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  فعالية استخدام إستراتيجية االكتشاف املوجه يف تنمية مهارات 

  القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلُّم باملرحلة 

  .االبتدائية باململكة العربية السعودية    

  )*1(أمحدصالح عبدالسميع حممد / د            

  

  :مقدمة 

االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، فإن لكل فن مـن  : إذا كانت اللغة تتكون من فنون أربعة هي  

هذه الفنون أمهيته البالغة يف حياة الفرد واتمع، ومن هنا حظيت القراءة باهتمام الفرد واتمع نظراً ألـا متثـل   

  .ا من أهم أدوات التثقيف اليت ا يقف اإلنسان على نتاج اجلنس البشريإحدى نوافذ املعرفة، باإلضافة إىل أ

وعلى ضوء األمهية اليت حظيت ا القراءة، فإن تعليمها حظي باهتمام أكرب؛ حيث تعلم تالميذنا القـراءة    

قـراءة   دف تنمية مهارات معينة لديهم مثل حب االستطالع، وتنمية اخلربات، وختطي حواجز الزمان عن طريـق 

خربات املاضي وتنبؤات املستقبل، باإلضافة إىل ذلك فالقراءة تزود التالميذ بالقدرة على التوافق الشخصي، ومـن  

-166، 1994مصطفى رجب، (خالهلا تتوافر أسباب التسلية والترفيه واالستمتاع من خالل القصص والكتب 

167(  

قراءة، فإن املتخصصني واملفكرين اختلفوا يف حتديـد  وعلى الرغم من تلك األمهية السابق اإلشارة إليها لل  

عملية حتصيل تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عـن طريـق العـني،    "مفهوم القراءة، فاملفكرون يرون أا 

وتتطلب تلك العملية الربط بني اخلربة الشخصية ومعاين تلك الرموز وبالتايل أصبحت العمليات النفسـية املرتبطـة   

  .راءة معقدة لدرجة كبريةبالق

األوىل وتشمل الشكل امليكانيكي اليت تسـمى باالسـتجابات   : ومن هنا فللقراءة عمليتان متصلتان مها   

                                                
.ذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة المساعد بكلیة التربیة إلعداد المعلمات بخمیس مشیطأستا )*(  
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الفسيولوجية ملا هو مكتوب، والثانية تشمل اجلانب العقلي اليت يتم عن طريقها تفسري املعىن، وحتتوي تلك العمليـة  

فتحـي  ( بح القراءة عملية تفكري معقدة وليست جمرد معرفة الكلمات املطبوعة على التفكري واالستنتاج وبالتايل تص

  )170، 1998، نعلي يونس وآخرا

ونظراً ألمهية االنتقال من املستوى األول للقراءة والذي يتوقف عند معرفة الرمـوز والنطـق الصـحيح      

عملية عقلية تفسر الرموز يف ضوء اخلربة وتتطلـب  للكلمات املكتوبة إىل املستوى الثاين الذي ينظر إىل القراءة أا 

  .التفكري يف الرموز املكتوبة وكيفية تفسريها

وإذا نظرنا إىل واقع القراءة يف مدارسنا، فإا تتوقف عند املفهوم األول الذي ينظر إىل القراءة علـى أـا     

حيحة يكون قارئاً جيداً، لكن احلقيقـة  جمرد معرفة الرموز، وأن التلميذ الذي يستطيع أن ينطق الكلمات بصورة ص

أن التلميذ الذي يتعرف على الكلمات والعبارات فقط يفشل غالباً يف فهم ما يقرأ، وهناك عالقة وثيقة بني القـراءة  

وخيطئ القراء ايدون  ،كلمة 100خطأ يف كل  8.5اجليدة والفهم، فلقد وجد أن القراء الضعفاء، خيطئون مبقدار 

من أخطاء الضعفاء ترجع إىل تغـري املعـىن، وبالتـايل    % 51كلمة، واحلقيقة أن  100فقط يف كل  1.1مبقدار 

فاملشكلة األساسية للقارئ الضعيف هي فقد املعىن ملا يقرأ من كلمات ومن هنا فاملعىن يصبح ضرورة لتنمية الفهـم  

  )36، 1992أمحد عبداهللا أمحد وفهيم مصطفى، (يف القراءة 

الذي حدث يف مفهوم القراءة، فتغريت أهداف تعليمها، ويتم بناء برامج قرائية فعالة تعمل  ونتيجة للتطور  

  )69، 1985حممد حممود رضوان، ( -:على حتقيق جمموعة من األهداف من وراء تعليمها منها

  .زيادة الثروة اللغوية -

 .تنمية الفهم مبستوياته املختلفة -

 .الزيادة يف سرعة القراءة -

 .الرغبة يف قراءة الكتب تنمية -

ومع ضرورة حتقيق تلك األهداف فتم االهتمام بالقراءة الصامتة وتنمية الفهم يف القراءة واالهتمام بالفروق 

الفردية والقراءة العالجية لدى التالميذ واالهتمام بأساليب واستراتيجيات التدريس اليت تركز على فعالية ونشـاط  

اجلزئية ويطلق عليهـا أحيانـاً   : بعد أن قامت طرق تعليم القراءة أوالً على طريقني مها التلميذ يف املوقف التعليمي،
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التركيبة وهي تقوم أوالً على أجزاء الكلمة واجلزء إما احلرف أو الصوت أو املقطع، مث ينتهي باجلملة ، والكلية تبدأ 

ـ بالكل وهذا الكل إما الكلمة أو العبارة أو اجلملة أو القصة، وتطورت   ةطرق تعليم القراءة فظهرت الطريقة التوليفي

  . الكلية اليت مجعت بني مزايا الطريقة اجلزئية والطريقة

ونتيجة لتطور مفهوم القراءة إىل التركيز على الفهم القرائي أثناء تعليم القراءة، فتم التركيز على األساليب 

مها فتبدأ من التلميذ وتنتهي به ومن البداية حىت النهاية واالستراتيجيات التدريسية اليت جتعل من التلميذ بؤرة الهتما

فيتم التوجيه واإلرشاد من قبل املعلم ومن تلك االستراتيجيات التدريسية االكتشاف املوجه الذي يقوم على نشـاط  

التعليمي، املتعلم والتوجيه من املعلم للوصول إىل األهداف التعليمية املطلوب وصول التلميذ إليها من خالل املوقف 

  وحيدث التعلُّم باالكتشاف عندما يواجه التالميذ جمموعة من اخلربات اجلديدة 

  

عناها ويفهموا، وبالتايل حيتاج التعلم باالكتشاف إىل مرونة يف البيئة التعليمية بني املعلم والتلميذ، وحياول التوصل مل

  )122، 1996عبدالعاطي اجلمال، (أمناط التدريس والتفكري باإلضافة إىل املشاركة الفعالة من املعلم والتلميذ يف 

 ,Bruner( :أن االكتشاف املوجه يعمل على حتقيق جمموعة مـن األهـداف أمههـا    " برونر"ويرى   

1984, 68(  

يزيد من الكفاءة الذهنية للتلميذ فيتابع النجاح يف االكتشاف يؤدي إىل تطوير املهارات واالجتاهات والتغلـب   -

  .بات اليت تواجهه يف املوقف التعليميعلى الصعو

التحول من الدافعية اخلارجية إىل الدافعية الداخلية، فتحقيق النجاح جيعل التلميذ حيقق مكافأة داخلية أو إشباع  -

 .ذايت

  .يساعد على االحتفاظ باملعلومات لفترة طويلة؛ نظرا ألن التلميذ توصل إىل املعلومات بنفسه -

كتشاف املوجه يتيح الوقت للتالميذ لتمثيل املعلومات وتعديلها، فالتعلم احلقيقـي  وباإلضافة إىل ذلك فاال

يتم عندما يتعامل املتعلم عقليا مع املعلومات اليت يكتسبها، ويصبح التلميذ أكثر إجياباً وتقل سلبيته، فيتعلم التوجيـه  

  .املعلومات الذايت ، والقدرة على االتصال االجتماعي وتنمو لديه القدرة على تفسري

ويف ضوء أمهية االكتشاف املوجه يف التدريس بصفة عامة فإنه ميكن أن يسهم يف تعليم القراءة يف املدارس 
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  :على النحو التايل 

جيعل املوقف التعليمي يف القراءة يقوم على جهد التالميذ، حبيث يقوم التلميذ بتفسري ما يقرأ بتوجيه وإرشاد من  -

  .املعلم

التلميذ حنو القراءة، فيتابع النجاح من الوصول للمعاين احلقيقية للنص املقروء إىل وضع التفسري يزيد من دافعية  -

 .املناسب للنص

 .ينمي القدرة االستنتاجية لدى التالميذ من خالل توصلهم للخربات واملعلومات باالعتماد على أنفسهم -

 .بتوضيح إجيابيات النص وسلبياتهيكون االجتاه النقدي لدى التالميذ فيجعلهم ينقدون ما يقرؤون  -

 .يتيح الوقت للتالميذ للتفكري فيما يقرؤون، وبالتايل يكونون اجتاها سليماً حنو النص املقروء -

واملالحظ يف مدارسنا أن التالميذ ال يشاركون يف املوقف التعليمي على النحو املطلوب، وأن تعليم القراءة مـا  

يقتصر على اجلانب االستاتيكي للقراءة أي يقف عند التعرف على الرموز فقط، زال يقف عند املفهوم األول الذي 

باإلضافة إىل عدم العناية بالتالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم يف مدارسنا نظراً لعدم وجود أسـاليب علميـة   

  .تساعد على حتديدهم حىت نتمكن من تقدمي العالج املناسب هلؤالء الفئة من التالميذ

  :اجة إىل الدراسة احل

على الرغم من األمهية البالغة للقراءة كفن من فنون اللغة العربية السابق اإلشارة إليهـا، إال أن مسـتوى     

التالميذ يف القراءة بصفة عامة والقراءة الصامتة بصفة خاصة يتصف بالضعف الشديد وفقاً لنتائج الدراسات السابقة 

؛ 1988؛ وحسـن جعفـر   1999؛ ومجال سليمان 2000ثابت  ؛ و سهام2001مثل دراسة سلوى عزازي 

وتوصلت تلـك  ، 1975؛ وسامي عبداهللا 1976؛ حممد العالف 1982؛ وعادل عجيز 1984وإبراهيم عطا 

الدراسات إىل تدين مستوى تالميذ مراحل التعليم العام يف القراءة ولكن تلك الدراسات أجريت على تالميذ عاديني 

  .علمال يتميزون بصعوبات ت

أما على مستوى التالميذ ذوي صعوبات تعلم فقد أكدت نتائج الدراسات السابقة أن هـؤالء التالميـذ     

يعانون من ضعف شديد يف مهارات القراءة الصامتة وخاصة املهارات اليت تتناول التفكري والفهم مثل دراسة ومحيدة 

؛ وسـحر القصـيب   2001داهللا سليمان ؛ ومها عب2001؛ وصديقة مطر، 2003؛ وبدر الرباك 2004إبراهيم 
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؛ وحسـني عصـفور   1996؛ وعبداحملسن عنتـر  1997؛ وشافية عبداهللا الزيد 1998؛ ونوال املناعي 1998

  .1992؛ وأمينة عبداهللا 1994؛ وفاطمة الكوهجي 1995؛ ومنصور عبداهللا صباح 1995

الصامتة عدم قدرم على ربط الرمـز  ومن مظاهر تدين مستوى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف القراءة   

باملعىن املناسب، أو وضع الفكرة العامة للموضوع أو حتليل األفكار اجلزئية للموضوع، أو استخراج مميزات أسلوب 

الكاتب، باإلضافة إىل استخدام طرق تدريسية ما زالت قائمة على جهد املعلم وسلبية املتعلم وكذلك عدم تقـدمي  

اسب مع التالميذ الذين يعانون من صعوبات تعلم، مما جيعلهم يظهرون مبسـتوى متـدن بـني    أساليب تدريسية تتن

  .أقرام العاديني يف الفصل الدراسي

ومن متابعة الباحث لواقع تعليم القراءة باملرحلة االبتدائية بإحدى مدارس اململكة العربية السعودية وجـد    

  -:جمموعة من املالحظات أمهها 

  .لقراءة على مستوى خطة تدريس اللغة العربية؛ حيث خيصص هلا حصتان أسبوعياًاالهتمام با -

 .إمهال القراءة الصامتة أثناء تعليم القراءة -

جهد التلميذ يف املوقف التعليمي ليس على املستوى املطلوب؛ حيث يقتصر دوره يف درس القراءة على القراءة  -

 .ة للموضوعاجلهرية للموضوع مث اإلجابة عن األسئلة التالي

ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة وواقع تعليم القراءة باملرحلة االبتدائية توجه الباحث ملعرفة مـدى مـا     

يسهم به استخدام االكتشاف املوجه يف تدريس القراءة يف تنمية مهارات القراءة الصـامتة لـدى التالميـذ ذوي    

  .ة السعوديةصعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية باململكة العربي

  :مشكلة الدراسة

تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف تدين مهارات القراءة الصامتة لدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلُّم      

  : باملرحلة االبتدائية، وميكن صياغة تلك املشكلة يف السؤال الرئيس التايل

هارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي إىل أي مدى يسهم استخدام االكتشاف املوجه لتدريس القراءة يف تنمية م

  .صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية؟

  :ويتفرع من ذلك السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية  
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  ما مهارات القراءة الصامتة الالزمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية؟ -1

 لة االبتدائية من تلك املهارات؟ما مدى متكن التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرح -2

ما فعالية استخدام استراتيجية االكتشاف املوجه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لـدى التالميـذ ذوي    -3

 .صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية؟

  :تقتصر الدراسة على احلدود التالية :حدود الدراسة

  .س مدينة مخيس مشيط باململكة العربية السعوديةعينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي بإحدى مدار  -أ 

-1426تدريس بعض موضوعات القراءة املقررة بالصف السادس االبتدائي بالفصل الدراسي الثاين للعام   -ب 

 .هـ1427

 .االقتصار على مهارات القراءة الصامتة اليت يثبت تدين مستوى التالميذ فيها  -ج 

  : مصطلحات الدراسة

  : Guided Discoveryاالكتشاف املوجه  -1

مدخل تدريسي يقوم فيه املعلم بصياغة املشكلة وحتديدها، وتقـدم للمـتعلم   :"ويعرفه صالح صادق بأنه   

  )33، 1982صالح صادق، " (التوجيهات واإلرشادات الالزمة اليت تتعلق بطرق تنظيم البيانات وتسجيلها

ليكتشف التنظيمات والتعميمات واحللـول  طريقة من طرق التعلم توجه املتعلم :"وتعرفه نظلة خضر بأنه   

  )906، 1981نظلة حسن خصر، "(عن طريق توجيهات وإرشادات املعلم أثناء املوقف التعليمي

بأنه أسلوب تدريسي يتبع للتالميذ مزيداً من السـيطرة    ,Arthur &. Carinويعرفه آرثر و كارين   

  (Arthur &. Carin, 1993, 37)" أكثر مما هو متوفر يف التدريس املباشر

موقف تدريسي يقوم التلميذ باكتشاف املعلومات املتعلقة بالنص القرائي املقدم "ويعرف إجرائياً يف هذه الدراسة بأنه 

