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 شتريلالب ماج

 :ميقىمة
كداب إساس أفيى  ىسية كبخػ لشجاح الفخد فى حياتو ،أ تعتبخ عسمية القخاءة ذو 

ومغ خالؿ تمظ العسمية بسخاحميا الستعجدة  و بعج الجراسة ،أثشاء الجراسة أالسعخفة سػاء 
ة ما فى مشحى مغ مشاحى القخاءة وعشجما تػجج صعػب ف يحيا حياة شبيعية ،أيع الفخد يدتص

لى فذل إػد الفخد ػالفذل فى عسمية القخاءة يق أفحيث  نيا تؤثخ بالدمب عمى حياة الفخد ،فإ
ماـ الفخد ويذعخ معو أ كبيخا   مخ الحػ يدبب بجوره عائقا  بخ فى جسيع الشػاحى الجراسية ،األأك

 سػء لى إويؤدػ  لى تكػيغ صػرة سمبية عغ الحات ،إويؤدػ  خخيغ ،ماـ اآلأوالخجل  بالخدػ 
 خخيغ .آلالتػافق مع ا

ف صعػبة القخاءة برفة خاصة أجشبية فى مجسميا وتذيخ البحػث والجراسات األ
كثخىا التى يعانى مشيا الصالب ذوػ صعػبات التعمع خاصة فى مخاحل أمغ أىع السذكالت و 

لى وجػد بخامج وخجمات عالجية متخررة مغ شأنيا إالحػ يحتاج بجوره  خمألالسخاىقة ،ا
 (.(Kelly,S,2011خفيف مغ أثخ تمظ الرعػبة ومحاولة القزاء عمييا الت

 ربع الكبخػ التى ليا أىسية فى حياة الفخد ،وتعج عسمية القخاءة مغ ميارات المغة األ
ويدتصيع الفخد أف يػاجو  وصقل مػاىبو ،ساس عسمية التعمع وتشسية الفكخ لجػ الفخد أوىى 

فالقارغ الجيج ىػ القارغ الحػ اليقف عشج التعخؼ عمى  متصمبات الحياة مغ خالؿ القخاءة ،
خميل ) بل يتعجػ كل ىحا إلى ماىػ أىع وصعب وىػ فيع السقخوء الحخؼ فقط أو الكمسة ،

 (.02:2606، وآخخون  شبخ ابخاىيم
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أف ميارات القخاءة التحقق  (Cutting,M &Cole,P,2009)مغ  ويؤكج كل  
ف الجقة والدخعة فى عسمية القخاءة ماىسا أحيث  ال مغ خالؿ عسمية الفيع ،إغاياتيا الكبخػ 

يتختب عمى صعػبة الفيع القخائى عجد كبيخ  مغ ثع و  إال مكػنات تخجـ عسمية الفيع القخائى ،
 بل فى الفخص التعميسية  ب الدمبية شػيمة السجػ ليذ فى التحريل فحد مغ الشتائج 

 .لمعسل السيشى فى السدتقبل  والػضيفية
كاديسى لمصالب  وذلظ ساسى والخئيدى لمفذل األالدبب األوتعتبخ صعػبات القخاءة        

 وىى معيار التفػؽ لجػ الصالب ، عتساد السػاد الجراسية عمى السقخوء بذكل كبيخ ،إل
الرعػبات التعميسية  ؼ ى أنيع مغ ذو ويذخز الصالب ذوػ صعػبات القخاءة عم

(Ergul,S,2012.) 
ومغ خالؿ ماسبق ذكخه يخػ الباحث أف عسمية الفيع القخائى تعج مغ أىع السيارات       

حمة خ المغػية التى يشبغى عمى الفخد إكتدابيا خاصة مع مخاحل التعمع الستقجمة بجاية مغ الس
 الرغخ زاد مغ رسػخ السيارات القخائية لجيو ،فى  عمع ف الفخد كمسا توذلظ أل اإلبتجائية ،

ويعتبخ الفيع القخائي ركيدة أساسية لشجاح الفخد فى  صبح متسكشا  مشيا إلى أبعج الحجود ،أو 
 كتداب السعخفة السصمػبة .إو  العسمية التعميسية واستيعاب السػاد الجراسية السقخره عميو ،

 مظكةة الىراسة :
الحالية مغ أف عسمية الفيع القخائى تعج ىجفا  رئيديا  مغ أىجاؼ راسة لجتشبع مذكمة ا       

ذوؼ ف التالميح إوبسا أف مخحمة السخاىقة ىي مخحمة نسػ متدايج في المغة ف ،خاءةتعميع الق
ويطيخ ىحا  ، فيع السقخوءضعف شجيج في  في تمظ السخحمة يعانػف مغصعػبات التعمع 

ستخالص الشتائج مغ الشز إالقجرة عمى نقز الزعف مغ خالؿ مطاىخ متعجدة مشيا 
  القجرة عمى معخفة الحقيقة قرػرو  ،يو الشقج لسا ىػ مكتػبالقجرة عمى تػجونقز  السقخوء،

إضافة إلى عسل الباحث فى مجاؿ صعػبات  ،لخياؿ فى الشز الحػ يعخضو السؤلفوا
سقخوء الصالب يعانػف مغ ضعف شجيج فى الحع أف عجدا  كبيخا  مغ ال؛ حيث التعمع

سئمة السعخوضة عمى وال يدتصيعػف اإلجابو عمى أبدط األ ،قخاءتو واليجركػف أىسية ماتتع 
 مغ   أو غخض الكاتب أو تحجيج أفكاره  وال يدتصيعػف تمخيز الشز برػرة جيجة  الشز ،
 الشز.
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فى الجراسة ساسية لمشجاح وأستيعاب والفيع القخائي ميارة ضخورية وتعتبخ ميارات اإل     
% مغ ذوػ صعػبات التعمع لجييع 99ولدػء الحع أف ىشاؾ  ،وفى مخاحميا السختمفة

التى تحتاجيا عسمية الفيع القخائي ساسية صعػبات واضحة بذكل كبيخ فى الستصمبات األ
(Coyne,2007.) 

أكثخ أف ذوػ صعػبات التعمع يبحلػف شاقة  (309:2664راضى الهقفى ) ويػضح       
ح ال . فيؤالء التالميفى التحميل مسا يزيع معيا السعشىمية القخاءة أثشاء عسمسا يشبغي 

، إضافة إلى شػؿ الػقت الحػ تأخحه عسمية التحميل مسا يخكدوف عمى السيسة السصمػبة مشيع
يؤدػ إلرىاؽ الحاكخة القريخة وتجنى فى ميارات التحميل الحػ يؤدػ بجوره إلى تزاؤؿ نسػ 

 .ساد عمى اآلخخيغ فى تفديخ الشرػصميأس ومغ ثع اإلعتالسفخدات لجييع ويجفعيع ىحا ل
ويتعيغ عشج التعامل مع مذكالت أو صعػبات التعمع خاصة  الفيع القخائي  أف يتع 

ثبات التذخيز مغ خالؿ أداة تذخيرية مجققة أو مقياس أو اختبار لو درجة مغ الرجؽ وال
لعخبية التي اىتست بتذخيز ال حع الباحث نجرة  السقاييذ ا، و تحقق الثقة في التذخيز

