شاىيؽ كاعتسجنا عمى الكذف عؽ ىحا االخيخ عؽ طخيق مقياس الفيؼ 

 القخائي الحؼ اعجتو نفذ الباحثة

  فيؾ البحث الؾحيج في الجدائخ في حجكد عمسي الحؼ تشاكؿ ىحا البخنامج الحؼ يشسي الفيؼ

  .القخائي لجؼ فئة السعاقيؽ سسعيا

 كل ىحه الشقاط كانت بسثابة حافد الختيار مؾضؾع بحثشا الحالي. 

: االشكالية .2

يعج تجني مدتؾػ القجرات القخائية مؽ اىؼ السذكالت التعميسية التي يعاني مشيا ذكؼ االعاقة الدسعية 

ذلػ اف عجـ التسكؽ مؽ القخاءة بذكل سميؼ يؤثخ سمبا عمى العسمية التخبؾية بخمتيا لجػ الذخص 

كقج بات ممحؾعا بذكل كاضح لجػ السعمسيؽ  السعاؽ الدسعي مسا يعظل الشسؾ الفكخؼ كالسعخفي لجيو،

باف ىشاؾ ارتباط كثيقا بيؽ تجني مدتؾػ التسكؽ مؽ القخاءة كاالعاقة الدسعية كالتي اتفق عجد مؽ 

الباحثيؽ عمى تعخيفيا بانيا عسمية تعخؼ عمى الخمؾز السكتؾبة كفيسيا كربط عسمية الفيؼ ىحه بالخبخات 

 .الدابقة لجػ الفخد

 فأعيخت العجيج مؽ الجراسات التي تشاكلت مؾضؾع الفيؼ القخائي كعالقتو ببعض الستغيخات التي قج 

، فيشا يججر بشا اإلشارة إلى كيفية تأثيخ كتأثخ كل مشيسا ، كقج ذىب البعض الى (الرسؼ)نحكخ مشيا 

حيث تشؾعت الجراسات مؽ عخبية إلى أجشبية .... السذكل المغؾؼ مثل  مقظع ، الكمسة ،  الجسمة 

حيث  (Gibbs,2004)كذلػ راجع إلى اىتساـ الباحث في كيفية تعاممو مع طخيقة بحثو ليا كنحكخدراسة

ىجفت دراستو إلى التعخؼ عمى ميارات القخاءة عشج االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا،ككانت عيشة الجراسة 

 طفل سسعيؼ طبيعي، 30 طفل يعانؾف مؽ اعاقة سسعية  كمجسؾعة ثانية مكؾنة مؽ 30مكؾنة مؽ 

الحؼ يقيؼ مفخدات الظفل كمعخفتو  (Edinburgh reading)كسا اعتسج في ىحه الجراسة اختبار 
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بالقؾاعج، حيث بيشت الشتائج كجؾد عالقة بيؽ تشسية السفخدات كميارة القخاءة كتسييد األصؾات كبالتالي 

 .فإف ضعف تشسية السفخدات بالشدبة لألطفاؿ السعاقيؽ سسعيا  يعؾد الى تخاجع في تسييد االصؾات

ىجفت الى التعخؼ عمى فعالية (vadasy and sanders and peyton,2005)ككحلػ دراسة 

 طالب 57مسارسة القخاءة كاسمؾب التعمؼ الفخدؼ مؽ خالؿ تجريب اضافي كقج تكؾنت عيشة الجراسة مؽ

في السخحمة األكلى قجـ ليؼ تعمؼ القخاءة الرفي باستخجاـ أسمؾب التعمؼ الفخدؼ مؽ قبل أخرائييؽ 

مجربيؽ، كقج أشارت نتائج الجراسة الى اف الظالب الحيؽ خزعؾا لمسعالجة كاف أدائيؼ أفزل مؽ 

أقخانيؼ الحيؽ لؼ يخزعؾا لمتجريب كذلػ عشج قياس دقة القخاءة كالفيؼ القخائي ككفاية القخاءة كطالقتيا 

( 32،ص2007لسيذ ،). كالتيجئة 

باإلضافة الى دراسة لسيذ احداف الذاىيؽ كالتي ىجفت الى التعخؼ عمى مجػ فاعمية البخنامج القائؼ 

عمى التعميؼ الفخدؼ في تحديؽ ميارات القخاءة لجػ عيشة مؽ ضعاؼ الدسع  بحيث اف العيشة تكؾنت 

كقامت بتظبيق مقياس القخاءة قبل كبعج   طالب كطالبة مؽ الرف الخابع اساسي بجمذق،30مؽ 

تظبيق البخنامج القخائي، اشارت الشتائج الى اف البخنامج السقتخح ذك فاعمية في تحديؽ ميارات القخاءة 

. كذلػ مؽ خالؿ االعتساد عمى االسمؾب التعميؼ الفخدؼ السدتعسل خالؿ الجمدات

بحيث في الجراسة الحالية كاف اىتسامشا  حؾؿ امكانية  فعالية البخنامج التعميسي الفخدؼ في التحديؽ 

مؽ الفيؼ القخائي لجػ عيشة مؽ االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا بسجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا بسجيشة 

السذخية  كىحا عمى ضؾء نتائج البحؾث الدابقة كامكانية تظبيق ىحا البخنامج عمى الحاالت باستعساؿ 

مقياس الفيؼ القخائي في كصف كمعخفة تحديؽ الفيؼ القخائي لجػ ىحه الحاالت، كمشو يسكششا طخح 

:  التداؤؿ العاـ التالي
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 مقياس الفيؼ القخائي لجػ فيىل تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في نتائج القياس القبمي ك البعجؼ - 

عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا بسجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا بسجيشة مذخية لؾالية الشعامة ؟ 

: كمشو تكؾف التداؤالت الفخعية بالذكل التالي

 : التداؤالت الفخعية

  بشج فيؼ الشص لجػ فيىل تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ 

 عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا ؟

  بشج فيؼ الجسمة لجػ فيىل تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ 

 عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا ؟

  نج فيؼ الكمسة لجػ  بفيىل تؾجج فخكؽ  ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ

عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا ؟ 

 :فخضيات الجراسة .3

:  الفخضية العامة لمجراسة 

 مقياس القخاءة لجػ عيشة فيالبعجؼ تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في نتائج القياس القبمي ك    - 

. مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا بسجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا بسجيشة السذخية لرالح القياس البعجؼ

 :الفخضيات الجدئية لمجراسة 

  بشج فيؼ الشص لجػ عيشة فيتؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية  في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ    - 

 .  .مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا لرالح القياس البعجؼ

 بشج فيؼ الكمسة لجػ عيشة فيكالبعجؼ تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي    - 

 .مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا لرالح القياس البعجؼ
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 بشج فيؼ الجسمة لجػ عيشة فيتؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ    - 

. لرالح القياس البعجؼ. مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا 

 :اهجاف الجراسة .4

 :نهجف مؽ خالل اجخاء دراستشا

o أساليب ككسائل التي تداعج السختص األرطفؾني في العسل بيا ميجانيا تقجيؼ . 

o تؾفيخ بخنامج تعميسي فخدؼ كمكيف لغخض عمسي. 

o  مداعجة ىحه الفئة كمحاكلة تظؾيخ مياراتيؼ القخائية. 

o  اكتداب حريمة  مؽ السفخادات المغؾية .

o تسكيؽ الظالب مؽ قخاءة فقخات طؾيمة .

o  فيؼ ك استيعاب السؾاد ك السؾضؾعات القخائية السقجمة لمظالب

o  لفع االصؾات المغؾية بذكميا الرحيح مؽ خالؿ التجريب عمى مخارج الحخكؼ كذلػ بالعسل

. بذكل فخدؼ مع كل حالة

o التجريب عمى فػ الخمؾز ك قخاءة السفخادات .

: اهسية الجراسة .5

اف االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا يحتاجؾف الى خبخات مشغسة كمكثفة تيجؼ في الشياية الى استغالؿ * 

البقايا الدسعية السؾجؾدة كمؽ ثؼ استخجاـ ىحه الخبخات في اكداب ميارات قخائية، الف القخاءة عبارة 

عؽ فػ لمخمؾز كالذيفخات السكتؾبة كنظقيا بذكل مدسؾع كمعالجتيا سسعيا، بحيث تقؾدنا في الشياية 

الى الفيؼ القخائي، كزيادة في السفخدات التي يسكؽ اف تزاؼ الى السخدكف السعخفي كبالتالي التأثيخ 

ايجابيا في الشسؾ السعخفي كالمغؾؼ، كلحلػ فاف التخظيط السشغؼ ألشكاؿ االنذظة التي يسكؽ اكدابيا 

لألطفاؿ السعاقيؽ سسعيا يؤدؼ الى زيادة نجاح العسمية التعميسية لمقخاءة كىحا يمقي بالسدؤكلية عمى 
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عاتق السعمسيؽ كاالباء في لعب دكرىؼ الياـ في تعخيض الظفل السعاؽ سسعيا لخبخات مخظظة 

 .كمشغسة

لحلػ تؼ اختيار طخيقة التعميؼ الفخدؼ إلكداب االطفاؿ السعاقيؽ الفيؼ القخائي كيدتشج ىحا االسمؾب الى 

. خبخات مشغسة تقجـ بذكل فخدؼ كبأنذظة تداعج عمى اكتداب السيارة بذكميا التقشي كالسشغؼ 

اف التظؾرات الستالحقة في ميجاف التخبية الخاصة بالرؼ كالتي تتؾجو حاليا إلدماج الظفل السعاؽ سسعيا * 

في السجرسة الشغامية تتظمب اف يكؾف مداكيا لمظفل العادؼ في جسيع ما يتمقاه مؽ السشاىج التعميسية، كمؽ 

ىشا تبخز ضخكرة اىتساـ السجراس التي تعشى بتعميؼ االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا بتظؾيخ مشيجية مشغسة تداعج 

. عمى اكدابيؼ القجرات القخائية التي تعتبخ عشرخا رئيديا في العسمية التعميسية كاالنذظة الحياتية اليؾمية

 :لجراسة االساسية لالتعاريف االجخائية لسفاهيؼ  .6

 مجسؾعة مؽ األنذظة  شكلعمى ىؾ عبارة عؽ طخيقة تأتي :البخنامج القائؼ عمى التعميؼ الفخدي 

كالتجريبات الستعمقة بسيارات الفيؼ القخائي كيتؼ التتبع فيو مؽ طخؼ الباحثة بتجريذ  كل تمسيح لؾحجه 

ضسؽ الذخكط العدؿ كيدتخجـ فيو ميارات محجدة لتحديؽ الفيؼ القخائي لجػ تالميح ضعاؼ الدسع في 

 .( سشة11 سشؾات الى10)سؽ 

 الكمية التي يحرل عمييا التمسيح مؽ خالؿ إجابتو عمى فقخات االختبار لجرجةباتقاس  :الفهؼ القخائي 

. السعج ألغخاض الجراسة الحؼ تزسؽ فيؼ الشص ، الكمسة ، الجسمة 

 مجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا كبرخيا  في(يتؾاججكف )مجمجيؽ ىؼ االطفاؿ الحيؽ :السعاقيؽ سسعيا 

،كسا تتخاكح  ( ديديبل90  الى 40)بسجيشة السذخية لؾالية الشعامة ، كالحيؽ تتخاكح درجة الفقج لجييؼ مؽ 

 .(سشة 11-10)اعسارىؼ ما بيؽ 
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الظفل السعاؽ سسعيا عمى اختيار العبارة الرحيحة مؽ مجسؾع االسئمة السقتخحة قجرة ىؾ  :فهؼ الشص 

 .بارة حدب سمؼ التشقيط السظبق مؽ طخؼ الباحثتيؽلمشص السقخكء، ككضع عالمة لكل ع

الظفل السعاؽ سسعيا عمى ربط الكمسات مع اضجادىا، كربط الكمسات بسخادفاتيا  قجرة ىؾ : فهؼ الكمسة 

 .كاختيار العبارة السشاسبة لكل كمسة، مع كضع سمؼ تشقيط خاص بيحا البشج

 اماـ كل جسمة صحيحة مؽ ضسؽ خسذ √ عالمة الظفل السعاؽ سسعيا بؾضعقجرة  ىؾ :فهؼ الجسمة 

. جسل ليذ ليا عالقة بالشرؾص التي تؼ تظبيقيا في البخنامج التعميسي 
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: تسهيج

يعج الفيؼ القخائي مؽ أىؼ السفاىيؼ التي ارتبظت بالشغخة إلى طبيعة القخاءة كمفيؾميا،  لحا يعج مظمبا 

تعميسيا كتخبؾيا، كفيسا الشػ فيو أف اليجؼ مؽ كل قخاءة ىؾ الفيؼ، فقخاءة بجكف فيؼ التعج كلغؾيا  

قخاءة بسفيؾميا الرحيح، كىؾ ال يحجث فجأة ألنو ليذ عسمية سيمة ميدؾرة تتؾقف عشج حج التعخؼ 

عمى الخمؾز السكتؾبة كالشظق بيا، كإنسا ىؾ عسمية معقجة تديخ عمى مدتؾيات متبايشة فتحتاج إلى 

الكثيخ مؽ التسخف كالتجريب كإعساؿ الفكخ كالتفديخ كالتحميل كالسؾازنة كالشقج، األمخ الحؼ يتظمب تحجيج 

. أىؼ مياراتو كالعؾامل السؤثخة فيوكمفيؾـ الفيؼ القخائي كأىسيتو كمكؾناتو  

 :تعخيف الفهؼ -1

أنشا نفيؼ معشى الكمسة، معشى الجسمة أك معشى الفقخة كميا عشجما نفيؼ ما يخمي إليو  (الفشيؽ) ك يحكخ 

، 2006عيدى عمي مخاد، )الكاتب كنشجح في ربط رسالتو بالدياؽ الؾاسع لشغاـ السعخفة لجيشا 

(. 94ص

 : تعخيف الفهؼ القخائي  -2

يعخؼ الفيؼ القخائي بأنو عسمية عقمية يقؾـ بيا القارغ بتفاعمو مع الشص مدتخجما خبخاتو الدابقة 

كدالالت الدياؽ الستشتاج السعاني الستزسشة فيو ك يعخؼ أيزا بأنو عسمية عقمية يدتخجميا القارغ 

. الستشتاج األفكار ك السعمؾمات ك إدراؾ الجؾانب الذعؾرية التي استيجؼ الكاتب تؾصيميا لمقارغ 

عخؼ بأنو ذلػ الشذاط العقمي السخكب الحؼ يذسل الخبط بيؽ الخمد ك السعشى، ك إيجاد السعشى مؽ ك

الدياؽ كاختيار السعشى السشاسب، كتشغيؼ األفكار السقخكءة كاالنتياء مؽ ذلػ كمو بسعخفة الفكخة العامة 

عؽ السؾضؾع السقخكء كقجـ تعخيفا لو األكثخ تعسقا لمفيؼ القخائي يشص عمى كؾنو عسمية معخفية  تقـؾ 

عمى فػ رمؾز الكمسات السظبؾعة التي يدتجيب ليا برخيا كحدؽ ترؾر السعشى الحخفي كالزسشي 
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سامة دمحم محسؾد عبج هللا ) .ليا سؾآءا كانت كمسة أك جسمة أك فقخة كذلػ مؽ خالؿ فتخة زمشية محجدة

( 41_40 ،ص2015،

كالسعشى كإدراج السعشى في الدياؽ كاختيار السعشى السشاسب    ك ىؾ أيزا الخبط الرحيح بيؽ الخمد

كتشغيؼ األفكار السقخكءة كاستخجاميا  في بعض األنذظة، حيث تتؼ عسمية الفيؼ القخائي كفق ثالث 

 ، 2009احسج الدعيجؼ ،). (السدتؾػ الحخفي ، السدتؾػ التفديخؼ ،مدتؾػ األفكار): مدتؾيات

( 23ص

بعزا مؽ السفاىيؼ كاالفكار الستعمقة بالفيؼ القخائي كالتي ( Lernerjanet) قج عخفت جانيت ليخنخ

 : تتمخص فيسا يمي

الفيؼ عسمية معخفية تعتسج عمى ما يكتدبو القارغ لمسادة السكتؾبة مؽ معاني مؽ خالؿ خبخاتو  * 

. ،فالقارغ صاحب الخبخة كالخمفية السعخفية السحجكدة بالشص سؾؼ يؾاجو صعؾبات شجيجة في الفيؼ

تذيخ بعض البحؾث الى القخاءة باعتبارىا نؾعا مؽ انؾاع التفكيخ :الفيؼ القخائي عسمية تفكيخ * 

اذ اف الفخد اثشاء القخاءة يدتخجـ ، كاالستشتاج تيجؼ الى الؾصؾؿ الى السعاني الستزسشة في الشص

كىؾ نفذ ما يحجث في ، السفاىيؼ كيظؾر الفخكض كيختبخىا ثؼ يعجؿ ىحه السفاىيؼ كيشدق السعاني

. عسمية التفكيخ كحل السذكالت

اف القجرة عمى فيؼ كقخاءة الشص ال تعتسج فقط عمى التعخؼ عمى :الفيؼ القخائي عسمية لغؾية * 

 كعمى كل مغاىخ كجؾانب المغة مثل االمالء ،  كلكؽ تعتسج ايزا عمى السعشى كالدياؽ،الحخؼ

 .كالسفخدات السعجسية كالشحؾ كالجانب الجاللي كسياؽ الكالـ (فؾنؾلؾجية المغة)كالتعبيخات الرؾتية 

اف الفيؼ في القخاءة يتكؾف مؽ تفاعل نذط كمدتسخ بيؽ : الفيؼ القخائي يتظمب تفاعال مع الشص* 

بسا لو مؽ اىتسامات كمعارؼ تؤثخ فيسا يخيج اف يقخا كفي مدتؾػ فيسو  )ثالثة عشاصخ كىي القارغ 
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مؽ حيث تشغيسو ككضؾح لغتو كمجػ الفة القارغ لمسعمؾمات الستزسشة )كالشص .(لمسادة السقخكءة

التي تتؼ فيو القخاءة مؽ حيث مؾقف القخاءة كاليجؼ مؽ القخاءة االستساع كفيؼ )الدياؽ .(فيو

( 277 ص،2008حشاف دمحم فياض،) .(التفاصيل

حاكؿ بعض الباحثيؽ  التفخيق بيؽ مرظمحيؽ ىسا الفيؼ القخائي كاالستيعاب القخائي، كأشيخ إلى أف 

كمسة االستيعاب أعؼ كأشسل مؽ كمسة الفيؼ ألف الفيؼ مؽ جية نغخىؼ يقف بالقارغ عشج حج السعشى 

الغاىخؼ أك الدظحي أك الحخفي، أما االستيعاب تعشي إحاطة القارغ بالشص القخائي إحاطة تامة، 

( 27 ،ص2007ماىخ شعباف البارؼ، ).بحيث يفيؼ ما عمى الدظؾر كما بيشيا كما كراء الدظؾر

: مدتؾيات ومهارات الفهؼ القخائي  -3

 CLARKET "ككالرؾ كاالىاف" ترشيف مشيا متجرجة، مدتؾيات في الفيؼ ميارات العمساء صشف لقج

CALLAHAN رالدظؾ بيؽ ما كقخاءة الدظؾر، عمى ما قخاءة :ىي مدتؾيات ثالثة إلى صّشفت كفيو، 

 المفغي الفيؼ يعشي كىؾ الفيؼ أساس ىؾ السدتؾيات ىحه مؽ األكؿ كالسدتؾػ  الدظؾر، كراء ما كقخاءة

 كتفديخ األحكاـ، كإصجار األدلة، عؽ بالبحث فييتؼ الثاني السدتؾػ  أما كالتخاكيب كالجسل لمكمسات

 يحكخىا لؼ التي كالتظبيقات التعسيسات كاستشتاج التؾقع عمى القجرة الثالث السدتؾػ  كيذتسل الشتائج،

 (278 ص ،2005 مفمح، غازؼ  ) .الكاتب

 :ىي السقخكء لمفيؼ مدتؾيات أربعة (Smith et Roben) كركبؽ مشدسيث كل أكردت كسا

 صخيحة معمؾمات مؽ السقخكء في ما بسعخفة السدتؾػ  ىحا كيعشى :الحخفي بالسدتؾى  السقخوء فهؼ -ا

 .كاستخجاعيا تحكخىا عمى القجرة مع ببعض، بعزيا كربط (...تفاصيل فخعية، أفكار رئيدية، أفكار)

 السقخكء في الزسشية السعاني إدراؾ السدتؾػ  ىحا كيذسل :التفديخي  بالسدتؾى  السقخوء فهؼ - ب

 إلى كالتؾصل بو كاالستجالؿ السقخكء مؽ االستشتاج عمى كالقجرة كالشتائج األسباب بيؽ العالقات كفيؼ

 .تعسيسات
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 مؽ باإلفادة السدتؾػ  ىحا كيعشي :اإلبجاعي السدتؾػ  ىحا كيتزسؽ :الشاقج بالسدتؾى  السقخوء فهؼ - ج

 .السذكالت حل كفي العسمية الحياة في أؼ كالججة، باألصالة يتسيد نحؾ عمى السقخكء

 كىحه السقخكء، لفيؼ مذابية مدتؾيات أربعة بجكره (Goodmanet Burke)كبيخؾ جؾدماف كحّجد

 :ىي السدتؾيات

 مؽ السقخكء في كما كاألحجاث، كالحقائق الرخيحة األفكار تحكخ كيذسل الحخفي السدتؾى  /ا

 .كنتائج كأسباب تفريالت

 كاستخالص بالشتائج كالتشبؤ الكاتب كغخض الزسشية األفكار إدراؾ كيتزسؽ أالستشتاجي السدتؾى  /ب

 .التعسيسات

 المغة حيث مؽ بذأنيا األحكاـ كإصجار السقخكءة السادة بتقؾيؼ كيتعمق : التقؾيسي السدتؾى  /ج

 .كخارجية داخمية معاييخ ضؾء كفي كالسزسؾف 

 .كمزسؾنو لغتو حيث مؽ لمسقخكء االنفعالية القارغ  استجابة إلى كيذيخ :والتقجيخ اإلعجاب مدتؾى  /د

 (.132 ص ،2003الدعجؼ، عساد -الييجاء أبؾ خمجكف  )

 :  كسا صشفت ميارات الفيؼ القخائي في ثالثة مدتؾيات أخخػ ىي 

تحجيج داللة الكمسة، تحجيج الفكخة العامة لمسؾضؾع، تحجيج : ميارات الفيؼ األساسي لمقخاءة كتذسل/ا

 .األفكار الجدئية، قخاءة األشكاؿ كالخسـؾ البيانية

ميارات الفيؼ االستشتاجي أك الزسشي كتذسل استشتاج السعاني الزسشية، استشتاج معاني الكمسات /ب

مؽ خالؿ الدياؽ، استشتاج التشغيؼ الحؼ اتبعو الكاتب، السقارنة بيؽ األشياء الستذابية كغيخ 

الستذابية، التسييد بيؽ األفكار التي اشتسل عمييا السؾضؾع كالتي لؼ يذتسل عمييا، تحجيج الجسل 

 .االفتتاحية
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اكتذاؼ كجية نغخ الباحث، التسييد بيؽ الحقيقة كالخأؼ، إبجاء الخأؼ : ميارات الفيؼ الشاقج، كتذسل/ج

لعظؾؼ ).في السقخكء كالحكؼ عميو، تحجيج العالقات بيؽ األسباب كالشتائج، تقؾيؼ األدلة كالبخاىيؽ

 (158،ص2013سميسة،

: اهسية الفهؼ القخائي  -4

يعج الفيؼ القخائي ىجفا مؽ األىجاؼ األساسية التي يدعى عمساء المغة كعمساء الشفذ إلى تحقيقيا دكما 

 : لجػ الستعمسيؽ في كل السخاحل التعميسية كتكسؽ أىسيتو في 

 .يعج مظمب أساسي ك ضخكرؼ في القخاءة كال يقترخ الفيؼ في القخاءة عمى السادة الجراسية بعيشيا* 