  ".إليه بتوجيه وإرشاد من املعلم عند احلاجة

  : املهارة -2

أمحد زكي صاحل، (كن الدقة والسهولة يف أداء عمل معني يف أقل وقت مم"ويعرفها أمحد زكي صاحل بأا    

1988 ،320(  
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  :القراءة الصامتة -3

لون من القراءة يتم مبجرد النظر دون نطق احلروف فتخلو من اهلمس وحتريك "ويعرفها علي مدكور بأا 

  )45، 1981على أمحد مدكور، (واللسان      الشفة 

  :مهارات القراءة الصامتة  -4

داءات التلميذ يف قراءة النص بالعني دون اجلهر بـاحلروف مثـل   أ"وتعرف إجرائيا يف هذه الدراسة بأا   

وضع عنوان للنص وحتديد معاين بعض العبارات أو املفردات، وتقاس بدرجة التلميذ على اختبار مهارات القـراءة  

  ".الصامتة الذي مت إعداده

  :صعوبات التعلم -5

مفهوم يشري إىل طفل عـادي مـن الناحيـة    :"وتعرفها اللجنة اخلاصة باألطفال ذوي صعوبات التعلم أنه   

العقلية العامة والثبات االنفعايل ولديه عيوب نوعية يف اإلدراك والتكاملية أو العمليات التعبريية واليت تعـوق تعلمـه   

  Hammill, 1990, 70 )(بكفاءة 

طفـل وقدرتـه   مفهوم يشري إىل تباعد دال إحصائي بني حتصيل ال"ويعرفها مكتب التربية األمريكي بأا   

العقلية العامة يف واحد أو أكثر من جماالت التعبري الشفهي أو الكتايب أو الفهم االستماعي أو الفهم القرائي ويتم إذا 

   (Conte and Andrews, 1993, 147)%50اخنفض التحصيل لدى التلميذ يف تلك ااالت عن 

دة أو أكثر من العمليات الذهنية املشتركة يف فهـم  خلل يف واح"وتعرفه احلكومة الفيدرالية األمريكية بأنه   

أو استخدام اللغة منطوقة أو مكتوبة، وتظهر كنقص يف القدرة على االستماع أو التفكري أو الـتكلم أو القـراءة أو   

  )75، 1998فتحي الزيات، (الكتابة 

صامتة واليت تتصل بالفهم للـنص  خلل يف العمليات العقلية املتصلة بالقراءة ال"وميكن تعريفها إجرائيا بأا   

  ".القرائي وال تتصل بأية عمليات عقلية أو جسمية

  إجراءات الدراسة

  لإلجابة عن السؤال األول واخلاص بتحديد مهارات القراءة الصـامتة الالزمـة للتالميـذ ذوي صـعوبات     :  أوال

  -:التعلم باملرحلة االبتدائية فسيتم على النحو التايل          
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  .قراء البحوث والدراسات السابقة والكتابات املرتبطة مبهارات القراءة الصامتةاست -أ

 .بناء قائمة مبدئية مبهارات القراءة الصامتة -ب

  .عرض القائمة على احملكمني للتأكد من سالمتها العلمية -ج

  .صياغة القائمة النهائية على ضوء آراء احملكمني -د

  واخلاص بالوقوف على مدى متكن تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة مـن مهـارات       لإلجابة عن السؤال الثاين: ثانيا 

  :القراءة الصامتة فسيتم على النحو التايل        

 حتديد املهارات اليت سيقيسها االختبار على ضوء القائمة النهائية  -أ 

  . صياغة أسئلة االختبار  -ب 

 .عرض االختبار على جمموعة من احملكمني  -ج 

 .عينة استطالعيةجتريب االختبار على   -د 

 .التأكد من ثبات االختبار وسالمة صياغة أسئلته ووضوح تعليماته وحتديد زمن اإلجابة عن أسئلته  -ه 

 تطبيق االختبار على عينة البحث قبلياً   -و 

 .حتديد التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم على ضوء نتائج االختبار  -ز 

  فعاليـة اسـتخدام اسـتراتيجية االكتشـاف املوجـه يف تنميـة       لإلجابة عن السؤال الثالث واخلاص مبدى : ثالثا

  مهارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلـة االبتدائيـة فسـيتم علـى النحـو             

  :التايل       

  .حتديد املوضوعات القرائية املقررة اليت سيتم تدريسها وفقاً لالستراتيجية  -أ 

 .ريس املوضوعات باستخدام االكتشاف املوجهبناء دليل املعلم لتد  -ب 

 .عرض الدليل على جمموعة من احملكمني للتأكد من سالمته العلمية  -ج 

 .تدريب املعلم على خطوات استخدام الدليل  -د 

 .تدريس املوضوعات وفقا لدليل املعلم  -ه 

 . تطبيق االختبار على عينة البحث بعدياً  -و 
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 .عرض النتائج وحتليلها احصائياً  -ز 

 .املناسبة على ضوء النتائج وضع التوصيات  -ح 

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري  -أ 

ويتناول هذا اجلانب من الدراسة التنظري ملتغريات البحث وعرض للدراسات السابقة ذات العالقة الوثيقـة    

ا استراتيجية التعلم باالكتشاف مبتغرياته؛ حيث سيتم التأكيد على األسس النفسية والتربوية والفلسفية اليت بنيت عليه

  .املوجه وبيان مدى فعاليتها يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية

  :االكتشاف املوجه

يعمل االكتشاف بصفة عامة على الوصول إىل شيء موجود من قبل ولكنه مل يكن معروفاً للمكتشـف    

معىن االبتكار  الوصول إىل شيء مل يكن معروفاً أو موجـوداً مـن   ف ،خيتلف عن االختراع أو االبتكاروبالتايل فهو 

  .قبل، فاالكتشاف أحد مراحل االبتكار

أن االكتشاف يشتمل على ربط املبادئ املتعلمة سابقاً يف مبادئ جديـدة ذات مسـتوى    "جانييه"ويرى   

 يعممها حلل مشكالت جديدة من نفس النوع، مث يسـتخدم التلميـذ   أعلى لتحل املشكلة اليت يواجهها التلميذ مث

مهارته العقلية يف اكتشاف املفهوم أو املبدأ بدالً من إخباره به من قبل املعلم، وبالتـايل يتبـع التلميـذ يف تعلمـه     

، 2003أمحد النجـدي وآخـران،   "املشكالت                  باالكتشاف مسلك العلماء عند حبثهم ملشكلة من 

156"  

ويهدف االكتشاف إىل احلصول على املعلومات واملعارف باإلضافة إىل ممارسة التلميذ للتفكري العلمـي،    

ويتم التركيز على طريقة الوصول إىل املعلومات واملعارف؛ حيث يكتشف التلميذ املعلومات واملعارف بنفسـه دون  

ئاً جديداً مل يكن موجوداً من قبل وإمنا االكتشاف ينصـب  أن يقدمها املعلم جاهزة له، فالتلميذ قد ال يكتشف شي

على العمليات العقلية اليت يقوم ا التلميذ ليكتشف شيئاً جديداً بالنسبة له هو أوالً مث جديداً لزمالئـه بالصـف أو   

  )258، 2004عامر الشهراين، سعيد حممد السعيد، (املدرسة 

  :مزايا التعلم باالكتشاف املوجه 
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  )159،160، 2003أمحد النجدي وآخران، : (الكتشاف املوجه مبجموعة من املزايا أمههايتميز ا  

  .تنمية الكفايات الفعلية للتلميذ -

يقدم تعزيزاً مستمراً للتلميذ بعد التقدم من خطوة إىل أخرى، مما يؤدي إىل زيادة الدافعية والرغبة يف االستمرار،  -

 .وليس خارجياًمما جيعل التعزيز لدى التلميذ داخلياً 

 .يقلل من ظاهرة النسيان وجيعل املادة قابلة للفهم واالستيعاب -

 .يزيد من الثقة لدى التلميذ ويوجهه إىل التعلم الذايت -

 .يساعد التلميذ على تعلم كيف يتعلم واستعمال املهارات العقلية العليا -

 .ينمي لدى التالميذ االستقاللية واالعتماد على النفس -

 . من متلقي للمعرفة إىل صانعهاحيول التلميذ  -

ويضيف الشهراين والسعيد إىل املزايا السابقة لالكتشاف املوجه أنه ينمي مفهوم الشخص عن   ذاته؛ ألن   

التلميذ يتعلم بنفسه ويتحمل اخلطأ حىت يصل إىل احللول الصحيحة، وكذلك يزود التلميذ باملعلومـات واملعـارف   

عـامر  (درام املختلفة، باإلضافة إىل جعل املوقف التعليمي أكثر متعـة وتشـويقاً   باإلضافة إىل تنمية مهارام وق

  )262، 2004الشهراين، سعيد حممد السعيد، 

  :معوقات االكتشاف املوجه 

يواجه االكتشاف املوجه جمموعة من املعوقات جتعله ال يتم على النحو املرغوب، مما جيعله ال حيقق النتائج   

  )172، 1995فؤاد قالدة، ( -:هم تلك املعوقاتاملرجوة منه ومن أ

عدم قدرة املعلم على التخطيط السليم والتصميم الفعال لألنشطة اليت يتطلبها االكتشاف املوجه، وكذلك اجتاه  -

  .املعلم السليب جتاه املدخل االستكشايف وتطبيقه يف املوقف التعليمي

 .ات االكتشاف املوجهعدم وفرة األدوات واملواد واألجهزة الضرورية لعملي -

 . كثرة موضوعات املنهج وضيق الوقت املناسب لدروس املنهج خالل العام الدراسي -

  :خطوات التدريس باستخدام باكتشاف املوجه 

                         هناك جمموعة من اخلطوات جيب إتباعها عند إعداد الدرس باسـتخدام االكتشـاف املوجـه نلخصـها     
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  )265، 264، 2004الشهراين، سعيد حممد السعيد،  عامر: (فيما يلي

  .حيدد املعلم املعلومات العلمية املراد تقدميها للطالب -

 .حتديد املستوى الدراسي لكل درس من الدروس -

 .حتديد املفاهيم واملبادئ العلمية املرتبطة بالدرس املراد تعليمه -

 .حتديد األدوات واألنشطة الالزمة للدرس -

 .التمهيد للدرس -

 .االستعانة باملراجع واملصادر املرتبطة بالدرس -

 .صياغة األسئلة ذات اإلجابة املفتوحة اليت دف إىل تطبيق ما تعلمه التالميذ -

 . حتديد مصادر الدرس للتالميذ -

  :تدريس القراءة باستخدام االكتشاف املوجه

  :ايلإذا أردنا تدريس القراءة باستخدام االكتشاف املوجه فيتم على النحو الت  

  .حتديد الفكرة العامة للموضوع -

 .توجيه أسئلة عن األفكار الفرعية -

 .قراءة التالميذ املوضوع قراءة صامتة -

 .وضع أساليب التقومي املناسبة -

 .تقدمي التغذية الراجعة على ضوء التقومي -

 .توجيه التالميذ إىل حل أسئلة الكتاب -

  :القراءة 

وتصنيفها وأهداف تعليمها وكذلك أمهية القراءة الصامتة وواقـع  ويهتم هذا اجلزء بتوضيح مفهوم القراءة   

  :تدريسها باملرحلة االبتدائية، وفيما يلي تفصيل ذلك

  :مفهوم القراءة  -أ

ارتبط مفهوم القراءة مبجموعة من األفكار اخلاطئة عن القراءة وطبيعتها وكذلك تعليمها فالقراءة عمليـة    
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قاها القارئ عن طريق العني وهذه الرموز تتطلب فهم املعاين، والربط بني اخلـربة  عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتل

الشخصية وهذه املعاين وبالتايل فهناك عمليات نفسية معقدة بدرجة كبرية مرتبطة بالقراءة جعلتـها أكثـر تعقيـداً    

  )43، 1981حممود رشدي خاطر وآخرون، (

بالشكل امليكانيكي أي االستجابة الفسيولوجية ملا هو  يهتم: وبالتايل يصبح للقراءة مفهومان األول   
  يهتم: مكتوب والثاين

بالناحية العقلية الذي يتم من خالهلا تفسري املعىن وتشمل التفكري واالستنتاج فالقراءة عملية تفكري معقـدة تشـمل   

دون أن الطفل الذي يتوقـف  أكثر من التعرف على الكلمات املطبوعة، وال يعي غالبية املعلمني هذه احلقيقة، ويعتق

على معرفة الكلمات والعبارات يفشل غالباً يف فهم ما يقرأ، فالتعرف على الكلمات جوهري يف عمليـة القـراءة   

فتحي يونس وآخـران،  (ولكنه وسيلة لغاية هامة جداً وهي فهم املعاين                                    والعبارات 

1998 ،162(  

ضعها احلقيقي تشمل كال من التعرف على الكلمات وحتصيل تفكري الكاتب باإلضـافة إىل  فالقراءة يف و  

ذلك التفكري اخلالق والنقدي فالقارئ ينبغي أن يربط ما يقرأ خبربته السابقة، وينبغي أن يفسر املادة املقروءة ويقومها 

  .ا مبا قد تعلمه من قبلويستخدم يف ذلك التفكري والتخيل وينبغي أن ميزج األفكار اجلديدة ويقار

وعلى ضوء ما سبق فاالجتاه احلديث يف فهم عملية القراءة جيد أا تشمل التعرف علـى الرمـز والفهـم      

  )1981،127علي أمحد مدكور، . (والنقد والتذوق والتفاعل ملا تقع عليه العني من رموز وعبارات

  :أنواع القراءة

ءة صامتة، وقراءة جهرية، كما تنقسم من حيث الغرض من القراءة قرا: تنقسم القراءة من حيث األداء إىل  

قراءة الدرس والبحث وقراءة لالستمتاع، وقراءة حلل املشكالت، وسوف نعرض بشيء مـن التفصـيل إىل   : إىل 

القراءة الصامتة نظراً ألا موضوع الدراسة من حيث مفهومها وأهداف تعليمها وطرق تدريسها مث خطة تـدريس  

  :ة باملرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية وفيما يلي تفصيل ذلكالقراء

  :مفهوم القراءة الصامتة

إذا كانت القراءة عملية نظر واستبصار فتشترك القراءة الصامتة مع القراءة اجلهرية وتنفرد اجلهرية بالنطق،   

روف والكلمات املطبوعة أمامه ويفهمهـا دون  لون من القراءة يدرك فيه القارئ احل"ومن هنا فالقراءة الصامتة هي 
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وعلى هذا النحو يقرأ التلميذ املوضوع يف صمت مث يعاود التفكري فيه ليتبني مدى مـا فهمـه منـه    " اجلهر بنطقها

فاألساس النفسي هلذه الطريقة هو الربط بني الكلمات باعتبارها رموزاً مرئية فالقراءة الصـامتة تسـتبعد عنصـر    

  )43، 1981جابر عبداحلميد جابر وآخرون، (اداً تاما التصويت استبع

  :أهداف تعليم القراءة الصامتة 

، 1981علـي مـدكور،   : (أظهرت البحوث التربوية والنفسية أن القراءة الصامتة حتقق األغراض التالية  