أداة  ؛ مسا استجعي معو وضعوقياس الفيع القخائي لجؼ التالميح ذوؼ صعػبات الفيع القخائي 
 .لقياس وتذخيز تمظ الرعػبات

 : وأهنيتما  الىراسةهىف 
 لفيع القخائي لجػ عيشة مغ التالميح لقياس ا مقياس  إعجادلى إتيجؼ الجراسة الحالية      

حيث لع يجج الباحث في حجود اجتياده أؼ   ،التعمع فى السخحمة اإلعجادية ذوػ صعػبات 
 8998مغ السقاييذ التي تحقق ىجؼ الجراسة باستثشاء مقياس الجكتػر خيخػ السغازػ لدشة 

 وىػ مقياس قجيع ندبيا  .
 مصطةحات الىراسة :

  :الفيم القخائي
ابصة التي تبجأ مع الفخد مغ الصفػلة تحتػػ عمي مجسػعة مغ السيارات الستخ عسمية عقمية     

 واألفكار   والجسل تحجيج السعانى ب الفخد مغ خالليا  يقـػ وحتي مخحمة البمػغ ، و 
. إضافة إلي  والسعمػمات الججيجة ،الستزسشة  فى الشز السقخوء وتفديخىا  بذكل صحيح 

مغ خالؿ الفيع الرحيح القجرة عمي  تػجيو الشقج إلي الفقخة السقخوءة بالذكل الحؼ يجؿ عمي 



 
 

 

 

)   833) 

 اخلصائص الشيكومرتية مليقياض الهمه اليقاائ  لى  لةبا  املالةة اإلعىادية

 2011 أبايل،  3، جزء 00جمةة اإلرطاد النهش ، العىد 

 ,Christy)ربط السحتػػ العاـ لمشز بالخبخات الدابقة السػجػدة لجػ ذاكخة القارغ  
Liao,2015.) 

التسكغ مغ  مية عميا يدتصيع مغ خالليا التمسيحجخائيا  بأنو "عسمية عقإ الباحث عخفووي       
مغ يع الحاتى والفيع التحوقى والفيع الشقجػ والف ،ستشاجىالفيع السباشخ والفيع اإل ميارات 

بط الخبخات الدابقة والقجرة عمى ر وقيع ، ومخادفات ، الشز  مغ أفكار ، خالؿ مايحتػيو 
ويتسكغ مغ تػجيو الشقج بذكل سميع لسا ،  بالخبخات الججيجة التى تع اكتدابيا  السػجػدة لجيو
حياة ىل ىػ حقيقة أـ واقع الويرجر أحكاما  عمى السكتػب فيسا يسثمو مغ  تست قخاءتو ،

  ويدتفيج مغ كل ىحا فى مشاحى حياتو السختمفة . ،خياؿ
 :السخحمة اإلعجادية

 85-82والتى تبجأ مغ سغ  السخحمة الثانية مغ التعميع األساسى ، عخفيا الباحث بأنيا "     
والزبط الشفدي  التكػيغ  يبجأ  خالليا  والتى مغ  وتسثل فى تكػيشيا مخحمة السخاىقة ، سشة ،

وفى البحث ىى السخحمة التى يػجج بيا الصالب فى الرف األوؿ  الدميع لمصالب ، الشفدي 
 "عف شجيج فى عسمية الفيع القخائىوالتى يعانى فييا الصالب مغ ض  اإلعجادػ

 دراسات الشابيقة :
القخائي قائم عمى  مفيمبعشهان "أثخ بخنامج ل Ganz & Flore(2007)ةسدرا -0

 لحوى صعهبات التعمم .التجريذ السباشخ 
عمى  مبشي القخائي لالستيعاب بخنامج أثخ مغ لتحققا الجراسة إلى  ىجفت      

متسثمة فى  اإلعاقات الشسائية ذوؼ  األشفاؿ مغ عيشة عمى السباشخ التجريذ أسمػب
يعانػف مغ ضعف  وكاف العجد األكبخ مغ ذوػ صعػبات التعمع   .التعمع صعػبات

 التخبية لخجمات متمقيغ أشفاؿ مغ أربعة العيشة تكػنتو ئي وقج شجيج فى الفيع القخا
 واستخجمت الجراسة   مجارس حكػمية مغ ذوػ صعػبات التعمع ، في الخاصة

 وإستبياف خاص لمحالة األسخية لألشفاؿ ، مقياس لمفيع القخائي ، :تيةاآل دواتاأل
  القخائي فيعال في العيشة أفخاد جسيع عشجممحػظ تحدغ وتػصمت نتائج الجراسة إلى 

 .شيخ بعج جسعيا تع التي الالحقة الستابعة مخحمة في ىحا الدمػؾ في وثباتا
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"أثخ استخجام استخاتيجية روبشدهن  بعشهان : (2600الداعجي ) جبارذرغام دراسة  -2
فى تشسية ميارات الفيم القخائي لحى طالب الرف األول الستهسط فى مادة 

 .السظالعة
 القخائي الفيع تشسية في روبشدػف  استخاتيجية  أثخ عمى التعخؼ ىإل الجراسة  ىجفت   -3

 الجراسة  عيشة وتكػنت ،  السصالعة مادة في الستػسط األوؿ الرف شالب لجػ
 بيغ مغ بصخيقة عذػائية اختيارىع تع ، لمبشيغ ) أور(  مجرسة شالبا  مغ  (69مغ)
أفخاد  عجد بمغ حيث ،األولى الخصافة /بغجاد تخبية  لسجيخية تابعة مجارس عجة

واستخجمت  ، شالبا    (39) الزابصة ( شالبا  والسجسػعة39)  التجخيبية السجسػعة
داللة  ذات فخوؽ  وجػد الجراسة  نتائج وأضيخت ، الفيع القخائي لقياس الجراسة اختبار

 اختبار في والزابصة التجخيبية السجسػعتيغ شالب متػسصات درجات  بيغ إحرائية
 .التجخيبية شالب السجسػعة لرالح ئي القخا الفيع

فاعمية بخنامج تعميسي قائم عمى  بعشهان :" (2602) الخهالجة عمى  ناجحدراسة  -3
إستخاتيجية التجريذ التبادلى لتشسية ميارات الفيم القخائي لحوى صعهبات التعمم 

 بالسخحمة األساسية باألردن.
 استخاتيجية  عمى قائع تعميسي بخنامج فاعمية عمى التعخؼ إلى الجراسة  ىجفت    

 بالسخحمة التعمع  صعػبات ذوؼ   التالميح لجػ ميارات الفيع  لتشسية التبادلي التجريذ
 تمسيحات مغ تمسيحة (39مغ) الجراسة  عيشة وتكػنت ، األردف( (في األساسية
 إلى عذػائية بصخيقة الجراسة  عيشة قدست حيث ، والخامذ الثالث و الخابع الرفػؼ

( 85)   بػاقع ضابصة واألخخػ  ، تمسيحة ( 85) بػاقع  تجخيبية إحجاىسا عتيغمجسػ 
 ميارات الفيع القخائي ، اختبار في متسثمة الجراسة  أدوات الباحث أعج وقج ، تمسيحة