  .يعتبخ مؽ أىؼ العؾامل السختبظة بشجاح الظالب في الحياة الجراسية* 

  .لو دكر فعاؿ في التعخؼ عمى الكمسات كتشسؾ لجيو الجرة المفغية* 

مختبط  بالكفاءة في القخاءة الجيخية كيذيخ ىشا في التعخؼ عمى الكمسات كقخاءة الجسل كالفقخات * 

( 295 ، ص2000فتحي يؾنذ ،).بظخيقة مؾصؾلة مسا تعظيو القجرة عمى ربط الكمسات 

: صعؾبات الفهؼ القخائي  -5

تعج صعؾبات الفيؼ القخائي مؽ اكثخ السذاكل تأثيخا عمى ذكؼ صعؾبات التعمؼ، فيي تقف حاجدا اماـ 

تظؾرىؼ االكاديسي، كلؾحع انيؼ ال يجركؾف في معغؼ السؾاقف القخائية ما تتزسشو قخاءتيؼ مؽ معاني 

كرمؾز التي يقخؤكنيا، كقج اشارت نتائج الكثيخ مؽ الجراسات العخبية كاالجشبية الى الزعف الذجيج في 

. الفيؼ السقخكء ليذ مؽ الديل عالجو باستخجاـ استخاتيجيات حجيثة كفعالة 

: كمؽ اسباب صعؾبات الفيؼ القخائي 

. نقص الثخكة المغؾية كالفذل في تؾعيف السعمؾمات الدابقة  * 

. االستفادة برؾرة خاطئة مؽ السعخفة الدابقة  * 

. قمة القخاءة  * 
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. كال مؽ القخاءة الرامتة كالجيخية خاطئة  * 

. ضعف ربط السعمؾمات الججيجة بالسعمؾمات السؾجؾدة في ذاكختو  * 

( 75،ص2014،بؽ عيو فاطسة الدىخاء).ضعف في تشغيؼ الشص *  

 :الفهؼ القخائي لجى الظفل االصؼ -6

 اما اذ لؼ يكؽ الظفل قادرا ،اف ماتحسمو المغة كالقخاءة كالفيؼ القخائي مؽ اىسية في حياة االفخاد الدامعيؽ

عمى الدسع نتيجة الصابتو بالرسؼ فالريب انو سيجج صعؾبة في ربط الخمؾز المغؾية االشارية 

 . كماتحسمو مؽ معاني نغخا العتساده عمى شكل الكمسة لالستجالؿ عمى معشاىا ،بالكمسات السخئية

اف القشاة البرخية ىي السرجر االساسي الحؼ يعتسج عميو االصؼ الستقباؿ  (2010)كسا اكج الشاجي 

السعمؾمات كالسعارؼ عؽ العالؼ الخارجي سؾاء عؽ طخيق لغة االشارة اك القخاءة كبسا اف عسمية القخاءة 

فعشجما يتؼ ،تتظمب ميخات االدراؾ كالفيؼ القخائي فالبج مؽ كجؾد عالقة بيؽ التؾاصل كميارات القخاءة

فيدتخجميا لشقل ،ختيار قشؾات مشاسبة لمتؾاصل كالتفاعل االنداني تدداد الخبخات المغؾية لجػ الفخدا

(  86،ص2007 عراـ حسجؼ،الرجفي).افكاره كمذاعخه كخبخاتو مؽ كالى االخخيؽ
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: خالصة 

دراكو اإف التفاعل بيؽ الشص كالقارغ يعتسج عمى الغخض مؽ ىحه القخاءة التي نخاه في بشاء السعشى ك

لمكمسات كالمحاف ىسا عامالف أساسياف في المغة، كىحا نججه غالبا بسعجؿ ما عشج الظفل السعاؽ سسعيا 

فيؾ راجع إلى إصابتو كخمل في المغة لجيو كيسكؽ أف نذيخ إلى أنو يستمػ إدراؾ الكمسات لكشو يؾاجو 

مذكمة في االستيعاب القخائي بدبب الحاكخة الدسعية، فيي بيحا الفرل تشاكلشا عجة نقاط مؽ أجل 

. اإللساـ برؾرة شاممة حؾؿ الفيؼ القخائي 
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تسهيج  

يختبط التعميؼ كاكتداب المغة بذكل أساسي بحاسة الدسع، فاإلنداف يتمقى معغؼ السيارات كالسعارؼ 

مؽ خالؿ الدسع  بل أف تقميج األصؾات كتعمؼ الكالـ ال يتؼ إال عؽ طخيق الدسع فالظفل األصؼ ال 

يدتظيع الكالـ لعجـ قجرتو عمى سساع األصؾات، لحا فإف حاسة الدسع ليا األىسية األكلى في التعمؼ 

كجعل لكؼ الدسع كاألبرار '' كقجمت حاسة الدسع في القخآف الكخيؼ عمى باقي الحؾاس كقؾلو تعالى

. كمشو سشقجـ تعخيفا كشخحا لعسل ىحه الحاسة  (78الشحل)" أفئجة لعمكؼ تذكخكف 

:  تذخيح الجهاز الدسعي -1

   يعتبخ الجياز الدسعي اإلنداني مؽ أعغؼ أجيدة الجدؼ تعقيجا تخكيبا كتشغيسا، فيؾ يمتقط إشارات 

.  مؽ البيئة السحيظة بو كيحؾليا إلى أصؾات مفيؾمة ذات معاني كمجلؾالت

( 19، ص1998 ،جساؿ الخظيب)

   تعتبخ األذف العزؾ األساسي لتأميؽ حاسة الدسع، فيي عزؾ قابل اللتقاط الحبحبات كاالىتدازات 

الفيديائية الخارجية السشبعثة مؽ مرادر البيئة كنقميا إلى األذف الجاخمية عبخ القشاة الدسعية، كمؽ 

ىشاؾ تشتقل االىتدازات عؽ طخيق العرب الدسعي إلى الجماغ  فيتؼ اإلحداس بيا كبالتالي إدراؾ 

( Marchal , 1980, p 195).  األصؾات

 :كيسكؽ تقديؼ الجياز الدسعي مؽ الشاحية العزؾية إلى جدأيؽ أساسييؽ   
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  :الجهاز الدسعي الخارجي. 1.1 

: كيتكؾف بجكره مؽ ثالثة أجداء كىي

 L’oreille externe: األذن الخارجية.  أ

 Conduit auditif، كالقشاة الدسعية الخارجية Pavillon de l’oreille   كتتكؾف مؽ صؾاف األذف 

externe كالتي تشتيي بظبمة األذف Tympan .

:  الرؾان.1.أ 

   ىؾ الجدء الغزخكفي الخارجي الثابت أؼ الجدء الغاىخ مؽ األذف، كيقـؾ الرؾاف بالتقاط األصؾات 

كتحجيج اتجاىيا كسا أنو يقؾؼ الرؾت كيخكده، كيداعج عمى تحجيج مرجره كتؾجيو السؾجات الرؾتية 

.     اتجاه الظبمة مسا يجعميا تيتد

 (104، ص2001،بجر الجيؽ كساؿ عبجه )

 : القشاة الدسعية الخارجية.2.أ

مؼ، كيؾجج في ىحا 7-4 مؼ كقظخىا 25   ىي الجدء السستج مؽ الرؾاف إلى طبمة األذف كيبمغ طؾليا 

السسخ بعض الذعيخات كمادة شسعية تفخزىا الغجد السؾجؾدة في ججاره، ككالىسا يحسي باطؽ األذف، 

 : كلتعخج ىحا السسخ فائجتاف ىسا 

 مشع السؤثخات الخارجية مؽ الؾصؾؿ إلى األذف الؾسظى مباشخة   .

  التأثيخ بتجؾيفو في كسية الرؾت إذ أنو يقـؾ بؾعيفة غخفة الخنيؽ، حيث تتزخؼ ذبحبات الرؾت

 ىختد إلى الزعف تقخيبا كقج ترل إلى أربعة أضعاؼ، ألف طبيعة 5000-2000التي تتخاكح بيؽ 
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السؾجة الرؾتية انتذارية أؼ ال تجخل كميا إلى األذف بل تشتذخ في الجؾ كال يشتيي مشيا إلى 

 .   استيعاب األذف سؾػ ندبة ضئيمة ججا، تتؾلى أجداء األذف تزخيسيا كتييئتيا لإلدراؾ

( 169 ، ص1992،عراـ نؾر الجيؽ)

 L’oreille moyenne: األذن الؾسظى. ب

:        تبجأ األذف الؾسظى  بظبمة األذف كتشتيي بالشافحة البيزاكية، كتتكؾف مسا يمي

 طبمة األذن:     Tympan   

   أك غذاء الظبمة كىؾ غذاء رقيق ججا، ييتد ردا لمظاقة الرؾتية، ثؼ يخسل االىتدازات السيكانيكية 

 .الشاتجة إلى تخاكيب األذف الؾسظى

 الدمدمة العغسية:     Chaine des osselets 

، L’étrier، الخكاب L’enclume، الدشجاف Le marteauالسظخقة :    كىي ثالث عغيسات ىي

كتترل ىحه العغيسات ببعزيا بؾاسظة أحدمة ليفية، حيث تترل عغيسة السظخقة بظبمة األذف مؽ 

. ناحية كتترل مؽ الشاحية األخخػ بالدشجاف الحؼ يترل بجكره بالخكاب الحؼ يترل بالشافحة البيزاكية

 قشاة استاكيؾس :

   ترل ىحه القشاة األذف الؾسظى بالبمعؾـ األنفي، كتكؾف مغمقة عادة كلكشيا تفتح بحخكتي االبتالع أك 

.  الدعاؿ، كتتسثل كعيفتيا في إحجاث التؾازف في ضغط اليؾاء في األذف الؾسظى

 الشافحة البيزاوية: La fenêtre ovale  
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  .    ىي فتحة بيزاكية الذكل في الجدء العمؾؼ مؽ غذاء األذف تؾجج بيؽ األذف الؾسظى كالجىميد

( 315-314، ص 2007 ،  اسامةالبظايشة )

 L’oreille interne:  األذن الجاخمية.جـ

   تقع األذف الجاخمية داخل جدء مؽ عغاـ الرجغ يدسى العغسة الرخخية، كتعتبخ األذف الجاخمية 

مؽ أعقج أجداء الجياز الدسعي، فيي تبجك في شكميا الستعخج كسا لؾ كانت شبكة مؽ السسخات السعقجة 

 : لحا فإنيا تدسى أحيانا الستاىة، كىي تشقدؼ إلى قدسيؽ

 كيدسى الستاىة الغذائية   : القدؼ الجاخميLabyrinthe membraneux 

 كيدسى الستاىة العغيسية  : القدؼ الخارجي Labyrinthe osseux 

داخمي يذغل التجؾيف الجاخمي لمستاىة الغذائية :    كسا تحتؾؼ األذف الجاخمية عمى سائميؽ

L’endolymphe  كخارجي يذغل الفخاغ السؾجؾد بيؽ الستاىة الغذائية كالعغيسية ،   Le 

périlymphe 

 :    أما مؽ الشاحية الؾعيفية فيسكؽ تقديؼ األذف الجاخمية إلى جدأيؽ 

 مشيا يدسى القؾقعة الجدء األمامي   La cochlée أك الحمدكنيL’imaçon 

.             كيختص بحاسة الدسع كتدكيج الفخد بالكفاءة كالقجرة الدسعية

 الحؼ يداعج الفخد عمى حفع تؾازف جدسو كحخكة رأسوالجدء الخمفي ك  .

:     كيتسثل القدساف الخئيدياف في األذف الجاخمية فيسا يمي 
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  L’appareil vestibulaire: دهميد األذن أو الجهاز الجهميدي . 1.ج

نرف ) كمؽ ثالث قشؾات ىاللية Saccule ككييذ Utricule   يتكؾف مؽ تجؾيفيؽ، قخيبة

تحتؾؼ عمى سائل دىميدؼ كخاليا ىجبية  (Les canaux semi circulaires)(دائخية

  Le nerf vestibulaireمترمة بالعرب الجىميدؼ الدسعي ( Cellules ciliée)(شعيخية)

: الجهاز الدسعي الخئيدي. 2.ج

مؼ، كىؾ مميء بالدائل المسفي 35-25   يتكؾف عمى األخص مؽ القؾقعة التي يبمغ طؾليا بيؽ 

الجاخمي كممفؾؼ حؾؿ نفدو في حؾالي دكرتيؽ، كيحتؾؼ عمى آالؼ الخاليا السجيخية السترمة  

بالعرب القؾقعي الدسعي كسا نجج داخل القؾقعة عزؾ كؾرتي، إف العرب الجىميدؼ كالعرب 

. القؾقعي يمتقياف ليعظيا العرب الدسعي، أيؽ يتحؾؿ الزغط الدائمي إلى دفعات كيخبائية

( 29-23، ص 2000،ماججة الديج عبيج ) 

:  الجهاز الدسعي العربي.2.1

   يتكؾف مؽ السسخات العربية السؾجؾدة في السخ ففي ىحا الجدء مؽ األذف نسيد األصؾات كنجركيا، 

كيتؼ ذلػ أكال في األذف الجاخمية داخل القؾقعة، فعشجما ترل السؾجات الرؾتية  إلييا  فإف شعيخات 

. الخاليا الدسعية تيتد كعشج ذلػ يتؼ تحميميا طبقا لتخددىا

( 25-24 ص ،1998جساؿ الخظيب، ) 

: وعائف األذن -2
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كضساف عسمية  (استقباؿ كإدراؾ األصؾات  )تحقيق آلية الدسع :    لألذف كعيفتيؽ أساسيتيؽ ىسا

. (إدراؾ الؾضعيات كحخكات الخأس  )التؾازف 

: آلية الدسع. 1.2

   تحجث األمؾاج الرؾتية نتيجة اىتداز األجداـ في اليؾاء، كبيحا يتؼ انتقاؿ الرؾت إلى األذف 

( 20000-20)الجاخمية، حيث يتخاكح مدتؾػ ذبحبات األصؾات التي يسكؽ أف تمتقظيا األذف مابيؽ 

ىيختد، كحيشسا تشتقل ىحه االىتدازات الرؾتية إلى طبمة األذف تيتد بجكرىا طبقا لتزاغط كتخمخل 

السؾجات الرؾتية، كنغخا التراؿ السظخقة بغذاء طبمة األذف فإنيا تتحخؾ مع الظبمة، كىحه الحخكة 

تشتقل بجكرىا إلى الدشجاف ثؼ إلى الخكاب ألنيسا مترالف بالسظخقة داخل األذف الؾسظى، كعشجما 

يتحخؾ الخكاب يؤدؼ إلى حجكث تسؾجات في الدائل السؾجؾد في القؾقعة، كبحخكة ىحا الدائل يحجث 

تأثيخ عمى انحشاء الخاليا الذعخية السؾجؾدة في عزؾ كؾرتي، الحؼ يقؾده إلى تشذيط الشيايات 

العربية التي تخسل سياالت أك إشارات عربية عبخ العرب الدسعي إلى الجماغ الحؼ بجكره يقـؾ 

. بسعالجة السعمؾمات الؾاردة إليو كتفديخىا كالتعامل معيا كفقا لتخددىا

: التؾازن . 2.2

   إف ىحه العسمية ضخكرية ججا في التؾازف الحؼ يجب عمى الفخد أف يحذ بو في جسيع السؾاقف، أيؽ 

في الجياز الجىميدؼ الحؼ يحتؾؼ عمى  (إدراؾ الؾضعيات كحخكات الخأس)تحجث ىحه الؾعيفة 

تجؾيفيؽ كالقشؾات الياللية التي تحتؾؼ بجكرىا عمى سائل كخاليا شعخية، كىحه األخيخة حداسة لثقل 

ككضعية القشؾات، مثال إذا كاف الخأس في كضعية غيخ مألؾفة يتحخؾ الدائل فيتؾلج ضغط بجكره يحخؾ 

الخاليا الذعخية، كبالتالي تخسل رسالة عربية عبخ العرب الجىميدؼ إلى السخاكد العربية الخاصة 

( 21-19 ص ،2001سعيج حدشي العدة، ) .بالتؾازف، فترحح كضعية الخأس
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: تعخيف اإلعاقة الدسعية -3

 يعخؼ االعاقة الدسعية عمى أنيا عبارة عؽ قرؾر سسعي ميسا يكؽ : تعخيف قامؾس األرطفؾنيا

اضظخابات في االتراؿ : أصمو كأىسيتو، كيسكؽ أف يكؾف عابخا أك دائسا، كعؾاقبو متشؾعة مشيا

غيخ الذفؾؼ عشج الخضع، تأخخ المغة، تأخخ الكالـ، اضظخابات الرؾت، صعؾبة في االنجماج 

يكؾف الرسؼ دائسا ألنو قابل لمعالج عؽ طخيق الجخاحة كإعادة  السجرسي كاالجتساعي، قج ال

 ((Frédérique B , 1997,  pp 185-186. التخبية

 تعج االعاقة الدسعية عامال يحج مؽ قجرات الظفل الدسعية، : تعخيف السشغسة العالسية لمرحة

األمخ الحؼ يعيق مؽ تعمسو لمغة خاصة بو أك مذاركتو في الشذاطات العادية التي يتظمبيا سشو، 

كسا يسشعو مؽ متابعة التعمؼ العادؼ، كبالتالي حخمانو مؽ االتراؿ كالتؾاصل عؽ طخيق المغة 

 .الذفؾية نتيجة انعجاـ األداة التيمدسعية التي ترمو بالغيخ

Aguria Guerra , 1984, p 277) )

 كسا تعخؼ بانيا حخماف الظفل مؽ حاسة الدسع الى درجة تجعل الكالـ السشظؾؽ ثقيل الدسع مع اك 

ماججة الديج ).بجكف استخجاـ السعيشات كتذسل االعاقة الدسعية االطفاؿ الرؼ كضعاؼ الدسع

(. 33ص،2000،عبيج

 فإف الظفل ضعيف الدسع ىؾ الحؼ فقج جدء مؽ سسعو بالخغؼ مؽ أف حاسة الدسع لجيو تؤدؼ 

كعيفتيا ك لكؽ بكفاءة أقل ك يربح الدسع لجيو عاديا عشج االستعانة  باألجيدة الدسعية، ك يعخؼ بأنو 

الظفل الحؼ ال تخقى قجرتو عمى الدسع إلى مدتؾػ قجرة أقخانو في نفذ العسخ ك لجيو إعاقة سسعية 

بجرجة تجعل بأف ىشاؾ صعؾبة في الدسع ك لكشيا ال تحؾؿ دكف فيؼ   ( ديدبل69)يتخاكح معجليا 

رضا عبج الفتاح ).الكالـ مؽ خالؿ األذف كحجىا سؾآءا باستخجاـ أك بجكف استخجاـ السعيشات الدسعية

( 28ص،1999عبج القادر،



- 31 - 
 

 :ندبة انتذار الرسؼ -4

   يعج الرسؼ اإلعاقة األكثخ شيؾعا لجػ البذخ، فيشاؾ طفل كاحج مؽ كل ألف طفل يؾلج مرابا 

% 30بزعف جؾىخؼ في الدسع، يؤثخ سمبا عمى تظؾر ميارات المغة، كيؤثخ الرسؼ عمى ما ندبتو 

 مميؾف شخص أصؼ في العالؼ، كيديج انتذار ضعف 70مؽ سكاف العالؼ، كتذيخ التقجيخات إلى كجؾد 

 سشة يعانؾف مؽ ضعف 60-51مؽ األفخاد بعسخ % 28,3الدسع كبذكل حاد مع تقجـ الدؽ، فحؾالي 

.  سشة70لجػ األفخاد بعسخ أكبخ مؽ % 73,5في الدسع، كتختفع ىحه الشدبة إلى 

 18مؽ أؼ مجتسع يعانؾف مؽ صسؼ كىؼ أقل مؽ سؽ % 8   كتذيخ اإلحرائيات إلى أف ما ندبتو 

 (Access Able Net, 1999) . عاما

في العقجيؽ التالييؽ إذا % 20   كسا تذيخ بعض التقجيخات إلى أف عجد ضعيفي الدسع سيديج بحؾالي 

 زادت مذاكل الدسع بيؽ األفخاد 1990 إلى غاية 1971بقي انتذاره في السدتؾػ الحالي، فسؽ عاـ 

، كبمغت ىحه الديادة لجػ األفخاد الحيؽ تتخاكح %26 عاما بشدبة 64-45الحيؽ تتخاكح أعسارىؼ بيؽ 

 (  Niparko, 1999%. )17 عاما بشدبة 44-18أعسارىؼ بيؽ 

 ( 319ص : 2007أسامة دمحم البظايشة ،  ) 

: العالمات الجالة عمى اإلصابة بالرسؼ -5

   لعل أكؿ مؽ يجب أف يشتبو إلى ىحه العالمات ىؼ اآلباء بحكؼ احتكاكيؼ الجائؼ مع السؾلؾد الججيج، 

ألنيؼ بحلػ قج يقمرؾف مؽ خظؾرة اآلثار الستختبة عؽ اإلصابة بالرسؼ، لحلػ مؽ الزخكرؼ ذكخ ىحه 

: العالمات كىي كاآلتي
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العالمات الجالة عمى اإلصابة بالرسؼ يؾضح (:1)ججول رقؼ 

. غياب أؼ رد فعل اتجاه الزجيج-   أشهخ03مؽ السيالد إلى 

 .الشـؾ العسيق- 

 

عؽ السرجر الرؾتي إذا كاف غيخ  عجـ البحث  أشهخ06ابتجاء مؽ 

. مخئي

غياب االستجابة لألكامخ البديظة، خاصة إذا لؼ   شهخا12 إلى 09مؽ 

تراحب ىحه األكامخ بعض اإليساءات مثل 

 . مالمح الغزب

 

 مؽ سشة إلى سشتيؽ- 

 
 
 

 .غياب الكالـ السشظؾؽ - 

. إىساؿ كل ما ال يشتسي إلى مجالو  البرخؼ - 

عجـ القجرة عمى كصف الرؾر 

 . فيؼ األكامخ السعقجة عجـ-   سشؾات03مؽ سشتيؽ إلى 

اضظخابات في الشـؾ - 

 

(                         Denuyelle F, 2003 ,  p 24 )
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: تذخيص االعاقة الدسعية -6

: تقاس حجة الدسع بعجة طخؽ 

 تعتسج طخيقة الدسع السبجئي عمى مجػ امكانية تفاعل الظفل الى ما :طخيقة الدسع السبجئي : اوال 

يقجـ لو مؽ مثيخات صؾتية متشؾعة ، كيختبط ذلػ بكيفية سساعو لتمػ االصؾات كاستجابتو ليا، كىي 

بحلػ تقـؾ عمى اساس معخفة مجػ استجابة الظفل لالصؾت تبعا لذجتيا كذبحبتيا، كيتؼ ذلػ بؾضع 

جياز بجؾار الظفل الخاضع لالختبار ثؼ تحفيده عمى المعب بمعبة معيشة كالكخات السمؾنة مثال، كعشج 

انجماج الظفل في المعب يقـؾ السختبخ بإصجار اصؾات ىادئة كأصؾات االجخاس صادرة مؽ الجياز 

خمف الظفل كعشجما يمتفت الظفل الى مرجر لرؾت يدجل السختبخ قخاءة جياز قياس حجة الرؾت، 

( 75،ص2009دمحم الشؾبي ،).كبالتالي يسكششا الكذف عؽ حجة القرؾر الدسعي لجػ الظفل

: طخيقة االوديؾمتخ: ثانيا 

:   كتشقدؼ الظخيقة الى نؾعيؽ

 حالة في السخة الؾاحجة ، كىي لتحجيج 40كيسكؽ مؽ خالؿ قياس : االكديؾمتخ الكالمي الجسعي * 

. درجة القرؾر الدسعي في كل اذف عمى حجػ

كىؾ جياز يقيذ درجة القرؾر الدسعي في كل اذف عشج ذبحبات : االكديؾمتخ الرؾتي الفخدؼ * 

معيشة ، كتذيخ الجرجة صفخ عمى جياز االكديؾمتخ الى اقل صؾت يسكؽ اف يجركو الفخد ذؼ الدسع 

. العادؼ ، ككمسا ازداد عجد الجيدبل ادػ ذلػ الى ارتفاع الرؾت

يعتبخ قياس حجة الدسع بؾاسظة الكسبيؾتخ احجث : قياس حجة الدسع بؾاسظة الكسبيؾتخ : ثالثا * 