140(  

وقتاً عن اإلجابة يف القراءة زيادة سرعة التلميذ يف القراءة مع إدراكه للمعاين فاإلجابة يف القراءة ا لصامتة أقل  -1

  .اجلهرية

 .االهتمام البالغ باملعىن فالنطق يعترب عنصراً يعوق سرعة التركيز على املعىن -2

أا أسلوب القراءة الطبيعية اليت ميارسها اإلنسان يف مواقف احلياة اليومية املختلفة مثـل قـراءة الصـحف     -3

 .لتالميذ منذ الصغرواالت، وبالتايل جيب التدريب عليها وتعليمها ل

تزيد من قدرة التلميذ على القراءة والفهم يف دروس القراءة فهي تساعده على حتليل ما يقرأ والـتمعن فيـه    -4

وتنمي فيه الرغبة حلل املشكالت وبالتايل تعمل على تيسري إشباع حاجات التلميذ وميوله وتزوده باحلقـائق  

 .واملعارف واخلربات الضرورية يف احلياة

من حصيلة التلميذ اللغوية والفكرية عن طريق إتاحة الفرص أمامه لتأمل العبارات والتراكيب واملقارنـة  تزيد  -5

 .بينها

تنمي االعتماد على النفس يف الفهم وتعودهم االطالع، وبالتايل تعمل على مراعاة الفروق الفردية بينهم حيث  -6

 . إن كل تلميذ يقرأ وفق املعدل الذي يناسبه

  :متة وخصائص منو التالميذ يف املرحلة االبتدائية القراءة الصا

ترتبط القراءة الصامتة ومهاراا باملرحلة العمرية اليت مير ا التالميذ حىت تكون تلك املهـارات انعكاسـاً     

 للنمو العقلي لدى التالميذ يف تلك املرحلة من مراحل النمو واليت تعترب مرحلة الطفولة املتأخرة من مراحـل النمـو  

  .سنة) 12-6(وتقابل املرحلة العمرية 
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ويتميز األطفال يف تلك املرحلة بالنمو العقلي املتزايد نظراً ملرورهم باخلربات يف مرحلة الطفولـة املبكـرة     

  )216، 2004عبدالرمحن سليمان، ( -:ومن أهم مظاهر النمو العقلي هلذه املرحلة

  :املالحظة واإلدراك  -1

من مراحل النمو منو اإلدراك لدى التالميذ بدرجة كبرية متكنـهم مـن حتليـل    ويالحظ يف تلك املرحلة   

  .مكونات األشياء كتحليل النص إىل كلمات أو أفكار فرعية

  :اكتساب املفاهيم  -2

ويالحظ يف تلك املرحلة منو املفاهيم لدى التالميذ سواء فردية أم كلية ولكن جيب أن نقدم هلم املفـاهيم    

  .تأثرون باملفاهيم اخلاطئةالصحيحة حىت ال ي

  التفكري  -3

ويتميز الطفل يف هذه املرحلة بقدرته على التفكري ارد والتصنيف لألشياء والترتيب والتنظـيم املنطقـي     

  واالستدالل 

وبالتايل يصبح الطفل قادراً على اكتساب مهارات القراءة الصامتة وحتديد حمتويات النص والبحث عـن    

استخراج األفكار العامة والفرعية للنص، والوقوف على هدف الكاتب وغريها من مهارات القراءة معاين املفردات و

  .الصامتة

  :خطوات تعليم القراءة الصامتة باملرحلة االبتدائية 

  )126، 2003حسن جعفر، : (يسري تعليم القراءة الصامتة يف املرحلة االبتدائية وفقاً ملا يلي  

  .ناسب ملرحلة منو التالميذ العقلي والنفسي واالجتماعياختيار املعلم للموضوع امل -

 .يلقي املعلم األسئلة حول أهداف الدرس الرئيسة -

 .حيدد الوقت املناسب لقراءة التالميذ للدرس قراءة صامتة -

 .يناقش املعلم التالميذ يف العبارات واأللفاظ الصعبة بالدرس -

 .مث األفكار الفرعية املرتبطة بالفكرة العامةيناقش املعلم التالميذ يف الفكرة العامة للدرس  -

 .يطلب املعلم من التالميذ قراءة الدرس مرة ثانية قراءة صامتة ملزيد من الفهم للتفاصيل -
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 .مناقشة جزئيات كل فكرة رئيسية وحتليلها وتفسريها ملعرفة مدى تسلسل ومنطقية األفكار -

 .حيث أسلوبه الذي عرض به واملعاين اليت وردت فيهمناقشة جوانب القوة والضعف يف املوضوع املقروء من  -

تقومي املوضوع واستنتاج القيم واملبادئ اليت ميكن تعلمها منه ويالحظ على تلك اخلطوات أن املعلـم موجـه    -

 . ومرشد ملا يقوم به التالميذ من أنشطة أثناء تدريس القراءة

  :ة السعودية واقع تعليم القراءة باملرحلة االبتدائية باململكة العربي

من خالل متابعة الباحث ملدارس اململكة وخاصة يف مكان تطبيق البحث يف حمافظة مخيس مشيط وجد أن   

  :توزيع خطة تعليم اللغة العربية باملرحلة االبتدائية العليا يوضحها اجلدول التايل

  )1(جدول 

  ملكة العربية السعوديةخطة تعليم اللغة العربية األسبوعية باملرحلة االبتدائية العليا بامل

  إمالء  خط   تعبري  حمفوظات  قراءة   قواعد  الفرع 

  1  1  1  1  3  2  عدد احلصص

  %11.1  %11.1  %11.1  %11.1  %33.4  %22.2  النسبة املئوية

  -:اجلدول السابق ما يلييتضح من 

االهتمام ا إىل  ارتفاع االهتمام بالقراءة على مستوى خطة تدريس اللغة العربية األسبوعية حيث وصلت نسبة -

  .وهي أعلى نسبة باملقارنة بفروع اللغة العربية األخرى% 33.4

               نظرا ألمهيتها يف تصويب % 22.2متثل القواعد النحوية املنزلة الثانية بعد القراءة؛ حيث وصل االهتمام ا إىل  -

 .كالم وكتابات التالميذ

 %.11.1واإلمالء واخلط حيث وصل االهتمام بكل فرع منهم إىل يتساوى االهتمام باحملفوظات والتعبري  -

وبالرغم من االهتمام البالغ السابق اإلشارة إليه بتعليم القراءة باملرحلة االبتدائية إال أن التالميـذ يف هـذه      

ر على التعـرف  املرحلة يعانون ضعفاً يف الفهم القرائي وأم يقفون عند املستوى األول ملفهوم القراءة والذي يقتص

 .على الرموز والكلمات فقط دون أن يتعدى إىل الفهم واالستنتاج والنقد والتحليل يف القراءة

  :صعوبات التعلم 

وميثل احملور الثالث للدراسة وسيتم تناوهلا من حيث مفهومها وتصنيفاا وطرق تشخيصها وما يتعلق ـا    
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  :يف جمال القراءة وفيما يلي تفصيل ذلك

  :صعوبات التعلم مفهوم 

العوامل األسرية والصحية واالجتماعيـة والتربويـة   : يتأثر ضعف التحصيل الدراسي بعوامل متعددة منها  

والنفسية باإلضافة إىل اإلعاقات احلسية والعقلية، والنمائية العصبية اليت تؤدي إىل اضطراب وظيفي، ويتولـد عنـها   

  )Kerka, 1998, 30(ذ التالمي               صعوبات أكادميية لدى

وأظهرت الدراسات والبحوث وجود تالميذ داخل الفصول الدراسية ال يعانون من مشكالت نفسـية أو    

إعاقات جسدية أو عقلية أو مشكالت صحية، كما أم ال يعانون حرماناً بيئياً أو اقتصاديا، وأن قدرم العقليـة يف  

ورغم ذلك فإن حتصيلهم الدراسي يقل عما تؤهلهم إليـه قـدرام،   حدود املتوسط فأكثر بل منهم األذكياء جداً، 

كما يقل عن حتصيل زمالئهم يف الصف يف مثل سنهم، ودرجة ذكائهم، وهؤالء يعانون من صعوبات تعلم تعـوق  

  )76، 1998جابر عبداحلميد، (تقدمهم الدراسي 

 االستفادة من املنهج املقـرر  أن مصطلح صعوبات التعلم ينطبق على أي متعلم يفشل يف" بارسك"ويرى   

  )1998،223مصطفى الزيات، (على مستوى الصف الدراسي باالستناد إىل االختبارات أو األحكام التربوية 

كما أن عدم الوعي بتلك الفئة من الطالب يؤدي إىل خسارة فادحة؛ حيث توصل فيصل الـزراد إىل أن    

بتدائية تعترب حاالت عادية القدرات لكنها تعاين من ضعف يف اليت حولت خارج املدرسة من املرحلة اال% 32نسبة 

  )211، 1989فيصل الزراد، (والكتابة            أساسيات القراءة 

ويالحظ أن التالميذ ذوو صعوبات التعلم غالباً ما يبدون وكأم عاديون متاماً يف معظم املظاهر النفسـية    

آخر من جماالت التعلم فهم يظهرون ختلفاً يف تعلـم الكـالم أو إدراك    إال أم يعانون من عجز واضح يف جمال أو

العالقات أو فهم واستيعاب ما يسمعون أو يقرؤون رغم أم ميلكون ذكاء عاديا وهم ال يسـتطيعون الوصـول إىل   

  )135، 1984أنور الشرقاوي، (إليه                مستوى التمكن الذي تؤهلهم قدرام للوصول 

  )38، 1990سيد عثمان، : (دد أحد الباحثني أربعة أعراض رئيسة لصعوبات التعلم هي وقد ح  

  .ضعف مستوى التمكن من املهارات واملعلومات يف ضوء نتائج االختبارات والتدريبات -1

 .البطء يف اكتساب املهارة يف مرحلة معينة باملقارنة بأقرانه يف تلك املرحلة -2
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 .سر والسالسة فيه والتعرض للذبذبات الشديدة يف األداءاالضطراب يف سري التعلم وعدم الي -3

سـتوى  ملالوصول بفشل الاإلحساس بالعجز كأحد مصاحبات الصعوبة يف التعلم، والذي ينشأ عند بداية  -4

 . قراناألمتكن 

  )162، 1987أنور الشرقاوي، : (ومما سبق يتضح أن هناك حمددات لصعوبات التعلم هي  

  .ختلف عقلي أو إعاقة حسية أو اضطرابات نفسية أو مشكالت بيئية أن الصعوبة ليست ناجتة عن -1

أن يكون لدى املتعلم شكل من أشكال التباعد أو االحنراف بني ما هو متوقع منه وأدائه الفعلي يف إطـار   -2

 .النمو الذايت للقدرات لديه

وكتابة وما يرتبط بذلك  أن تكون للصعوبة طبيعة سلوكية ، كالتفكري أو التذكر أو اإلدراك يف اللغة نطقاً -3

 .من مهام

 . أن يكون مركز الثقل يف التمييز والتعرف على ذوي صعوبات التعلم هو الوجهة النفسية والتعليمية -4

وبالتايل فالذين يعانون من صعوبات تعلم ميتلكون قدرات متكنهم من التحصيل الدراسي مبستوى يفوق 

مصطلح عام يشري إىل "ستشارية لصعوبات التعلم تلك الصعوبات بأا عرفت اللجنة اال بالتايلو. األداء الفعلي هلم

جمموعة غري متجانسة من االضطرابات اليت تظهر يف شكل صعوبات واضحة يف اكتساب واستخدام االستماع 

والتحدث والقراءة والكتابة، وهي ذاتية داخل الفرد، و تكون نتيجة الضطراب وظيفي يف النظام العصيب املركزي 

  )Hamimill,1990,79(قد حتدث يف أي مرحلة من حياة الفرد و

  

مفهوم يشري إىل جمموعـة  "ويف ضوء ما سبق ميكن أن تعرف صعوبات التعلم يف القراءة الصامتة على أا 

غري متجانسة من األفراد داخل الفصل الدراسي العادي ذوي ذكاء متوسط أو فوق املتوسط يظهرون اضـطرابا يف  

فسية األساسية واليت يظهر أثرها من خالل التباعد الواضح بني التحصيل املتوقع والتحصـيل الفعلـي   العمليات الن

لديهم يف مهارات القراءة الصامتة واليت ترجع إىل وجود خلل أو تأخر يف منو اجلهاز العصيب وال ترجع إىل وجـود  

  .إعاقة حسية أو بدنية أو اضطرابات نفسية

  :تصنيف صعوبات التعلم
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  )27، 1994سعيد دبيس، ( :صنف كريك وكالفت صعوبات التعلم إىل نوعني رئيسيني مها  

  :صعوبات تعلم منائية  -أ

وهي اليت ترجع إىل اضطرابات وظيفية يف اجلهاز العصيب املركزي وتشتمل هذه الصعوبات على صعوبات   

  . ة تتعلق بالتفكري والكالم والفهمفرعية أولية تتعلق بعمليات اإلنتباه والذاكرة واإلدراك وصعوبات ثانوي

  .ويف ضوء تلك الصعوبات جند أن تدين مهارات الفهم يف القراءة الصامتة تعترب صعوبات تعلم منائية ثانوية  

  :صعوبات تعلم أكادميية  -ب

بـة  وهي وثيقة االرتباط بالصعوبات النمائية وناجتة عنها وترتبط باملواد الدراسية كصعوبات القراءة والكتا  

  . والتحدث، وبالتايل فصعوبات التعلم النمائية البد أن تؤدي إىل صعوبات تعلم أكادميية

   :أسباب صعوبات التعلم 

. حممـد عبـداملطلب  : (أشارب البحوث والدراسات إىل أن أسباب صعوبات الـتعلم ترجـع إىل اآليت     

  )93، 2000عزة عبده، (        ،)16، 2003

  :عوامل وراثية  -أ

ل يف اجلينات الوراثية لإلنسان فإما أن يكون اجلني متنحياً ويكون الفرد حامالً لالستعداد أو سـائداً  وتتمث  

  . كسلوك ظاهر يبدو يف أوجه القصور املختلفة

  إصابات الدماغ -ب

ويكون قبل أو أثناء أو بعد الوالدة ويظهر اضطرابات يف املخ، ويظهر أثرها يف السـلوك ويف العمليـات     

  .املستخدمة يف التعلم العقلية

  :عوامل كيميائية  -ج

تظهر تلك الصعوبات لدى الفرد يف مرحلة عمرية معينة، وتكون نتيجة لألدوية والتعرض لإلشعاع لفترة و  

  .طويلة

  :احلرمان البيئي احلاسي  -د

وهو الذي يؤدي إىل احلرمان من االستثارة احلسية املالئمة، وقصور يف اإلدراك احلسي، وبالتايل قصور يف   
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  . الوظائف العقلية

  سوء التغذية  -هـ

  . املخالعصبية يف والذي يؤدي إىل قصور بنائي يف القشرة املخية ومنو اخلاليا   

  :طرق تشخيص صعوبات التعلم 

دراسات يف جمال صعوبات التعلم إىل وجود حمكات يتم على ضوئها تشخيص توصلت نتائج البحوث وال  