  ميارات الفيع القخائي ، لتشسية التبادلي التجريذ استخاتيجية  القائع والبخنامج التعميسي
 عالمات متػسط بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجػد نتائج الجراسة  وأضيخت
 ختباراإل عمى ميارات الفيع القخائي  في التجخيبية والزابصة السجسػعتيغ تمسيحات
 ولرالح السجسػعة التجخيبية . التعميسي لمبخنامج تعدػ  البعجؼ

بعشهان "أثخ  (2603) حدن، عبج الكخيم سالم والحجاد دمحم اسساعيلدراسة  -5
 ة قائسة عمى التخيل فى تحدين ميارات اإلستيعاب القخائي "".استخاتيجي
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  تحديغ في التخيل عمى قائسة أثخ استخاتيجية  معخفة  إلى الجراسة  ىجفت      
 في شالب السخحمة العاشخة  لجػ واإلبجاعي التفديخؼ  القخائي ستيعاباإل ميارات 
وتع  الرف العاشخ  مغ شالب شالبا   (44) مغ الجراسة  عيشة وتكػنت الكػيت،
 ، شالبا   ) 22 (  مشيسا  كل  في  ضابصة وأخخػ  تجخيبية    مجسػعة إلى  تقديسيع

 ستيعاباإل واختبار ، القخئي بسيارات االستيعاب قائسة في الجراسة  أدوات تسثمت وقج
 ميارات في التجخيبية شالب السجسػعة حدغ ت عجـ اسة ر الجنتائج  وأضيخت ، القخائي

 اإلبجاعي القخائي ستيعابميارات اإل في تفػقيع وأضيخت ، التفديخؼ  القخائي بستيعااإل
 (.05,)داللة مدتػػ  عشج

تأثيخ  الشذاط التخاكسي من فخط الشذاط  بعشهان" Johnson (2014)دراسة  -0
 وعالقات األقخان عمى القخاءة والفيم".

 الفيع عمى األقخاف وعالقات التخاكسى  الشذاط أثخ معخفة الجراسة إلى ىجفت       
 حتى  األوؿ الرف شالب مغ ( شالبا  829مغ ) الجراسة  عيشة وتكػنت القخائي،
 الجراسة  أدوات أعج الباحث وقج الحزخية، حي مجرسة في بتجائياإل الدادس الرف
 نتائج الجراسة  أضيختقج و  القخائي، الفيع ختبارإو  الشذاط ، مقياس ستبانةإ في متسثمة
 بيغ اإلجتساعية السيارات  كدابإو  ، القخائي الفيع تحدغ  في خافاألق دور أىسية
 .آوخخ شالب

بعشهان"أثخ استخجام استخاتيجية تشال القسخ  (2605الريجاوى )ياسين خالج دراسة  -7
 عمي تشسية ميارات الفيم القخائي لتالميح الرف الخابع األساسي ".

 تشسية عمى )القسخ ة )تشاؿاستخاتيجي استخجاـ أثخ معخفة إلى الجراسة  ىجفت   
 عيشة وتكػنت،  بغدة الرف الخابع األساسي تمسيحات لجػ القخائي الفيع ميارات

 ، إلى مجسػعتيغ وقدست ، عذػائية بصخيقة ختيارىعإ تع تمسيحة ) 89مغ ) الجراسة 
أدوات  تسثمت وقج ، تمسيحه (49( تمسيحه واألخخػ ضابصة )49) تجخيبية األولى

 وأضيخت واختبار ميارات الفيع القخائي، ، القخائي الفيع ائسة بسيارات ق في الجراسة 
 السجسػعتيغ تمسيحات درجات متػسصي بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ  الجراسة وجػد نتائج 

 تمسيحات لرالح وذلظ ومدتػياتو ميارات الفيع القخائي اختبار والزابصة في التجخيبية
 .التجخيبية السجسػعة
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 السقياس:خظهات بشاء 
 الباحث( عجادإ )مقياس الفيم القخائي

 خظهات اعجاد السقياس :
اإلشالع عمي التخاث الديكػلػجي الحؼ تزسغ عجدا  مغ السخاجع والسرادر التي تشاولت -0

 ،  (2982مثل دراسة ىشػد راشج ىداع )؛ صعػبات التعمع عامة والفيع القخائي خاصة 
ودراسة ياسيغ  ،( 2982) يحديشدراسة دمحم عبجه و  ،( 2983) ودراسة نػر فيرل التسيسي

 . (2985دمحم عبجه)
اإلشالع عمى الجراسات الدابقة التي تشاولت الفيع القخائي بأبعاده السختمفة وكيفية تقديع  -2

( ودراسة ربيع 2989كخيدتيغ زاىخ)ودراسة  (2983تمظ األبعاد مثل دراسة العصػػ سميسة )
 .(Andreasesen,R,2010)( ودراسة (Sporer,N,2009( ودراسة 2988فايد فييع)

، ولكغ التخكيد كاف بجرجة  سقاييذ في الجراسات العخبية واألجشبية الاإلشالع عمي  -3
مغ عغ السقاييذ العخبية السقاييذ األجشبية تبايغ كبيخة عمي السقاييذ العخبية ؛ وذلظ نتيجة ل

ة في مقاييذ الفيع القخائي السذخرة لتمظ ووجج الباحث نجر  حيث التكػيغ ،والبشية المغػية ،
الفئة مغ الصالب ؛ وىحا ما استجعي الباحث لمقياـ باعجاد  ىحا السقياس ،ومغ السقاييذ التي 

مقياس الفيع القخائي إعجاد  خيخؼ السغازػ  استفاد مشيا الباحث في إعجاد ىحا السقياس مايمي:
–البعج الخاص بادراؾ معشي الكمسة  والحؼ يتكػف مغ  خسدة أبعاد وىي كالتالي: 8998

 إدراؾ الستعمقات المغػية .–إدراؾ العالقات المغػية -إدراؾ معشي الفقخة–إدراؾ معشي الجسمة 
 ىي أبعادة ويتكػف مغ ثالث 2988ومقياس تذخيز العدخ القخائى إعجاد نرخة دمحم جمجل 

  .فيع الكمسة  –فيع الجسمة  –التعخؼ عمى الكمسة 
 ىي ( ويتكػف مغ أربعة أبعادTorc) :Jane,2999 تيعاب القخائي إعجادومقياس اإلس

 .تتابع الجسل -قخاءة الشز–السعانى الستذابية –السفخدات العامة 
 –ويتكػف مغ ثالثة أبعاد معخفة الكمسة  2985ومقياس الفيع القخائي إعجاد خالج محخوس  

 .تكسمة الجسمة –معخفة الجسمة 
الفيع  ىي ة أبعادثويتكػف مغ ثال 2982إعجاد أميسة بكخؼ حديغ ومقياس الفيع القخائي  

 . الفيع الشاقج –الفيع االستشتاجى  -السباشخ
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  اليجف من السقياس :
 .لى قياس الفيع القخائي وتذخيرو لجػ شالب السخحمة االعجادية إييجؼ السقياس 