اجيدة تخظيط الدسع، كيعتسج عمى رسؼ الشبزات الكيخبائية بالسخ اثشاء الدسع، حيث يتؼ فيو تكبيخ 

التأثيخ الدسعي مع عدؿ التأثيخات االخخػ، كيتؼ ادخاؿ التأثيخ الدسعي لمكسبيؾتخ لتكبيخه كتجسيعو، 
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، 2009دمحم الشؾبي، ).حيث يتؼ اعياره عمى الذاشة التميفديؾنية كمؽ ثؼ تدجيميا عمى اكراؽ خاصة

(. 77-76ص

  :ترشيفات االعاقة الدسعية -7

: ترشف إلى خسذ فئات تبعا لذجة الفاقج الدسعي

يؾضح ترشيفات االعاقة الدسعية  :(2)ججول رقؼ

        أ         ب             ج       د        ق

 بديظة ججا بديظة متؾسظة شجيجة شجيجة ججا

 ديدبل 40ػػػػػػػػػ25  ديدبل55ػػػػػػػػ40  ديدبل70ػػػػػػػ55  ديدبل90ػػػػػػػػػ70 90أكثخ مؽ 

 

Jean adolphe rondal et xavier seron,2003,p555-556)) 

  ىشاؾ العجيج مؽ الترشيفات لإلعاقة الدسعية كتختمف الختالؼ تعخيفات :ــ ترشيفات أخخى 

: اإلعاقة كأسبابيا كنؾعيا كدرجتيا، كمشو ترشف بذكل عاـ تبعا لعجة معاييخ كاآلتي

 :الترشيف حدب مؾقع اإلصابة / 7-1

:    ىحا الترشيف يسيد الرسؼ إلى األنؾاع اآلتية

   Surdité de Transmission: صسؼ إرسالي . أ

   يشتج ىحا الشؾع عؽ خمل في عسل األعزاء السدؤكلة عؽ اإلرساؿ، في حيؽ تبقى الؾعيفة الحدية 
العربية سميسة، حيث تكؾف اإلصابة في األذف الخارجية السدؤكلة عؽ التقاط األصؾات، أك األذف 
الؾسظى التي تعسل عمى نقل األصؾات إلى األذف الجاخمية، كالعالج ىشا يكؾف باستخجاـ الؾسائل 

الظبية، فإذا كاف لمظفل رصيج لغؾؼ قبل إصابتو بيحا الرسؼ فإف المغة تبقى مدتسخة مؽ حيث 
االكتداب، كلكؽ يجب التحجث معو برؾت مختفع، أما كالـ الرؼ فغالبا ما يكؾف عاديا إال في 

.  ديدباؿ50الحاالت التي يتعجػ فييا الفقجاف الدسعي 
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( Busquet D et Mottier C,  1978, pp 156-158 )
 

 
 مخظط الرسؼ االرسالي: (2)شكل رقؼ  

L’audiogramme de la surdité de transmission 
 

 Surdité de Perception  :صسؼ إدراكي . ب

: يحجث ىحا الرسؼ نتيجة تمف عمى مدتؾػ األذف الجاخمية، بدبب إصابة في جدء مؽ أجدائيا مثال
، كفي ىحه الحالة ال يسكؽ لمسؾجات الرؾتية ميسا ...القؾقعة، عزؾ كؾرتي، الشؾاقل القؾقعية السخكدية

كاف ارتفاعيا الؾصؾؿ إلى األذف الجاخمية، كيشتج عؽ ذلػ عجـ مخاقبة الرؾت أك الكمسة التي يرجىا 
. األصؼ، كسا أف الجخاحة كاستعساؿ األدكية تكؾف غيخ مفيجة بل يتؾجب القياـ بإعادة تخبية

كليحا الرسؼ عجة أسباب مشيا عؾامل التدسؼ الشاتجة عؽ تشاكؿ األدكية، التعفؽ السيكخكبي 
. باإلضافة إلى األسباب الؾراثية السحكؾرة سابقا

( 24ص ،2001سعيج حدشي العده، )
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مخظط الرسؼ اإلدراكي : (3)شكل رقؼ 

L’audiogramme de la surdité de perception 

 

 Surdité Mixte": مخكب"صسؼ مختمط . جـ

كيشتج ىحا الرسؼ إذا أصيب كمى الجيازيؽ أؼ األذف الخارجية أك الؾسظى ك األذف الجاخمية، ىحا    
يعشي أنو يريب كعيفتي اإلرساؿ كاإلدراؾ، كىحا الشؾع مؽ الرسؼ يسكؽ أف يكؾف أحاديا أؼ يريب 

. أذنا كاحجة، كسا قج يكؾف ثشائيا أيؽ تكؾف اإلصابة في األذنيؽ معا

(Herzog M,  1995, p 15 )
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 مخظط الرسؼ السختمط: (4)شكل رقؼ 

L’audiogramme de la surdité mixte 
 

: ترشيفات حدب العسخ عشج اإلصابة / 7-2

يعتبخ الرسؼ قبل المغؾؼ في حالة حجكث اإلعاقة قبل تظؾر الكالـ ك المغة  :الرسؼ قبل المغؾي * 

كيكؾف ىحا الشؾع مؽ الرسؼ كالديا أك مكتدب في مخحمة عسخية مبكخة، كال يدتظيع  األطفاؿ 

ىشا اكتداب المغة أك الكالـ بظخيقة طبيعية، ك مؽ الرعب أف يتعمؼ ىؤالء األطفاؿ ىشا 

اكتداب المغة أك الكالـ بظخيقة طبيعية، كمؽ الرعب  أف يتعمؼ ىؤالء األطفاؿ أساليب 

 www.surdité.org .تعتبخ لغة اإلشارة ىي األسيل بالشدبة ليؼ كمختمفة لمتؾاصل، 
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  تحجث بعج أف يظؾر الفخد ميارات كالمية ك لغؾية، كىحا الشؾع مؽ :إعاقة سسعية بعج المغة* 

 قج يحجث فجأة أك تجريجيا عمى مجػ فتخة زمشية طؾيمة، إف عجـ مقجرة الفخد عمى فيؼ كالـ الرسؼ

 األخخيؽ  بعج أف كاف يفيسو سيسشعو مؽ التؾاصل معيؼ كيؾلج لجيو مذاعخ اإلحباط كالعدلة ، ككحلػ 

 .فإف قجرتو عمى الكالـ ستتجىؾر بدبب عجـ قجرتو عمى سساع ما يقؾؿ كبدبب القمق الستظؾر لجيو

(www.Gulfkids.com) 

يقؾـ ىحا الترشيف عمى تحجيج درجة الفقجاف الدسعي كجاللة : الترشيف حدب شجة اإلصابة /7-3         

 عمى القجرة عمى الدسع كفيؼ الكالـ كحيث يسكؽ قياسيا باألساليب السؾضؾعية أك السقاييذ الدسعية،

لتحجيج عتبة الدسع التي يدتقبل عشجىا السفحؾص الرؾت  بشاءا عمى ذلػ يسكؽ تحجيج نؾع كدرجة 

ك الحؼ décibelsاإلعاقة الدسعية كفي ىحا الشؾع مؽ الترشيف يدتخجـ مرظمح الؾحجات الرؾتية 

  ىؾ تخددات الرؾت لقياس حداسية األذف لمرؾت كلقج Hertzكمرظمح الييختد  (dB)يخمد لو ب 

كحجة  (90)إلى ما فؾؽ  (10)تعجدت كتجرجت الترشيفات السختمفة كذلػ حدب شجة الرؾت مؽ 

كتقديسات  (2003الدريقات ،)صؾتية، حيث يشحرخ بعزيا في أربعة تقديسات مثل تقديسات 

( 15،ص2005نياد صالح اليحيمي ،).(2001العدة،)

 :العسميات العقمية لجى السعاقيؽ سسعيا -8

   : لجى السعاقيؽ سسعيا الحكاء8-1

لجػ الرؼ بأنيؼ متأخخكف فى مدتؾػ الحكاء  IQ كقج أشارت الجراسات التى أجخيت عؽ الحكاء

 بيشسا نجج أف الحكاء يمعب دكرًا فعااًل في قجرة ،بثالث إلى أربع سشؾات مقارنة بإقخانيؼ العادييؽ

اإلنداف عمي التكيف مع إعاقتو، فكمسا كاف أكثخ ذكاء زادت قجرتو عمي التؾافق كالتكيف بعكذ 

محجكد الحكاء مؽ ذكؼ اإلعاقات، فتربح لجييؼ الحياة أكثخ تعقيجًا كيدداد شعؾرىؼ باليأس كانعجاـ 
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  .الثقة

كمؽ ناحية أخخؼ يشحاز آخخكف إلي األصؼ مؾضحًا أف اإلصابة بالرسؼ ال تؤثخ عمي الجانب 

العقمي لجؼ الظفل، إذ إنو ال تؾجج فخكؽ جؾىخية بيؽ الظفل عادػ الدسع كالظفل األصؼ في 

القجرات العقمية، كتؤكج اختبارات الحكاء أف معغؼ األطفاؿ الرؼ لجييؼ قجرات عقمية تفؾؽ األطفاؿ 

كيفشج ذلػ الخأؼ مؽ حيث أف الرؼ لجييؼ جؾىخيًا نفذ التؾزيع العاـ في الحكاء . عادؼ الدسع

مثل األطفاؿ الدامعيؽ، كسا أنو ال تؾجج عالقة مباشخة بيؽ الفقجاف الدسعي كالحكاء، خاصة كأف 

اإلصابة باإلعاقة الدسعية ال تتزسؽ بالزخكرة التخمف العقمي،كلحلػ قج نجج أف ثشائية فقجاف 

الدسع كالغباء ما ىي إال مشظق مبتؾر قائؼ عمي التفكيخ الخاطيء بأف اإلعاقة في الكالـ يعشي 

إعاقة في القجرات السعخفية، أك أف األخظاء في كتابة األطفاؿ الرؼ تشعكذ عمي ذكائيؼ تبعًا 

لحلػ، كىشاؾ رأؼ آخخ يخؼ عجـ كجؾد عالقة في القجرة عمي التفكيخ السجخد في عالقة المغة 

 (99،ص2008دمحم الشؾبي،).بالعسميات الفكخية بيؽ األطفاؿ الرؼ كالدامعيؽ

   لجى السعاقيؽ سسعيا   التحريل الجراسي8-2

كسا أشارت الجراسات التي أجخيت عؽ التحريل الجراسي أك الشدبة التعميسيةأف األطفاؿ السعاقيؽ سسعيا 

كانؾا متخمفيؽ بسقجار يتخاكح ما بيؽ ثالثة إلى خسدة أعؾاـ، كأف ىحا التخمف كاف يدداد مع تقجـ العسخ 

– األمخ الحػ يذيخ إلى أف األطفاؿ السعاقيؽ سسعيا األكبخ سشا كانؾا أكثخ تخمفا في التحريل الجراسي 

مؽ أقخانيؼ السعاقيؽ سسعيا األقل سشا، كقج تؼ إجخاء دراسة -مؽ خالؿ قياس الشدبة التعميسية لجييؼ 

مدحية في مجارس السعاقيؽ سسعيا أكضحت أف العسخ الدمشى ليؤالء األطفاؿ كالحيؽ ىؼ في سؽ الثانية 

، %67، كأف مؽ ىؼ في سؽ الخامدة عذخة مشيؼ كصمت الشدبة التعميسية لجييؼ إلى %71عذخة يداكػ 

. فيؼ معانى الفقخات كالكمسات كالعسميات الحدابية كاليجاء: كقج عيخ التخمف في الجراسة لجييؼ مؽ خالؿ 
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كمؽ ناحية أخخػ ربظت الجراسات بيؽ التحريل الجراسي كبعض الستغيخات كالحكاء، كدرجة اإلصابة 

  .باإلعاقة الدسعية، كزمؽ اإلصابة، كعجد الدشؾات التي قزاىا التمسيح بسعاىج الرؼ

مؽ ذكػ – كأفادت الجراسات أف األطفاؿ السعاقيؽ سسعيا الحيؽ يتمقؾف تعميسيؼ يؾميا في معاىج الرؼ 

  .كانؾا أكثخ تحريال مؽ زمالئيؼ مؽ ذكػ اإلقامة الجاخمية– اإلقامة الخارجية 

كأيزا في ىحا السجاؿ يتأثخ بعسخ الظفل عشج حجكث اإلعاقة الدسعية فكمسا زاد الدؽ الحؼ حجث فيو 

الرسؼ كانت التجارب الدابقة في محيط المغة ذات فائجة كبيخة في العسمية التعميسية كقج بيشت البحؾث أف 

الدؽ الحخجة كالخظيخة عشج اإلصابة بالرسؼ ىي ما يقع بيؽ الدشة الخابعة كالدادسة كىي الفتخة التي تشسؾ 

 6-4فييا المغة كقؾاعجىا األساسية ليحا فكل مؽ األطفاؿ السؾلؾديؽ بالرسؼ أك مؽ فقجكا سسعيؼ فيسا بيؽ 

أعؾاـ غالبًا يعانؾف تخمفًا في التحريل الجراسي في السدتقبل لؾ قؾرنؾا بسؽ أصيبؾا بالرسؼ في سؽ 

متأخخة عؽ ذلػ، كبيشت دراسات أخخػ أف األصؼ يتأخخ في الشذاط العقمي بسقجار سشتيؽ كخسذ سشؾات 

دراسية عؽ زميمو العادؼ إال أف ىحا الفخؽ يتزاءؿ قمياًل بالشدبة لسؽ أصيبؾا بالرؼ بعج ست سشؾات مسا 

السخجع ).يتعحر معو أف يحرل األصؼ عمى نفذ السقجار العمسي الحؼ يحرل عميو التمسيح العادؼ

 (.101-100صالدابق،

   لجى السعاقيؽ سسعيا:   الحاكخة8-3

كلقج أثبتت الجراسات أف ىشاؾ أثخ لمحخماف الحدي كالدسعي عمى التحكخ ففي بعض أبعاده يفؾؽ 

السعؾقؾف سسعيًا زمالئيؼ العادييؽ كفي بعزيا اآلخخ يقمؾف عشيؼ فسثاًل تحكخ الذكل أك الترسيؼ 

كتحكخ الحخكة يفؾؽ فيو الرؼ زمالئيؼ العادييؽ بيشسا يفؾؽ العادييؽ زمالئيؼ الرؼ في تحكخ الستتاليات 

 .كسا أف الرؼ يتفؾقؾف عمي عادؼ الدسع في بعض جؾانب التحكخ، كتحكخ الذكل. العجدية
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   لجى السعاقيؽ سسعيا:  مفهؾم الدمؽ لجى 8-4

عى مفيـؾ الدمؽ لجػ الرؼ اىتساما كبيخا نغخا لمسمحؾعات الستكخرة بؾجؾد صعؾبات في فيؼ داست

كالتعخؼ عمى السؾضؾعات التي تتعمق بالشذأة كالتظؾر، كلحلػ فقج استشبط البعض أف قرؾر المغة 

 .يؤدػ إلى إحجاث تأثيخ سمبى عمى مفيـؾ الدمؽ لجػ الرؼ

  :لجى السعاقيؽ سسعيا  اكتداب السفاهيؼ8-5

أشارت الجراسات إلى أف الرؼ يكتدبؾف السفاىيؼ بشفذ درجة التدمدل التي لجػ العادييؽ إال إف 

اكتداب الرؼ لمسفاىيؼ السختمفة يتؼ في أعسار زمشية اكبخ مؽ العادييؽ، كسا إنيؼ يعانؾف مؽ صعؾبات 

 .الستذابية كدمج بعض السفاىيؼ مع بعزيا البعض في اكتداب السفاىيؼ الستشاقزة كالسفاىيؼ

أف فقجاف الدسع بسا يسثمو مؽ تعظيل لمجياز الدسعي، يسثل تعظياًل لجدء مؽ الكل مسا قج  كيتزح

يؤثخ بجكرة عمي القجرات العقمية لجؼ الظفل األصؼ بعسمياتيا السختمفة، كقج يؤدؼ ىحا إلي اضظخاب 

تمػ القجرات، كأف يربح نسؾىا غيخ كامل كغيخ ناضج، كسخجعية لقرؾر اإلدراؾ المحغي البيئي 

السكتدب مؽ خالؿ التفاعالت اليؾمية كالسؾاقف الحياتية السعاشة، كلحلػ قج يؾصف الرؼ بدسة 

 (105صالسخجع الدابق،).السيارة في الحخفة كالعقمية ذات الحكاء الحاد

: لجى السعاقيؽ سسعياالمغة السكتؾبة لجى السعاقيؽ سسعيا 8-6

: اف الرسؼ كبرفة عامة يؤثخ عمى المغة السكتؾبة لجػ السعاؽ سسعيا بسا يمي 

.  الجسل لجػ السعاؽ سسعيا اقرخ مؽ تمػ التي لجػ عاديي الدسع /ا

.  السعاؽ سسعيا يقـؾ ببشاء جسل بديظة كغيخ مخكبة /ب

. ال يدتخجـ السعاؽ سسعيا جسل كثيخة في الكتابة/ج

.  التخكيبات المغؾية عشج السعاؽ سسعيا غيخ متخابظة كمفككة/د
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كيتزح اف الظفل السعاؽ سسعيا قج يتدؼ بزعف لغة الحجيث لجيو، كخمل في اضظخاب الكمسة 

كايقاعيا كقؾتيا كطبقتيا، اال اف تجريب الظفل عمى بعض العالمات االيقاعية لمكالـ باستخجاـ حاسة 

البرخ مع السبالغة بحخكة الذفاه يعج طخيقا لتسخيؽ الظفل عمى المغة بسجركاتيا، فالظفل السعاؽ سسعيا 

يتحكخ الكمسات التي ليا مقابل في لغة االشارة كسا انو لجيو القجرة عمى تحكخ االشكاؿ اكثخ مؽ تحكخ 

االرقاـ، كىؾ يذعخ بحبحبات الرؾت عؽ طخيق الرؾت كعؽ طخيق الجمج كالعغاـ مؽ خالؿ مخكرىا 

بالجياز العربي، اال اف ىشاؾ فئات يدتظيعؾف مؽ خالؿ التجريبات كالتسخف اكتداب قجرة كبيخة عمى 

. الكالـ بالخغؼ مؽ كؾنيؼ مؽ الرؼ

: كيخجع الخمل الحادث في التؾاصل لجػ السعاقيؽ سسعيا الى التالي 

اذ تكؾف ىحه القجرات لجػ ذكؼ االعاقة الدسعية محجكدة بدبب تاخخ :  محجكدية القجرات التعبيخية /ا

مدتؾاىؼ المغؾؼ كاخظاء في الشظق لجييؼ، كسا انيؼ ال يتمقؾف التذجيع الكافي لمسذاركة في الحؾار، 

ككحلػ اف بعزيؼ ليدت لجييؼ القجرة عمى نقل الخسائل كاالفكار بذكل متدمدل عؽ الشقاط السيسة في 

. السؾضؾع اك كيفية استخالص العبخة مشو باإلضافة لكؾنيؼ ال يتقشؾف اعظاء التعميسات 

: تكسؽ محجكدية ىحه القجرات في عجة عؾامل اىسيا :  محجكدية القجرات االستقبالية /ب

اذ يتأخخ استقباؿ السعاقيؽ سسعيا لمكالـ بدبب اعاقتيؼ كيدداد : عؾامل متعمقة باإلعاقة ذاتيا      * 

. ذلػ التأخيخ كمسا زادت ىحه االعاقة

تديج مؽ صعؾبة الفيؼ لجػ السعاقيؽ سسعيا خاصة عشجما ال يدتعسل : عؾامل تتعمق بالستكمؼ     * 

. الذخيػ في الحؾار طخؽ لسداعجة السعاؽ سسعيا عمى الفيؼ

اف القاعجة السعمؾماتية لجػ السعاؽ سسعيا محجكدة عادة، كذلػ لقمة : محجكدية السعمؾمات العامة /ج

سميساف ،  ).السعمؾمات التي يتمقؾنيا مؽ االىل كالسجرسيؽ كالدمالء ككسائل االعالـ كالسجتسع عسؾما

( 136، ص 2014
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: خرائص السعاقيؽ سسعيا-9

تؤثخ اإلعاقة الدسعية عمى الجؾانب الشسؾ السختمفة لمفخد السعاؽ سسعيا ك بظخؽ مختمفة ، إال أف ىحه 

التأثيخات قج ال تكؾف  بالزخكرة بذكل متداكؼ عشج جسيع السعاقيؽ سسعيا ، حيث قج تبخز عشج 

. البعض ك قج ال تكؾف مؾجؾدة أصال عشج البعض اآلخخ

بأنو عمى الخغؼ مؽ كجؾد العجيج مؽ الجراسات  (Jessen & Beattie, 1990) يخػ جيدؾف ك باتي 

التي تشاكلت جؾانب الشسؾ الشفدي كالسعخفي كالمغؾؼ لمسعاقيؽ سسعيا، إال أف نتائج البحؾث كانت غيخ 

ثابتة كغيخ حاسسة، كذلػ بدبب الفخكؽ في طخؽ التشاكؿ بيؽ الجراسات كالتعقيجات الخاصة  بتقييؼ 

.  الشسؾ كطبيعة اإلعاقة الدسعية كفيسا يمي عخض لسغاىخ الشسؾ السختمفة التي تتأثخ باإلعاقة الدسعية 

يعتبخ الشسؾ المغؾؼ أكثخ مغاىخ الشسؾ تأثخا باإلعاقة الدسعية، إذ يذيخ : الخرائص المغؾية / 9-1

مرظمح الظفل األصؼ  إلى ارتباط عاىخة الرؼ بالبكؼ، إذ يؤدؼ الرسؼ بذكل مباشخ إلى حالة البكؼ، 

. كخاصة لحكؼ اإلعاقة الدسعية الذجيجة

 إف حاسة الدسع ىي الظخيق األكؿ لالستقباؿ السعاني ك الترؾرات الكمية، نجج أف السعاقيؽ سسعيا 

التي  (Griftith,1990)يعانؾف مؽ صعؾبات فيسا يترل بالسعاني الكمية لمكمسات فقج أثبت دراسة 

اعتسجت عمى ركاية القرص أف ذكؼ اإلعاقة الدسعية لجييؼ أفكار كاممة في قرريؼ كلكؽ مع زيادة 

التعقيج أك طؾؿ القرة يدداد عجد األفكار غيخ الكاممة مثل ربط الكمسات بذكل غيخ صحيح مؽ حيث 

السعشى، أك الخبط بيؽ الفكخة كالتؾقع بذكل غيخ صحيح، كمؽ ىشا يسكششا أف نخجع عجـ قجرة الظفل 

: السعاؽ سسعيا عمى اكتداب المغة  تعمؼ الكالـ إلى العؾامل التالية 

 عجـ تمقي الظفل تغحية راجعة سميسة كمشاسبة عشج نظقو بعض األصؾات في مخحمة السشاغاة    *

. خالؿ مخحمة الظفؾلة السبكخة

. عجـ تمقي الظفل أؼ نؾع مؽ التعديد أك التذجيع المفغي السشاسب مؽ أفخاد األسخة السحيظيؽ بو  *
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نياد ، ). عجـ إمجاد الظفل بشساذج لغؾية مشاسبة تداعجه عمى تقميجىا كمحاكتيا بذكل مشاسب   * 

( 30، ص2005

تعتبخ القجرات العقمية لمسعاقيؽ  سسعيا كاحجة مؽ الجؾانب التي بالغ : الخرائص السعخفية /9-2

الباحثؾف في دراستيا كعمى الخغؼ مؽ التعارض في نتائج تمػ الجراسات، إال أف معزيا يؤكج أنو ال 

عؽ  (جالؾديت)كىحا ما أشارت إليو دراسة . تؾجج عالقة قؾية بيؽ درجة اإلعاقة الدسعية ك الحكاء

ذكاء األطفاؿ كالثبات السعاقيؽ سسعيا غالبيتيؼ مؽ الرؼ، تبيؽ أف متؾسط ذكائيؼ األدائي ال يقل عؽ 

 Dillon)كيخػ دايمؾف كآخخكف  (58,1)متؾسط درجة الحكاء األدائية ألقخانيؼ مؽ الدامعيؽ كالحؼ بمغ 

بأف األطفاؿ السعاقيؽ  يغيخكف ضعفا في العسميات السعخفية التي تختبط بالمغة كالسفخدات كسا  (1980

يغيخكف قرؾرا في السياـ التي تتظمب مدتؾيات معالجة أكثخ عسقا، مثل السياـ التي تحتاج إلى 

تذكيل السفاىيؼ، كمشو فإف ذكاء السعاؽ سسعيا ال يختمف عؽ ذكاء عادؼ الدسع، ك أنو قج يكؾف لجيو 

تأخخ في نسؾ بعض جؾانب قجراتو العقمية عؽ معجؿ الشسؾ الظبيعي لألفخاد، إال أف ذلػ ال يعشي كجؾد 

إعاقة عقمية لجييؼ، ك إنسا يعؾد إلى الشقص الؾاضح لسا تتعخض لو ىحه الفئة مؽ خبخات لغؾية ك بيئية 

( 31السخجع الدابق، ص).