  )49، 2003السيد عبداحلميد، : (التلميذ بأن لديه صعوبات تعلم وتلك احملكات هي

   Exclusion Criterionحمك االستبعاد  -1

االضطرابات النفسـية  ويقوم على استبعاد احلاالت اليت ترجع إىل اإلعاقات العقلية أو احلسية أو حاالت   

  .الشديدة أو احلرمان البيئي احلاسي الثقايف

ولكن يؤخذ على هذا احملك أنه يفسر احلاالت تبعاً للثقافة العامة للمجتمع، وال يراعي الفروق الثقافية بني   

  .البيئات مث االستناد إىل العوامل اخلارجية كمفسرة للعوامل الداخلية للداللة على الصعوبة

  : Discrepancy Criterionالتباعد حمك  -2

عن مستوى ) الذكاء(وفيه يعترب التلميذ من ذوي صعوبات التعلم إذا أظهر تباعداً يف مستوى النمو العقلي   

  .التحصيل حىت يظهر التحصيل أنه أدىن من الذكاء عندما تكون عادية أو فوق عادية

  : Matvration Criterionحمك النضج  -3

النتظام يف منو الوظائف والعمليات العقلية املسئولة عن األداء مثل اللغة واالنتباه والذاكرة ويقصد به عدم ا  

    .وإدراك العالقات حىت يبدو كعادي يف بعضها ومتأخر يف البعض اآلخر

  :  Neurological Criterionحمك املؤشرات النريولوجية  -4

  . لوظيفي للنصفني الكرويني يف املخوفيه يتم حتديد صعوبات التعلم على أساس االضطراب ا  

  :الدراسات السابقة والبحوث وثيقة الصلة بالبحث  -ب

ويتناول ذلك اجلزء عرض للدراسات والبحوث ذات العالقة مبوضوع البحث ومت تقسـيمها إىل احملـاور     

  :التالية
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  .الدراسات اليت تناولت صعوبات التعلم يف القراءة الصامتة :احملور األول  - 

  .الدراسات اليت تناولت االكتشاف املوجه وتنمية مهارات القراءة  :احملور الثاين  -

  :وفيما يلي عرض هلذه البحوث والدراسات   

  :الدراسات املرتبطة بصعوبات التعلم يف القراءة الصامتة : احملور األول 

مي حممـود عبـداهللا   ومن تلك الدراسات اليت اهتمت بصعوبات التعلم يف القراءة الصامتة دراسـة سـا    

وهدفت إىل حتديد العيوب الشائعة يف القراءة الصامتة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي مبدينة القاهرة، ) 1975(

وتوصل إىل تدين مستوى التالميذ يف مهارات القراءة الصامتة، وكانت أكثر املهارات شيوعاً هي فهـم املفـردات   

ار الرئيسة مث فهم األفكار الفرعية، وظهرت هذه املشكلة بوضوح لدى البنني منها تاليها االستنتاج تاليها فهم األفك

لدى البنات، وأرجع ذلك الضعف إىل  املستوى االجتماعي واالقتصادي، واقترح وضع مـدخل فهـم املفـردات    

  )178، 1975سامي حممود عبداهللا، (للتغلب على آلية احلفظ لتنمية مهارات القراءة الصامتة 

إىل ارتفاع نسبة الذكاء لدى املتفوقني يف القراءة باملقارنـة  ) 1976(توصلت دراسة حممد العالف كما   

باملتأخرين، وأن التالميذ املتفوقني يف القراءة الصامتة لديهم تكيف عام وشخصي مرتفع باملقارنة باملتأخرين، وتوصل 

حممـد  (هارات القراءة الصامتة لـدى التالميـذ   أيضاً أنه كلما كانت إمكانات املدرسة مناسبة ساعدت على منو م

  )146، 1976العالف، 

وجود ارتباط بني صعوبات القراءة واملهارات اإلدراكيـة  ) 1992(وأظهرت دراسة أمينة عبداهللا كمال   

من الذين يعانون صعوبات يف القراءة يف الصف الثاين والثالث % 98كاإلدراك السمعي والبصري باإلضافة إىل أن 

تدائي ترتبط لديهم تلك الصعوبات باملهارات اإلدراكية، وحددت صعوبات القـراءة يف اإلضـافة واحلـذف    االب

، 1992أمينـة عبـداهللا،   (واإلبدال واإلدخال وصعوبة الفهم واالستنتاج مما يؤثر على التحصيل العام يف القـراءة  

107(  

هرت نتائج دراستها وجود عالقة ؛ حيث أظ)1994(وتوصلت إىل نفس النتائج دراسة فاطمة الكوهجي   

                        إجيابية بني صعوبات القراءة والقدرة على االنتباه والتذكر لدى تالميذ الصفوف األوىل يف املرحلة االبتدائية مبدارس

  )180، 1994فاطمة الكوهجي، (البحرين 
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الضعف يف مهارات القراءة   الصـامتة  إىل ارتباط ) 1995(كما توصلت دراسة سنية حممد عبدالباسط   

بالضعف يف القراءة اجلهرية؛ حيث أن القراءة الصامتة ال ميكن أن تتم بصورة صـحيحة إال إذا صـحت القـراءة    

  )1995سنية حممد عبدالباسط، (اجلهرية، وعربت عن الفهم للمعاين من خالل التنغيم الذي يعرب عنها 

استهدفت التعرف على فعالية استخدام طريقة التدريس املباشر يف دراسة ) 1997(وأجرت شافية عبداهللا   

تنمية مهارات الفهم القرائي لدى التلميذات ذوات صعوبات القراءة يف املرحلة املتوسطة بالكويت وتوصلت إىل أن 

املدح والتشجيع التدريس املباشر يؤدي إىل تنمية مهارات الفهم القرائي إذا اقترن باألسلوب الغري مباشر القائم على 

والتكرار؛ حيث يعمل التدريس املباشر يف هذه احلالة على توليد االعتماد على النفس واالكتشاف مما ينمي لـديهم  

  )190، 1997شافية عبداهللا، (مهارات الفهم يف القراءة 

دراسة هـدفت إىل املقارنة بني ذوي صعوبات القراءة وذوي التحصيل  Frank, (1997)وأجـرى   

املنخفض وذوي التخلف العقلي يف املهارات االجتماعية واملشاركة الصفية والتعاون، وتوصل إىل عدم وجود فروق 

لقرائي أفضل بني اموعات الثالث يف املهارات االجتماعية واملشاركة الصفية والتعاون، وأن ذوي صعوبات الفهم ا

  )Frank, 1997, 570(يف القراءة واحلساب 

فعالية استخدام الكمبيوتر يف التغلب على صعوبات الفهم القرائي  Kerka (1998)وأوضحت دراسة   

لدى تالميذ املرحلة املتوسطة؛ حيث مت توظيف الكمبيوتر يف عالج صعوبات القراءة، وتنمية الفهم القرائي والتعرف 

  )Kerka, 1998, 70(األفكار الرئيسية والفرعية على املفردات و

بدراسة هدفت إىل وضع برامج متعددة لتنمية القراءة الوظيفية واإلبداعيـة   Sprague, (1999)وقام   

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف القراءة، واقترح تصميم صفحة لإلنترنت خلدمة ذوي صـعوبات الـتعلم يف   

  (Sprague, 1999,780)القرائي والتعرف على املفردات واالستنتاج القراءة وطرق تنمية الفهم 

دراسة هدفت إىل الوقوف على مدى إتقان تالميذ املرحلـة اإلعداديـة   ) 1999(وأجرى عبداهللا سامل   

ملهارات القراءة الصامتة، ومدى ارتباط ذلك اإلتقان باجلنس والتحصيل يف اللغة، وكذلك التعرف على األسـباب  

ي إىل ضعف التالميذ يف القراءة الصامتة وكيفية عالج ذلك الضعف من وجهة نظر املـوجهني واملعلمـني،   اليت تؤد

  -:وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها 
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  )24، 1999عبداهللا سامل، : (قائمة مبهارات القراءة الصامتة الالزمة لتالميذ املرحلة اإلعدادية أمهها -

  .ة والرأيالتميز بني احلقيق -1

  .التميز بني األفكار األساسية والفرعية -2

  .ربط السبب بالنتيجة -3

  .وضع عنوان مناسب للنص -4

  إدراك معاين املفردات -5

ضعف تالميذ املرحلة اإلعدادية يف مهارات القراءة الصامتة؛ حيث وصل مستوى إتقام ملهارات القراءة الصامتة  -

  %.75للمتمكن هو  مع العلم أن أقل مستوى% 70إىل 

  عدم ارتباط اجلنس والتحصيل اللغوي بإتقان مهارات القراءة الصامتة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية  -

فعالية برنامج عالجي قائم على التدريس املباشر يف ) 2001(وأوضحت نتائج دراسة صديقة أمحد مطر   

التعلم، وأرجعت تلك الفعالية للربنامج إىل كثـرة   تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات

األنشطة املتنوعة املوجودة يف الربنامج، حيث جعلت توجهات املعلم إجيابية حنو التالميذ، مما ساعد على منو الفهـم  

  )2001،93صديقة أمحد مطر، (القرائي لديهم 

نخفضاً على اختبـارات  إىل أن الطالب الذين يكون أداؤهم م Williams(2000)وتوصلت دراسة   

الفهم قد ال تكون لديهم مشكالت تعليمية، ولكن قد يكون ذلك اإلخنفاض من نتائج ضعف نظام التعلـيم، ممـا   

جعلها تؤكد على كفاءة املعلم واملواد التعليمية وطرق التدريس يف تعليم القراءة فالتلميذ الذي يظهر عجزاً يف فهـم  

السبب بالنتيجة، واالستنتاج واالستدالل قد يكون عجزه راجعاً إىل عدم تلقيه  الفكرة الرئيسة والتفصيالت وعالقة

  )Williams, 2000,325(فقط          أسلوبا تعليمياً يهتم ذه املهارات وحيتاج إىل برنامج للتنمية 

  :االكتشاف املوجه وتنمية مهارات القراءة : احملور الثاين

جه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة إال أن الدراسات الـيت تناولـت   على الرغم من أمهية االكتشاف املو  

االكتشاف املوجه يف تعليم اللغة العربية ما زالت قليلة جداً وامليدان التربوي حيتاج إىل املزيد من الدراسات يف هـذا  

  .اال
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العربية ويف جمـال   يف اللغة) 1984(وبالبحث عن تلك الدراسات وجد الباحث دراسة عبدايد نشوايت   

 ؛ و Chow (2002)؛ Karen and Erin(2003)؛ Williams (2006)اللغة األجنبية وجد دراسة 

Ozburn (1995)؛ وفيما يلي عرض لتلك الدراسات:  

أجرى عبدايد نشوايت دراسة هدفت إىل معرفة أثر االكتشاف املوجه يف اكتساب بعض املفاهيم اللغوية   

  .لدى طالب املرحلة اإلعدادية باألردن والرياضية وانتقاهلا

وأخرى ضابطة فاألوىل تدرس املفاهيم الرياضية ) جمموعتني جتريبيتني(وطبق البحث على ثالث جمموعات   

باالكتشاف والثانية تدرس املفاهيم اللغوية باالكتشاف أما الضابطة تدرس بالطريقة املتبعـة باملـدارس اإلعداديـة    

  .باألردن

الدراسة منو املفاهيم اللغوية والرياضية لدى أفراد اموعة التجريبية بدرجة تفوق اموعة  وأظهرت نتائج  

، 1984عبدايـد نشـوايت،   (الضابطة، مما يدل على فعالية االكتشاف املوجه يف تنمية املفاهيم اللغوية والرياضية 

200(  

يف املدرسة العليا أن جناح برنامج القراءة الصـامتة يف   Ozburn (1995)وأوضحت دراسة أوزبرن   

تنمية املهارات اخلاصة باملفردات والفهم واستنتاج األفكار الرئيسة من النص من خالل تطبيق الربنامج ملـدة عـام   

إىل دراسي كامل، وأرجعت الدراسة جناح الربنامج إىل تعدد وتنوع األنشطة اليت حيتوي عليها الربنامج باإلضـافة  

  )Ozburn, 1995,26(استخدام االكتشاف املوجه الذي جعل التالميذ أكثر اعتماداً على أنفسهم يف التعلم 

إىل الوقوف على مدى متكن التالميذ من استخدام القراءة الصامتة  Chow(2002)كما هدفت دراسة   

القراءة بشكل جيد يعمـل علـى    داخل الفصول، وتوصلت إىل أن جناح املعلم يف التوجيه واإلرشاد وإدارة دروس

جناح التالميذ ومتكنهم من مهارات القراءة الصامتة؛ نظراً حلاجة التالميذ إىل التوجيه واإلرشاد حىت تنمـو لـديهم   

  )Chow, 2002, 135(املهارات اخلاصة بالقراءة الصامتة واليت حتتاج إىل تدريب لفترة طويلة 

؛ حيـث هـدفت إىل توظيـف     Karen & Erin (2003)واتفقت نتائج دراسة كـارين وأرن    

التكنولوجيا يف املدرسة االبتدائية من أجل تنمية مهارات القراءة الصامتة، ومتكنت من خالل الدراسة من جتريـب  

استخدام الكمبيوتر يف تنمية مهارات القراءة من خالل عرض النص على الكمبيوتر وترك التالميذ يتعـاملون مـع   
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زمنية حمددة مع التوجيه واإلرشاد من املعلم ، وتوصلت يف النهاية إىل أن الكمبيوتر يعمل على  النص القرائي يف فترة

 ,Karen(تنمية مهارات القراءة الصامتة بشرط اقتران استخدامه بتوجيه وإرشاد                            املعلم 

and Erin, 2003(  

أنه ميكن تنمية أداء التالميـذ يف القـراءة الصـامتة     Williams (2006)وأوضحت نتائج دراسة   

باستخدام االكتشاف املوجه من خالل عرض النص على التالميذ وتوجيههم إىل كيفية الوصول إىل املعـىن العـام   

للنص وكذلك معاين املفردات وكذلك الوصول إىل األفكار الثانوية يف النص موضوع القراءة وبالتايل اعتماد القراءة 

  (Williams, 2006, 78)امتة على التوجيه من قبل املعلم يعمل على تنمية مهاراا لدى التالميذ الص

  

  

  :تعليق عام على الدراسات السابقة -

  :يتضح من استعراض الدراسات السابقة ما يلي  

ولنـدا  أن صعوبات التعلم قد حظيت باهتمام العديد من الدراسات وخاصة يف القراءة الصامتة مثل دراسة  -

؛ وفرانـك  1998؛ وكاركـا  1999؛ وعبداهللا سـامل  1999؛ وسباجا 2001؛ وصديقة مطر 2002

؛ وأمينـة كمـال   1994؛ وفاطمة الكوهجي 1995؛ وسنية عبدالباسط 1997؛ وشافية عبداهللا 1997

 . 1975؛ سامي عبداهللا 1976؛ والعالف 1992

ى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، مما يدل أن امليـدان  عدم وجود االهتمام الكايف بتنمية القراءة الصامتة لد -

 .حباجة إىل العديد من الدراسات يف هذا اال

 .وجود ضعف لدى التالميذ العاديني وذوي صعوبات التعليم يف مهارات القراءة الصامتة -

ة العربية بصفة عامـة  أظهرت دراسات احملور الثاين قلة االهتمام بإستراتيجية االكتشاف املوجه يف تعليم اللغ -