 بشية السقياس وطخيقة اإلستجابة :
عبارة  وبعج عخضو عمي مجسػعة مغ  59ولية مغ تكػف السقياس في صػرتو األ     

ييغ ؛ تع ححؼ عذخة عبارات السختريغ في مجاؿ المغة العخبية  وعمع الشفذ وأيزا  السػج
تكػف بالقبػؿ نتيجة لعجـ السالئسة لمسخحمة الجراسية أو العسخ الدمشي لمتالميح . و  لع تحع

حت خسدة أبعاد ،  تشاولت أبعاد الفيع تشجرج ت عبارة ، 49مغ  شيائية السقياس في صػرتو ال
عبارات  5عبارة لمفيع اإلستشتاجي ،  88لمفيع السباشخ ،  عبارة  88القخائي الخسذ  وىي  

عبارات لمفيع الحاتي ، وتكػف اإلجابة مغ خالؿ  6عبارات لمفيع التحوقي ، 7لمفيع الشقجػ، 
مسيح عمي درجة واحجة ، وفي اإلختيار مغ متعجد ، وفي حالة اإلجابة الرحيحة يحرل الت

حالة اإلجابة الخاشئة يحرل عمي صفخ  مغ الجرجات ، ويذيخ إنخفاض الجرجة إلي وجػد 
، أما إذا حرل  (83-صفخصعػبة شجيجة  في الفيع القخائي لجؼ التمسيح  وتتخاوح بيغ )

ئي ، ( فيػ يقع في فئة الرعػبة الستػسصة في الفيع القخا39-84التمسيح عمي درجات مغ )
( فيحا يجؿ عمى وجػد صعػبة بديصة في الفيع 49-38وإذا حرل عمي درجات مغ )

 القخائي .  
تبمغ لمفيع القخائى استصاع وضع أبعاد لمسقياس والتى  ا  ومغ خالؿ وضع الباحث تعخيف      

جسػعة مغ السيارات مبعاد يحتػػ عمى وكل بعج مغ تمظ األ فى محتػاىا خسدة أبعاد،
 : بعاد كالتالىوىحه األ ة الفيع القخائي ،يتقانو لعسمإلتى يحتاجيا الصالب مغ أجل الزخورية ا

 :الفيم السباشخول البعج األ 
ويعخفو الباحث بأنو مقجرة الصالب عمى التسكغ مغ محتػػ المغة سػاءا  مغ حيث      

 والسثشى  مغ خالؿ القخاءة لمشز العاـ .  التعخؼ عمى السفخد والجسع
 :ستشتاجى الفيم اإلانى البعج الث

اخل الشز يدتصيع مغ خالليا ويعخفو الباحث بأنو مخحمة عميا مغ مخاحل الفيع د     
ف أو ،  مغ الدابق الصالب مدج السحتػػ الحخفى لمشز مع السعمػمات السػجػدة لجػ الصالب 

 ليو الكاتب مغ خالؿ الشز السقخوء .إكتذاؼ مايربػ إيتسكغ مغ 
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 :يم الشقجى الفالبعج الثالث 
تداؽ العاـ بيغ مالجػ الصالب مغ معمػمات وما يعخفو الباحث بأنو حالو مغ اإلو      

 لو يدتصيع أف يػجو الشقج الالـز والبشاء لمشز ،المغ خ استفاده مغ خالؿ الشز السقخوء ،
 . يرجر الحكع عمى جػدة ودقة عخض السادة السقخوءةوأف 

 :الفيم الحاتى البعج الخابع 
يعخفو الباحث بأنو مقجرة عامة لمصالب يدتصيع مغ خالليا أف يحجد ماىػ أثخ السقخوء و      

 عمى نفدو وىل استفاد مشو أـ ال وىل ىحا يفيجه فى حياتو أـ أنو مجخد مادة ليدت ليا قيسة .
 :الفيم التحوقى البعج الخامذ 

يحجد افكار الشز الباحث بأنو قجرة عامة لمصالب مغ خالليا يدتصيع أف  يعخفوو      
يجاد حمػال  لسذكالت شخأت إوأف يدتصيع  ويختبيا ويخبط بيشيا مغ خالؿ ترػر عاـ لو ,
 عميو فى الشز ويعالجيا معالجة مقبػلة لمػاقع .

 :الفيم القخائي  سقياس الخرائص الديكهمتخية ل
مغ  تمسيحا   829تع تصبيق السقياس عمي عيشة قػاميا  ووثباتالسقياس لمتحقق مغ صجؽ 

 ( .85-82تالميح السخحمة اإلعجادية في عسخ )
 صجق السقياس   -0

صجؽ السحكسيغ ، الرجؽ السشصقي و  قاـ الباحث باستخجاـ  سقياسلمتحقق مغ صجؽ ال
 .وذلظ عمي الشحػ التالي  وشخيقة الرجؽ التالزمى 

 :الرجق السشظقي:أواًل 
اعتساد الباحث عمي  وىػ أف يقيذ السقياس ماوضع لقياسو ، وىػ ماتحقق مغ خالؿ

 اإلشار الشطخؼ كسخجعية في الرياغات وفي إعجاد السقياس .
 : صجق السحكسين: ثانياً 

السختريغ فى مجاؿ المغة  ( مغ 89)بعج إعجاد السقياس قاـ الباحث بعخضو عمى      
في بشػد السقياس وذلظ إلبجاء الخأؼ مغ السػجييغ ، وأيزا  مجسػعة   وعمع الشفذ العخبية 

ونتج عغ ىحا استبعاد مجسػعة  مغ العبارات ألنيا لع تحع  بشدبة االتفاؽ السصمػبة ؛ أبعادهو 
 بيغ الدادة السحكسيغ لعجـ السالئسة لمسخحمة الجراسية أو العسخ الدمشي لمتالميح.%( 89)

  .عمي عبارات مقياس الفيع القخائي ( ندب إتفاؽ الدادة السحكسيغ8ويػضح ججوؿ )
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 (0)ججول 

 (89اس الخاص بالفيع القخائي  )ف=تفاؽ الدادة السحكسيغ عمى عبارات السقيندب ا
مغ  اسالسقيأف ندب اتفاؽ الدادة السحكسيغ عمى عبارات وبشػد  ( 8ججوؿ )ويتزح مغ 

 .%899:89حيث الرياغة والسالئسة والسحتػػ  تخاوحت مابيغ 
 )صجق السحك(:الرجق التالزمى  -ثالثًا:

السكػف مغ خسدة  (8998)قاـ الباحث بتصبيق مقياس  الفيع القخائي خيخؼ السغازؼ     
ر أبعاد يقيذ في مجسميا ميارات الفيع القخائي السختمفة ، والسجسػع الكمى لجرجات اإلختبا

 البعج األوؿ 
 )الفيع السباشخ (

 البعج الثاني
)الفيع 

 اإلستشتاجي(

 البعج الثالث
 )الفيع الشقجؼ(

 البعج الخابع
 ) الفيع التحوقي(

 البعج الخامذ
 )الفيع الحاتي(

ندبة  البشج
 السػافقة

ندبة  البشج
 ةالسػافق

ندبة  البشج
 السػافقة

ندبة  البشج
 السػافقة

ندبة  البشج
 السػافقة

3 99% 8 899% 83 99% 7 899% 5 899% 
4 899% 89 899% 86 899% 87 89% 84 99% 
6 899% 82 99% 24 899% 28 99% 39 99% 