 ال يختمف الظفل السعاؽ سسعيا عؽ الظفل العادؼ في :الخرائص الجدسية و الحخكية/9-3

، مؽ حيث رالخرائص كالحاجات الجدسية فكل مشيسا يسخ بشفذ مخاحل الشسؾ التي يسخ بيا اآلخ

.  الظعاـ، كالخعاية الرحية كاليؾاء،الداعات السشغسة مؽ الشـؾ 

إال أف ما أثبتتو الجراسات الحجيثة ىؾ أف الفخؽ بيشيسا يحجث نتيجة ألثخ الفقج الدسعي، فقج تفخض 

اإلعاقة الدسعية قيؾدا عمى الشسؾ الحخكي لجييؼ، فيؼ محخكمؾف مؽ الحرؾؿ عمى التغحية الخاجعة 

الدسعية، األمخ الحؼ يظؾر لجييؼ أكضاعا جدسية خاطئة، كسا أف نسؾىؼ الحخكي يعتبخ متأخخا قياسيا 
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مع األسؾياء، كذلػ ألنيؼ ال يدسعؾف الحخكة، كأنيؼ ال يذعخكف باألمؽ بدبب التراؽ أقجاميؼ 

(  32السخجع الدابق ، ص ).باألرض 

يالحع أف السعاقيؽ سسعيا يحاكلؾف تجشب :الخرائص االجتساعية والشفدية لمسعاقيؽ سسعيا /9-4

 ف،مؾاقف التفاعل االجتساعي في مجسؾعة كيسيمؾف إلى مؾاقف التفاعل التي تتزسؽ فخدا أك فخدؼ

كبذكل عاـ يسكؽ القؾؿ أف األطفاؿ السعاقيؽ سسعيا يسيمؾف إلى العدلة نتيجة إلحداسيؼ بعج السذاركة 

أك االنتساء إلى األطفاؿ اآلخخيؽ، كحتى في ألعابيؼ يسيمؾف إلى األلعاب الفخدية التي تتظمب مذاركة 

مجسؾعة مؽ التالميح، كيسكؽ أف تديؼ ىحه الخرائص في تقجيؼ تفديخ جدئي لغاىخة نجاح الرؼ في 

مختمف السجتسعات في تجسيع أنفديؼ في مجسؾعات كأنجية خاصة بيؼ عالكة عمى ذلػ السيل إلى 

العدلة، فإف الجراسات تذيخ إلى أف الشزج االجتساعي ألشخاص الرؼ يديخ بسعجؿ أبظأ مشو لجػ 

الدامعيؽ، فال يؾجج ما يذيخ إلى أف ندبة شيؾع  االضظخابات الشفدية بيؽ السعاقيؽ سسعيا أعمى مشيا  

لجػ العادييؽ إال أف البعض الجراسات تذيخ إلى أف األطفاؿ الرؼ أكثخ عخضة لمزغؾط الشفدية ك 

ك ذلػ  القمق ك انخفاض مفيـؾ الحات، كيالحع أيزا أف أطفاؿ الرؼ أكثخ عخضة لشؾبات الغزب،

بفعل الرعؾبات التي يؾاجيؾنيا في التعبيخ عؽ مذاعخىؼ، ك لشفذ الدبب نجج أف األطفاؿ الرؼ 

(  118 ،ص2001يؾسف القخيؾتي ،). يعبخكف عؽ غزبيؼ 

: الخرائص االكاديسية لمسعاقيؽ سسعيا/ 9-5

بالخغؼ مؽ أف ذكاء الظالب السعؾقيؽ سسعيًا ليذ مشخفزًا إال أف تحريميؼ العسمي عسؾمًا مشخفض 

- كبخاصة الرؼ مشيؼ- بذكل ممحؾظ عؽ تحريل الظالب العادييؽ، فغالبًا ما يعاني ىؤالء الظالب

مؽ مدتؾيات مختمفة مؽ التأخخ أك التخمف في التحريل األكاديسي عسؾمًا كبؾجو خاص في 

العادؼ يتدع مع التقجـ  التحريل القخائي، كالفارؽ التعميسي بيؽ ذكؼ الزعف الدسعي كذكؼ الدسع

العمسي، كبحلػ فإف تحريل السعاقيؽ سسعيًا يأتي ضعيفًا، حيث يتشاسب ضعف تحريميؼ األكاديسي 
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طخديًا مع ازدياد الستظمبات المغؾية كمدتؾػ تعقيجىا كيدداد الظيؽ بمو بازدياد عجـ فاعمية أساليب 

مؽ أفخاد ىحه الفئة مسؽ ىؼ في سؽ العذخيؽ كاف  (%50)التجريذ حيث أشارت بعض الجراسات بأف 

كانؾا بسدتؾػ  (%15)مدتؾػ قخاءاتيؼ تقاس بسدتؾػ قخاءة طالب الرف الخابع األساسي، كأف 

( 95،ص2009دمحم الشؾبي،).الرف الثامؽ مؽ التعميؼ األساسي
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: ممخص الفرل

نمخص مسا سبق الحكخ اف االعاقة الدسعية ليا اثار بالغة عشج الظفل كذلػ بتأثيخىا عمى مجاالت 

الشسؾ خاصة العسميات السعخفية التي نخاىا مزظخبة، لحا تؼ انذاء اساليب كطخؽ لتذخيريا 

كباالعتساد عمى خرائص الظفل السعاؽ سسعيا كالتي قج تداعج فيسا بعج في ضبط السحاكر كجمج 

ىحه الفئة مع العادييؽ لغخض التخفيف مشيؼ كاستغالؿ قجراتيؼ التي يستمكؾنيا في افادة مجتسعو 

 .كتحديدو بانو فخد لو دكر كغيخه مؽ االطفاؿ العادييؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ااسش جية الجراسة اإلجخاءات:اافر  ااخابع
 دراسة ا ستط  ية-1

  جود ااجراسة ا ستط  ية1/1      

   أدوات  ااجراسة ا ستط  ية1/2    

   أهم اار  ب ت ااتي واج تش  أثش ء   جاد اا حث3/ 1   

 األس سيةدراسة -   2   

  ااجراسة ش ج / 2-1           

 األس سية ااجراسة  جود / 2-2           

  حج ج  ت يخات اا حث/2-3          

 أدوات جسع اا ي ا ت/ 2-4         

ااخر ئص ااديك  تخية  / 2-5         

  اإل ر ئية األس ايب/ 2-6         
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تسهيج 

يعتبخ ىحا الفرل مشيجية الجراسة مؽ حيث التظبيق كمدار الباحث في دراستو، كسا يقـؾ بتجريج 

خظؾات متدمدمة كفق مشيجية محجكدة، كبفزل ما يحسمو ىحا الفرل مؽ أىسية في تحجيج قجرة 

الباحث كقجرة أدكاتو البحثية في الؾصؾؿ إلى نتائج أقخب إلى السرجاقية العمسية، كىحا كفق تتبع نقاط 

أساسية، فبجأنا الجراسة االستظالعية كالسشيج السشاسب لمجراسة كطخؽ اختيار العيشة كتحجيج أدكات 

الجراسة كاالعتساد عمى الخرائص الديكؾمتخية لالختبار التي استخجمتو الباحثة لسيذ احداف الذاىيؽ 

. كىحا ما يتؼ عخضو في ىحا الفرل في دراستيا،

: الجراسة االستظالعية -1

كالسيجانية لسؾضؾع  تأتي الجراسة االستظالعية قبل الجراسة األساسية كالتي يقرج بيا الجراسة الفعمية

: ك تشجرج في الجراسة، فقسشا بيا لغخض تحجيج الشقاط التالية التي تجعل مؽ دراستشا ذات مدار صحيح

القياـ باالطالع عمى كل ما مؽ شانو يداعجنا في الفيؼ السؾضؾع كيعيششا عمى تحجيج ابعاده كىحا   * 

. مؽ خالؿ االدبيات كالسخاجع العمسية كالكتب التي تشاكلت مؾضؾع الفيؼ القخائي لحكؼ االعاقة الدسعية 

كبعج ىحه العسمية قسشا بتظبيق السقياس الفيؼ القخائي لسجسؾعة مؽ االطفاؿ العادييؽ الحيؽ يحسمؾف   *

 مؽ ثقة ةنفذ الستؾسط العسخ الدمشي الفخاد العيشة كىحا نغخا لرغخ حجؼ عيشة الجراسو كىحا لدياد

. كصجؽ السقياس السقتخح مؽ طخؼ الباحثة االردنية لسيذ احداف شاىيؽ

 :فكانت الشتئج كسايمي
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 مقياس الفهؼ القخائي عمى اطفال عادييؽ¨ئجيؾضح نتا : (03)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 100% 100 % 100%  100 (ؾ .كليج)الحالة االكلى 

% 90 % 83.33% 100 % 88.88 (ا.انذ)الحالة الثانية

% 90% 100% 80% 88.55 (س.يامؽ)الحالة الثالثة

%  (ع.اماني)الحالة الخابعة  100 100 %100 %100 %

% 90% 100% 80% 88.88 (ا.اسخاء)الحالة الخامدة

 100% 100% 100%% 100 (ع.لجيؽ)الحالة الخابعة

عادية لجسيع االطفاؿ بشج فيؼ الشص كانت بشدبة نتائج عادية في نالحع مؽ خالؿ الججكؿ اف ىشاؾ 

 في بشج فيؼ الجسمة   جيجة، كحلػ الحغشا نتائجفجسيعيا كانت اجابتيؼ صحيحة كقاربت العالمة الكمية

 كانت ايزا عادية كقاربت كسا انشا نالحع في بشج فيؼ الكمسة اف نتائج عادية لجسيع الحاالت، فشتائج 

تعاني مؽ صعؾبة في فيؼ  نالحع اف االطفاؿ ال كمؽ خالؿ ىحه الشتائج الشتيجة الكمية عشج كل طفل 

كل مؽ الجؾانب الجاللية كالسعجسية لمغة العخبية كفي السعاني السختمفة التي يقجميا السعجؼ لمكمسات 

كجؾد اؼ مذكل عزؾؼ لجييؼ، باالضافة الى تشاسب كالسعاني التي تؤدييا الجسل كىحا راجع لعجـ 

 .السقياس الفيؼ القخائي مع مدتؾػ التعميسي لالطفاؿ كعجـ صعؾبتة عمييؼ ككضؾحو

كبعج ىحه العسمية قسشا بعخض السقياس الفيؼ القخائي كالبخنامج السقتخح مؽ طخؼ نفذ الباحثة  عمى   *

مجسؾعة مختريؽ ارطفؾنييؽ مختريؽ في االعاقة الدسعية البجاء الخاؼ في السقياس كالبخنامج كتست 
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، حيث اف كل السختريؽ االرطفؾنييؽ ىحه العسمية عؽ طخيق المقاءات التي جسعتشا ببعزيؼ

السختريؽ في االعاقة الدسعية كاف راييؼ جيج في السقياس كسا انيؼ لؼ يخك اف ىشاؾ اؼ داعي الى 

 (.09)اضافات اك ححؼ، في محاكر ك بشؾد السقياس، ككسا ىؾ مؾضح في السمحق رقؼ 

: فكانت أىجافشا مؽ الجراسة االستظالعية كالغاية مؽ إجخائيا تكسؽ في مايمي

تحجيجىا مؽ حيث العجد  كباالضافة الى الكذف عؽ أفخاد العيشة كضبظيا،   * 

. التظمع عمى كيفية التجريذ الخاصة لسادة القخاءة *  

. مؽ أجل العسل مباشخة كاالستغالؿ الؾقت الكافي (السقياس الفيؼ القخائي)تجخيب االختبار   * 

كذلػ لتشغيؼ خظة عسمية في  (التي سؾؼ نقؾـ بيا في دراستشا)ربط العالقة بيؽ أفخاد السجرسة  * 

. التظبيق السيجاني لمجراسة 

تاكجنا مؽ صياغة فخضية البحث فكانت فخصة لتعجيل فخضية بحثشا كاضافة  الييا بعض * 

االضافات 

 .تؾضيح مفاىيؼ بحثشا* 

تظبيق االختبار القبمي عمى الحاالت كالستسثل في مقياس الفيؼ القخائي اما االختبار البعجؼ فظبقشاه * 

 .في الجراسة االساسية

حجود الجراسة االستظالعية  -1-1

الحجود السكانية  1-1-1 

قسشا بإجخاء الجراسة االستظالعية  بسجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا كبرخيا  بسجيشة السذخية لؾالية 

الشعامة  حيث تعتبخ مؽ السجارس الستخررة في التكفل بذخيحة االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا  كبرخيا 

، كتؼ افتتاحيا بتاريخ 02/05/1989 السؤرخ في 57/98كقج تؼ انذاؤىا عسال بالسخسـؾ التشفيحؼ رقؼ 
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 تمسيح، 220، كتبمغ قجرة استيعابيا 2 ـ4146كتتخبع السجرسة عمى مداحة تبمغ  ،01/12/1990

.  سشة بجكف اعاقة ذىشية مراحبة 18 سشؾات الى 3كتتكفل باألطفاؿ السعاقيؽ سسعيا كبرخيا  مؽ 

الحجود الدمشية  1-1-2

 .08/02/2018 الى غاية 08/01/2018لقج اجخيشا الجراسة مؽ بجاية 

الحجود البذخية 1-1-3 

مؽ مجرسة السعاقيؽ سسعيا ( اناث03 ذكؾرك 03  )اجخيشا الجراسة عمى عيشة تكؾنت مؽ ستت اطفاؿ

كبرخيا لسجيشة السذخية 

أدوات الجراسة االستظالعية -1-2

 بتظبيقو مؽ اجل معخفة مدتؾػ  الفيؼ القخائي لكل طفل معاؽ  قسشا :مقياس الفيؼ القخائي

  سسعيا

 طبقشاه عمى الحاالت الجراسة االستظالعية لسعخفة استجابة كل طفل  :بخنامج التعميؼ الفخدؼ

 لمبخنامج الفخدؼ كىل ىؾ مفيـؾ كليذ فيو اؼ صعؾبة بالشدبة لالطفاؿ السعاقيؽ سسعيا

 .كيتشاسب مع قجراتيؼ

أهؼ الرعؾبات التي واجهتشا أثشاء إعجاد البحث 1-3

 لبحثشا فؾجج اال ستت حاالت تخجـ بحثشا باالضافة انو السخكد كثيخةعجـ تؾفخ الحاالت اؿ -1

 .الؾحيج  في السشظقة  ىحا مجعمشا ناخح اال ستت حاالت فقط

 .ضيق الؾقت  مسا جعمشا نظبق البخنامج في مجة قريخة-3
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الجراسة االساسية   -2

   : االساسيةمشهج الجراسة- 2-1

فيسا يخص السشيج الستبع في الجراسة اآلنية كنتيجة لرعؾبة السشيج التجخيبي عمى الكثيخ مؽ الغؾاىخ 

اإلندانية كدراستيا في الؾاقع السعاش، فإنشا لجأنا إلى البحث شبو تجخيبي أك الترسيؼ شبو تجخيبي، 

األكلى كىي إخزاع أفخاد ىحه العيشة لمقياس القبمي الحؼ يقيذ الستغيخ كالحؼ : اعتسجنا عمى خظؾتيؽ ك

مؽ خالؿ مقياس الفيؼ القخائي  لمباحثة لسيذ  (معخفة مدتؾػ الفيؼ القخائي )ىؾ مؾضؾع  انذغالشا 

احداف الذاىيؽ، أما الخظؾة الثانية فيي تعخيض نفذ أفخاد العيشة بعج مخكر مجة مؽ الؾقت إلى 

       الشرؾص السعخضة لمخرائص )القياس البعجؼ الحؼ مؽ خاللو نالحع فاعمية البخنامج السدتيجؼ 

لغخض دراسة الفخكؽ بيؽ  (كالجمدات السبخمجة بيششا ك بيؽ التالميح  ،(الرجؽ ك الثبات)الديكؾ متخية 

. القياس القبمي كالقياس البعجؼ

 االساسيةحجود الجراسة 2-2

 ةالحجود البذخي 2-2-1

: عيشة الجراسة وخرائرها-

 أطفاؿ مؽ مجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا بسجيشة السذخية لؾالية الشعامة مؽ ةشسمت الجراسة الحالية ست

مدتؾػ التعميؼ االبتجائي التي تؼ ضبظيا مؽ خالؿ الظخيقة العيشة القرجية مؽ مجتسع الجراسة أؼ مؽ 

. مجسؾع االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا 

: عمى الشقاط التالية اختيارىاتؼ ضبط مجسؾعة الجراسة بذكل مقرؾد حيث اعتسجنا 

. اطفاؿ معاقيؽ سسعيا( 06) لؼ نعظي أىسية لستغيخ الجشذ ككانت السجسؾعة مكؾنة مؽ    * 
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تعسجنا اف تكؾف اعسار العيشة  بيحه الرفات  ( سشة 11 ػػػػػػػػ 10)أفخاد العيشة يتخاكح سشيؼ ما بيؽ    * 

. كىحا الف البخنامج التعميسي الفخدؼ مخرص ليحه الفئة العسخية

 كبعج ضبط ىحه الشقاط تؾصمشا إلى اختيار العيشة السشاسبة في ىحه الجراسة إلى ست حاالت، تتخاكح 

مع العمؼ انشا قسشا باختيار العيشة برعؾبة كىحا لعجـ تؾفخ لشا ، ( سشة11 ػػػػػػػػػػ10)أعسارىؼ ما بيؽ 

. مشحشيات القياس الدسعي الخاصة بكل تمسيح داخل السجرسة

: يؾضح العيشة كخرائريا : (04)الججكؿ رقؼ

 الخقؼ اسؼ الحالة الدؽ السدتؾى الجراسي

 1 غ.مخكة   سشة10 الثالثة االبتجائي

 2 ا.العالية   سشة11 الثالثة االبتجائي

 3 ش.آسيا  سشة11 الثالثة االبتجائي

 4 ـ. معاذ  سشة10 الثالثة االبتجائي

 5 ع.سميساف   سشة10 الخابعة ابتجائي

 6 ع.دمحماألميؽ  سشة11 الخابعة ابتجائي

 

الحجود السكانية  2-2-2 

قسشا بإجخاء الجراسة السيجانية بسجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا كبرخيا بسجيشة السذخية لؾالية الشعامة  

 كبرخيا كقج تؼ  حيث تعتبخ مؽ السجارس الستخررة في التكفل بذخيحة االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا

، كتؼ افتتاحيا بتاريخ 02/05/1989 السؤرخ في 57/98انذاؤىا عسال بالسخسـؾ التشفيحؼ رقؼ 

 تمسيح، 220قجرة استيعابيا ، كتبمغ 2 ـ4146كتتخبع السجرسة عمى مداحة تبمغ  ،01/12/1990

.  سشة بجكف اعاقة ذىشية مراحبة 18 سشؾات الى 3كتتكفل باألطفاؿ السعاقيؽ سسعيا كبرخيا  مؽ 
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الحجود الدمشية  2-2-3

. 08/05/2018 الى غاية 08/02/2018لقج اجخيشا الجراسة مؽ بجاية 

 : تحجيج متغيخات البحث-3

  في البخنامج التعميؼ الفخدؼ الحؼ يعسل عمى  يتسثل لبحثشاالستغيخ السدتقل:الستغيخ السدتقل 

 .تحديؽ الفيؼ القخائي لجػ السعاقيؽ سسعيا

 .يتسثل الستغيخ التابع لبحثشا في الفيؼ القخائي:  الستغيخ التابع 

: ادوات جسع البيانات -4

فيي تعتبخ عامل أساسي في جسع السعمؾمات كخاصة في ىحه الحالة التي تجعمشا  : السمفات الظبية/1

نمجأ إلييا بذكل مباشخ كذلػ تفاديا ألؼ كقؾع في الخظأ، فسؽ خالؿ ذلػ  قسشا بالتظمع عمى  السمفات 

الظبية لمتالميح مؽ أجل ضبط األفخاد الحيؽ يخجمؾف دراستشا كبسداعجة السدؤكليؽ بالسجرسة ككحلػ 

مع العمؼ انو لؼ تتؾفخ لشا معخفة درجة الفقج الدسعي لبعض الحاالت كالتي تكؾف قج ضاعت  .السخبيؽ

. ضسؽ السمفات الظبية حدب ما ادلى بو السدؤكلؾف 

تؼ اعجاد بخنامج التعميسي الفخدؼ مؽ طخؼ الباحثة لسيذ احداف الذاىيؽ  : مقياس الفهؼ القخائي/ 2

كقج اشتسل  ،(02)انغخ السمحق رقؼ  لجػ الظالب، (القبمي)بيجؼ تحجيج مدتؾػ الفيؼ القخائي الحالي 

: البخنامج عمى ثالثة بشؾد 

يتزسؽ سبعة نرؾص، يظمب مؽ التمسيح االجابة عمى عجد مؽ االسئمة تتعمق :فيؼ الشرؾص    * 

. بالشص السقجـ

. كمسة حيث يقـؾ الظالب باختيار السعشى الرحيح لمكمسات  (13)فيؼ معاني السفخدات تتزسؽ    * 

جسل، يقـؾ الظالب باإلجابة بشعؼ اك ال عمى كل جسمة بعج  (5)فيؼ معشى الجسمة حيث تتزسؽ    * 

. التعخؼ عمى معشاىا
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الحؼ قامت بو الباحثة لسيذ إحداف شاىيؽ مؽ الجامعة األردنية مؽ :  بخنامج التعميؼ الفخدي- 3

   أجل بشاء بخنامج يداعج في تحديؽ ميارات الفيؼ القخائي  لجػ فئة السعاقيؽ سسعيا كيتسيد بالخرائص

 الديكؾمتخية لو، حيث يحتؾؼ ىحا السقياس عمى البشؾد ككل بشج يشجرج ضسؽ أسئمتو الخاصة بو  

 .كالحؼ يجرس البشؾد السدتيجفة في ىحه الجراسة 

الظخيقة الرؾتية التي تقؾـ  عمى تعمؼ الحخكؼ : كقج اعتسج البخنامج في بشاءه عمى عجة طخؽ كىي

حيث قامت الباحثة بتعميؼ مخارج  ثؼ بحدب الحاجة الييا في بشاء الكمسات، باصؾاتيا الباسساءىا،

كطخيقة  كذلػ اثشاء تظبيق جمدات البخنامج، العجيج مؽ الحخكؼ كاصؾاتيا بحدب حاجة كل طالب،

تعجد الحؾاس كطخيقة مسارسة خبخة المغة التي تسدج بيؽ تظؾر القخاءة كتظؾر االستساع ك الكالـ 

كحلػ فقج تؼ  كالكتابة كنغخا اف العيشة مؽ ضعاؼ الدسع فانو يسكؽ االستفادة مؽ البقايا الدسعية،

استخجاـ طخيقة التجريب الدسعي الذفؾؼ التي تدتشج عل استخجاـ البقايا الدسعية  الحؼ يدسح لالطفاؿ 

:  كيسكؽ تسثيمو عمى الذكل التالي السعاقيؽ سسعيا بتعمؼ االستساع كمعالجة المغة السشظؾقة كالكالـ،
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( 41-40،ص2008لسيذ احداف شييؽ، )   .عشاصخ البخنامج الفخدؼ السقتخح : (4)شكل رقؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتاج االصوات 