وهي قدمية، أمـا  ) 1984(والقراءة الصامتة بصفة خاصة حيث مل جيد الباحث سوى دراسة عبدايد نشوايت 

جمال الدراسات األجنبية فقد حظي االكتشاف املوجه والقراءة الصامتة باهتمام بالغ وهذا ما أكدتـه دراسـة   

Williams, 2006  ؛Karen & Erin 2003؛   Chow 2002 ؛Ozburn 1995. 
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  :ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف النواحي التالية  -

لبحث وهـم التالميـذ ذوي   ااستخدامها لالكتشاف املوجه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة وكذلك يف عينة   -أ

  .صعوبات التعلم

راءة الصامتة؛ حيث مت التوصل إىل تلك الفئة تشخيصها لصعوبات التعلم من خالل االختبار القبلي ملهارات الق  - ب

من التالميذ من خالل الدرجات اليت حصلوا عليها يف االختبار وفقاً لنتائج الدراسات والبحـوث السـابقة يف   

 .جمال صعوبات التعلم

  -:تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف النواحي التالية -

  . مهارات القراءة الصامتةوجود تدن يف مستوى التالميذ يف -أ

  .عدم جدوى الطرق السائدة يف تعليم القراءة يف مدارسنا يف تنمية مهارات القراءة الصامتة -ب

  :أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يلي  -

  .تأكيد اإلحساس باملشكلة -أ

  .تكوين اإلطار النظري ملتغريات البحث -ب

  .ديد منهجيته واألساليب اإلحصائية املناسبةبناء أدوات البحث وحت -ج

  :فروض الدراسة 

  -:يف ضوء نتائج الدراسات والبحوث السابقة يضع البحث احلايل الفروض التالية  

بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

  .القراءة الصامتةيف التطبيق القبلي الختبار مهارات 

بني متوسطات درجات تالميذ املرحلة االبتدائية يف  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 .االختبار القبلي والبعدي ملهارات القراءة الصامتة لصاحل التطبيق البعدي

يع مهارات القـراءة  توجد عالقة ارتباطية بني منو كل مهارة من مهارات القراءة الصامتة والنمو العام جلم -3

 . الصامتة لدى تالميذ اموعة التجريبية

  :منهج الدراسة 
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تنتمي الدراسة احلالية إىل فئة الدراسات التجريبية ذات اموعة الواحدة؛ حيث يهدف إىل معرفة فعاليـة    

  .م باملرحلة االبتدائيةاستخدام االكتشاف املوجه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعل

  :متغريات الدراسة 

  .وهو استخدام االكتشاف املوجه: املتغري املستقل  -1

    .ويتمثل يف هذه الدراسة مبهارات القراءة الصامتة: املتغري التابـع  -2

  مواد املعاجلة التجريبية

ومتثلت يف إعداد ثالث دروس وفقاً الستراتيجية االكتشاف املوجه من كتاب القـراءة املقـرر للصـف       

: ، وتلك املوضوعات هـي  )هـ1427 – 1426(السادس االبتدائي باململكة العربية السعودية يف العام الدراسي 

  .أسد اجلزيرة، محام الربيد، أنا كشاف

  )تطبيقها –إعدادها (أدوات الدراسة 

  :إعداد قائمة مبهارات القراءة الصامتة الالزمة لتالميذ املرحلة االبتدائية ومتت وفق اخلطوات التالية: أوال 

  .استقراء الدراسات والبحوث السابقة والكتابات الوثيقة الصلة بالقراءة الصامتة -

 :دائية وتكونت من بناء قائمة مبدئية ملهارات القراءة الصامتة الالزمة لتالميذ املرحلة االبت  -

  

  .وتشمل موضوع الدراسة ومتطلباا واهلدف منها وكذلك طريقة اإلجابة عن بنود القائمة: مقدمة  1

 :قائمة مبهارات القراءة الصامتة الالزمة لتالميذ املرحلة االبتدائية باإلضافة إىل أربع استجابات هي 2

  فأكثر% 75بنسبة  وتعين أن هذه املهارة حيتاج إليها التالميذ: الزمة جدا   -أ 

 %.75إىل أقل من % 50وتعين أن هذه املهارة الزمة للتالميذ بنسبة : الزمة   -ب 

 %.50وتعين أن هذه املهارة غري الزمة للتالميذ بنسبة أقل من : غري الزمة   -ج 

 .وتعين احتياج املهارة إىل تعديل يف الصياغة : التعديل   -د 

 .وتعين حاجة التالميذ إىل تلك املهارات: مهارات ترون إضافتها    -ه 
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  .)1(ومت عن طريق عرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي التخصص: ضبط القائمة  -3

ويف ضوء آراء احملكمني مت تعديل ما أشاروا إليه من تعديالت مثل تعديل بعض املهارات وتعديل صـياغة    

للتالميذ إىل الالزمة؛ نظراً ألن املناسبة تعين التناسب الذي ميكن االستغناء عنه، أما اللـزوم  املقدمة من كلمة املناسبة 

فيعين الضرورة امللحة لتلك املهارة ، ومت مجع هذه اآلراء وصياغة القائمة النهائية ملهارات القراءة الصـامتة الالزمـة   

  .)2(لتالميذ املرحلة االبتدائية

  :يلي ملهارات القراءة الصامتة لتالميذ املرحلة االبتدائية ومت على النحو التايلإعداد اختبار حتص: ثانيا 

  .حتديد املهارات اليت يقيسها االختبار -1

وضع جدول مواصفات لتوزيع املهارات عن األسئلة اليت تقيس كل مهارة، وفيما يلـي توزيـع أسـئلة     -2

 -:االختبار على املهارات

  )2(جدول 

  رات القراءة الصامتةجدول مواصفات اختبار مها

  العدد  أرقام األسئلة اليت تقيسها  املهارة  م
النسبة 

  املئوية

  16.7  3  )أ(5، )أ(4، )أ(1  استخراج الفكرة العامة   -1

  16.7  3  6، )أ(2، )1-ج(1  اختيار املعىن املناسب   -2

  11.1  2  )أ(8، )ج(4  فهم الكلمات من السياق  -3

  11.1  2  )ج(2، )4-ب(1  استنتاج غرض الكاتب   -4

  5.6  1  )ج(1  ربط السبب بالنتيجة  -5

  11.12  2  )3-ج(4،)ب(8  حتديد معاين املفردات  -6

  22.2  4  7،3، )ب(4، )ب(2  حتديد األفكار الفرعية   -7

  5.5  1  )د(2  حتديد خصائص أسلوب الكاتب  -8

  %100  18  اموع

  

  

                                                
)1(ملحق  )1(  
)2(ملحق  )2(  
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دور األم، والثالثة عن أدب الصبية وروعي  تكون االختبار من ثالث قطع األوىل عن الطموح، والثانية عن -3

  .يف اختيارها مدى سهولة لغتها وحمتواها لتالميذ الصف السادس االبتدائي

تلي النص األول ثالث أسئلة أما الثاين فتليه سؤال، بينما الثالث فتليه أربعة أسئلة، وكانت األسئلة متنوعة  -4

 .بني التكملة واالختيار من متعدد

فيه حتديد اسم التلميذ واملدرسة والفصل حىت ميكن التعرف على مستوى كل تلميذ على  وضع مكان يتم -5

 .حدة

 .)3(للتأكد من صدق االختبار فتم عرضه على جمموعة من احملكمني -6

مت تعديل صياغة بعض األسئلة يف ضوء آراء احملكمني مثل تعديل صياغة أسئلة االختيار من متعدد من ضع  -7

 .)4(ار اليت تنتمي إىل النص إىل ضع دائرة حول الفكرة اليت ال تنتمي إىل النصأمام األفك) ü(عالمة 

تلميذا مبدرسة عثمان بن مظعون مبدينـة مخـيس   ) 23(مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية عددها  -8

 :مشيط من أجل اآليت 

  .حساب الزمن املناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار  -أ 

 .واألسئلةالتأكد من وضوح التعليمات   -ب 

 )236، 1979فؤاد البهي السيد، : (مت حساب الزمن املناسب لالختبار باستخدام املعادلة التالية  -ج 

 ، والزوجية)7، 5، 3، 1( حساب ثبات االختبار ومت عن طريق التجزئة النصفية ألسئلة االختبار الفردية  -د     

، وبذلك يكـون معامـل    0.54،  ووصل إىل )1ر(، ومت احلصول على معامل االرتباط النصفي )8، 6، 4، 2(

  .وهو معامل مناسب لالختبار 0.7= الثبات 

تلميذاً مت اختيارهم عشوائياً من مدرسة مالك ) 43(تطبيق االختبار على عينة البحث قبلياً واليت اشتملت على   -9

  .بن دينار مبدينة مخيس مشيط باململكة العربية السعودية

أسئلة االختبار وتصحيحه ورصد النتائج وحساب املتوسط احلسايب فكان توزيع الطـالب   مت توزيع درجات -10

  -:وفقاً للمتوسط احلسايب كما يلي

                                                
)1(ملحق   )3(  
)3(ملحق   )4(  
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  )3(جدول 

 توزيع التالميذ وفقاً للمتوسط احلسايب على اختبار القراءة الصامتة 

  أقل من املتوسط
النسبة 

  املئوية
  املتوسط

النسبة 

  املئوية
  أعلى من املتوسط

بة النس

  املئوية

13  30.2  19  44.2  11  25.6  

   -:ما يلي ) 3(يتضح من اجلدول   

  . تدين مستوى تالميذ املرحلة االبتدائية يف مهارات القراءة الصامتة -

تلميذاً، وميثلون أصـحاب  ) 32(مت حتديد التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم من تلك العينة وعددهم  -

على اختبار مهارات القراءة الصامتة وفقاً لنتائج البحوث والدراسات السابقة الـيت  املتوسط وأقل من املتوسط 

 .شخصت ذوي صعوبات التعلم

  :بناء دليل للمعلم لتدريس القراءة الصامتة باستخدام االكتشاف املوجه ومت وفقا للخطوات التالية: ثالثا 

  حتديد أهداف الدليل -1

 :يلي حتديد مكونات الدليل واشتمل على ما  -2

واشتملت على التعريف باالكتشاف املوجه وطبيعة التالميذ ذوي صعوبات الـتعلم وأمهيـة   : مقدمة  -أ

  .االكتشاف املوجه وخطوات تدريسه، وخطوات تدريس القراءة باستخدام االكتشاف املوجه

  لسـادس  واشتمل على ثالثة دروس من كتاب القراءة املقرر على تالميـذ الصـف ا  : حمتوى الدليل -ب     

  أسـد اجلزيـرة،   (هـ ، وكانت هذه الـدروس  1427-1426االبتدائي بالفصل الدراسي الثاين بالعام         

  ).محام الربيد، أنا كشاف        

  :اشتمل كل درس من تلك الدروس على اخلطوات التدريسية التالية  -ج  

  ).املهارية –الوجدانية  –املعرفية (األهداف  -  

  .للدرسالتمهيد  -  

  .خطوات التدريس -  
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  .)1(التقومي -  

للتأكد من سالمته العلمية، ومت توجيه احملكمني إىل بيان احملـاور   )2(عرض الدليل على جمموعة من احملكمني -3   

  -:التالية

  .مدى مناسبة أهداف الدليل للتحقيق -أ

  .مدى مناسبة احملتوى وخطوات التدريس لتحقيق األهداف -ب

  . ة اخلطوات التدريسية للتطبيق ووضوح اإلجراءات التدريسية للمعلممدى قابلي -ج

  .مدى مناسبة الزمن املناسب لتدريس الدليل -د

  بعد االنتهاء من التحكيم على الدليل مت تدريب أحد معلمي اللغة العربية مبدرسة مالك بـن دينـار مبدينـة     -4   

  .)3(مخيس مشيط على التدريس وفقاً للدليل        

التجربة علمياً  خطواتيتأكد من سالمة لقام املعلم بالتدريس وفقا للدليل مع املتابعة املستمرة من الباحث    -5   

.  

  مت تطبيق اختبار مهارات القراءة الصامتة بعدياً على التالميذ الذين يعانون مـن صـعوبات الـتعلم وفقـاً      -6   

  .تلميذاً) 32(لنتائج االختبار القبلي وكان عددهم         

، ملعاجلـة   SPSSمن خالل برنامج احلزمة اإلحصـائية   Testاستخدم الباحث األسلوب اإلحصائي ت  -7   

  . البيانات وبيان العالقة بني متوسط الدرجات قبلياً وبعدياً على اختبار مهارات القراءة الصامتة

  

  

  

  

  

                                                
)5(ملحق  )1(  
)1(ملحق  )2(  

.االستراتیجیةعبدهللا سالم الوھابي مدرس اللغة العربیة بمدرسة مالك بن دینار بتطبیق / األستاذ )3(  
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   :دراسة وتفسريهاعرض نتائج ال

  :عرض نتائج الدراسة : أوال  

  :اشتملت نتائج الدراسة على ما يلي   

  -:حتديد مهارات القراءة الصامتة الالزمة لتالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم، وهي  -أ  

  .فهم الكلمات من السياق -5  .استخراج الفكرة العامة للنص -1  

  .ربط السبب بالنتيجة -6    .استنتاج غرض الكاتب -2

  . حتديد معاين املفردات -7    . حتديد األفكار الفرعية -3

  .حتديد خصائص أسلوب الكاتب -8    .اختيار املعىن املناسب -4

  :نتائج االختبار القبلي ملهارات القراءة الصامتة  -أ: ثانيا 

ميذ ذوي صـعوبات الـتعلم بالصـف    وميكن توضيح نتائج االختبار القبلي ملهارات القراءة الصامتة للتال    

      :السادس االبتدائي من خالل اجلدول التايل 

  ) 4(جدول                

  املتوسط واالحنراف املعياري يف االختبار القبلي 

  )32= ن ( ملهارات القراءة الصامتة 

  االحنراف املعياري  املتوسط  املهارة  م

  0.48  0.34  استخراج الفكرة العامة  1

  0.498  0.41  املعىن املناسباختيار   2

  0.483  0.344  فهم الكلمات من السياق  3

  0.471  0.313  استنتاج غرض الكاتب  4

  0.420  0.219  ربط السبب بالنتيجة  5

  0.508  0.5  حتديد معاين املفردات  6

  0.499  0.41  حتديد األفكار الفرعية  7

  0.483  0.344  حتديد خصائص أسلوب الكاتب   8

  0.751  2.786  اموع

  :اجلدول السابق ما يلي  يتضح من  
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عدم وجود فروق بني تالميذ اموعة التجريبية يف مهارات القراءة الصامتة، والدليل على ذلك هو تقارب قيمة  -

املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وهذا يدل على جتانس اموعة وتقارا يف املستوى قبل بداية التجربـة،  

  :التجانس إىل ما يلي          وميكن إرجاع ذلك 

  .ملكان والعمر الزمين بالنسبة لعينة الدراسةوحدة ا  -أ 

 .تقارب املستوى التحصيلي للتالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم  -ب 

اتفاق تلك النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة اليت شخصت التالميذ الذين يعانون من صعوبات الـتعلم     -ج 