88 899% 23 99% 33 99% 35 99% 32 99% 
22 899% 28 99% 44 89% 37 99% 36 99% 
26 899% 38 99%   49 899% 39 99% 
27 899% 34 899%   46 899%   
29 99% 48 899%       
48 89% 38 99%       
42 899% 49 899%       
43 899% 59 899%       
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درجة ، وتع حداب معامل اإلرتباط بيغ درجات ىحا السقياس  ودرجات مقياس   836ىي 
الفيع القخائي  لمتالميح ذوؼ صعػبات التعمع بالسخحمة اإلعجادية )مغ إعجاد الباحث( ، وقج 

  0,01مدتػؼ داللة  جعش وىحه القيسة دالة إحرائيا    ( 0.63كانت قيسة معامل االرتباط  )
 إعجاد الباحث(.)الفيع القخائي إلي صجؽ مقياس وىػ مايذيخ 

 رابعًا: صجق التكهين الفخضي:
السقياس لمتكػيغ الفخضي أو الدسة التي ييجؼ إلي قياسيا ويقرج بو مجؼ مالئسة  

وىي شخيقة تجانذ السقياس ، وتدتخجـ لالستجالؿ  إذا كاف السقياس يقيذ سسة أو قجرة عغ 
مفخدات كل معامل والجرجة الكمية لمعامل ) عمي ماىخ   شخيق حداب معامل اإلرتباط  بيغ

 (.835:2997خصاب ،
ولمتأكج مغ صجؽ التكػيغ الفخضي  لمسقياس ، تع حداب معامالت اإلرتباط بيغ درجة 

 ( معامالت اإلرتباط.2كل مفخدة  والجرجة  الكمية  لمسقياس ، ويػضح ججوؿ )
 (2ججوؿ )
 والجرجة الكمية لسقياس الفيع القخائي معامالت االرتباط بيغ درجة كل مفخدة

في بعس  9.2( أف بعس معامالت االرتباط كانت أقل مغ 2ويتزح مغ ججوؿ )    
 السفخدات، لحا فقج اتبع الباحث االستخاتيجية التالية:

رقم 
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 بالجرجة الكمية

رقم 
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 رقم السفخدة بالجرجة الكمية

معامل ارتباطيا 
 بالجرجة الكمية

رقم 
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 بالجرجة الكمية

رقم 
 السفخدة

معامل ارتباطيا 
 بالجرجة الكمية

8 9.28 88 9.48 28 9.26 38 9.36 48 9.48 
2 9.23 82 9.88 22 9.44 32 9.38 42 9.33 
3 9.29 83 9.27 23 9.49 33 9.48 43 9.48 
4 9.29 84 9.99 24 9.86 34 9.39 44 9.35 
5 9.38 85 9.88 25 9.86 35 9.25 45 9.96 
6 9.38 86 9.26 26 9.22 36 9.27 46 9.39 
7 9.28 87 9.32 27 9.48 37 9.28 47 9.96 
8 9.43 88 9.88 28 9.37 38 9.42 48 9.33 
9 9.82 89 9.84 29 9.32 39 9.29 49 9.48 

89 9.28 29 9.38 39 9.24 49 9.24 59 9.23 
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بالجرجة الكمية ، فإنو يتع  9.2* في حالة وجػد عجة مفخدات ذات ارتباط أقل مغ 
وبعج  ححؼ مفخدة  واحجة  بحيث تكػف ذات اإلرتباط األضعف بالجرجة الكمية ،

 ذلظ تتع إعادة حداب معامالت اإلرتباط مخة أخخػ.
* يتع تكخار العسمية الدابقة بحيث يتع ححؼ مفخدة بسفخدة ، حتى تشتج مجسػعو 

 بالجرجة الكمية. 9.2مغ السفخدات التي جسيعيا ليا  إرتباشات قيستيا أكبخ مغ 
، 45، 25، 89، 88، 85، 84، 9، 2، 8وقج أسفخ ذلظ عغ ححؼ السفخدات التالية 

47. 
( ، والحؼ يتزح 3وقج أصبحت معامالت االرتباط الشيائية عمى الشحػ السبيغ بججوؿ  )

مشو أف جسيع  قيع معامالت اإلرتباط السرححة بيغ السفخدات والجرجة الكمية لمسقياس  كانت 
 مسا يذيخ إلى صجؽ التكػيغ الفخضي لمسقياس في صػرتو الشيائية. 9.2أكبخ مغ 

 (4ججول )
 معامالت اإلرتباط السرححة بين درجة كل مفخدة  والجرجة  الكمية لسقياس الفيم القخائي بعج ححف بعض السفخدات.

رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالجرجة الكمية

رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالجرجة الكمية

رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالجرجة الكمية

رقع 
 السفخدة

معامل ارتباشيا 
 بالجرجة الكمية

3 9.28 86 9.33 29 9.28 39 9.28 
4 9.24 87 9.34 39 9.26 49 9.2 
5 9.38 29 9.48 38 9.38 48 9.32 
6 9.38 28 9.32 32 9.34 42 9.33 
7 9.39 22 9.48 33 9.38 43 9.52 
8 9.45 23 9.42 34 9.34 44 9.33 

89 9.22 24 9.29 35 9.26 46 9.36 
88 9.59 26 9.24 36 9.29 48 9.37 
82 9.22 27 9.45 37 9.29 49 9.48 
83 9.29 28 9.39 38 9.42 59 9.26 

( معامالت االرتباط بيغ درجة كل بعج والجرجػة الكميػة لسقيػاس الفيػع 4ويػضح ججوؿ )
 القخائي
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 (4ججوؿ )
 معامالت االرتباط بيغ درجة كل بعج والجرجة الكمية لسقياس الفيع القخائي

 ل ارتباطو بالفيم القخائي ككلمعام البعج
 9,87 الفيع السباشخ

 9,88 الفيع االستشتاجي
 9,795 الفيع الشقجؼ
 9,722 الفيع التحوقي
 9,688 الفيع الحاتي

( أف جسيع  قيع معامالت اإلرتباط في  األبعاد الخسدة لمسقياس،  4ويتزح مغ ججوؿ )
مسا يذيخ إلى صجؽ التكػيغ الفخضي  9.2والجرجة الكمية لمسقياس  أنيا  كانت أكبخ مغ 

 لمسقياس ، وأنو بػجو عاـ صادؽ في قياس ماوضع لقياسو  .
 ثبات السقياس -2

  الثبات:تم حداب الثبات لمسقياس باستخجام طخيقتين، كالتالي:
 معامل ألفا-أ

تع حداب معامل ألفا لسقياس  الفيع القخائي لمتالميح ذوؼ صعػبات التعمع بالسخحمة 
 السقياس. ثبات(. وىي قيسة مختفعة وتذيخ إلى (0,852ادية وكانت قيستو اإلعج

 طخيقة التجدئة الشرفية -ب
تع حداب معامل االرتباط بيغ نرفي مقياس الفيع القخائي لمتالميح ذوؼ صعػبات التعمع 