انتاج االصوات بالطرٌقة -

 المعٌارٌة

القٌام بالحركات الصحٌحة - 

 النتاج االصوات

 فك الرموز الصوتٌة

التهجئة وقراءة الرموز -  

 النطق الكامل

 القراءة المستقلة و السرٌعة -

لفهم واالستٌعابا  

فهم المعنى بعد التعرف على  -

 الرموز

 ادراك معنى الكلمات المتعلمة -

استعمال الكلمات فً سٌاقات - -

 وظٌفٌة 

 السمع

تنمٌة القدرات السمعٌة المتبقٌة -  

االصغاء الفعال-  

االحتفاظ باالصوات وتذكرها-   

 البصر

 االنتباه الى الكلمات على البطاقات-

ربط الصوت بشكل الحرف او الكلمة -

 المطبوعة

 االحتفاظ بالكلمات وتذكرها- 

 

برنامج تعلٌم الفهم القرائ 

 الفردي
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: كمفتاح االجابة عمى االسئمة مقياس الفيؼ القخائي يكؾف عمى الشحؾ التالي 

يسثل مفاتيح االجابة السئمة مقياس الفيؼ القخائي    (05)ججكؿ رقؼ 

بجرجة ضعيفة  بجرجة كبيخة  

01 0 

 

: الخرائص الديكؾمتخية - 5

 الى حداب الخرائص الديكؾمتخية لمبخنامج التعميسي الفخدؼ  كذلػ ألنو مؽ نفذ ثةلؼ تخزع الباح

. المغة كبالمغة العخبية 

تؼ حداب صجؽ السقياس مؽ طخؼ الباحثة لسيذ احداف الذاىيؽ باستخجاـ صجؽ السحكسيؽ، كذلػ 

بعخض السقياس عمى عذخة مؽ السحكسيؽ مؽ ذكؼ الخبخة كاالختراص في كمية التخبية بجامعة دمذق 

كالجامعة االردنية لتحكيؼ السقياس، كابجاء الخاؼ حؾؿ مشاسبة السقياس لسا كضع مؽ اجمو، كالتأكج مؽ 

%. 90حدؽ الرياغة كلغة السقياس، مع االخح بسالحغات كاقتخاحات ما اتفق عميو 

كسا حدب ثبات السقياس بظخيقة االعادة ، حيث قامت الباحثة بتظبيق السقياس عمى عيشة مكؾنة مؽ 

 طالب ضعاؼ سسع مؽ طالب الرف الخامذ االبتجائي في معيج الرؼ كالبكؼ في مجيشة 10

دمذق، ثؼ اعيج تظبيق السقياس مخة اخخػ عمى العيشة نفديا بعج اسبؾعيؽ مؽ التظبيق االكؿ، كحدب 

(. 0.94)معامل االرتباط بيؽ درجات التظبيق االكؿ كدرجات التظبيق الثاني ككاف معامل الثبات قجره 
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: يؾضح معامل ارتباط بيخسؾف : (06)كالججكؿ رقؼ 

   

بظخيقة اعادة تظبيق السقياس ( ارتباا بيخسؾن )يسثل قيؼ معامالت الثبات  (06)الججول رقؼ 

:  االساليب االحرائية -6

، كنغخا SPSSقسشا بسعالجة الشتائج التي تحرمشا عمييا باالعتساد عمى حدمة التحميل االحرائي 

، فقج قسشا بالمجؾء الى االختبارات Tلرغخ حجؼ العيشة كعجـ تؾفخ الذخكط السشاسبة الستخجاـ اختبار 

 الحؼ يدتعسل في حالة (wilcoxon)، كبالتحجيج اختبار   Tests non paramétriqueالالمعمسية 

 .عيشتيؽ متخابظتيؽ

 

 

 

 

 

 

معامل االرتباا عجد االفخاد عجد الفقخات ابعاد االختبار 

 0.83 10 9فهؼ الشرؾص 

 0.87 10 13فهؼ معشى الكمسات 

 0.80 10 5فهؼ معشى الجسمة 

 0.94 10 27السقياس الكمي 



 
 

 

  اا حث خض ات ئج:  ااخ  ذ اافر 
             

 ااشت ئج  دب ااح  ت خض  -1

 اا   ة خض ات ئج اافخضية  -2

 ااجدئية األواى  خض ات ئج اافخضية  -3

 ااجدئية ااث اية  خض ات ئج اافخضية  -4

 جدئية ااث اثة خض ات ئج اافخضية ال -5
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تسهيج  

في ىحا الفرل سشحاكؿ بذيء مؽ التفريل ك اإلطشاب ، تقجيؼ ك تحميل الشتائج التي تؾصمشا إلييا مؽ 

  ،فيؼ الشص ، فيؼ الجسمة)، كفي إطار دراسة البشؾد السحكؾرة  (الفخضيات)خالؿ تظبيقشا لمسيسات الدابقة 

 تظبيق البخنامج  كحريمة نتائجكعميو سؾؼ نعتسج في طيات ىحا الفرل إلى استعخاض  (فيؼ الكمسة

 .الشتائج السحرل عمييا في الفخضية األكلى في شكل درجات

 :عخض الشتائج حدب الحاالت/ 1

 سشة كيجرس سشة الخابعة  بسجرسة االطفاؿ 11دمحم االميؽ ، يبمغ مؽ العسخ: الحالة االولى / 1-1

 اشيخ بحيث ادت بو الى اعاقة سسعية ، 6اصيب بحسى شجيجة كىؾ بعسخ .السعؾقيؽ سسعيا بالسذخية 

لؼ نجج اؼ معمؾمات خاصة بسشحشيات القياس الدسعي اؼ درجة الفقج ضسؽ ممفو الظبي ، ال تؾجج 

السدتؾػ السعيذي متؾسط كتؼ دخؾلو . سؾابق مخضية بالعائمة كال تؾجج عالقة دمؾية بيؽ الؾالجيؽ

قسشا بتظبيق القياس القبمي مع الحالة  . مجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ سسعيا في سؽ الخامدة مؽ العسخ

 اما تظبيق البخنامج فكاف مؽ يـؾ 22/04/2017  كالقياس البعجؼ بتاريخ10/01/2018بتاريخ  

. 19/04/2018 الى غاية 15/01/2018

:  عمى الحاالتكضح نتائج القياس القبمي كالبعجؼ لمبخنامج التعميسي الفخدؼ تكؿ اكفيسا يمي جج
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 يؾضح نتائج القياس القبمي والبعجي لمحالة االولى : (07)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 30% 33.33% 20% 33.33القياس القبمي 

% 56.65% 55.5% 40%  66.66القياس البعجؼ 

في  % 66.66نالحع مؽ خالؿ نتائج القياس القبمي كالبعجؼ ارتفاع بديط في بشج فيؼ الشص بشدبة 

 % 40، لكؽ في بشج فيؼ الجسمة لؼ ندجل  تحدؽ ممحؾظ كىحا بشدبة  %  33.33حيؽ انيا كانت 

، كفيسا يخص بشج فيؼ الكمسة كحلػ نالحع تحدؽ  بديط كىحا بشدبة %  20في حيؽ انيا كانت 

، كمسا الحغتو اثشاء الجمدات اف الحالة تعاني مؽ تأخخ  % 33.33في حيؽ انيا كانت  % 55.5

في السدتؾػ المغؾؼ مع صعؾبات كبيخة عمى مدتؾػ كل مؽ فيؼ الكمسة كالجسمة كىحا راجع إلعاقتو 

الدسعية اضافة الى عجـ استفادتو مؽ السعيشات الدسعية  داخل السؤسدة مع كضعو داخل قدؼ 

متفاكتؾف في درجة االعاقة الدسعية، ضف الى ذلػ ضعف الكفاءة عشج السعمسيؽ بدبب غياب 

.  التكؾيؽ مع غياب التخبية السبكخة

 سشة كيجرس سشة الثالة ابتجائي بسجرسة االطفاؿ 11معاذ،يبمغ مؽ العسخ :الحالة الثانية /1-2

السعؾقيؽ سسعيا بالسذخية ، اصيب بحسى شجيجة كىؾ رضيع مسا ادػ بو الى الرسؼ مراحبة 

برعؾبات في التحكؼ كالتآزر الحدي الحخكي ، لؼ اجج اؼ معمؾمات تخص مشحشيات القياس الدسعي 

في ممفو الظبي كىحا بيجؼ تحجيج درجة الفقج الدسعي لجيو ، ال تؾجج سؾابق مخضية في العائمة كال 

قسشا بتظبيق معو .  سشؾات6مدتؾاه السعيذي جيج، سؽ دخؾلو لمسجرسة .عالقة دمؾية بيؽ الؾالجيؽ 

 10/01/2018قسشا بتظبيق القياس القبمي بتاريخ . البخنامج التعميسي الفخدؼ في تحديؽ الفيؼ القخائي
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 الى 15/02/2018 اما فتخة تظبيق البخنامج فكانت مؽ يـؾ 22/04/2018كالقياس البعجؼ بتاريخ 

. 19/04/2018غاية 

يؾضح نتائج القياس القبمي والبعجي لمبخنامج الحالة الثانية  : (08)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 30% 33.33% 20% 33.33القياس القبمي 

% 62.5% 75% 20% 77.77القياس البعجؼ 

نالحع مؽ خالؿ الججكؿ تحدؽ جيج مؽ طخؼ الحالة فيسا يخص بشج فيؼ الشص في نتائج القياس 

، لكؽ لؼ نالحع اؼ تحدؽ فيسا يخص بشج  %  33.33في حيؽ انيا كانت % 77.77البعجؼ بشدبة 

% 75في كل مؽ القياس القبمي كالبعجؼ ،كحلػ الحغشا تحدؽ بشدبة % 20فيؼ الجسمة كىحا بشدبة 

% 33.33في نتائج القياس البعجؼ لبشج فيؼ الكمسة في حيؽ انيا كانت نتائج القياس القبمي بشدبة 

كمؽ خالؿ ىحه الشتائج نخػ اف الحالة قجمت تحدشا جيجا في كل مؽ بشج فيؼ الشص كفيؼ الكمسة كىحا ..

راجع ألنو مخ عمى كفالة ارطفؾنية جيجة اضافة الى ارتجائو لمسعيشات الدسعية طؾاؿ الدشة كاستعجاده 

لكؽ الحغشا اف الحالة تجج صعؾبة في بشج فيؼ الجسمة  كتؾاجو صعؾبة في . لمتعمؼ طؾاؿ الجمدات

تحميل الؾحجات السكؾنة لمجسمة ، كىحا راجع الفتقاره لمسعجؼ كصعؾبة في فيؼ كاستيعاب كل مؽ 

الجؾانب الرؾتية كالرخفية كالجاللية كالسعجسية في المغة العخبية كفي السعاني السختمفة التي تؤدييا 

. الجسمة

 سشة ، تجرس سشة ثالثة ابتجائي بسجرسة االطفاؿ 10مخكة ، تبمغ مؽ العسخ : الحالة الثالثة / 1-3

السعؾقيؽ سسعيا بالسذخية ، اصيبت بحسى في عسخ الدشتيؽ مسا ادػ بيا الى فقجاف الدسع بحيث 
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 ، ىشاؾ عالقة دمؾية بيؽ الؾالجيؽ كال تؾجج سؾابق مخضية في 65dBدرجة الفقج الدسعي  لجييا 

قسشا بتظبيق القياس القبمي . سشؾات 4العائمة ، السدتؾػ السعيذي متؾسط ، تؼ دخؾليا السجرسة بدؽ 

 كفتخة تظبيق البخنامج  كانت مؽ 22/04/2018 كالقياس البعجؼ كاف بتاريخ 10/01/2018بتاريخ 

. 19/04/2018 الى غاية 15/02/2017يـؾ 

 يؾضح نتائج القياس القبمي و البعجي لمبخنامج الحالة الثالثة : (09)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 20% 16.66% 0% 33.33القياس القبمي 

% 57.5% 70.83% 0% 77.77القياس البعجؼ 

في نتائج القياس البعجؼ في بشج فيؼ الشص في حيؽ % 77.77نالحع مؽ خالؿ الججكؿ ارتفاع بشدبة 

، كسا انشا الحغشا  عجـ كجؾد اؼ ارتفاع في  % 33.33انيا كانت الشتائج في القياس القبمي بشدبة 

في % 70.83، كحلػ نالحع ارتفاع بشدبة 0نتائج القياس البعجؼ في بشج فيؼ الجسمة كىحا بشدبة 

في القياس القبمي % 16.66نتائج القياس البعجؼ في بشج فيؼ الكمسة في حيؽ انيا كانت الشتائج بشدبة 

كمؽ خالؿ ىحه الشتائج يسكششا القؾؿ باف الحالة ابجت تحدشا جيجا في  البشؾد فيؼ الشص كفيؼ . ، 

الكمسة  كىحا راجع لتمقييا كفالة جيجة مشح صغخىا ك عسل الؾالجيؽ معيا كبذتى الظخؽ اضافة الرتجائيا 

  .السعيشات الدسعية طؾاؿ الدشة

لكؽ الحغشا اف الحالة تجج صعؾبة في بشج فيؼ الجسمة كتؾاجو صعؾبة في تحميل الؾحجات السكؾنة 

. لمجسمة ، كىحا راجع الفتقاره لمسعجؼ 
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 سشة ، تجرس سشة ثالثة ابتجائي بسجرسة االطفاؿ 11العالية، تبمغ مؽ العسخ : الحالة الخابعة / 1-4

السعؾقيؽ سسعيا بالسذخية ، اصيبت بالحسى كىي في الدشة االكلى مؽ العسخ كالتي مؽ السسكؽ اف 

تكؾف سببا في فقجانيا لمدسع كىحا ألنو تؾجج سؾابق مخضية في العائمة بسثل اعاقتيا ، لؼ نجج اؼ 

سؽ الجخؾؿ .معمؾمات تخص مشحشيات  القياس الدسعي في ممفيا الظبي ، مدتؾاىا السعيذي متؾسط 

 كالقياس البعجؼ بتاريخ 10/01/2018قسشا بتظبيق القياس القبمي بتاريخ . سشؾات 6السجرسي 

 الى غاية 15/01/2018 كفيسا يخص تظبيق البخنامج فامتجت الفتخة مؽ يـؾ 22/04/2018

19/04/2018 .

 يؾضح نتائج القياس القبمي و البعجي لمبخنامج الحالة الخابعة : (10)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 25% 33.33 % 20 % 22.22القياس القبمي 

% 55 % 66.66% 20 % 66.66القياس البعجؼ 

في نتائج القياس البعجؼ في بشج فيؼ  % 66.66نالحع مؽ خالؿ الججكؿ اف ىشاؾ ارتفاع بشدبة 

، كحلػ الحغشا عجـ كجؾد اؼ تحدؽ  % 22.22الشص في حيؽ اف نتائج القياس القبمي كانت بشدبة 

 في حيؽ اف نتائج القياس 20% في نتائج القياس البعجؼ في بشج فيؼ الجسمة  فشتائج كانت بشدبة 

في نتائج القياس % 66.66كسا انشا نالحع ارتفاع متؾسط كبشدبة %. 20القبمي ليحا البشج كانت 

، كمؽ خالؿ ىحه % 33.33البعجؼ في بشج فيؼ الكمسة  في حيؽ اف نتائج القياس القبمي كانت بشدبة 

الشتائج كمالحغاتشا خالؿ الجمدات يسكششا القؾؿ باف الحالة تعاني مؽ صعؾبة في فيؼ كل مؽ الجؾانب 

الجاللية كالسعجسية لمغة العخبية كفي السعاني السختمفة التي يقجميا السعجؼ لمكمسات كالسعاني التي 
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تؤدييا الجسل كىحا راجع لعجـ التكفل بيا مبكخا كلكثخة الغيابات  اثشاء الحرص اضافة لعجـ ارتجائيا 

. لمسعيشات الدسعية مع العمؼ انيا مدتفيجة مؽ ذلػ

 سشة ، يجرس سشة الخابعة ابتجائي بسجرسة االطفاؿ 11سميساف يبمغ مؽ العسخ : الحالة الخامدة/1-5

، اضافة الى اصابتو بالحسى كىؾ  (الرسؼ)السعؾقيؽ سسعيا بالسذخية ، لجيو سؾابق مخضية في العائمة 

السدتؾػ السعيذي متؾسط، .في الدشة االكلى مؽ العسخ كتؼ اكتذاؼ االعاقة الدسعية في سؽ مبكخة 

 كالقياس 10/01/2017قسشا بتظبيق القياس القبمي بتاريخ .  سشؾات6تؼ دخؾلو لمسجرسة في سؽ 

 الى غاية 15/01/2018 كامتجت فتخة تظبيق البخنامج مؽ يـؾ 22/04/2018البعجؼ بتاريخ 

19/04/2018 .

 يؾضح نتائج القياس القبمي و البعجي لمبخنامج الحالة الخامدة : (11)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 31.65% 38.83% 0% 44.44القياس القبمي 

% 50% 50% 0% 77.77القياس البعجؼ 

في نتائج القياس البعجؼ في بشج فيؼ %  77.77 مؽ خالؿ نتائج الججكؿ اعاله نالحع ارتفاع بشدبة 

، كفيسا يخص بشج فيؼ % 44.44الشص في حيؽ اف نتائج القياس القبمي ليحا البشج كانت بشدبة 

،  كسا نالحع فيسا % 0الجسمة لؼ نالحع اؼ تحدؽ في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ ككاف ذلػ بشدبة 

في حيؽ اف نتائج القياس % 50يخص بشج فيؼ الكمسة ارتفاع بديط في نتائج القياس البعجؼ بشدبة 

، كمؽ خالؿ ىحه الشتائج كمالحغاتشا خالؿ الجمدات نقؾؿ اف %  38.83القبمي ليحا البشج كانت 

الحالة ابجت تحدشا في كل مؽ بشجؼ فيؼ الشص ك فيؼ الكمسة لكؽ لؼ تبجؼ اؼ تحدؽ فيسا يخص بشج 
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فيؼ الجسمة كىحا راجع ألنو يجج صعؾبات في تحميل الؾحجات السكؾنة لمجسمة اضافة الى افتقاره الى 

. السفخدات المغؾية كباألحخػ الى نغاـ صخفي كنحؾؼ 

 سشة ، تجرس سشة الثالثة ابتجائي بسجرسة االطفاؿ 11اسيا ، تبمغ مؽ العسخ : الحالة الدادسة / 1-6

االعاقة كالدية بحيث ىشاؾ عالقة دمؾية بيؽ الؾالجيؽ كسؾابق مخضية في . السعؾقيؽ سسعيا بالسذخية 

العائمة بحكؼ اف االـ صساء، لؼ اتؾصل الى اية معمؾمات تخص مشحشيات القياس الدسعي في ممفيا 

قسشا بتظبيق القياس القبمي . سشؾات 4الظبي، السدتؾػ السعيذي متؾسط ، تؼ دخؾليا السجرسة بدؽ 

 كفيسا يخص فتخة تظبيق البخنامج 22/04/2018 كالقياس البعجؼ بتاريخ 10/01/2018بتاريخ 

. 19/04/2018 الى غاية 15/01/2018فكانت مؽ يـؾ 

 يؾضح نتائج القياس القبمي و البعجي لمبخنامج الحالة الدادسة : (12)ججول رقؼ 

السجسؾع بشج فيؼ الكمسة بشج فيؼ الجسمة بشج فيؼ الشص  

% 26.65% 38.83% 0% 33.33القياس القبمي 

% 50% 50% 0% 77.77القياس البعجؼ 

مؽ خالؿ نتائج الججكؿ اعاله نالحع ارتفاع جيج في نتائج القياس البعجؼ لبشج فيؼ الشص كبشدبة 

، كسا الحغشا فيسا يخص بشج % 33.33في حيؽ اف الشتائج في القياس القبمي كانت بشدبة % 77.77

اؼ عجـ تحدؽ الحالة، كنالحع كحلػ ارتفاع بديط   % 40فيؼ الجسمة عجـ كجؾ د اؼ تحدؽ كبشدبة 

في حيؽ اف نتائج القياس القبمي ليحا البشج % 50في نتائج القياس البعجؼ لبشج فيؼ الكمسة كبشدبة 

، كىحا ما الحغشاه اثشاء مدار الجمدات كىؾ راجع لعجـ الشزج المغؾؼ ما جعل % 38.83كانت 

الحالة تفتقخ لمسفخدات المغؾية ك اجج صعؾبة في فيؼ كل مؽ الجؾانب الرؾتية كالرخفية كالجاللية 
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اضافة الى عجـ ارتجاء السعيشات الدسعية بذكل مشتغؼ كىحا . كخاصة في السعاني التي تؤدييا الجسمة

. ما يؤثخ سمبا عمى مذؾارىا الجراسي

: الشتائج وفق الفخضيات عخض- 2

 الحؼ يدتعسل في حالة العيشتيؽ الستخابظتيؽ (wilcoxon)اختبار باستخجاـ  نجيب عؽ تداؤالت الجراسة

 . 0.05ك معخفة معشؾية الفخكؽ عشج مدتؾػ داللة 

: أسفخ االختبار عمى الشتائج التالية

: عخض الشتائج وفق الفخضية األولى

 لمعيشتيؽ السختبظتيؽ الخاصة بالسقارنة بيؽ نتائج wilcoxonنتائج اختبار  : (13)ججول رقؼ 
 .القياس القبمي والبعجي عمى مقياس الفهؼ القخائي  لجى عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا

 العيشة
الستؾسط 
الحدابي 

االنحخاؼ 
السعيارؼ 

 wilcoxonنتائج اختبار متؾسط رتب 
االشارات 

 )+(
االشارات 

 )-(
 (Z)قيسة 

 
الجاللة اإلحرائية 
P value (sig) 

 0.03  2.402- 0.00 3.50 1.413 8.88 06 القياس القبمي

 P value <0.05 1.966 11.83 06 القياس البعجي

مع انحخاؼ   (8.88)يتزح أف ىشاؾ  متؾسط حدابي قجره   (12)مؽ خالؿ الججكؿ رقؼ :التعميق 

 ، أما بالشدبة مقياس الفيؼ القخائي ككلبالشدبة لشتائج القياس القبمي عمى   (1.41)معيارؼ بقيسة 

(   1.96)مع انحخاؼ معيارؼ بقيسة   (11.83)لشتائج القياس البعجؼ  فيشاؾ متؾسط حدابي قجره   

ك داللة إحرائية  (Z= -2.402)لمعيشتيؽ السختبظتيؽ فيشاؾ قيػػسة  (wilcoxon)، بيشسا اختبار 

، ك عميو يؾجج فخكؽ دالة إحرائيا بيؽ (0.05)ك ىي أصغخ مؽ مدتؾػ الجاللة  (0.032)بقيػػسة 
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 لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا عشج مقياس الفيؼ القخائي ككلنتائج القياس القبمي كالبعجؼ 

 . دالَّة إحرائيًّا، كمشو فقج تحققت الفخضيةZأؼ أف قيسة ، (0.05)مدتؾػ داللة 

: الجدئية االولىعخض الشتائج وفق الفخضية 

 لمعيشتيؽ السختبظتيؽ الخاصة بالسقارنة بيؽ نتائج wilcoxonنتائج اختبار  : (14)ججول رقؼ 
  القياس القبمي والبعجي عمى  بشج فهؼ الشص لجى عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا

 

 العيشة
الستؾسط 
الحدابي 

االنحخاؼ 
السعيارؼ 

 wilcoxonنتائج اختبار متؾسط رتب 
االشارات 

 )+(
االشارات 

 )-(
 (Z)قيسة 

 
الجاللة اإلحرائية 
P value (sig) 

 0.026  2.232- 0.00 3.50 0.63 3.00 06 القياس القبمي

 P value <0.05 1.09 7.00 06 القياس البعجي

مع انحخاؼ   (3.00)يتزح أف ىشاؾ  متؾسط حدابي قجره   (13)مؽ خالؿ الججكؿ رقؼ :التعميق 

بالشدبة لشتائج القياس القبمي عمى  بشج فيؼ الشص ، أما بالشدبة لشتائج القياس  (0.63)معيارؼ بقيسة 

، بيشسا اختبار    (1.09)مع انحخاؼ معيارؼ بقيسة   (7.00)البعجؼ  فيشاؾ متؾسط حدابي قجره   

(wilcoxon)  لمعيشتيؽ السختبظتيؽ فيشاؾ قيػػسة(Z= -2.232)  ك  (0.026)ك داللة إحرائية بقيػػسة