جة إىل قبول الفرض األول للدراسة وهو من حيث املستوى التحصيلي، باإلضافة إىل ذلك فتدل تلك النتي

بني متوسطي درجات تالميـذ اموعـة    0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : "

 ". التجريبية يف اختبار مهارات القراءة الصامتة القبلي

  :نتائج اختبار مهارات القراءة الصامتة البعدي  -ب
  :القراءة الصامتة البعدي على عينة البحث من خالل اجلدول التايل وميكن عرض نتائج اختبار مهارات     

  ملهارات  (Test)املتوسط واالحنراف املعياري و ت  )5(جدول 
  )32= ن ( القراءة الصامتة يف التطبيقني القبلي والبعدي 

  قيمة ت  )1 –ن ( درجات احلرية    االحنراف املعياري  املتوسط  التطبيق  املهارة

  الفكرة العامةاستخراج  -1
  0.483  0.344  قبلي

31  11.81*  

  0.677  1.84  بعدي

  اختيار املعىن املناسب -2
  0.498  0.406  قبلي

31  10.35*  
  0.659  1.78  بعدي

  فهم الكلمات من السياق -3
  0.483  0.344  قبلي

31  10.06*  
  0.689  2.09  بعدي

  استنتاج غرض الكاتب -4
  0.471  0.313  قبلي

31  8.65*  
  0.928  1.906  بعدي

  ربط السبب بالنتيجة -5
  0.420  0.219  قبلي

31  12.11*  
  0.762  2.00  بعدي

  حتديد معاين املفردات -6
  0.508  0.5  قبلي

31  6.43*  
  0.669  1.56  بعدي

  حتديد األفكار الفرعية -7
  0.499  0.406  قبلي

31  8.01*  
  0.619  1.56  بعدي

  الكاتبحتديد خصائص أسلوب  -8
  0.483  0.344  قبلي

31  9.05*  
  0.701  1.66  بعدي

  اموع
  0.751  2.88  قبلي

31  33.24*  
  1.74  14.406  بعدي
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  ). 0.05( دالة إحصائيا عند مستوى (*)     

  :ما يلي ) 5(اجلدول يتضح من   

االختبـار القبلـي   وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات تالميذ اموعة التجريبيـة يف   -

والبعدي يف صاحل التطبيق البعدي يف مجيع املهارات وترجع تلك الفروق إىل فعالية استراتيجية االكتشاف 

  .املوجه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى تالميذ اموعة التجريبية

ة أدت إىل منو مهارات القراءة حتسن أداء التالميذ يف كل مهارة على حدة مما يدل على أن االستراتيجية املقترح -

 :الصامتة لدى التالميذ يف مجيع املهارات ومل تقتصر على مهارة دون أخرى، مما جيعلنا نقبل الفرض الثاين وهو

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعـدي  "

ــا    ــراءة الصــــ ــار مهــــــارات القــــ   متة يف صــــــاحل الختبــــ

  ".التطبيق البعدي

باإلضافة إىل ذلك نالحظ أن التحسن يف املهارات بصفة عامة ارتبط بالتحسن يف كل مهارة على حـدة    

: " أي أن منو املهارات أدى إىل منو األداء يف القراءة الصامتة بصفة عامة وبالتايل ميكن أن نقبل الفرض الثالث وهـو 

امتة والنمو العام جلميع املهـارات لـدى تالميـذ    توجد عالقة ارتباطية بني منو كل مهارة من مهارات القراءة الص

 ". اموعة التجريبية

  :تفسري النتائج : ثالثا    

فيما يتعلق بنتائج السؤال األول واخلاص بتحديد مهارات القراءة الصامتة الالزمة للتالميذ ذوي صعوبات     

األولية على احملكمني واليت توصلت يف النهائية  التعلم باملرحلة االبتدائية فقد مت التوصل إليها عن طريق عرض القائمة

  :إىل وجود مثاين مهارات للقراءة الصامتة الزمة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية وهي 

  .وتظهر حاجة التالميذ إليها حني يربطوا بني عنوان املوضوع ومضمونه: استخراج الفكرة العامة  -1

  تظهر احلاجة إليها؛ نظـراً ألن التالميـذ حباجـة إىل إدراك مـدى اخـتالف      و:   اختيار املعىن املناسب -2

 .معىن الكلمة باختالف السياق الذي توجد فيه                        

 .وحيتاج إليها التالميذ حىت يربطوا بني الكلمة والسياق الذي توجد فيه: فهم الكلمات من السياق  -3
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  ميذ يف القـراءة إىل الوقـوف علـى اهلـدف مـن املوضـوع أو       وحيتاج التال: استنتاج غرض الكاتب   -4

 .الغرض الذي يسعى الكاتب إىل توصيله من خالل املوضوع                                  

 

  وحيتاج التالميذ يف القراءة لريبطوا بني مـا يقـرؤون والسـبب حـىت يتكـون      :   ربط السبب بالنتيجة  -5

 .التفكري املنطقي من خالل القراءة لديهم                        

  وحيتاج التالميذ يف القراءة إىل أن يتعرفوا علـى معـاين املفـردات والكلمـات      :   حتديد معاين املفردات  -6

 .اليت حيتوي عليها موضوع القراءة                         

  األفكـار الفرعيـة بـالفكرة     وتعين احلاجة الشديدة من جانب التالميذ إىل ربـط :  حتديد األفكار الفرعية  -7

 .العامة للموضوع، وبالتايل تنمو لديهم قدرة التحليل، والتركيب                 

  وتعين حاجة التالميذ إىل أن يتعرفوا على خصـائص األسـلوب األديب   :  حتديد خصائص أسلوب الكاتب  -8

 .وما يتميز به الكاتب من دقة وأسلوب يف عرضه موضوع القراءة                                   

أما ما يتعلق بنتائج السؤال الثاين للبحث واخلاص مبدى متكن تالميذ املرحلة االبتدائيـة ذوي صـعوبات     

مستوى تالميذ اموعـة التجريبيـة يف   والذي يتناول ) 4(التعلم من مهارات القراءة الصامتة فبالنظر إىل اجلدول 

اختبار مهارات القراءة الصامتة القبلي، فقد أوضحت تلك النتائج تدين مستوى التالميذ يف مهارات القراءة الصامتة، 

مما يدل على حاجة تلك الفئة من التالميذ إىل التدريب املتنوع على أمناط مهارات القراءة الصـامتة باإلضـافة إىل   

هتمام بالقراءة الصامتة؛ نظراً ألا ضرورة من ضروريات احلياة، وعدم التركيز فقط على املستوى األول ضرورة اال

  .من القراءة الذي يقف عند التعرف على الرموز والكلمات فقط

اتضح جتانس العينة وعدم وجود فروق بني مستوى التالميذ يف مهـارات  ) 4(ومن خالل نتائج اجلدول     

ة قبل التجربة، حيث نالحظ تضارب قيمة املتوسطات واالحنرافات املعيارية لكل مهارة من مهـارات  القراءة الصامت

  :القراءة الصامتة عند التالميذ وميكن أن يرجع ذلك إىل 

دقة اختبار مهارات القراءة الصامتة يف تشخيص تلك الفئة من التالميذ وكذلك دقة األساليب العلميـة الـيت    -

  .تبار وسالمته العلميةاتبعت يف بناء االخ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وجود التالميذ يف مستوى ثقايف واجتماعي متقارب؛ نظراً لوجودهم يف منطقة واحدة وهي حمافظـة مخـيس    -

 .مشيط بالسعودية

سيادة أسلوب تدريس واحد يف تعليم القراءة يف املدارس العربية، وهو الذي يركز على املفهوم األول للقـراءة،   -

مات دون أن يهتم باملستوى األعلى، وهو الفهم، مما جعل التالميـذ يظهـرون   ويبحث يف معىن الرموز والكل

 .مبستوى متدن يف مهارات القراءة الصامتة

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث والذي يبحث عن مدى فعالية استراتيجية االكتشاف املوجه يف تنميـة    

) 5(رحلة االبتدائية فيمكن مالحظته بالنظر إىل اجلـدول  مهارات القراءة الصامتة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بامل

  :والذي يوضح ما يلي

وجود فروق بني متوسط درجات التالميذ يف االختبار القبلي والبعدي لكل مهارة على حدة يف صاحل التطبيـق   -

) 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى " ت"البعدي، والدليل على ذلك التحسن يف النمو يف كل مهارة أن قيمة 

وميكن أن يرجع ذلك التحسن إىل فعالية استراتيجية االكتشاف املوجه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لـدى  

  .التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صـعوبات الـتعلم يف    -

لقبلي والبعدي يف مهارات القراءة الصامتة بصفة عامة يف صاحل التطبيق البعدي، حيث وصلت قيمـة  االختبار ا

وهذا يدل على فعالية االكتشاف املوجـه  ) 0.05(وهي دالة إحصائياً عند مستوى ) 33.24(اإلمجالية " ت"

 :بتدائية لألسباب التاليةيف تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم باملرحلة اال

تناسب طبيعة االستراتيجية مع طبيعة مهارات القراءة الصامتة اليت تتطلب اجلهد من قبـل التلميـذ والتوجيـه     -

 .واإلرشاد من قبل املعلم

ارتباط مهارات القراءة الصامتة بتنمية التفكري يف القراءة وكذلك الفهم بطبيعة استراتيجية االكتشاف املوجـه   -

طلب تنظيم املعلومات من قبل التلميذ حىت يكتشف بنفسه كل ما يتعلق بالنص القرائي دون االعتمـاد  اليت تت

 .على املعلم إال يف التوجيهات واإلرشادات وقت احلاجة

  :توصيات الدراسة ومقترحاا 
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  :توصيات الدراسة : أوال 

  :من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها، يوصي الباحث مبا يلي  

  .خدام االكتشاف املوجه يف تنمية مهارات القراءة الصامتة يف مجيع مراحل التعليماست -1

التركيز من خالل االكتشاف على تنمية املهارات اخلاصة بالفهم القرائي، وعدم االقتصار على اجلانـب   -2

 .الشكلي يف تعليم القراءة والذي يتوقف عند التعرف على الرموز والكلمات فقط

األدب والقواعـد النحويـة والتعـبري    كاملوجه يف تعليم فروع اللغة العربية األخرى  استخدام االكتشاف -3

 .لعريبا واإلمالء واخلط

كثرة التدريب على مهارات القراءة الصامتة من خالل الندوات والدورات اليت تعقد للمعلمني حىت يفيدوا  -4

 .تالميذهم يف تنمية مهارات القراءة الصامتة لديهم

  :حات املقتر: ثانيا 

إضافة إىل التوصيات السابقة يقترح الباحث جمموعة من البحوث جيد امليدان التربوي يف أمس احلاجة إليها   

:  

قياس مدى فعالية االكتشاف املوجه لتدريس القراءة يف تنمية مهارات القراءة الصامتة يف مراحل تعليميـة   -1

  .أعلى

نحوية يف تنمية اكتساب املفاهيم النحوية للتالميـذ  فعالية استخدام االكتشاف املوجه لتدريس القواعد ال -2

 .ذوي صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية

 .فعالية االكتشاف املوجه يف تنمية مهارات التعبري اإلبداعي لدى تالميذ مراحل التعليم العام -3

  .التعليم العام فعالية برنامج قائم على االكتشاف املوجه يف تنمية املهارات اللغوية لدى تالميذ مراحل -4
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  املراجع

  

  :املراجع العربية : أوال 

طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة يف تـدريس  ). 2003(أمحد النجدي، مىن عبداهلادي، علي راشد  -1

  دار : ، القــــــــــــــــــاهرة العلــــــــــــــــــوم

  .الفكر العريب                         

 .النهضة العربية: ، القاهرة1، طعلـم الـنـفـس التـربوي). 1988(أمحد زكي صاحل  -2

 .الدار املصرية اللبنانية: ، القاهرةالطفل ومشكالت القراءة). 1992(أمحد عبداهللا، فهيم مصطفى  -3

  العالقة بني املهارات اإلدراكية وبعض صعوبات القراءة لـدى تالميـذ   ). 1992(أمينة عبداهللا كمال  -4

  ، ماجسـتري  دائيـة بدولـة البحـرين   الصفوف األوىل مـن املرحلـة االبت                                

 .غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليج العريب                              

 .، القاهرة، دار األجنلو املصريةالعمليات املعرفية وتناول املعلومات). 1984(أنور حممد الشرقاوي  -5

الطرق اخلاصة بتـدريس اللغـة   ). 1981(جابر عبداحلميد جابر، يوسف محادي، حممود رشدي خاطر  -6

  العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأدب 

دار النهضة : ، القاهرةاألطفال                     

 . العربية

  تقومي كتاب القراءة للصف األول الثانوي بالسودان يف ضـوء ميـول   ). 1988(حسن جعفر اخلليفة  -7

ــع                                ــات اتم ــالب ومتطلب ــة  الط ــورة، كلي ــري منش ــتري غ   ، ماجس

 .جامعة األزهر-التربية                               

 مكتبة الرشد: الرياضفصول يف تدريس اللغة العربية، ). 2003(ــــــــــــــ  -8

  الميـذ الصـف الرابـع    بعض العيوب الشائعة يف القراءة الصامتة بني ت) . 1975(سامي حممود عبداهللا  -9

 .جامعة األزهر-االبتدائي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية                                 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  دراسة املظاهر السلوكية املميزة لصعوبات الـتعلم النمائيـة وعالقتـها    ). 1994(سعيد عبداهللا دبيس  -10

  اهليئـة العامـة للكتـاب،    : ، القـاهرة جملة علم النفسببعض املتغريات،                                  

 ).29(العدد                                  

  مدى إتقان تالميذ الصفوف الثالثة األخرية مـن احللقـة األوىل يف   ). 1999(سنية حممد عبدالباسط  -11

  ، ماجسـتري غـري   تةالتعليم األساسـي ملهـارات القـراءة الصـام                                         

 .جامعة القاهرة -منشورة، معهد الدراسات التربوية                                      

 .مكتبة األجنلو املصرية: ، القاهرةصعوبات التعلم). 1990(سيد أمحد عثمان  -12

ـ   . ) 1979(شافية عبداهللا  -13   دى استخدام طريقة التدريس املباشر يف تنمية مهارات الفهـم القرائـي ل

   التلميذات ذوات صعوبات القراءة يف املرحلـة املتوسـطة بدولـة الكويـت                               

 .جامعة اخلليج العريب –ماجستري غري منشورة كلية الدراسات العليا                             

  أثر برنامج عالجي باستخدام التدريس املباشر يف تنمية بعض مهـارات  . ) 2001(صديقة أمحد مطر  -14

  ، ماجسـتري غـري   الفهم القرائي لدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم                                  

 .جامعة اخلليج العريب –منشورة، كلية الدراسات العليا                                

  دراسة جتريبية إلمناء املهـارات املعرفيـة والعمليـة يف البيولوجيـا     . ) 1982(صالح صادق صديق  -15

  ، دكتـوراه غـري منشـورة، كليـة     لطالب املرحلة الثانويـة العامـة                                     

 .جامعة األزهر –التربية                                    

  ، الطبعـة الثانيـة،   تدريس العلوم يف التعلـيم العـام  ) . 2004(عامر الشهراين، سعيد حممد السعيد  -16