وتع ترحيح ىحه القيسة باستخجاـ معادلة  ، (0,724بالسخحمة اإلعجادية وكانت قيستو ) 
ثبات وىي قيسة مختفعة تذيخ إلى  9.84بخاوف لمترحيح مغ أثخ التجدئة فأصبحت  سبيخماف
 .السقياس 

 نتائج الجراسة:  
تػصمت الجراسة إلى أف مقياس الفيع القخائي والحػ تع إعجاده فى الجراسة الحالية يتستع 

 خجاـ فى البيئة السرخيةلالست تويؤكج صالحي مسا بجرجة عالية مغ الرجؽ والثبات ،
فى الشتائج التى يسكغ التػصل إلييا فى الجراسات السدتقبمية التى  ويعصي الثقة  ،والعخبية
 ىحا السقياس . تدتخجـ
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 املااجع :
  أواًل:السخاجع العخبية :

 نفدية تعمسو . دراسات وصعػبات استخاتيجياتو القخائي، الفيع .(2983العصػػ سميسة ) -8
 . 11 ع؛ وتخبػية

أثخ استخجاـ استخاتيجية تشاؿ القسخ عمي تشسية  .( 2985) خالج  ياسيغ الريجاوػ  -2
، الجامعة  رسالة ماجدتيخميارات الفيع القخائي لتالميح الرف الخابع األساسي . 

 اإلسالمية ،غدة .
 أساسيات (.2989) وعبج الخحسغ جامل وعبج الباقى أبػ زيج خميل ابخاىيع شبخ -3

 .يعوالتػز  لمشذخ السشاىج دار عساف،  .التجريذ
 ، كمية األميخة ثخوت :عساف. 2، ط صعػبات التعمع. (2993راضى الػقفى ) -4
( .أثخ استخجاـ استخاتيجية روبشدػف فى تشسية ميارات 2988الداعجؼ ) ذرغاـ جبار  -5

 ، رسالة ماجدتيخالفيع القخائي لحػ شالب الرف األوؿ الستػسط فى مادة السصالعة . 
 العخاؽ. الجامعة السدتشرخية ،بغجاد،

القياس  والتقػيع في العمـػ الشفدية والتخبػية ( . 2997عمي ماىخ خصاب ) -6
 ،القاىخة :االنجمػ السرخية .6،ط واإلجتساعية

أثخ استخاتيجية قائسة عمى  .( 2984) حدغ، عبج الكخيع سالع والحجاد دمحم اسساعيل -7
مجمج ،، األردف  السجمة التخبػيةالتخيل فى تحديغ ميارات اإلستيعاب القخائي .

 .39-83، ص 64،عجد 27
فعالية بخنامج تجريبى في عالج صعػبات تعمع الفيع  .(2982دمحم عبجه حديشي ) -8

كمية التخبية  ، رسالة دكتػراه القخائى والتعبيخ الكتابى في المغة االنجميدية لجػ االشفاؿ .
 ،جامعة عيغ شسذ .

لتشسية ميارات الفيع  (. بخنامج تخبػؼ قائع عمي نطخية العقل2983دمحم صبخؼ كامل ) -9
 القخائي واالتجاه نحػ مادة المغة العخبية لجؼ األشفاؿ السعاقيغ عقميا  القابميغ لمتعمع .

 معيج الجراسات التخبػية . ،ه دكتػرا رسالة  
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فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى إستخاتيجية التجريذ .( 2982) الخػالجة ناجح عمي -89
ائي لحوػ صعػبات التعمع بالسخحمة األساسية التبادلى لتشسية ميارات الفيع القخ 

 .845-827،ص 4،عجد 8،مجمج  السجمة التخبػية الستخررةباألردف.
 في التعمع نتاجات لقياس السخجع محكي اختبار (. بشاء2983نػر فيرل التسيسي) -88

كمية العمـػ التخبػية  ، دتيخجرسالة ما.األساسي الرف الثالث شمبة لجػ القخائي الفيع
 ف.األرد،

 الخخيصة استخاتيجية مقابل التمخيز استخاتيجية (. فاعمية2982ىشػد راشج ىداع ) -82
 الرف في التعمع صعػبات تمسيحات لجػ القخائي الفيع ميارات في تشسية السعخفية

 جامعة الخميج العخبي.،دتيخجرسالة ماالبحخيغ . مسمكة في الخامذ االبتجائي
نامج باستخجاـ بعس استخاتيجيات تحميل (.فاعمية بخ 2982وليج نادػ دمحم عابج ) -83

رسالة  .السيسة في اكتداب ميارات الفيع القخائي لالشفاؿ ذوؼ صعػبات التعمع 
 معيج الجراسات التخبػية. ، دتيخماج

(. فاعمية استخاتيجية التداؤؿ الحاتي لتشسيةبعس ميارات 2985ياسيغ دمحم عبجه ) -84
جامعة كمية التخبية،  ،دتيخرسالة ماجػ . الفيع القخائي لجؼ شالب الرف األوؿ الثانػ 

 أسيػط .
 

 ثانيًا:السخاجع األجشبية 
15-  Andreasesen,R.,& Braten,I.(2010).Implementation and effect of 

explicit reading comprehension instruction in fifth- grade 

classrooms. Learning and Instruction ,20,1-18 

16- Coyne Michael, D (2007). Effective Teaching Strategies That 

Accommodate Diverse Learners. Upper Saddle River, New 

Jersey, Columbus. Ohio. 

17- Christy Liao(2015). Predicting Reading Comprehension of 8th 

Grade Struggling Readers: Fluency, Self- Efficacy, and Intrinsic 

Motivation.Ph,D,University of California. 

18- Cutting.  Michael D , Cole ,Pauol (2007). Effective Teaching 

Strategies That Accommodate Diverse Learners. Upper Saddle 

River, New Jersey, Columbus. Ohio. 

19- Ergul.Salataci, (2012). Possible Effects of Strategy Instruction 

on LI and L2 reading in a Foreign Language.  Vol. (14),  No. (1). 
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20- Flores, M., M., Ganz, J., B. (2007). Effectiveness of Direct 

Instruction for Teaching Statement Inference, Use of Facts, and 

Analogies to Students With Developmental Disabilities and 

Reading Delays. Focus on Autism and Other Developmental 

Disabilities,  Vol.(22) , No. (4), P: 244-251. 

21- Gavin, Reid (2007). Dyslexia , British  Library Cataloguing in 

Publication Data, Second Edition 

22- Johnson‚ K. (2014). The Cumulative Effect of Hyperactivity and 

Peer Relationships on Reading Comprehension. Journal of 

Education and Trainin g S t u d i e s ‚ Vol  ( 2 ) ‚ No.   ( 1 ) ‚P 9 8 

- 1 0 2 . 