، ك عميو يؾجج فخكؽ دالة إحرائيا بيؽ نتائج القياس القبمي (0.05)ىي أصغخ مؽ مدتؾػ الجاللة 

أؼ ، (0.05)كالبعجؼ عمى  بشج فيؼ الشص لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا عشج مدتؾػ داللة 

.  دالَّة إحرائيًّا، كمشو فقج تحققت الفخضيةZأف قيسة 

 

 



- 68 - 
 

: الجدئية الثانيةعخض الشتائج وفق الفخضية 

 لمعيشتيؽ السختبظتيؽ الخاصة بالسقارنة بيؽ نتائج wilcoxonنتائج اختبار  : (15)ججول رقؼ 

 .القياس القبمي والبعجي عمى  بشج فهؼ الجسمة لجى عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا

 العيشة
الستؾسط 
الحدابي 

االنحخاؼ 
السعيارؼ 

 wilcoxonنتائج اختبار متؾسط رتب 
االشارات 

 )+(
االشارات 

 )-(
 (Z)قيسة 

 
الجاللة اإلحرائية 
P value (sig) 

 0.317  1.00- 0.00 1.00 0.00 1.00 03 القياس القبمي

 P value >0.05 0.58 1.33 03 القياس البعجي

 

مع انحخاؼ   (1.00)يتزح أف ىشاؾ  متؾسط حدابي قجره   (14)مؽ خالؿ الججكؿ رقؼ :التعميق 

بالشدبة لشتائج القياس القبمي عمى  بشج فيؼ الكمسة ، أما بالشدبة لشتائج القياس  (.00)معيارؼ بقيسة 

، بيشسا اختبار    (0.58)مع انحخاؼ معيارؼ بقيسة   (1.33)البعجؼ  فيشاؾ متؾسط حدابي قجره   

(wilcoxon)  لمعيشتيؽ السختبظتيؽ فيشاؾ قيػػسة(Z= -1.00)  ك  (0.317)ك داللة إحرائية بقيػػسة

، ك عميو ال يؾجج فخكؽ دالة إحرائيا بيؽ نتائج القياس القبمي (0.05)ىي أكبخ مؽ مدتؾػ الجاللة 

 أؼ ،(0.05)كالبعجؼ عمى  بشج فيؼ الجسمة لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا عشج مدتؾػ داللة 

. دالَّة إحرائيًّا، كمشو لؼ تحققت الفخضية غيخ  Zأف قيسة  
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: الجدئية الثالثةالشتائج وفق الفخضية  عخض

 لمعيشتيؽ السختبظتيؽ الخاصة بالسقارنة بيؽ نتائج wilcoxonنتائج اختبار  : (16)ججول رقؼ 
  القياس القبمي والبعجي عمى  بشج فهؼ الكمسة لجى عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا

الستؾسط  العيشة
الحدابي 

االنحخاؼ 
السعيارؼ 

 wilcoxonنتائج اختبار متؾسط رتب 
االشارات 

 )+(
االشارات 

 )-(
 (Z)قيسة 

 
الجاللة اإلحرائية 
P value (sig) 

 0.043  2.023- 0.00 3.00 0.49 1.94 06 القياس القبمي

 P value <0.05 0.87 3.61 06 القياس البعجي

مع انحخاؼ   (1.94)يتزح أف ىشاؾ  متؾسط حدابي قجره   (02)مؽ خالؿ الججكؿ رقؼ :التعميق 

بالشدبة لشتائج القياس القبمي عمى  بشج فيؼ الكمسة ، أما بالشدبة لشتائج القياس  (0.49)معيارؼ بقيسة 

، بيشسا اختبار    (0.87)مع انحخاؼ معيارؼ بقيسة   (3.61)البعجؼ  فيشاؾ متؾسط حدابي قجره   

(wilcoxon)  لمعيشتيؽ السختبظتيؽ فيشاؾ قيػػسة(Z= -2.023)  ك  (0.043)ك داللة إحرائية بقيػػسة

، ك عميو يؾجج فخكؽ دالة إحرائيا بيؽ نتائج القياس القبمي (0.05)ىي أصغخ مؽ مدتؾػ الجاللة 

 أؼ ،(0.05)كالبعجؼ عمى  بشج فيؼ الكمسة لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا عشج مدتؾػ داللة 

 . دالَّة إحرائيًّا، كمشو فقج تحققت الفخضيةZأف قيسة 
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: مشاقذة الشتائج – 1

ىجفت الجراسة الحالية الى قياس مجػ فاعمية بخنامج تعميسي  قائؼ عمى التعميؼ الفخدؼ في تحديؽ الفيؼ 

القخائي لجػ عيشة مؽ تالميح ضعاؼ الدسع بسجرسة السعاقيؽ سسعيا بالسذخية، كيعخض ىحا الفرل 

: تفديخ كمشاقذة الشتائج الستعمقة بفخضيات الجراسة 

: مشاقذة الشتائج الستعمقة بالفخضية العامة لمجراسة 1-1

تؾجج فخوق ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي والبعجي عمى : " نص الفخضية*  -1

" مقياس الفهؼ القخائي  لجى عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا  

تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي ''فيسا يتعمق بشتائج الفخضية العامة لمجراسة 

فقج تبيشت مؽ نتائج الجراسة "كالبعجؼ عمى مقياس الفيؼ القخائي لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا 

عمى مقياس القخاءة ككل بيؽ افخاد السجسؾعة ، كسا 0.05كجؾد فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتؾػ 

نالحع تحدؽ لرالح القياس البعجؼ الحؼ سببو راجع الى االسمؾب الفخدؼ كالحؼ ىجفو استغالؿ البقايا 

الدسعية التي يستمكيا اطفاؿ ضعاؼ الدسع كتؾعيفيا  لمتسييد بيؽ االصؾات اك الكمسات اكالحخكؼ 

اليجائية، مسا يداعج في اكتداب السفخدات المغؾية كالفيؼ القخائي كىحا مؽ ابعاد استخجاـ اسمؾب التعميؼ 

كبالتالي يعؾد التحدؽ الى . الفخدؼ ، فالتجريب يعظي فخصة ججيجة لمتمسيح ، خاصة في مديختو الجراسية

الجمدات التي ركدنا فييا عمى جحب االنتباه ك التكخار كالستابعة السدتسخة لمتأكج مؽ فيؼ التالميح 

لمسعمؾمة السقجمة ليؼ كتدكيجىؼ بالتغحية الخاجعة السشاسبة  ك الؾقؾؼ عمى نقاط الزعف ك تؾفيخ جؾ 

ىحا كاف . الفة مخيح مع الباحثة ، كالسحيط التعميسي السشاسب مؽ خالؿ االدكات كالؾسائل السذؾقة 

لغخض التحفيد لمتالميح بيجؼ تحديؽ قجراتيؼ عمى القخاءة كمخاعاة ىحه الخرائص التي تعسل بسثابة 

فالتجريب الجيج . مفتاح لمخبخات التعميسية السالئسة كالفعالة كىحا ماال يقجمو التجريذ بالظخيقة التقميجية 
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في البخامج الخاصة اعظؾا نتائج جيجة كتحدؽ فيسيؼ القخائي بذكل مقبؾؿ مقارنة بإعاقتيؼ الدسعية ، 

 كدراسةفادازؼ (Burdett ,1986)كىحا يتفق مع نتائج الجراسات الدابقة كجراسة بؾرديت

بحيث اكجت ىحه الجراسات عمى فعالية (Vadasy and sanders and peyton,2005)كاخخكف 

اسمؾب التعميؼ الفخدؼ ، كقج اضافت دراسات عجيجة التي اجخيت عمى السعاقيؽ سسعيا عمى انيؼ يعانؾف 

مؽ مذكالت قخائية كضعف في التحريل القخائي تفخضو عخكؼ االعاقة ، كالتي تعالج بالتجريب 

السخظط لو كبالتالي ما كفخه البخنامج ىؾ جانب تعميسي ليحه السذكالت كالتي ذكختيا كل مؽ دراسة 

.  ، كىحا ما تتؾافق معو نتائج دراستشا الحالية(Gibbs,2004) ك كيبذ (Jackson,1997)جاكدؾف 

: مشاقذة الشتائج الستعمقة بالفخضية الجدئية االولى 1-2

تؾجج فخوق في نتائج القياس القبمي والبعجي في بشج فهؼ الشص لجى : "نص الفخضية*  -1

." عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا 

كجؾد فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتؾػ  الستعمقة بالفخضية الجدئية االكلى باعيخت الشتائج 

 ، كىحا ما نفدخه في اف الظفل السعاؽ سسعيا ال تؾجج لجيو صعؾبات في االجابة عمى 0.05الجاللة 

اسئمة الستعمقة بالشص ، كىحا ما الحغشاه عشجما نقجـ لو اسئمة الشص مباشخه يبحث عؽ مذابيات 

جاكدؾف كاخخكف "كىحا ما اثبتتو دراسة . في الشص مؽ حيث الذكل كالرياغة (اسئمة الشص)العبارات

"(Jackson et all ,1997) .كىحا ما تتؾافق معو دراستشا الحالية .

: مشاقذة الشتائج الستعمقة بالفخضية الجدئية الثانية 1-3

تؾجج فخوق ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي والبعجي في بشج : "نص الفخضية* 

 ."فهؼ الجسمة لجى عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا
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 عجـ كجؾد فخكؽ ذات داللة احرائية عمى مدتؾػ الجاللة  الفخضية الجدئية الثانيةاعيخت نتائج

 :ك ىحا نفدخه  ، فاغمبيؼ لؼ يغيخكا تحدؽ  في القياس البعجؼ،0.05

 إما بعجـ بفعالية البخنامج فيسا يخص فيؼ الجسمة   -

   أفخاد بجكف إجابة عمى بشج فيؼ الجسمة03إما لرغخ العيشة بدبب كجؾد  -

 بحيث انيؼ كججكا صعؾبة كبيخة فيسا يخص ىحا البشج ، كفي مقابل ىحه الشتائج تذيخ بعض الجراسات 

الى اف فيؼ الجسل يسكؽ اف يعتسج عمى الدياؽ الحؼ تدتخجـ فيو اكثخ مؽ اعتساده عمى بشائيا ، كىحا 

يعشي انشا ال ندتظيع الحجيث عؽ تعقيج معالجة الجسل مؽ نسط نحؾؼ معيؽ ، فالجسل السبشية 

لمسجيؾؿ ليدت صعبة الفيؼ دائسا مؽ الجسل السبشية لمسعمـؾ  كاف الجسل السشفية ليدت دائسا اصعب 

في الفيؼ مؽ الجسل السثبتة ، كيبجك اف الشاس يفزمؾف كصف انؾاع معيشة مؽ السؾاقف باستخجاـ انؾاع 

. (SlobinDI 1971) (سمؾبيشجؼ) معيشة مؽ الجسل

اضافة الى انيؼ يؾاجيؾف صعؾبات في تحميل الؾحجات السكؾنة لمجسل كصعؾبة في كل مؽ فيؼ 

الجؾانب الرؾتية كالرخفية كالجاللية كالسعجسية في المغة  خاصة في السعاني السختمفة التي تؤدييا 

. الجسمة 

 : جدئية الثالثةمشاقذة الشتائج الستعمقة بالفخضية ال1-4

تؾجج فخوق في نتائج القياس القبمي والبعجي في بشج فهؼ الكمسة لجى تالميح : " نص الفخضية* 

." ضعاف الدسع

 ، 0.05 كجؾد فخكؽ ذات داللة احرائية عشج مدتؾػ الجاللة الفخضية الجدئية الثالثةنتائج  اعيخت

كىحا ما نفدخه في اف الظفل السعاؽ سسعيا ال تؾجج لجيو صعؾبات في االجابة عمى اسئمة الستعمقة بفيؼ 

الكمسة، كىحا يجؿ عمى  عجـ كجؾد مذكل تسييد االصؾات لجييؼ كقجرتيؼ عمى  تشسية السفخدات  
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. كقجرتيؼ عمى الخبط ما بيؽ الكمسة كمعشاىا السعجسي كىحا  تعخفيؼ عمى مبشاىا الرخفي كالؾعيفي

فيحه السيارة تعتبخ مؽ السيارات االكاديسية االساسية . (Gibbs ,2004) (قيبذ) كىحا ما اكجتو دراسة

، كلحلػ يتؼ التخكيد عمييا في الدشؾات السبكخة فقج اكجت  السؾاضيع التي اىتست بجراسة السعاقيؽ 

انغخ عشرخ .سسعيا عمى اىسية تؾفيخ بخامج تعميسية خاصة بيحه الفئة مؽ سشؾاتيؼ التعميسية االكلى

. العسميات العقمية كعشرخ المغة السكتؾبة
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: االستشتاج العام 

عمى ضؾء ما تؾصمشا اليو مؽ خالؿ دراستشا الحالية حؾؿ فاعمية بخنامج قائؼ عمى التعميؼ الفخدؼ في 

تحديؽ الفيؼ القخائي لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا كالتي تؼ فييا تظبيق مقياس الفيؼ القخائي 

الحؼ جاءت بو الباحثة لسيذ احداف الذاىيؽ مؽ جامعة دمذق ، بحيث تحتؾؼ العيشة السدتيجفة مؽ 

كحدب الذخكط الستعمقة  بالسقياس كىحا لغخض  ( سشة 11- 10)ست حاالت كتتخاكح اعسارىؼ ما بيؽ 

فسؽ خالؿ الشتائج الستحرل عمييا في طخيقة . ضبط العيشة السشاسبة كالتي تخجـ دراستشا السيجانية

عخضيا كتفديخىا اتزح انو مؽ ناحية الفخضيات كالتي تبيؽ لشا في الفخضية العامة لمجراسة انو كل 

مؽ القياسيؽ القبمي كالبعجؼ ليسا اثخ عمى التالميح السعاقيؽ سسعيا كىحا راجع لرالح القياس  البعجؼ 

كمشو تحققت الفخضية ،اما بالشدبة لمفخضية التي تزسشت بشج فيؼ الشص ، فمؾحع اف عامل الذبو في 

العبارات لو دكر كبيخ كايجابي عمى التمسيح السعاؽ سسعيا ، مسا ساعجه عمى االستيعاب الحؼ ىؾ ىجفو 

االساسي لمفيؼ الكامل كالذامل لمشص السقخكء، كمؽ خالؿ تأثيخ ىحا العشرخ نقؾؿ اف الفخضية 

تحققت، اما مؽ ناحية فخضية فخضية فيؼ الجسمة فالحغشا انو ال تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية لجػ 

التمسيح السعاؽ سسعيا كىحا راجع الى مذكل االعاقة الدسعية كتأخخ السدتؾػ المغؾؼ لجييؼ كىحا ما 

  .رأيشاه في عجـ تحقق الفخضية

اما بالشدبة لفخضية التي تزسشت بشج فيؼ الكمسة  كل مؽ القياسيؽ القبمي كالبعجؼ  كاف  لرالح 

 .القياس  البعجؼ كمشو تحققت الفخضية

اف اىسية التجخل السبكخ مؽ طخؼ السختريؽ كعسميؼ بأساليب دقيقة كالتي قج تداعج ىحه الحاالت في 

العسميات السعخفية كالفيؼ القخائي ، كلإلشارة نحؽ اماـ عشرخ ىاـ كىؼ العسميات السعخفية التي نخاىا 

عشج الظفل العادؼ كالرعؾبة التي يؾاجييا في ىحا الجانب فسا بالػ بالظفل السعاؽ سسعيا ، كتبقى 

. نتائجشا ليحه الجراسة محجكدة بحجكدىا البذخية كاألداتية كالسكانية كالدمانية
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 :الخاتسة

مؽ خالؿ ماتظخقشا اليو في بحثشابجانيو الشغخؼ ك التظبقي، كججنا اف االعاقة الدسعية تؤثخ بذكل 
 .كبيخ عمى الفيؼ القخائي كتحج مؽ اكتداب السادة السقخكؤة

كسا حاكلشا التعخؼ عمى مجػ فاعمية بخنامج قائؼ عمى التعميؼ الفخدؼ مؽ اجل تشسية الفيؼ القخائي لجؼ 
 .االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا

كلقج اثبتت العجيج مؽ الجراسات اف االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا لجييؼ عجد كمذاكل في السادة السقخكءة، 
كالفيؼ القخائي كيختمف ىحا التاثيخ حدب شجة االعاقة الدسعية كحدب التجخل السبكخ كشخكط 

التي بيشت  كجؾد مذكالت تتعمق  ((GAUSTAD,2001(قؾستاد )، كجراسة(تعميسية كاسخية)بيئية
 التي بيشت كجؾد مذاكل في JACKSON,1998بالسيارات الرخفية عشج السعاقيؽ  سسعيا ك دراسة 

 . الفيؼ القخائي لالطفاؿ السعاقيؽ سسعيا

باالضافة الى كجؾد دراسات دلت عمى فعالية البخامج الفخدية في تحديؽ ميارات القخاءة كتحديؽ 
كدراسة    (MAYFIELD,2000  ميفالج)كجراسةطالقة القخائة ك التيجئة، كالفيؼ القخائي 

FEUG,2005  كالتي تؾصمت الى تحدؽ في ميارات القخاءة نتيجة تظبيق بخامج فخدية. 

كلحلػ حاكلشا بقجر السدتظاع التقخب مؽ ىحه الفئة قرج تظبيق البخنامج ك معخفة فعاليتو عمى تشسية 
الفيؼ القخائي لجػ االطفاؿ السعاقيؽ سسعيا، كلقج اعتسجنا عمى مقياس الفيؼ القخائي الحؼ اعجتة الباحثة 

 .االردنية الياـ احداف شاىيؽ، كبخنامج القائؼ عمى التعميؼ الفخدؼ الحؼ اعجتو نفذ الباحثة

كبعج تظبيقشا الدكات السدتخجمة في البحث كمعخفة مامجػ فعاليتيا لستغيخات البحث،حيث تؼ اثبات 
تؾجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في نتائج القياس صحة فخضيتشا العامة التي تشص عمى اف ىشاؾ 

 مقياس القخاءة لجػ عيشة مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا بسجرسة االطفاؿ السعؾقيؽ فيالبعجؼ القبمي ك 
. سسعيا بسجيشة السذخية لرالح القياس البعجؼ

 :كالتحقق مؽ الفخضيات الجدية لمبحث كىي كسا يمي

  بشج فيؼ الشص لجػ عيشة فيتؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية  في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ    - 

 .  مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا لرالح القياس البعجؼ

 بشج فيؼ الكمسة لجػ عيشة فيكالبعجؼ تؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي    - 

 .مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا لرالح القياس البعجؼ
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 بشج فيؼ الجسمة لجػ عيشة فيتؾجج فخكؽ ذات داللة احرائية في نتائج القياس القبمي كالبعجؼ    - 

. مؽ التالميح السعاقيؽ سسعيا لرالح القياس البعجؼ

كعميو فاف ىحا البحث يدعى لتحقق مؽ ىحه الفخضيات، تؾصمت نتائج البحث الى صحة الفخضية 
العامة، كتحقيق الفخضيات الجدئية، ماعجا الفخضية الجدئية الثانية التي تشص عمى بشج فيؼ الجسمة 

 .فكانت الشتائج لرالح السقياس القبمي

كفي االخيخ نامل الف تكؾف ىحه الجراسة مشظمق لغيؾر دراسات اخخػ معسقة شاممة ليحا السؾضؾع 
 .مؽ مختمف جؾانبو، كىحا لمؾصؾؿ الى دراسات عسمية تفيجنا كتفيج السجتسع

: (التؾصيات)االقتخاحات

: اعتسادا عمى نتائج الجراسة يسكؽ الؾصؾؿ الى التؾصيات التالية 

 .ضخكرة تؾفيخ مشاىج قخائية خاصة تحقق الحاجات الخاصة السشبثقة عؽ الفقجاف الدسعي -1

 .استخجاـ التعميؼ الفخدؼ كأسمؾب داعؼ كمداعج لمظالب في تعمؼ القخاءة مع التعميؼ الرفي -2

 .اجخاء البحؾث التي تتشاكؿ الظخؽ الفعالة في تعميؼ الفيؼ القخائي لتالميح ضعاؼ الدسع -3

القياـ بشجكات كدكريات لسثل ىحه السؾاضيع لغخض االستفادة مشيا خاصة لجػ السيتسيؽ بيحا  -4

 .السجاؿ

تؾفيخ السعمسيؽ الستخرريؽ القادريؽ عمى ترسيؼ اساليب التجخل العالجي التي تخاعي  -5

 .الفخكؽ الفخدية بيؽ االطفاؿ

كضع خظط كطشية كاستخاتيجيات عسمية كخارطة طخيق لتحقيق التعميؼ الفعاؿ لألطفاؿ  -6

. السعاقيؽ سسعيا 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ق ئسة ااسر در و ااسخاجع
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 :السخاجعو  السرادرقائسة

 دار الديخة،الظبعة االكلى،عساف،عمؼ الشفذ الظفل الغيخ ،2007اسامة دمحم الباطشية، -1

، دار السديخة لمشذخ كالتؾزيع، 1ط.  عمؼ نفذ الظفل غيخ العادي (.2007 ).أسامة دمحم البظايشة -2
. عساف

دراسة تذخيرية مع اقتخاح بخنامج )الحاكخة الجاللية عشج الظفل االصؼ ،2014اماؿ قاسسي، -3

 .دكتؾرا في عمؼ الشفذ المغؾؼ ك السعخفي،جامعة الجدائختجريبي،

دار  ،بخنامج تجريبي لعالج صعؾبات القخاءة،2009،مجخل الى الجيدمكديا،احسج سعيجؼ -4

البازكرؼ العمسية لمشذخ ك التؾزيع،عساف،االردف 

،مهارات الفهؼ القخائيمجى الظفل االصؼ الحامل لمدرع 2014بؽ عبة فاطسة الدىخاء، -5

 .تخرص ارطفؾنيا،بجامعة االغؾاطالقؾقعي،

السكتب الجامعي الحجيث، ، . رعاية السعؾقيؽ سسعيا وحخكيا.(2001) .بجر الجيؽ كساؿ عبجه -6
. االسكشجرية

 دار الفكخ لمظباعة كالشذخ،عساف،السسمكة،مقجمة في االعاقة الدسعية،2002جساؿ الخظيب، -7

االردنية  الياشسية،الظبعة الثانية،عساف 

بتخجسة ابخاىيؼ  ،،كيف نجري القخاءة باسمؾب مشغؼ1998جؾرج شيخماف ك لؾرار ركىمخ، -8

 .الذافعي،مكتبة الفالح لظبع ك الشذخك التؾزيع ، الكؾيت

،الجامعة األردنية قدؼ اإلرشادات كالتخبية 1ط.اإلعاقة الدسعية (.1998 ).جساؿ الخظيب -9
. الخاصة، األردف

، تشسية بعض مهارات الفهؼ في القخاءة عشج السعؾقيؽ سسعيا 2008حشاف دمحم فياض، -10

. جامعة القاىخةبالسخحمة الثانؾية، 
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،اثخ نسؾذج التعميؼ واسمؾب 2003عساد التؾفيق  الدعيجؼ،.خمجكف عبج الخحيؼ ابؾ اليجاء -11

جامعة دمذق  لمعمـؾ ، التعمؼ في تظؾيخ مهارات القخاءة الشاقجة لجى تالميح الرف الخابع اساسي
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 برنامج التعلٌم الفردي لتحسٌن الفهم القرائً  (01)الملحق رقم 