 .مكتبة امللك فهد: الرياض                                                          

 .مكتبة الرشد: ، القاهرةعلم نفس النمو ) .2004(عبدالرمحن سيد سليمان  -17

 .املكتبة القومية احلديثة: ، طنطاتفكريالتدريس اإلبتكاري وأمناط ال) . 1996(عبدالعاطي اجلمال  -18

  مدى إتقان تالميذ املرحلة اإلعدادية ملهارات القراءة الصامتة بسـلطنة  ) . 1999(عبداهللا علي سامل  -19

 .جامعة السلطان قابوس –، ماجستري غري منشورة، كلية  التربية عمان                               
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  االكتشاف املوجه على اكتساب بعض املفاهيم اللغويـة والرياضـية   أثر ) . 1984(عبدايد نشوايت  -20

  ، ماجسـتري غـري   وانتقاهلا لدى طـالب املرحلـة اإلعداديـة بـاألردن                                    

 .اجلامعة األردنية –منشورة، كلية التربية                                 

  مية التفاعالت السلوكية واملهـام األكادمييـة للتالميـذ ذوي    برنامج لتن. ) 2000(عزة حممد عبده  -21

 .جامعة املنوفية –، دكتوراه غري منشورة، كلية التربية صعوبات التعلم                              

 .مكتبة الفالح: ، الكويتتدريس فنون اللغة العربية) . 1981(علي أمحد مدكور  -22

  :          ، القـاهرة 3، طالنفس اإلحصـائي وقيـاس العقـل البشـري    علم ) . 1979(فؤاد البهي السيد  -23

 .دار الفكر العريب                              

 .دار املطبوعات احلديثة: ، طنطااألساسيات يف تدريس العلوم) . 1988(فؤاد سليمان قالدة  -24

  كر لـدى تالميـذ   العالقة بني بعض صعوبات القراءة واالنتباه والتـذ ) . 1994(فاطمة الكوهجي  -25

ــالبحرين                               ــة ب ــة االبتدائي ــري الصــفوف األوىل يف املرحل ــتري غ   ، ماجس

 .جامعة اخلليج العريب -منشورة، كلية الدراسات العليا                               

  : ،القاهرة)عالجيةاألسس النظرية والتشخيصية وال(صعوبات التعلم ) . 1998(فتحي مصطفى الزيات  -26

 .دار النشر للجامعات                                    

، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية) . 1998(فتحي علي يونس، علي مدكور، حممود الناقة  -27

  :، القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة  3ط

 .دار الثقافة للنشر والطباعة                                         

  دراسة تشخيصية لبعض حاالت التخلف الدراسـي يف مـدارس منطقـة    ) . 1989(حممد الزراد  فيصل - 28

 جامعة اإلمارات –جملة كلية التربية العني باإلمارات،                                     

  دراسة لبعض العوامل النفسية واالجتماعيـة املرتبطـة بكـل مـن     ) . 1976(حممد عبدالعزيز العالف  -29

ــة                                        ــة االبتدائي ــراءة باملدرس ــوق يف الق ــأخر والتف ــتري الت   ، ماجس

 .جامعة عني مشس-غري منشورة، كلية التربية                                      
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 .زيعدار الفكر للنشر والتو: ،األردنصعوبات التعلم يف اللغة العربية). 2003(حممد عبداملطلب جاد  -30

 .دار املعارف: ، القاهرة2، طالطفل يستعد للقراءة). 1985(حممد حممود رضوان  -31

 .431، العدد جملة العريبأطفالنا هل يقرؤون، ). 1994(مصطفى رجب  -32

  

  تـدريس اللغـة العربيـة والتربيـة الدينيـة يف ضـوء       ). 1981(حممود رشدي خاطر وآخـرون   -33

 .دار الثقافة: ، القاهرةاالجتاهات احلديثة                                             

  جملـة كليـة التربيـة      نظريـة مقترحـة يف تعلـيم الرياضـيات،     ). 1979(نظلة حسـن خضـر    -34

 .25، العدد جامعة عني مشس                                          

  :املراجع األجنبية : ثانيا 

35- Arthur A.Carin (1993). Teaching science through discovery. 

Macmillan Pub comp. New York.  

36- Bruner, J.S (1973). The Relevance of Education. In : C.B. Bruch, 

Meta Creativity A Warness of thoughts and feeling during creative 

experiences. The Journal of creative behavior, 22, (2), 82. 

37- Chow-ping.Ha (2002). Evaluating uses tained silent reading in 

reading classes. The internet test journal reading in reading 

classes, Taiwan.  
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  ) 1(ملحق 
  (*)قائمة بأمساء احملكمني

  
  مكان العمل  الوظيفة  االسم  م

  جامعة امللك خالد -كلية التربية  أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك  أمحد رشوان / د  -1

  جامعة امللك خالد –كلية التربية   املناهج وطرق التدريس املساعدأستاذ   املهدي علي البدري/ د  -2

  كلية التربية للبنات بأا   أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد  إميان حممد أمحد/ د  -3

  جامعة امللك خالد –كلية التربية   أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد  حسن مسلم/ د  -4

  جامعة امللك خالد –كلية التربية   املناهج وطرق التدريس املساعد أستاذ  عبدالرازق خمتار/ د  5

  جامعة امللك خالد –كلية التربية   أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك  عبداهللا علي حممد إبراهيم/ د   -6

  جامعة امللك خالد –كلية التربية   أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد  عمر عبدالقادر الشملي/ د   -7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . تم ترتيب األسماء هجائياّ (*)
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  ) 2(ملحق 

  القائمة املبدئية ملهارات القراءة الصامتة الالزمة 

  لتالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  / ............................................................سعادة األستاذ الدكتور 

  وبعد ......  حتية طيبة    

فعالية استخدام االكتشاف املوجه لتـدريس القـراءة يف تنميـة    : "فيقوم الباحث بدراسة موضوعها  

ومن متطلبات الدراسة " مهارات القراءة الصامتة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالصف السادس االبتدائي

  .رحلة االبتدائية  ومرفق طيه قائمة بتلك املهارات حتديد  مهارات القراءة الصامتة الالزمة لتالميذ امل

  -:فالرجاء من سيادتكم التكرم بعمل اآليت 

 .أمام االستجابة اليت تعرب عن رأيكم)  ü( وضع عالمة  -

 .تعديل صياغة أية مهارة تروا  -

 .إضافة مهارات جديدة، مل ترد بالقائمة، وترون أا مناسبة  -

  وأشكرلكم  حسن تعاونكم 
  

  الباحث    
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  املهارة  م
  االسـتـجــابــات 

  الزمة 
  الزمة   جداً 

  غري 
  التعديل  الزمة 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

  .إعطاء الرمز معناه 
  .فهم العبارة واجلملة والفقرة والقطعة

  .استخراج الفكرة العامة للقطعة 
  .فهم الكلمات من السياق 

  .املعىن املناسب للكلمات املوجودة يف السياقاختيار 
  .حتديد األفكار الرئيسة

  .إدراك التنظيم الذي إتبعه الكاتب
  .القدرة على االستنتاج

  .فهم اجتاه الكاتب
  .االحتفاظ باألفكار

  .تقومي املقروء
  استنتاج غرض الكاتب وحاالته املزاجية

  .تطبيق األفكار وتفسريها على ضوء اخلربة السابقة
  .اإلجابة عن األسئلة املرتبطة بالنص

  .استدعاء التفاصيل
  .ثفهم تتابع األحدا

  .اتباع التعليمات بدقة
  .فهم تنظيم الكتابة

        

  
  "مهارات ترون إضافتها " 
1- ............................................................ 2- 

...........................................................  
3-............................................................  4- 

...........................................................  
5- ............................................................ 6-

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

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ) 3(ملحق 
  القائمة النهائية ملهارات القراءة الصامتة الالزمة 

  لتالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم 
  

  املهارة  م  املهارة  م

  ربط السبب بالنتيجة  -5  استخراج الفكرة العامة  -1

  حتديد معاين املفردات  -6  املعىن املناسباختيار   -2

  حتديد األفكار الفرعية  -7  فهم الكلمات من السياق  -3

  حتديد خصائص أسلوب الكاتب  -8  استنتاج غرض الكاتب  -4
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  ) 4(ملحق 
  اختبار مهارات القراءة الصامتة 

  
  اختبار مهارات القراءة الصامتة

  
  ....................................  اسم املدرسة
  ....................................  اسم الطالب

  ....................................  الفصل
  
  :اقرأ النص مث أجب عن األسئلة التالية له : أوال

والشابات ، وتشغل تفكريهـم ،  الطموح إىل املعايل ، والرغبة يف حتقيق اآلمال ، تراود أنفس كثري من الشباب 
فإذا كنا من هؤالء فال نقف دون حتقيق آمالنا ، وال نقنع باألدىن منها ، فإن طعم املوت يف األمور اهلينة والعظيمـة  
واحد ، وال نكون كاجلبان الذي يريه لؤمه وطبعه الرديء أن قعوده عن املعايل وعدم اإلقدام غاية العقـل ، وايـة   

  .، وهو بذلك خيادع نفسه ويغالطها التصرف واحلكمة 
  -:ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما يأيت ) 1
  -:الفكرة املناسبة للفقرة هي  -أ

 .احلياة حتتاج إىل الكسل  -2.        الوصول إىل املعايل هدف اجلميع  -1
 .نظرة الشجاع للحياة  -4.                         الدعوة إىل اجلنب  -3
  -:هذه الفقرة تعترب  -ب

 .استفهام عن املستقبل  -2.                       استفهام عن املاضي -1
 .التمين يف احلياة  -4.                           نصيحة للجميع -3
  -:دعا الكاتب إىل الشجاعة ألنه  -ج

 .احلياةيكره النجاح يف  -2.  حيب الكفاح وعدم الرضا باملستوى األدىن  -1
 .يتمىن الكسل والراحة  -4. ال يرى اجلبان إنساناً كسوالً ال يستحق العيش -3

  -:أكمل ما يلي ) 2
  :مفرد الكلمات التالية  -أ

  هؤالء          أنفس                 اآلمال      
                  ..............        ...................         ..............................  

  -:األفكار اجلزئية للفقرة هي  -ب
.................................................................  

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

  ................................وى ................................ دعا الكاتب إىل -ج
  .............................،  : ................................  يتميز أسلوب الكاتب  -د
  :ضع دائرة حول العبارة اليت ال تنتمي إىل النص ) 3

 .لناس الطموح والوصول إىل املكانة العالية هدف بعض ا  .أ 
 .طريق النجاح حيتاج إىل االجتهاد والصرب   .ب 
 .ليس من الضروري أن نصعد إىل أهدافنا اليت نتمناها   .ج 
  .اجلبان إنسان يبتعد عن اإلقدام   .د 
  :اقرأ النص مث أجب عن األسئلة التالية له : ثانياً 

وإذا صلحت األسرة صـلح  التربية ضرورة ملحة يف إعداد اإلنسان الصاحل ، فإذا صلح الفرد صلحت األسرة ، 
  .اتمع ، وإذا صلح اتمع صلحت األمة وهذه أمسى غايات التربية اإلسالمية 

وأطفال اليوم هم رجال الغد الذين تقوم على أكتافهم ضة اتمع، وأي إخفاق يف التربية الصاحلة لألم يؤدي 
انية األخالق ،  حتتضن األطفال  وتعلمهـم يف املرحلـة   باتمع إىل التفكك وااليار ؛ فاملرأة احلسنة التربية هي ب

  .األوىل من حيام واليت تعد حجر األساس يف بناء وتكوين شخصية اإلنسان 
  -:ضع خطاً حتت اإلجابة الصحيحة فيما يلي ) 4
  :الفكرة الرئيسية للنص هي  -أ

 .دور األم يف إعداد األطفال  .1
 0الشباب أمل األمة .2
 .اب أمهية األطفال والشب .3
 .أمهية التربية  .4

  -:هي ............... " وأطفال اليوم " الفكرة اجلزئية للفقرة الثانية  -ب
 .أمهية اتمع  .1
 .دور األطفال والشباب يف ضة اتمع  .2
 .دور اتمع جتاه الفرد  .3
 .مراحل منو األطفال  .4

  :عني من النص ما يلي  -ج
 ...........، ............  ،  ...........  ثالث كلمات مجع هي   .1
 .........................كلمة مبعىن األهداف هي  .2
 ............................مجع كلمة جمتمع هي  .3

  :ضع دائرة حول العبارة اليت ال تنتمي إىل النص  -د
 . أطفال اليوم هم شباب الغد .1
 .احلياة مير اإلنسان مبراحل يف  .2
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 .األم احلسنة تريب األطفال املدمرين  .3
  .تقدم اتمع يرجع إىل جناح األم  .4

  :اقرأ النص مث أجب عن األسئلة التالية له  -
جلس رجل عجوز يتوضأ ، ولكنه مل حيسن الوضوء ، ورآه احلسن واحلسني سـبطا   ρيف مسجد رسول اهللا 

ىل الصواب ، وفكرا يف حل ، فتقدم إليه أكربمها وهو احلسـن  ،  ، وكانا صغريين، فأرادا أن يرشداه إ ρرسول اهللا 
إن أخي يزعم أنه : ما هو يا بين ؟ قال احلسن : قال الرجل . يا عم ، أرجو أن حتكم بيين وبني أخي يف أمر : وقال 

كمـا ، وأرى  تقدما فليتوضأ كل من: فماذا ترى ؟ قال  الرجل . يتوضأ خرياً مين ، وأنا أزعم أين أتوضأ أفضل منه
  .بعد ذلك رأيي وتأمل الرجل وضوء كل منهما ، وأدرك أنه هو الذي ال حيسن الوضوء 

  :ضع خطاً حتت اإلجابة الصحيحة ملا يلي ) 5
  -:الفكرة العامة للنص هي  -أ

 . ρأخالق الرسول  .1
 .أخالق املسلم  .2
 .آدب الصبية  .3
 .آداب الطريق  .4

  .حسن معىن ي -ب
 .يعمل  .1
 .يؤدي  .2
 .يهمل  .3
 . جييد .4

  -:هات من القطعة ما يؤيد ما يلي ) 6
 .املسلم يدرك األمور إدراكاً صحيحاً  -
 .العدل من أسس اإلسالم  -

  -:ضع دائرة حول العبارة اليت ال تنتمي إىل النص ) 7
 .قدوة ألحفاده  ρالرسول  .1
 .ال يتعلم اإلنسان من املواقف اليت متر بغريه  .2
 .طريقة التعلم تؤثر يف نفسية التلميذ  .3

  -:أكمل ما يلي من الفقرة ) 8
  ................ .، كلمة مبعىن حفيد هي ................، مثىن صغري ............. كلمة مبعىن يوجه  -أ
   -:أكمل ما يلي  -ب

  .......................، رجل  مجعها ........................  أخ  مجعها 
  ......................الذي مجعها 
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  ) 5(ملحق 
  تدريس القراءة الصامتة باستخدام 