23- Kelly,S.(2011). Hands-on Reciprocal Teaching: Comprehension 

Technique, Reading Teacher,2011, (8),64, 620-625 

24- Sporer,N., Brunstein,J.,& Kieschke,U.(2009).Improving students’ 

reading comprehension skills: Effects of strategy instruction and 

reciprocal teaching .Learning and Instruction ,19.P.272-286. 
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 (1ةحق )م
 الدادة السحكسين قائسة أسساء

 تخرصال األسم م

 سػىاج -بإدارة ساقمتة لغة عخبية  مػجو  عميأحسج دمحم 8
 جامعة اإلماـ دمحم –أستاذ مشاىج وشخؽ التجريذ د/بشجر فيرل الحازمى 2
 جامعة عيغ شسذ  –أستاذ مشاىج وشخؽ التجريذ بكمية التخبية  أ.د/ حدغ شحاتو 3
 سػىاج  – بإدارة  البميشالغة عخبية  ػجوم رمزاف دمحم أبػ شامة 4
  سػىاج-مػجو لغة عخبية بادارة ساقمتة التعميسية  حسػد عميسيج م 5
 جامعة اإلماـ دمحم –أستاذ مشاىج وشخؽ التجريذ د/عبج العديد دمحم دمحم 6
 جامعة عيغ شسذ –مجرس عمع الشفذ التخبػػ بكمية التخبية  مججػ شعباف أميغد/ 7
 ة عيغ شسذجامع –أستاذ أصػؿ التخبية بكمية التخبية  أ.د/ محدغ خزخ 8
 جامعة عيغ شسذ –أستاذ عمع الشفذ التخبػػ بكمية التخبية  أ.د/ محسػد أحسج عسخ 9

 أسيػط-دارة البجارؼ التعميسية إمػجو لغة عخبية ب مرصفي كساؿ عمي 89
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 (2مةحق )
 الرهرة الشيائية لسقياس الفيم القخائي 

 الشص األول 
 (أ(

لتابعة لسخكد زفتي  بسحافطة الغخبية وتمقت بقخية سشبػ ا 8987ولجت سسيخة مػسى عاـ 
تعميسيا األولى بكتاب القخية حيث أتست حفع القخآف وضيخ نبػغيا في السجرسة األولية 

 بالقخية وبجأ حبيا الذجيج لمعمع والسعخفة ورغبتيا في الكذف عغ الغػامس . 
ا مبكخا :العمع أولى وأدركت سسيخة مػسى أف العمع ىػ اليجؼ والخسالة والحياة فاتخحت قخارى

مغ كل شػيء وأؼ شيء، ثع انتقمت سسيخة مػسى مع أسختيا إلى القاىخة حيث أتست تعميسيا 
 الثانػؼ وأصخت عمى دخػؿ الجامعة وأماـ إصخارىا وافق والجىا عمى قخارىا .

 )ب(
التحقت سسيخة مػسى بكمية العمـػ جامعة القاىخة  فكانت األولى في جسيع سشػات الجراسة 

ثع حرمت عمى درجة الساجيدتيخ وبعج ىحا غادرت سسيخة مػسى مرخ إلى إنجمتخا في ،
بعثة عمسية لمحرػؿ عمى درجة الجكتػراه ثع حرمت عمييا في مجة سبعة عذخ شيخا  فقط ، 

 وتابعت دراستيا مغ أجل اإلستخجاـ الدمسى لمحرة في مكافحة مخض الدخشاف .
 -إجب عن االسئمة التالية :

 خة مهسى عمى الجكتهراه من .....حرمت سسي  -0
 إنجمتخا -اليشج                                           ب  -أ

 روسيا -مرخ                                       د   -ج 
 مزاد غادرت ..... -2

 أشػػػارت-ضػػمػت                                         ب -أ
 ىػػخبػػت-د                       رحمت                    -ج 

 من خالل فيسك لمشص يسكن مكافحة األمخاض من خالل  ..... -4
 اليجخة  –اليخوب                                             ب  -أ

 السػت -الػقاية                                               د  -ج
 ولجت سسيخة مهسى فى عام ..... -3
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 8978-ب                                             8987-أ
  8887-د                                            8932-ج 

 مظيخ الجسال في قهلو العمم أولى من كل شئ وأى شئ .  -5
 دليل عمى أف العمع ليذ لو قيسة . -دليل عمى أىسية العمع وضخورتو.             ب-أ

 دليل عمى أف العمع صاحبو ضعيف. -مع مثمو مثل أؼ شيء .        ددليل عمى أف الع-ج
 ولجت سسيخة مهسى فى قخية سشبه .نهع الجسمة الهاردة .....  -0

 خبخية-إستفيامية                                           ب-أ
 الفكخة األساسية في الشص ىي ....... -7

 وفاة  سسيخة مػسى .-ب   ىجخة سسيخة مػسى .                       -أ
 زواج سسيخة مػسى . -كفاح سسيخة مػسى.                           د-ج

 من األماكن الهاردة بالشص ....... -8
 الغخبية-السشرػرة                                         ب -أ

 الغخدقة-سػىاج                                           د-ج
 لمشص ىه ......أندب عشهان  -9

 اليجخة . -حب العمع                                          ب -أ
 كتاب القخية -الفذل                                              د -ج

 العبارات التالية تترل بالسهضهع ماعجا ....... -06
 لى إنجمتخا.الدفخ إ-أىسية كتاب القخية .                               ب -أ

 يحى السذج وإنجازاتو .-الحرػؿ عمى الساجيدتيخ.                     د-ج
 

 حرهل سسيخة مهسى عمى الجكتهراة من إنجمتخا ىه ....... -00
 خيػػاؿ -حقيقة                                               ب-أ

 ػتػيػػجةن -ال أعمػػع                                           د-ج
 العاطفة السديظخة عمى الكاتب ىى ...... -02

 الحقج عمى السخأة  -الفخخ بعمساء مرخ                                ب -أ
 الخجل مغ العمساء-الغيخة مغ نجاح سسيخة مػسى                   د -ج
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 الفكخة الفخعية فى الفقخة )ب( تتحجث عن ..... -04
 وفاة سسيخة مػسى -ب                نجاح عمى ششصاوػ           -أ

 تفػؽ سسيخة مػسى -مػلج سسيخة مػسى                          ج-ج
 يسكن أن ندتبجل كمسة )تابعت( ونزع بجاًل مشيا كمسة ..... -03

 إنقػصػعػػت -واصػمػت                                        ب-أ
 تػػػخكػػت -د        ىػػاجػػخت                              -ج

 جسع كمسة )مخض(ىى ......... -05
 أمػػػخاض-مػػػخوض                                          ب-أ

 مػػخيس-مػػخضات                                          د-ج
 الفكخة الفخعية فى الفقخة )أ( تتحجث عن ........... -00

 نذػػأة سسيخة مػسى -ب              وفػػاة سسيخة مػسى                 -أ
 زواج سسيخة مػسى -تػفػػؽ سسيخة مػسى                           د-ج

 كل ىحه العبــارات تترــل بالسهضــهع ماعــجا ............. -07
 مػػػلػج سسيخة مػسى -تػػفػػػؽ سسيخة مػسى                               ب-أ

 إلتحاؽ سسيخة مػسى بالجامعة -د                        إغػتػياؿ سسيخة مػسى   -ج
 إنتيت األسئمة 
 