 الجلسة االولى

: االهداف 

 .ان ٌستطٌع التلمٌذ االستماع واالنتباه المنظم الستغالل البماٌا السمعٌة- 

 .ان ٌستطٌع التلمٌذ فهم واستٌعاب معنى المفردات الجدٌدة فً النص- 

 ان ٌستطٌع التلمٌذ التعرف على الفكرة الرئٌسٌة للنص- 

 المحتوى (الٌة التنفٌذ  )االجراءات واالنشطة  التموٌم

تمدم للتلمٌذ بطالات تحتوي - 

على الكلمات الجدٌدة فً 

 .النص وٌطلب منه لراءتها

ٌسال التلمٌذ عن معنى - 

الكلمات فً البطالات 

وٌوضح التلمٌذ عن طرٌك 

االشارات او كتابة كلمة 

 .مرادفة لها

ٌطلب من التلمٌذ ان ٌذكر - 

 .الفكرة الرئٌسٌة للنص

ٌتم جذب انتباه التلمٌذ لالستماع واالنتباه إلٌماءات  - 

 .واشارات المعلم والتأكد من ذلن بشكل مستمر

ٌطلب المعلم من التلمٌذ لراءة النص وٌسال المعلم - 

 .اثناء المراءة عن معنى كل كلمة فً النص

ٌستخرج المعلم الكلمات الجدٌدة فً النص وٌطلب - 

من التلمٌذ كتابتها على دفتره وٌموم المعلم بكتابة كلمة 

مرادفة لها ٌعرفها التلمٌذ او االستعانة برسم وصور 

 .توضٌحٌة

ٌبدا المعلم بمراءة كل جملة بصوت واضح مع - 

 .الشرح والتوضٌح لمعنى النص

 

 

 

 

 

 :درس 

 الغد الجمٌل* 
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 الجلسة الثانٌة

 :االهداف 

 .ان ٌذكر التلمٌذ االفكار الرئٌسٌة للنص- 

 .ان ٌجٌب التلمٌذ عن االسئلة التً تبٌن فهمه واستٌعابه للنص- 

 .ان ٌربط التلمٌذ بٌن الكلمات المختلفة فً المعنى- 

 .ان ٌتعرف التلمٌذ على الجمل الصحٌحة من الجمل الخاطئة- 

 المحتوى (الٌة التنفٌذ  )االجراءات واالنشطة  التموٌم

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟- 

لماذا كان االخوة الثالثة - 

 مسرورٌن ؟

 :اكمل الفكرة الرئٌسٌة التالٌة - 

 ...حدٌث االخوة عن 

 :صل بٌن الكلمة وضدها- 

 نستٌمظ            ستغلك

 ستفتح             تخلو

 تستمبل             ننام

 تعج                تودع

امام االجابة √ضع اشارة - 

 :الصحٌحة 

 متناسمة * 

 نحٌفة   - 

 متباعدة   - 

 منتظمة   - 

 امام الجملة √ضع اشارة - 

 :الصحٌحة 

المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على - 

 .صحة االنسان

ٌجب غسل الخضروات والفواكه - 

 .بالماء لبل تناولها

ٌشرح المعلم المعنى االجمالً - 

للنص واالفكار الرئٌسٌة الموجودة 

فٌه وهذا بعد ان ٌكون لد تعرف 

التلمٌذ على معانً الكلمات والجمل 

 .فً الجلسة السابمة

ٌطلب المعلم من التلمٌذ ان ٌشرح - 

 .النص واالفكار الموجودة فٌه 

ٌوضح المعلم معنى الكلمات و - 

ضدها وكذا مرادفها وٌطلب من 

التلمٌذ ان ٌصل كل كلمة بمرادفها 

 .وضدها

ٌوضح المعلم معنى الجمل - 

باالستعانة بالصور و الرسم ولغة 

االشارة ثم ٌطلب من التلمٌذ ان ٌضع 

 . اشارة صح امام الجمل الصحٌحة

 :درس 

 الغد الجمٌل* 
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 الجلسة الثالثة

 :االهداف 

 ان ٌذكر التلمٌذ االفكار الرئٌسٌة فً النص- 

 ان ٌجٌب التلمٌذ عن االسئلة التً تبٌن فهمه واستٌعابه للنص- 

 ان ٌربط التلمٌذ بٌن الكلمات المختلفة فً المعنى- 

  امام الجمل الصحٌحة√ان ٌضع التلمٌذ اشارة - 

 المحتوى (الٌة التنفٌذ  )االجراءات واالنشطة  التموٌم

ٌمدم المعلم الكلمات التً كتبها - 

التلمٌذ على دفتره فً بطالات 

 .وٌطلب منه اعادة شرحها

ٌذكر التلمٌذ معنى الكلمات - 

المكتوبة على دفتره باستخدام 

 .االشارة او االستعانة بالصور

ٌذكر التلمٌذ االفكار العامة - 

 .والرئٌسٌة للنص

ٌطلب المعلم من التلمٌذ البدء بمراءة - 

الدرس والولوف عند الكلمة التً ال 

ٌعرف معناها وٌوضح المعلم بالشرح 

عن طرٌك الصور والرسم على 

 .السبورة وٌكتبها التلمٌذ على دفتره

ان ٌذكر التلمٌذ الفكرة الرئٌسٌة فً - 

 .النص

 

 

 

 

 

 : درس 

الحٌاة فً * 

 الرٌف
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 الجلسة الرابعة

 :االهداف 

 ان ٌذكر التلمٌذ االفكار الرئٌسٌة فً النص- 

 ان ٌجٌب التلمٌذ عن اسئلة النص- 

 ان ٌذكر التلمٌذ مرادفات واضداد الكلمات- 

 ان ٌتعرف على الجمل الصحٌحة- 

 المحتوى (الٌة التنفٌذ  )االجراءات واالنشطة  التموٌم

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟- 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها ؟- 

 لماذا ابدت امل سرورها ؟- 

 وما الفكرة الرئٌسٌة للنص ؟- 

 :صل بٌن الكلمة ومرادفها - 

 فمدت                ضٌعت

 الحرمان             الشم

 استنشك              المنع

 :صل بٌن الكلمة وشرحها - 

 تتلف              لوٌة وشجاعة* 

 تلوث             دون ان ٌراه احد* 

 خفٌة             خالطته مواد ضارة* 

 صارمة          تفسد* 

 :صل بٌن الكلمة وضدها- 

 ابدت                  حزنت* 

 اعجبت                اخفت* 

 استمبلت               طردت* 

 : امام الجملة الصحٌحة √ضع عالمة - 

ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء * 

 .برش االشجار بالمبٌدات

الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان * 

 .والحٌوان

ٌمرا الطالب  النص لراءة جهرٌة بعد - 

ان ٌكون لد تعرف على الكلمات فً 

 .الجلسة السابمة

ٌشرح المعلم المعنى االجمالً للنص - 

 . واالفكار الرئٌسٌة الموجودة فٌه

ٌوضح المعلم التمرٌن وما هو - 

المطلوب من التلمٌذ وٌشرح معنى 

 .الكلمات وٌتابعه من حٌث تصحٌح اللفظ

ٌوضح المعلم معنى الكلمة ومرادفها - 

وضدها وكذلن الجمل الصحٌحة من 

 .الخاطئة

 :درس 

 الحٌاة فً الرٌف* 
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 الجلسة الخامسة

 :االهداف 

 .ان ٌستطٌع التلمٌذ االستماع واالنتباه المنظم الستغالل البماٌا السمعٌة- 

 .ان ٌستطٌع التلمٌذ فهم واستٌعاب معنى المفردات الجدٌدة فً النص- 

 ان ٌستطٌع التلمٌذ التعرف على الفكرة الرئٌسٌة للنص- 

 المحتوى (الٌة التنفٌذ  )االجراءات واالنشطة  التموٌم

تمدم للطالب بطالات تحتوي على - 

الكلمات الجدٌدة فً النص وٌطلب 

 .منه لراءتها

ٌوضح التلمٌذ عن طرٌك االشارات - 

او االستعانة بالصور عن معنى 

 .الكلمات الجدٌدة

ٌطلب من التلمٌذ ان ٌذكر الفكرة - 

 .الرئٌسٌة للنص

ٌتم جذب انتباه التلمٌذ لالستماع - 

واالنتباه إلٌماءات واشارات المعلم 

 .والتأكد من ذلن بشكل مستمر

ٌطلب المعلم من التلمٌذ لراءة الدرس - 

وٌسال المعلم اثناء المراءة عن معنى كل 

 .كلمة فً النص

ٌستخرج المعلم الكلمات الجدٌدة من - 

النص وٌطلب من التلمٌذ كتابتها على 

دفتره وٌموم المعلم بكتابة كلمة مرادفة لها 

ٌعرفها التلمٌذ او االستعانة برسم وصور 

 .توضٌحٌة

ٌبدا المعلم بمراءة كل جملة فً النص - 

بصوت واضح مع الشرح والتوضٌح 

 .لمعنى النص

 :درس 

 البرٌد* 
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 الجلسة السادسة

 :االهداف 

 .ان ٌذكر التلمٌذ األفكار الرئٌسٌة فً النص- 

 .ان ٌجٌب التلمٌذ عن اسئلة النص- 

 .ان ٌربط التلمٌذ بٌن الكلمات واضدادها ومرادفاتها- 

 .ان ٌتعرف التلمٌذ على الجمل الصحٌحة- 

 المحتوى (الٌة التنفٌذ  )االجراءات واالنشطة  التموٌم

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟- 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟- 

 كٌف اصبح البرٌد حدٌثا ؟ - 

 :اربط بٌن الكلمات ومرادفاتها - 

 االبصار              الغالً* 

 الثمٌن                 الشتائم* 

 السباب                االنظار* 

 امام االجابة √ضع اشارة - 

 :الصحٌحة 

 :الرشالة * 

 الجمال  - 

 الخفة والسرعة  - 

 البدانة  - 

 ما اذا كانت الجملة √ضع اشارة - 

: الصحٌحة 

 .تمع الجزائر بمارة اسٌا* 

ٌمرا التلمٌذ النص لراءة جهرٌة بعد ان - 

ٌكون لد تعرف على الكلمات ومعانٌها 

 .فً الجلسة السابمة

ٌشرح المعلم المعنى االجمالً للنص - 

 .واالفكار الرئٌسٌة الموجودة فٌه

ٌطلب المعلم من التلمٌذ ان ٌشرح - 

النص جملة جملة واالفكار الموجودة فٌه، 

 .وهذا بمساعدة المعلم والصور

ٌوضح المعلم التمرٌن وما المطلوب - 

من التلمٌذ وٌشرح معنى الكلمات وٌتابعه 

 .من حٌث تصحٌح اللفظ

 :درس 

 البرٌد* 
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  مقٌاس الفهم القرائً   (2)الملحق رقم

 

 :االسم :العمر :الجنس :المستوى الدراسً

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -1

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -2

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً 

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة ... االٌام

 .والعمل بجد ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 الغد الجمٌل-     ا

 االخوة الثالثة-    ب

 االستعداد للمدرسة-   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 النهم ٌتحدثون مع بعضهم- ا

 الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا- ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟/ 1

 الرٌف والمدٌنة- ا

 الرٌف الجمٌل- ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟/ 2

 النهما كانا مرٌضٌن- ا

 النهما ٌسكنان فً الرٌف- ب

 لالطمئنان علٌهم- ج

 ا

 ما العبارة التً تصف النص؟/ 3

 جمال الرٌف- ا

 حٌاة الفالحٌن- ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟/ 4

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف- ب

 .الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج
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 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟ -3

 البرٌد لدٌما- ا

 وسائل النمل- ب

 مركز البرٌد- ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -4

 كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل- ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات- ب

 نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر- ج

 

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -5

 ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم- ا

 تستغرق الرسائل ولتا طوٌال- ب

 ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب- ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

 :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                             الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 

 متناسمة                             نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                   المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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 بند فهم معنى الجملة

 :ع مع اشارة   امام الجملة الصحٌحة 

                                المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على صحة االنسان 

 

                             ٌجب غسل الخضروات والفواكه بالماء لبل تناولها 

 

                 ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء برش االشجار بالمبٌدات 

 

                                                            الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان والحٌوان 

 

                                                                                تمع الجزائر بمارة اسٌا 
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  طرٌقة استخراج الحروف(:3)الملحق رقم

األحرف   طرٌقة استخراج الحروف

 

 

ٔضع تاطٍ انٛذ عهٗ انصذس اثُاء َطك انحشف،ثى اخز ٚذ انطفم 

ٔٔضعٓا عهٗ صذس٘ ٔ انٛذ االخشٖ عهٗ صذسِ،ثى اعادج َطك 

انحشف، ٔرنك نٛحظ انطفم انزٚزٚاخ انًُثعثح يٍ انصذس عُذ انُطك، 

ذًكٍ ْ٘ٔزِ انعًهٛح ذكٌٕ اياو انًشاج ذكشس  انعًهٛح عذج يشاخ حرٗ 

 .انطفم يٍ َطك انحشف يع يعشفح سيضِ االشاس٘ انذال عهّٛ

االحرف  ا

 المتحركة

ذذٔٚش انغثاتح اياو فى ٔنى انشفاج ٔ شذْا ٔذحشٚك انغثاتح تشكم دائش٘،ثى 

َطك انحشف ٔ انطهة انٗ انطفم يٍ ذمهٛذ االشاسج ٔيحأنح َطك انحشف 

،ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ انٗ اٌ ُٚطك انطفم انحشف ٔذعشٚفّ تانشيض 

 .االشاس٘ انذال عهّٛ

  و

 عهٗ طشفٙ انفك ٔنفع انحشف نٛحظ انطفم اإلتٓاؤضع انغثاتح ٔ 

 ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف أٌ إنٗتانزتزتاخ،ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ 

 .يع يعشفح انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

  ي

ٔضع تاطٍ انٛذ اياو انفى ثى اخز ٚذ انطفم ٔٔضعٓا اياو انفى عُذ َطك 

انحشف،نٛالحع ٔٚرحغظ حجى انٕٓاء انًُثعث يٍ انفى عُذ انُطك ذكشس 

انعًهٛح عذج يشاخ حرٗ ٚرًكٍ يٍ َطك انحشف يع يعشفح انشيض 

 االشاس٘ انذال عهّٛ

االحرف  ب

الساكنة 

 االنفجارية

ٔضع ظاْشج انٛذ اياو انفى عُذ َطك انحشف ثى اخز ٚذ انطفم ٔٔضعٓا 

اياو انفى ٔاعادج َطك انحشف يع يالحظح انهغاٌ اياو انًشاج ٔحصش 

 .انهغاٌ تٍٛ االعُاٌ،ٔ انضظ عهٗ يمذيح انهغاٌ

  ت

ٔضع انغثاتح ذحد انحُك،َٔطك انحشف ثى اخز ٚذ انطفم تُفظ انطشٚمح 

كٙ ٚرحغظ انطفم انزتزتاخ عهٗ عثاتح انٛذ،ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚرًكٍ 

 .انطفم يٍ َطك انحشف ٔ يعشفح انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

  د

ٔضع انكف ذحد انحُك ٔ يالصك نهفك االعفم،ٔ انثذء تُطك انحشف 

عذج يشاخ ثى اخز ٚذ انطفم ٔٔضعٓا ذحد حُكّ كٙ ذحغظ انطفم 

 .انزتزتاخ انحادثح ذحد انحُك ثى االشاسج انٗ انشيض انذال عهّٛ

  ط

ٔضع انغثاتح تصٕسج افمٛح تٍٛ انشفاِ اثُاء َطك انحشف كٙ ٚرًكٍ    ض
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انطفم يٍ ذحغظ حجى انٕٓاء انًُثعث عهٗ انغثاتح اثُاء َطك 

انحشف،ثى ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔيٓشفح 

 .انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

اثُاء َطك انحشف ثى اخز " انمٕاطع انغُٛح"ٔضع انغثاتح عهٗ االعُاٌ 

ٚذ انطفم ٔٔضعٓا تُفظ انصٛغح،ثى اعادج َطك انحشف كٙ ٚرحغظ 

انطفم كًٛح انٕٓاء انًُثعث عهٗ انغثاتح يٍ جشاء َطك انحشف، ثى 

ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔيعشفح انشيض 

 .االشاس٘ انذال عهّٛ

  ك

ٔضع انغثاتح داخم انفى عهٗ ٔعظ انهغاٌ،ثى اخز ٚذ انطفم ٔٔضعٓا 

داخم فًّ ٔعهٗ ٔعظ نغاَّ،أ ٔضع يغطشج أ ساط لهى يعمى َظٛف 

عهٗ ٔعظ انهغاٌ، ٔنفع انحشف نٛرحغظ انطفم كًٛح انٕٓاء انًُثعث يٍ 

 .انفى ٔ يعشفح انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

  ق

ضى انٛذ ٔٔضع ظاْشج انكف تهى االصاتع اياو فى ٔ االعُاٌ يطثٕلح يع 

يالحظرٓا فٙ انًشاج،ثى َطك انحشف  يع يالحظرٓا خشٔج ْٕاء تاسد 

يٍ تٍٛ االعُاٌ، ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔ 

. يعشفح انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

س  االحرف 

الساكنة 

 االحتكاكية 

ٚكٌٕ انهغاٌ عشٚض يع ذحذب تغٛظ،ٔٚشذ نالعهٗ دٌٔ اٌ ٚاليظ 

االعُاٌ االيايٛح، ٔٚطهة يٍ انطفم اخشاج انٕٓاء يع تماء االعُاٌ ٚش 

. يطثمح

ص   

ٔضع جًع انٛذ اياو انفى ثى ذحشٚك جًع انٛذ يٍ االياو انٗ انخهف اثُاء 

َطك انحشف ٔطثك االعُاٌ ٔفٙ ْزِ انحانح خشٔج ْٕاء حاس يٍ تٍٛ 

. االعُاٌ،ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚغرطٛع انطفم يٍ نفع انحشف

ش   

ضى االصاتع جًٛعٓا عذا انغثاتح ذٕضع اياو انفى تصٕسج عًٕدٚح ٔكاَّ 

ٚطفئ شًعح،فُٛفخ عهٗ انغثاتح ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ يع اخز ٚذ انطفم 

ٔٔضعٓا اياو انفى ٔ انُفخ عهٛٓا ،فٛخشج ْٕاء عهٗ انغثاتح ُٔٚطك 

. انحشف يٍ لثم انًعهًح ٔ انطانة، ٔيعشفح انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

ف   

ٔضع ساحح انٛذ اياو انفى ثى اخز ٚذ انطفم ٔٔضعٓا اياو انفى ثى اعادج 

َطك انحشف عذج يشاخ نٛحظ انطفم تحجى انٕٓاء انخاسج يٍ انفى عُذ 

ث   
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انُطك ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف 

. تصٕسج صحٛحح

 .(ط)اخشاج انهغاٌ ٔ انضغظ عهّٛ خفٛفا يع ذفخٛى صٕخ انحشف

  

ظ   

اخشاج انهغاًٍَ تٍٛ االعُاٌ يع ٔضع ظاْش انغثاتح ٔ االتٓاو اياو انفى 

اثُاء َطك انحشف،ٔذحشٚك انشاط اياو االصاتع،ثى اخز ٚذ انطفم 

ٔٔضعٓا تُفظ انطشٚمح كٙ ٚرحغظ انطفم حجى انٕٓاء انًُثعث يٍ انفى 

ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف تصٕسج 

.   صحٛحح

ذ   

ٔضع انغثاتح اياو انفك يع صك االعُاٌ ٔذحشٚك االصثع نالياو ٔ 

انخهف نٛحظ انطفم تانزتزتاخ،ٔانرٙ ذحذثٓا االعُاٌ ذكشس انعًهٛح عذج 

. يشاخ انٗ اٌ ٚغرطٛع انطفم نفع انحشف

ز   

انهغاٌ يعمٕف انٗ االعهٗ، ٔطشفّ انٗ انهٓاج انعهٛا يع االشاسج تانٛذ يٍ 

االعهٗ انٗ االعفم اثُاء َطك انحشف،ثى جعم انطفم ٚمهذ حشكح انٛذ 

ٔذذسٚثّ عهٗ َطك انحشف،ثى ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك 

. انحشف ٔيعشفح انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

ل  االحرف 

الساكنة 

 التكرارية

ٔضع اصثع انغثاتح تصٕسج يٕاصٚح نهجثٓح،ٔذحشٚكّ يع ذحشٚك انهغاٌ 

عهٗ شكم رتزتاخ،ٔذكٌٕ اياو انًشاج ٔذكٌٕ حشكح انهغاٌ عشٚعح ثى 

انطهة يٍ انطفم ذحشٚك انهغاٌ عُذ يالحظرّ فٙ انًشاج ٔذكشس انعًهٛح 

عذج يشاخ حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔيعشفح انشيض االشاس٘ 

. انذال عهٛح

ر   

ٔضع ساط انغثاتح عهٗ جاَة االَف عُذ َطك انحشف،ٔاخز ٚذ انطفم 

ٔٔضعٓا عهٗ جاَة فرحح االَف كٙ ٚرحغظ انطفم انزتزتاخ انًُثعثح 

. يٍ جشاء َطك انحشف عهٗ انغثاتح

ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ حرٗ ٚغرطٛع انطفم يٍ َطك انحشف  ٔيعشفح 

. انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

ن   

ٔضع انغثاتح  تصٕسج عًٕدٚح عهٗ انشفاج يع ياليغرٓا نهشفاِ اثُاء 

َطك انحشف،كٙ ٚرحغظ انطفم انزتزتاخ انًُثعثح عهٗ انغثاتح ثى ذكشس 

م   
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انعًهٛح انٗ اٌ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف يع يعشفح انشيض االشاس٘ 

. انذال عهّٛ

 ٔضع سؤٔط االصاتع يجرًعح داخم انفى،َٔطك انحشف ٔذحٛضِ يٍ 

انٕٓاء انحاد انًُثعث يٍ انفى ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ انٗ اٌ ٚغرطٛع 

 .انطفم َطك انحشف

 

ح  االحرف 

الساكنة 

 الحلقية

 ٔضع ظاْشج انغثاتح عهٗ انحُجشج،َٔطك انحشف تصٕخ يشذفع،ثى 

اخز ٚذ انطفم تُفظ انصٛغح ٔٔضعٓا عهٗ انحُجشج،كٙ ٚحظ انطفم 

تانزتزتاخ انًُثعثح يٍ انحُجشج،ذكشس انعًهٛح عذج يشاخ،ٔطشٚمح 

اعرخشاج انحشف ْٙ ٔضع لصاصاخ يٍ انٕسق عهٗ يؤخشج انهغاٌ 

ذكشس انعًهٛح انٗ اٌ ٚهفع " انثصاق"ٔيحأنح اخشاجٓا تطشٚمح ياٚشثّ

. انطفم انحشف

خ   

يٍ االفضم  ٔضع جًع انٛذ تهى االصاتع عهٗ انخذ ٔ طثك انفكٍٛ 

ٔفرحٓا ٔ نفع انحشف يع يالحظح كٛفٛح فرح ٔطثك انفكٍٛ نٛخشج 

. انحشف يٍ تٍٛ االعُاٌ

ج   

َضع ساط انغثاتح عهٗ حُجشذٓا تٓذٔء ٔعذو انضظ عهٛٓا تشذج ثى َاخز 

عثاتح انطفم َٔضعٓا عهٗ حُجشذّ َٔثذا تُطك انحشف ٔاعادج نفظّ عذج 

يشاخ كٙ ٚرحغظ انطفم كًٛح انزتزاتاخ انًُثعثح عهٗ ساط انغثاتح يٍ 

جشاء انُطك ذكشس انعًهٛح  حرٗ  ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔيعشفح 

. انشيض االشاس٘ انذال عهّٛ

ع   

ٔضع ساط انغثاتح عهٗ انهٕصذٍٛ ٔذحشٚكٓا عهٗ انهٕصذٍٛ اثُاء َطك 

انحشف،نٛذل اٌ فٕق انحشف َمطح،ثى اخز ٚذ انطفم ٔٔضعٓا تُفظ 

انطشٚمح ٔاعادج نفع انحشف عذج يشاخ كٙ ٚرحغظ انطفم تانزتزتاخ 

انًُثعثح يٍ انحشكح  ٔ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔيعشفح انشيض 

.  االشاس٘ انذال عهّٛ

غ   

ٔضع سؤٔط االصاتع يجرًعح اياو انفى ثى عحثٓا انٗ انخهف اثُاء َطك 

انحشف،نٛشعش انطفم تحجى انٕٓاء عهٗ االصاتع يع اجشاء عًهٛح 

انشٓٛك ٔ انضفٛش يٍ انفى كٙ ٚضٓش عهّٛ انرعة  يٍ شذج انشكض ثى 

ه   
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ذكشس انعًهٛح حرٗ ٚرًكٍ انطفم يٍ َطك انحشف ٔ يعشفح انشيض 

. االشاس٘ عهّٛ
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  مقٌاس القبلً  الفهم القرائً للحاالت (4)السمحق رقؼ