  " دليل املعلم"االكتشاف املوجه 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  معلم اللغة العربية / عزيزي 
  وبعد ...... حتية طيبة     
من املعروف أن التربية نقلت االهتمام يف املوقف التعليمي من املعلم إىل املتعلم، فأخذ املتعلم حيظى باهتمام   

من قبل تصميم املوقف التدريسي بعد أن كان املعلم هو املسيطر على املوقف التعليمي أصبح املتعلم مشـاركاً مـع   
املعلم، وامتدت مشاركة املتعلم حىت وصل إىل السيطرة على املوقف التعليمي واحنصر دور املعلـم علـى التوجيـه    

  .االكتشاف املوجه فاالكتشاف احلرواإلرشاد فتحولت طرق التدريس من احملاضرة إىل احلوار مث 
وانطلق هذا الدليل من ذلك اإلطار فقام بتدريس القراءة يف ضوء االكتشاف املوجه وفيما يلي التعريـف    

  :باستراتيجية التعلّم باالكتشاف املوجه
  :أوال مصطلحات الدليل

  : تعريف االكتشاف املوجه -أ
ي لضمان حصوهلم على خربة قيمة باإلضافة إىل أنه يتيح أسلوب تدريسي يزود فيه التالميذ بتعليمات تكف  

للتالميذ املزيد من السيطرة أكثر مما هو متوفر يف التدريس املباشر وبالتايل يعمل ذلك فيعمل ذلك األسـلوب علـى   
  .إعادة تنظيم املعلومات املخزونة لدى التالميذ حىت ميكنهم من تكوين عالقات جديدة مل تكن معروفة من قبل

  : التالميذ ذوي صعوبات التعلم -ب
ذلك التالميذ الذين يعانون من خلل يف واحدة أو أكثر من العمليات الذهنية املشتركة يف فهم أو استخدام   

اللغة املنطوقة أو املكتوبة، واليت تظهر يف صورة نقص يف االستماع أو التفكري برغم أن تلك الصعوبات ليست ناجتة 
مسعية أو بدنية أو ضعف يف الصحة العامة أو مشكالت أسرية أو حرمان بيئي ثقـايف أو   عن إعاقة حسية بصرية أو

  .اقتصادي
  :أمهية االكتشاف املوجه : ثانيا 

  :حيقق االكتشاف املوجه املزيد من النتائج املثمرة يف التعليم أمهها   
  .يوفر للتلميذ فرصاً عديدة للتوصل إىل االستدالالت املنطقية -
 .التفكري الناقد واملستويات العقلية العليا لدى التالميذ يشجع على منو -
 .ينمي لدى املتعلم االستقاللية واالعتماد على النفس -
 .يزيد من دافعية التلميذ حنو التعلم مبا يوفره من تشويق وإثارة أثناء اكتشاف املعلومات -
 .يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار لدى التالميذ -
 .االحتفاظ بالتعلم أطول فترة ممكنة؛ نظراً الجيابيتهم يف املوقف التعليمي يساعد التالميذ على -
 .يزيد من الكفاءة الذهنية للتلميذ ويساعده على التحول من الدافعية اخلارجية إىل الدافعية الداخلية -
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  :خطوات التدريس باستخدام االكتشاف املوجه : ثالثا 
  :اخلطوات التالية يسري التدريس باالكتشاف املوجه يف     

  .حتديد املفاهيم وصياغتها يف صورة سؤال أو مشكلة -1
 .إعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرس -2
 .صياغة املشكلة يف صورة أسئلة فرعية -3
 .حتديد األنشطة والتجارب اليت سينفذها التالميذ -4
 .تقومي املتعلمني ومساعدم على تطبيق ما تعلموه يف مواقف جديدة -5
  :تدريس القراءة باستخدام االكتشاف املوجه : رابعا 

  :وفقاً الستراتيجية االكتشاف املوجه يتم تدريس القراءة وفقا ملا يلي  
  .صياغة أهداف الدرس -1
 .التمهيد املناسب للدرس -2
 .حتديد الفكرة العامة للموضوع يف صورة سؤال -3
 .قراءة التالميذ الدرس قراءة صامتة -4
 .صورة أسئلة فرعية صياغة فقرات املوضوع يف -5
 .حتديد دور التالميذ يف اإلجابة عن األسئلة -6
 .عمل التغذية الراجعة -7
 .تقومي أداء التالميذ -8
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  أسد اجلزيرة: املوضوع األول 
  :أهداف الدرس 

  األهداف املعرفية  -أ  
  .أن يعرف التلميذ املقصود بأسد اجلزيرة -1    
  .وطنهأن يعرف التلميذ دور امللك عبدالعزيز حنو  -2    
  .أن يعرف التلميذ الصعوبات اليت واجهت امللك عبدالعزيز -3    
  :األهداف الوجدانية  -ب  
  .أن مييل التلميذ إىل حب الكفاح من أجل الوطن -1    
  .أن حيب التلميذ الشجاعة -2    
  .أن مييل التلميذ إىل حب التغلب على الصعوبات -3    
  :األهداف املهارية  -ج  
  .التلميذ من أجل الوطنأن يضحي  -1    
  .أن يكافح التلميذ من أجل النجاح -2    
  .أن يتغلب التلميذ على الصعوبات الدراسية اليت تواجهه -3    
  .أن جياهد التلميذ من أجل الوصول إىل هدفه -4    
  :التمهيد 

  ماذا تعرف عن امللك عبدالعزيز ؟  
  :خطوات التدريس 

  :ويتم وفقا ملا يلي   
  :الفكرة العامة يف صورة السؤال التايل صياغة : أوال

  من أسد اجلزيرة ؟ وما سبب تسميته؟: س   
  .توجيه التالميذ إىل عدم اإلجابة عن السؤال إال بعد القراءة الصامتة للدرس ملدة عشرين دقيقة: ثانيا 
  :صياغة املعلم لألسئلة الفرعية التالية : ثالثا 

  من البطل الذي تعرفه البالد؟ -1
 البطل ؟ما صفات  -2
 ما احملنة اليت واجهته يف احلياة؟ -3
 ما طريق البطل للتغلب على احملنة؟ وما رأيك فيها؟ -4
 ملاذا فكر البطل يف احلل الذي اختذه للتغلب على احملنة؟ -5
 ما القرار الذي توصل إليه البطل؟ -6
 ما نتيجة القرار الذي توصل إليه البطل؟ -7
 ما واجبنا حنو ذلك البطل؟ -8

  تلقي إجابات التالميذ عن األسئلة مث عمل التغذية الراجعة بـالعودة للقـراءة الصـامتة مـرة     :  دور املعلم: رابعا 
  .أخرى مث التفكري يف اإلجابات        
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  : التقومي : خامسا 
  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة للعبارات التالية : أوال 

  ............أسد اجلزيرة هو  -1
  امللك عبدالعزيز -د    امللك فهد -ج    عبداهللامللك  -ب    امللك خالد -أ

  .............بعد احتالل الرياض ذهب أسد اجلزيرة إىل  -2
  سوريا -د    العراق -ج      الكويت -ب    مصر -أ

  .............والد أسد اجلزيرة هو  -3
  عبدالرمحن الفيصل  -د    عبدالعزيز -ج    عبداهللا -ب      فهد  -أ

  :لية وضعها يف مجلة من عندك امجع الكلمات التا: ثانيا 
  ملك –جزيرة  –محلة  –أسد     

  :ما مضاد الكلمات التالية : ثالثا 
  مذهلة –هوان  –حالفه   

  :ما مرادف الكلمات التالية : رابعا 
  املمزق –العون  –بارع   

  .ضع عنواناً آخر مناسباً للموضوع: خامساً 
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  محام الربيد : املوضوع الثاين 
  

  :أهداف الدرس 
  :األهداف املعرفية  -أ  
  .أن يعرف التالميذ وسائل الربيد -1    
  .أن يعرف التلميذ فضل النظام الدقيق للربيد -2    
  .أن يعرف التلميذ دور احلمام يف الربيد قدمياً -3    
  :األهداف الوجدانية  -ب  
  .أن مييل التالميذ إىل حب الربيد -1    
  .يدأن يقدر التلميذ دور احلمام يف الرب -2    
  .أن حيب التلميذ نعم اهللا -3    
  :األهداف املهارية  -ج  
  .أن حيسن التلميذ استغالل نعم اهللا -1    
  أن يستخدم التلميذ الربيد استخداماً فعاالً -2    
  .أن يسخر التلميذ الوسائل يف استخدام الربيد -3    
  :التمهيد 

  ما وسائل الربيد قدمياً ؟  
  :خطوات التدريس 

  :املعلم مبا يلي ويقوم   
  -:صياغة الفكرة العامة للدرس يف صورة السؤال التايل  -1

  ماذا تعرف عن وظائف احلمام ؟: س   
  .يوجه املعلم التالميذ إىل عدم اإلجابة عن السؤال إال بعد القراءة الصامتة ملدة عشرين دقيقة -2
  :صياغة املعلم لألسئلة الفرعية التالية  -3

  الدقيق للربيد يف العصر احلديث ؟ ما نتائج النظام -  
  ما وسائل نقل الربيد قدميا ؟ -  
  أين نشأ احلمام الزاجل ؟ -  
  ما أول استخدام لنظام بريد احلمام الزاجل ؟ -  
  ما أسعار احلمام الزاجل قدمياً؟ -  
  ما استخدامات احلمام الزاجل لدى املسلمني؟ -  
  ألداء وظيفته؟ ما صفات احلمام الزاجل اليت جعلته مؤهالً -  

  يعمل املعلم التغذية الراجعة، وتتم بإرشاد التالميذ بالعودة لقراءة الدرس قـراءة صـامتة مـرة أخـرى يف     : رابعا 
  .ضوء إجابام عن األسئلة         
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  :التقومي : خامساً 
  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة للعبارات التالية : أوال 

  ............حدث  نتيجة لنظام الربيد الدقيق -1
  القلق -د    أ،ب  -ج    أمان للمرسل إليه -ب    أمان للمرسل -أ

  .يف الربيد............... استخدم القدماء  -2
  الدراجات -د    الطيور -ج      السيارات  -ب    الطائرات  -أ

  ............نشأ احلمام الزاجل يف  -3
  سوريا -د    السعودية  -ج    البالد بني دجلة والفرات -ب      مصر -أ

  :أما العبارات التالية ) ×(أو عالمة ) ü(ضع عالمة : ثانيا 
  )  (  . احلمام أول وسائل الربيد اجلوي -1  
  )  (  .اخلليفة املأمون من هواة احلمام -2  
  )  (  كان سعر احلمام رخيصاً جداً قدمياً -3  

  )يسر  –سالالته  –شاقة (   :   ما مرادف الكلمات التالية  -أ   :ثالثا 
  )باهظ   –تعتين  –يسر (   :   ما مضاد الكلمات التالية  -ب  

  )دولة  –غاية  –نظام (   :     امجع الكلمات التالية  -أ:  رابعا 
   )هواة  –حروب  –جيوش (   :   ما مفرد الكلمات التالية   -ب

  ضع عنوانا آخر للموضوع: خامسا 
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  أنا كشاف: املوضوع الثالث 
  

  :أهداف الدرس 
  :األهداف املعرفية  -أ  
  .أن يعرف التلميذ ألوان النشاط السائدة يف املدرسة -1    
  .أن يعرف التلميذ مفهوم الكشافة وصفاا -2    
  .أن حيدد التلميذ متطلبات الكشافة -3    
  .أن يتعرف التلميذ على إسهامات الكشافة يف اال اخلريي -4    
  :انيةاألهداف الوجد -ب  
  .أن مييل التلميذ إىل حب الكشافة -1    
  .أن حيب التلميذ حب اإلسهام يف األعمال اخلريية -2    
  .أن مييل التلميذ إىل حب صفات الكشاف -3    
  :األهداف املهارية  -ج  
  أن يعمل التلميذ اخلري دائماً  -1    
  .أن يساعد التلميذ الذين يف حاجة إىل املساعدة -2    
  .ثل التلميذ بروح الكشافةأن يتم -3    
  .أن يشارك التلميذ يف األعمال الكشفية -4    
  :التمهيد 

    ما مفهوم الكشافة ؟  
  :خطوات التدريس

  :ويقوم املعلم مبا يلي   
  :صياغة الفكرة العامة للدرس يف صورة السؤال التايل  -1

  ماذا تعرف عن نشاط الكشافة ؟: س   
  .عدم اإلجابة عن السؤال السابق إال بعد القراءة الصامتة ملدة عشرين دقيقة يوجه املعلم التالميذ إىل -2
  :صياغة املعلم لألسئلة الفرعية التالية  -3

  ما صفات الكشافة ؟ -ب      ما ألوان النشاط يف مدرستك ؟ -أ  
  ما اجلانب اإلنساين يف الكشافة ؟ -د        ما متطلبات الكشافة ؟ -ج  
  ما واقع الروح الكشفية يف البالد ؟ -و    ريية اليت يقوم ا الكشاف؟ما األعمال اخل -هـ  

  يعمل املعلم التغذية الراجعة على ضوء إجابات التالميذ عن األسئلة الفرعية، وتتم بإرشـاد التالميـذ بـالعودة     -4
  .إىل القراءة الصامتة للنص مرة أخرى    
  :التقومي  -

  :ة للعبارات التالية ضع دائرة حول اإلجابة الصحيح: أوال 
  ..............من ألوان النشاط املوجودة يف مدرستنا  -1
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  مجيع ما سبق -د  النشاط األديب -ج    النشاط الكشفي -ب    النشاط الرياضي -أ
  ............تتطلب الكشافة  -2
  مجيع ما سبق خطأ -د    أ،ب -ج    سرعة العدو  -ب      خفة اجلسم  -أ

  ............يكون  جيب على الكشاف أن -3
  مجيع ما سبق -جيداً يف طهو الطعام د -ج  جيدا يف حراسة املقر -ب  جيداً يف نصب اخليام -أ

  :أمام العبارات التالية ) ×(أو عالمة ) ü(ضع عالمة : ثانيا 
  )  (        .الكشاف عمل مزري فقط -أ  
  )  (    . تسود روح الكشافة بني الفريق الكشفي -ب  
  )  (    .اف على لعب كرة القدم يتدرب الكش -ج  
        )  (  .  يشترك الكشاف يف األعمال اخلريية اإلنسانية -د  

  )مهيأة  –غاية  –يشتد : ( ضع مرادف الكلمات التالية يف مجل من عندك  -أ  : ثالثا 
  )أقرب  –أُصب  –اخلافتة  –قوي (   :ما مضاد الكلمات التالية  -ب  

  من عندك؟ ضع عنواناً آخر للموضوع -أ  : رابعا
 ما نتائج كثرة انتشار الكشافة يف البالد ؟ -ب

  )حائر  –النشاط  –الريح : ( امجع الكلمات التالية وضعها يف مجلة من عندك  -أ  :خامساً 
  :ما مفرد الكلمات التالية  -ب  
  )الصعاب  –الشباب  –مدارس  –طالب (     

  فما األعمال اليت حتب أن تشارك فيها ؟لو أصبحت يف فريق الكشافة يف املدرسة  -أ: سادسا 
 .................، ................. ، .................. تساعد الكشافة على   -ب
  .أكمل الفراغ مبا تراه مناسبا على ضوء قراءتك للموضوع   
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