 

ي ضعاف :المستوى الدراسً
 
 ثالثة ابتدائ

 السمع

 ش. اسيا :االسم سنة 11:العمر اانىث :الجنس

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -1

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -2

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً 

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة ... االٌام

 .والعمل بجد ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 الغد الجمٌل-     ا

 *االخوة الثالثة       -    ب

 االستعداد للمدرسة-   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 *النهم ٌتحدثون مع بعضهم     - ا

 الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا- ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟/ 1

 الرٌف والمدٌنة- ا

 *الرٌف الجمٌل   - ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟/ 2

 النهما كانا مرٌضٌن- ا

 النهما ٌسكنان فً الرٌف- ب

 *لالطمئنان علٌهم      - ج

 ا

 ما العبارة التً تصف النص؟/ 3

 *جمال الرٌف     - ا

 حٌاة الفالحٌن- ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟/ 4

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف- ب

 .    *الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج



- 101 - 
 

 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟ -1

 البرٌد لدٌما- ا

 وسائل النمل- ب

 *مركز البرٌد - ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -2

 كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل               - ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات   - ب

 *نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر    - ج

 

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -3

 ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم- ا

 *تستغرق الرسائل ولتا طوٌال        - ب

 ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب- ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

   لكل اجابة صحيحة 25, 0  :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 0 ,25                                          لكل اجابة صحيحة   

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 0 ,33                                        لكل اجابة صحيحة  

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                             الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 متناسمة                              نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                     المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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 بند فهم معنى الجملة

 :ع مع اشارة   امام الجملة الصحٌحة 

                                المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على صحة االنسان 

 

                             ٌجب غسل الخضروات والفواكه بالماء لبل تناولها 

 

                 ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء برش االشجار بالمبٌدات 

 

                                                            الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان والحٌوان 

 

                                                                                تمع الجزائر بمارة اسٌا 
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 مقٌاس القبلً الفهم القرائً

ي  ضعاف :المستوى الدراسً
 
رابعة ابتدائ

 السمع 

 ع.   لممني  :االسم سنة11 :العمر ذكر :الجنس

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -3

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -4

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً 

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة ... االٌام

 .والعمل بجد ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 الغد الجمٌل-     ا

 االخوة الثالثة-    ب

 *االستعداد للمدرسة      -   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 *النهم ٌتحدثون مع بعضهم      - ا

 الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا- ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟/ 1

 الرٌف والمدٌنة- ا

 *الرٌف الجمٌل    - ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟/ 2

 *النهما كانا مرٌضٌن     - ا

 النهما ٌسكنان فً الرٌف- ب

 لالطمئنان علٌهم- ج

 ا

 ما العبارة التً تصف النص؟/ 3

 جمال الرٌف- ا

 *حٌاة الفالحٌن       - ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟/ 4

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف- ب

 .    *الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج
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 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟ -4

 *البرٌد لدٌما       - ا

 وسائل النمل- ب

 مركز البرٌد- ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -5

 كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل- ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات- ب

 *نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر    - ج

 

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -6

 ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم- ا

 *تستغرق الرسائل ولتا طوٌال         - ب

 ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب- ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

 :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                             الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 

 متناسمة                             نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                    المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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( 5)السمحق رقؼ

 مقٌاس البعدي الفهم القرائً

ي ضعاف :المستوى الدراسً
 
 ثالثة ابتدائ

 السمع

 ش. اسيا :االسم سنة 11:العمر اانىث :الجنس

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -5

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -6

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

... دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً االٌام

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة والعمل بجد 

 .ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 *الغد الجمٌل               -     ا

 االخوة الثالثة       -    ب

 االستعداد للمدرسة-   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 النهم ٌتحدثون مع بعضهم    - ا

 *الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا        - ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟/ 1

 الرٌف والمدٌنة- ا

 *الرٌف الجمٌل   - ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟/ 2

 النهما كانا مرٌضٌن- ا

 النهما ٌسكنان فً الرٌف- ب

 *لالطمئنان علٌهم      - ج

 ا

 ما العبارة التً تصف النص؟/ 3

 *جمال الرٌف     - ا

 حٌاة الفالحٌن- ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟/ 4

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف- ب

 .    *الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج
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 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟ -1

 *البرٌد لدٌما           - ا

 وسائل النمل- ب

 مركز البرٌد - ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -2

 *            كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل          - ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات   - ب

 نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر    - ج

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -3

 *ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم        - ا

 تستغرق الرسائل ولتا طوٌال            - ب

 ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب- ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

   لكل اجابة صحيحة 25, 0  :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 0 ,25                                          لكل اجابة صحيحة   

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 0 ,33                                        لكل اجابة صحيحة  

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                             الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 متناسمة                              نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                     المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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 بند فهم معنى الجملة

 :ع مع اشارة   امام الجملة الصحٌحة 

                                المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على صحة االنسان 

 

                             ٌجب غسل الخضروات والفواكه بالماء لبل تناولها 

 

                 ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء برش االشجار بالمبٌدات 

 

                                                            الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان والحٌوان 

 

                                                                                تمع الجزائر بمارة اسٌا 
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 مقٌاس البعدي الفهم القرائً

ي  ضعاف :المستوى الدراسً
 
رابعة ابتدائ

 السمع 

 ع.   لممني  :االسم سنة11 :العمر ذكر :الجنس

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -4

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -5

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً 

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة ... االٌام

 .والعمل بجد ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 الغد الجمٌل-     ا

 االخوة الثالثة-    ب

 *االستعداد للمدرسة      -   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 النهم ٌتحدثون مع بعضهم      - ا

 *الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا          - ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟/ 1

 الرٌف والمدٌنة- ا

 *الرٌف الجمٌل    - ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟/ 2

 *النهما كانا مرٌضٌن     - ا

 النهما ٌسكنان فً الرٌف- ب

 لالطمئنان علٌهم- ج

 ا

 ما العبارة التً تصف النص؟/ 3

 *جمال الرٌف               - ا

 حٌاة الفالحٌن      - ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟/ 4

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف- ب

 .    *الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج
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 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟ -6

 *البرٌد لدٌما       - ا

 وسائل النمل- ب

 مركز البرٌد- ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -7

 كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل- ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات- ب

 *نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر    - ج

 

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -8

 ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم- ا

 تستغرق الرسائل ولتا طوٌال         - ب

 *ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب      - ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

 :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                             الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 

 متناسمة                             نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                    المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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 بند فهم معنى الجملة

 :ع مع اشارة   امام الجملة الصحٌحة 

                                المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على صحة االنسان 

 

                             ٌجب غسل الخضروات والفواكه بالماء لبل تناولها 

 

                 ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء برش االشجار بالمبٌدات 

 

                                                            الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان والحٌوان 

 

                                                                                تمع الجزائر بمارة اسٌا 

 

 

 ص

 ص
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 (:6)الملحق رقم

 مقٌاس الفهم القرائً لالطفال العادٌن

ي :المستوى الدراسً
 
 :العمر  ذكر:الجنس  ااسة ااتدائ

 سنوات10

  ك. وليد:االسم

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -6

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -7

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً 

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة ... االٌام

 .والعمل بجد ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 الغد الجمٌل-     ا

 االخوة الثالثة-    ب

 *االستعداد للمدرسة                                -   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 النهم ٌتحدثون مع بعضهم- ا

 *الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا                         - ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟- 3

 الرٌف والمدٌنة- ا

 *الرٌف الجمٌل                         - ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟- 3

 النهما كانا مرٌضٌن- ا

 النهما ٌسكنان فً الرٌف- ب

 *لالطمئنان علٌهم                      - ج

 

 ما العبارة التً تصف النص؟- 4

 *جمال الرٌف                                - ا

 حٌاة الفالحٌن- ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟- 5

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 *لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف         - ب

 .الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج
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 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟-6

 *البرٌد لدٌما                          - ا

 وسائل النمل- ب

 مركز البرٌد- ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -7

 *كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل                  - ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات- ب

 نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر- ج

 

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -8

 ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم- ا

 تستغرق الرسائل ولتا طوٌال- ب

 *ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب                         - ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

 :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                              الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 

 متناسمة                             نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                     المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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 بند فهم معنى الجملة

 :ع مع اشارة   امام الجملة الصحٌحة 

                                المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على صحة االنسان 

 

                             ٌجب غسل الخضروات والفواكه بالماء لبل تناولها 

 

                 ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء برش االشجار بالمبٌدات 

 

                                                            الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان والحٌوان 

 

                                                                                تمع الجزائر بمارة اسٌا 

 

 

 ص

 ص

 ص
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 مقٌاس الفهم القرائً لالطفال العادٌن

ي :المستوى الدراسً
 
 ا.ااس:االسم  سنة11:العمر  ذكر:الجنس   ااسة ابتدائ

 :درجة المقٌاس 

 بند فهم النص 

 :تعلٌمات االختبار 

 الرا النص  -9

 اجب عن االسئلة التً تلً النص -10

  بجانب جواب السؤال الصحٌحXضع اشارة  
 

: النص االول 

دخل االخوة الثالثة غرفتهم مساءا، واخذوا ٌتحدثون عما ٌعنٌه ٌوم غد بالنسبة الٌهم، فهو لٌس كبالً 

فمد كانوا مسرورٌن الن المدرسة ستفتح ولد اشتاق الٌها االوالد وٌرغبون باستالم الكتب الجدٌدة ... االٌام

 .والعمل بجد ونشاط

 

 ما هو العنوان المناسب للنص ؟/ 1

 الغد الجمٌل-     ا

 االخوة الثالثة-    ب

 *االستعداد للمدرسة                                -   ج

 

 لماذا كان االخوة مسرورٌن؟/2

 النهم ٌتحدثون مع بعضهم- ا

 *الن المدرسة ستفتح ابوابها غدا                         - ب

 النهم سٌذهبون فً نزهة- ج
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: النص الثانً 

طلبت امل من والدٌها زٌارة جدٌها فً الرٌف لالطمئنان علٌهما ، فاستمبلها الجدان فً بٌتهما الذي 

ٌطل على سهول فسٌحة وتحف بها اشجار التٌن والتفاح، ولد ابدت امل سرورها بتوفر مٌاه الشرب 

والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف، واعجبت بالنسٌم العلٌل والموسٌما المنبعثة من تغارٌد الطٌور، 

 .وجمال االرض الملٌئة باألزهار

 ماهو العنوان المناسب للنص؟/ 1

 الرٌف والمدٌنة- ا

 *الرٌف الجمٌل                         - ب

 امنٌة امل- ج

 

 لماذا توجهت امل لزٌارة جدٌها؟/ 2

 النهما كانا مرٌضٌن- ا

 *النهما ٌسكنان فً الرٌف                    - ب

 لالطمئنان علٌهم                      - ج

 ما العبارة التً تصف النص؟/ 3

 *جمال الرٌف                                - ا

 حٌاة الفالحٌن- ب

 الحٌاة فً المدٌنة- ج

 

 لماذا ابدت امل سرورها؟/ 4

 ألنها  ذهبت الى المدٌنة- ا

 *لتوفر مٌاه الشرب والكهرباء ووسائل النمل فً الرٌف         - ب

 .الن االرض ملٌئة بالطٌور- ج
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 النص الثالث 

عاد ابً وهو ٌلوح برسالة جاءت من اخً سعٌد الذي كان ٌكمل دراسته خارج الوطن ، ففتحها ولرا 

 .اخبارها فسررنا جمٌعا

 لمد كان الناس لدٌما ٌستخدمون الجٌاد والحمام الزاجل الٌصال رسائلهم اما الٌوم فمد تمدم العلم :لالت جدتً 

واصبحنا نعرف اخبار المسافرٌن خالل ولت لصٌر عن طرٌك البرلٌات والفاكس واالتصاالت الحدٌثة 

 .بالحاسوب

 

 عم ٌتحدث النص ؟ -11

 *البرٌد لدٌما                          - ا

 وسائل النمل- ب

 مركز البرٌد- ج

 

 كٌف كان البرٌد لدٌما ؟ -12

 *كان الناس ٌستخدمون االبل والحمام الزاجل                  - ا

 ٌستخدم الناس البرلٌات- ب

 نعرف اخبار المسافرٌن بولت لصٌر- ج

 

 كٌف هو البرٌد حدٌثا ؟ -13

 ٌستخدم الناس الموظفٌن ال ٌصال رسائلهم- ا

 تستغرق الرسائل ولتا طوٌال- ب

 *ٌستخدم الناس البرلٌات والهاتف والحاسوب                         - ج
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 بند فهم معانً الكلمات 

 :صل بٌن الكلمة ومعناها فٌما ٌاتً/ 1 

 فمدت              ضٌعت 
 الحرمان           الشم 
 سرت              المنع 
 استنشك            فرحت 

 

 تتلف              لوٌة وشجاعة 
 تلوث              دون ان ٌراه احد 
               خالطته مواد ضارةخفٌة 
 صارمة           تفسد 

 

 ًاالبصار          الغال 
 الثمٌن             الشتائم 
 السباب            االنظار 

 :ضع اشارة   امام االجابة الصحٌحة / 2

 الرشالة                              الجمال 

                                       الخفة والسرعة

                                       البدانة

 

 متناسمة                             نحٌفة

                                       متباعدة

                                       منتظمة

 

       الزاوٌة                        باحة المسجد

                                       ممام االمام فً المسجد

                                     المدرسة التً ٌعلم فٌها المران
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 بند فهم معنى الجملة

 :ع مع اشارة   امام الجملة الصحٌحة 

                                المبٌدات الحشرٌة ال تؤثر على صحة االنسان 

 

                             ٌجب غسل الخضروات والفواكه بالماء لبل تناولها 

 

                 ٌجب ارتداء مالبس خاصة لبل البدء برش االشجار بالمبٌدات 

 

                                                            الهواء ضروري لحٌاة النبات واالنسان والحٌوان 

 

                                                                                تمع الجزائر بمارة اسٌا 

 

 

 ص

 ص

 ص
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 (7)السمحق رقؼ 
NPar Tests 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

texteavant 6 3.0000 .63246 2.00 4.00 

motavant 6 1.9433 .48960 1.00 2.33 

phraseavant 3 1.0000 .00000 1.00 1.00 

texteapres 6 7.0000 1.09545 6.00 9.00 

motapres 6 3.6100 .87467 2.33 4.50 

phraseapres 3 1.3333 .57735 1.00 2.00 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

texteapres - texteavant 

Negative Ranks 0
a

 ,00 ,00 

Positive Ranks 6
b

 3,50 21,00 

Ties 0
c

   

Total 6   

motapres - motavant 

Negative Ranks 0
d

 ,00 ,00 

Positive Ranks 5
e

 3,00 15,00 

Ties 1
f

   

Total 6   

phraseapres - phraseavant 

Negative Ranks 0
g

 ,00 ,00 

Positive Ranks 1
h

 1,00 1,00 

Ties 2
i

   

Total 3   

a. texteapres < texteavant 

b. texteapres > texteavant 

c. texteapres = texteavant 

d. motapres < motavant 

e. motapres > motavant 

f. motapres = motavant 

g. phraseapres < phraseavant 

h. phraseapres > phraseavant 

i. phraseapres = phraseavant 

 

 

Test Statistics
a
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 texteapres - 

texteavant 

motapres - 

motavant 

phraseapres - 

phraseavant 

Z -2,232
b

 -2,023
b

 -1,000
b

 

Asymp. Sig. (2 -

tailed) 
,026 ,043 ,317 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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 (9)السمحق رقؼ

(الجدائخ)جامعة عبج الحسيج بؽ باديذ مدتغانؼ  

 كمية العمؾـ االجتساعية 

 قدؼ العمؾـ االجتساعية

شعبة االرطفؾنيا 

 :الى الدادة السحكسيؽ

: تحية طيبة كبعج

فعالية بخنامج  مقتخح  لتشسية : في ايظار تحزيخ محكخة تخخج لشيل شيادة ماستخ نخيج دراسة مؾضؾع 
. الفيؼ القخائي عشج السعاقيؽ سسعيا 

البجاء (الياـ احداف شاىيؽ)كليحا الغخض الخجاء نخيج مؽ سيادتكؼ تحكيؼ السقياس السعج مؽ طخؼ 
الخاؼ في محاكر البخنامج ك السقياس مؽ حيث انيا مشاسبة اـ غيخ مشاسبة لقياس كتشسية مانخيج قياسو 

 (تشسية الفيؼ القخائي)ك  (قياس الفيؼ القخائي)كتشسيتو 

اعمؼ سيادتكؼ اف ىحا السقياس سؾؼ نقتخحو كبخنامج  لتشسية الفيؼ القخائي عشج الفئة السدتيجفة :مالحغة
. ، كسا يسكؽ سيادتكؼ اقتخاح اضافات تخكنيا مشاسبة لمبحث(السعاقيؽ سسعيا)

كلشا في تعاكنكؼ جديل الذكخ ك الستشاف كىحا خجمة لمبحث العمسي كمداىسة في تخشيجه كتظؾيخه 

  تؾيمداؾ فيرل:اسؼ كلمقب االخرمئي االرطفؾني

 ليدانذ كالسيكي في  االرطفؾنيا : درجة العمسية

 االعاقة الدسعية: تخررو

  سشة 17: سشؾات خبختو

  مجرسة السعاقيؽ سسعيا  بتيمسمي السؤسدة التي يشتسي الييا

حؾلة دمحم :عثساني نديسة                                                السذخؼ: الظالبة

 .كافق عمى جسيع بشؾد كمحاكر السقياس ك البخنامج كلؼ يخػ داعي الؼ تغيخ اك اضافة: مالحغة
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 كزارة التعميؼ العالي ك البحث العمسي

(الجدائخ)جامعة عبج الحسيج بؽ باديذ مدتغانؼ  

 كمية العمؾـ االجتساعية 

 قدؼ العمؾـ االجتساعية

شعبة االرطفؾنيا 

 :الى الدادة السحكسيؽ

: تحية طيبة كبعج

فعالية بخنامج  مقتخح  لتشسية : في ايظار تحزيخ محكخة تخخج لشيل شيادة ماستخ نخيج دراسة مؾضؾع 
. الفيؼ القخائي عشج السعاقيؽ سسعيا 

البجاء (الياـ احداف شاىيؽ)كليحا الغخض الخجاء نخيج مؽ سيادتكؼ تحكيؼ السقياس السعج مؽ طخؼ 
الخاؼ في محاكر البخنامج ك السقياس مؽ حيث انيا مشاسبة اـ غيخ مشاسبة لقياس كتشسية مانخيج قياسو 

 (تشسية الفيؼ القخائي)ك  (قياس الفيؼ القخائي)كتشسيتو 

اعمؼ سيادتكؼ اف ىحا السقياس سؾؼ نقتخحو كبخنامج  لتشسية الفيؼ القخائي عشج الفئة السدتيجفة :مالحغة
. ، كسا يسكؽ سيادتكؼ اقتخاح اضافات تخكنيا مشاسبة لمبحث(السعاقيؽ سسعيا)

كلشا في تعاكنكؼ جديل الذكخ ك الستشاف كىحا خجمة لمبحث العمسي كمداىسة في تخشيجه كتظؾيخه 

 شايب رشيجة:اسؼ كلمقب االخرمئي االرطفؾني

 ماجيدتار في االرطفؾنيادرجة العمسية 

 االعاقة الدسعية كاضظخابات الرؾت: تخررو

  سشة20: سشؾات خبختو

 مرمحة االنف االذف كالحشجخة بسدتذفى مرظفى باشا: السؤسدة التي يشتسي الييا

حؾلة دمحم :عثساني نديسة                                                السذخؼ: الظالبة

 .كافقت عمى جسيع بشؾد كمحاكر السقياس ك البخنامج كلؼ تخػ داعي الؼ تغيخ اك اضافة: مالحغة
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 كزارة التعميؼ العالي ك البحث العمسي

(الجدائخ)جامعة عبج الحسيج بؽ باديذ مدتغانؼ  

 كمية العمؾـ االجتساعية 

 قدؼ العمؾـ االجتساعية

شعبة االرطفؾنيا 

 :الى الدادة السحكسيؽ

: تحية طيبة كبعج

فعالية بخنامج  مقتخح  لتشسية : في ايظار تحزيخ محكخة تخخج لشيل شيادة ماستخ نخيج دراسة مؾضؾع 
. الفيؼ القخائي عشج السعاقيؽ سسعيا 

البجاء (الياـ احداف شاىيؽ)كليحا الغخض الخجاء نخيج مؽ سيادتكؼ تحكيؼ السقياس السعج مؽ طخؼ 
الخاؼ في محاكر البخنامج ك السقياس مؽ حيث انيا مشاسبة اـ غيخ مشاسبة لقياس كتشسية مانخيج قياسو 

 (تشسية الفيؼ القخائي)ك  (قياس الفيؼ القخائي)كتشسيتو 

اعمؼ سيادتكؼ اف ىحا السقياس سؾؼ نقتخحو كبخنامج  لتشسية الفيؼ القخائي عشج الفئة السدتيجفة :مالحغة
. ، كسا يسكؽ سيادتكؼ اقتخاح اضافات تخكنيا مشاسبة لمبحث(السعاقيؽ سسعيا)

كلشا في تعاكنكؼ جديل الذكخ ك الستشاف كىحا خجمة لمبحث العمسي كمداىسة في تخشيجه كتظؾيخه 

  يعقؾبي نعيسة:اسؼ كلمقب االخرمئي االرطفؾني

 ليدانذ كالسيكي ارطفؾنيا: درجة العمسية 

 االعاقة الدسعية كاضظخابات الرؾت: اتخررو

 سشة 11: اسشؾات خبختو

 مرمحة االنف االذف كالحشجخة بسدتذفى مرظفى باشا: السؤسدة التي يشتسي الييا

حؾلة دمحم :عثساني نديسة                                                السذخؼ: الظالبة

 .كافقت عمى جسيع بشؾد كمحاكر السقياس ك البخنامج كلؼ تخػ داعي الؼ تغيخ اك اضافة: مالحغة
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 كزارة التعميؼ العالي ك البحث العمسي

(الجدائخ)جامعة عبج الحسيج بؽ باديذ مدتغانؼ  

 كمية العمؾـ االجتساعية 

 قدؼ العمؾـ االجتساعية

شعبة االرطفؾنيا 

 :الى الدادة السحكسيؽ

: تحية طيبة كبعج

فعالية بخنامج  مقتخح  لتشسية : في ايظار تحزيخ محكخة تخخج لشيل شيادة ماستخ نخيج دراسة مؾضؾع 
. الفيؼ القخائي عشج السعاقيؽ سسعيا 

البجاء (الياـ احداف شاىيؽ)كليحا الغخض الخجاء نخيج مؽ سيادتكؼ تحكيؼ السقياس السعج مؽ طخؼ 
الخاؼ في محاكر البخنامج ك السقياس مؽ حيث انيا مشاسبة اـ غيخ مشاسبة لقياس كتشسية مانخيج قياسو 

 (تشسية الفيؼ القخائي)ك  (قياس الفيؼ القخائي)كتشسيتو 

اعمؼ سيادتكؼ اف ىحا السقياس سؾؼ نقتخحو كبخنامج  لتشسية الفيؼ القخائي عشج الفئة السدتيجفة :مالحغة
. ، كسا يسكؽ سيادتكؼ اقتخاح اضافات تخكنيا مشاسبة لمبحث(السعاقيؽ سسعيا)

كلشا في تعاكنكؼ جديل الذكخ ك الستشاف كىحا خجمة لمبحث العمسي كمداىسة في تخشيجه كتظؾيخه 

  ميخاني اسيا:اسؼ كلمقب االخرمئي االرطفؾني

 مجيدتار في االرطفؾنيا: درجة العمسية 

 االعاقة الدسعية ك اضظخابات الرؾت: تخررو

 سشة11: اسشؾات خبختو

 مرمحة االنف االذف كالحشجخة بسدتذفى القبة: السؤسدة التي يشتسي الييا

حؾلة دمحم :عثساني نديسة                                                السذخؼ: الظالبة

 .كافقت عمى جسيع بشؾد كمحاكر السقياس ك البخنامج كلؼ تخػ داعي الؼ تغيخ اك اضافة: مالحغة
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