 الشص الثانى
 )أ(

جاءت لكى تخمز الذعب السرخؼ مغ كل دخيل  8952ثػرة الثالث والعذخيغ مغ يػليػ 
مدتعسخ ،التف الذعب السرخؼ حػؿ الزباط األحخار وسانج حخكتيع وأماـ كل ىحا 

لتخحل بعج  8954ا عقج اتفاقية الجالء مع مرخ في عاـ اإلصخار القػػ قخرت بخيصاني
 ثشيغ وسبعيغ عاما  قزتيا في تجخل كبيخ في شئػف البالد .إ

 )ب(
وقج ألقى دمحم أنػر الدادات البياف األساسي لمثػرة وبعج نجاح الثػرة وقف الذاب جساؿ عبج 

 الشاصخ زعيع الثػرة وخصب في الشاس وقاؿ :
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تجو بػفاء جيل إلى الدعساء الحيغ كافحػا .إلى أحسج عخابي، "إنشي أتجو بقمب شعب وأ
 ومرصفى كامل ،ودمحم فخيج ،وإلى الذباب الحيغ باعػا أرواحيع لمفجاء"

 )ج(
وبعج خخوج بخيصانيا انصمقت الثػرة بعج ذلظ في شخيق اإلصالح وشخيق البشاء والتعسيخ وتع 

لت مرخ مغ دولة محتمة إلى دولة ليا بشاء الدج العالي وبشاء مرشع الحجيج والرمب  ،وتحػ 
 شأف كبيخ ووزف عطيع بيغ البمجاف العخبية والعالسية .

 -أجب عن األسئمة التالية :
 تم جالء اإلنجميد عن مرخ في عام................ -08

 8954-ب                                          8999-أ
 8999-د                                         8945-ج

 مخادف "التف".......... -09
 تجػسػع-ىػػخب                                           ب-أ

 قتػػل -حػارب                                         د -ج
 الفكخة األساسية في الشص ىي ................... -26

 إزدىار مرخ -كفاح شعب مرخ                             ب-أ
 ىديسة مرخ-الحخوب السرخية                           د -ج

 الذخريات الهاردة بالشص ىم ........... -20
 أحسج عخابي.–جساؿ عبج الشاصخ  -دمحم فخيج -أ

 دمحم عمى .–جساؿ عبج الشاصخ –سعج زغمػؿ  -ب
 رفاعة الصيصاوؼ. –أحسج عخابي    –أحسج زويل  -ج
 لشاصخ .جساؿ عبج ا–شو حديغ -أحسج عخابى-د

 ماىه الدبب الحى جعل بخيظانيا  تعقج اتفاقية الجالء مع مرخ ؟ -22
 قػة الجير السرخػ.-ىخوب الذعب السرخػ.                        ب-أ

 ضعف الذعب السرخؼ . -التفاؼ الذعب حػؿ الزباط األحخار.        د-ج
 الفكخة الفخعية في الفقخة الثالثة ىي ........... -24

 البشاء والتعسيخ . -رىا.                                  بالحخب وآثا -أ
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 نػػجاء الػشغ . -حب الػشغ.                                     د -ج
 من القيم التى تعمستيا من القرة وأثخت في نفدك ؟ -23

 الذعب السرخؼ ال يجافع عغ أرضو.-أىسية الحخوب.                               ب -أ
 الذعب السرخػ ضعيف ججا . –لبشاء والتعسيخ سبب لمشيزة.              د ا-ج

 عقجت بخيظانيا إتفاقية الجالء مع مرخ . -25
 خػيػػاؿ.  -حقيقػػة.                                         ب  -أ

 رأؼ . -الأعػػمػػع .                                        د -ج
 ؟ العشهان السشاسب لمشص -20

 سعج زغمػؿ . -أىسية ثػرة يػليػ.                   ب -أ
 تزحية مرصفى كامل.  -خصخ ثػرة يػليػ.                 د -ج

 "باعها أرواحيم لمفجاء "            "حاربها في سبيل الهطن" -27
 أؼ التعبيخيغ أجسل في األداء ؟ولساذا؟

........................................................................................ 
 يسكن لمجول أن تحسى نفديا من اإلحتالل واإلستعسارمن خالل ....... -28

 اتحاد الذعب والجير . -التفخؽ والزعف                              ب   -أ
 بشاء األسػار. -اليخوب واالختباء في السشدؿ.                    د -ج

 السديظخة عمى الكاتب خالل ىحا الشص ؟ ماىى العاطفة -29
 الحقج والغيخة -الفخػػخ وحب الػشغ                            ب-أ

 كػػخه الػشغ  –الغزب والعشف                                د -ج
 تجل عبارة  وتحهلت مرخ من دولة محتمة إلى دولة ليا شأن كبيخعمى....  -46

 جيل السرخييغ  -ب                  عػػديػسة السرخييغ       -أ
 فذل السرخييغ  -تكاسل السرخييغ                         د  -ج

 حتالل...إذا كشت بسكان عخابي ومرظفى كامل مهقفي تجاه اإل -40
 أىخب مغ أمامو. -أقاومو وادافع عغ بمجػ                       ب -أ

 أسافخ لمخارج-د           أناـ في بيتي                           -ج
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ألقى دمحم أنهر الدادات البيان األساسي لمثهرة ،يسكششا أن ندتبجل كمسة  -42
 )ألقى ( ونزع بجاًل مشيا كمسة ......

 أذاع. -ذىػػب                                          ب-أ
 سقط     -كػتػػب                                          د-ج

 كمسة كــافــحــها........مزــاد  -44
 قػػاتػػػمػػػػا-ىػػاجػػخوا                                        ب-أ

 نػػػامػػػػا-إستدمسػا                                          د-ج
 مزاد كمسة نجاح ...... -43

 فذػػل.–سقػػػط                                             ب  -أ
 قػػػػػة  -د                                            ضػعػف. -ج

 جسع كمسة الثهرة ...... -45
 الدائخوف. -الثػراف.                                           ب -أ

 الثػػػار. -الثػرات.                                         د -ج
 العبارات التالية تترل بالسهضهع ماعجا .......  -40

 تحية جساؿ عبج الشاصخ لدعساء مرخ. –إحتالؿ بخيصانيا لسرخ .          ب-أ
 إحتالؿ ىػالكػ لمذاـ . –مرخ دولة ليا شأف عطيع  .      د-ج

 العاطفة السديظخة عمى الكاتب ىى .......... -47
 الخجل. -الفخخ.                                          ب-أ

 الحدف . -د                        الحقج.                  -ج
 من صفات الدعساء أحسج عخابى ومرظفى كامل ..... -48

 الحقج عمى مرخ-حب مرخ                                   ب-أ
 خيانة مرخ-اليخوب مغ مرخ                          د-ج

 ييجف الكاتب من خالل الشص إلى ..... -49
 الحقج عمى الدعساء-ب                 إحتالؿ مرخ                 -أ

 اليخوب مغ مرخ -التحكيخ بدعساء مرخ وعطسائيا           د -ج
 وقج ألقى دمحم أنهر الدادات البيان األساسي لمثهرة .نهع الجسمة ..... -36
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 خبػػخيػػة . -إستفيامية .                                      ب-أ
 الأعػمػػع.-د                        أمػػخية   .               -ج

 
 إنتيت األسئمة

 مفتاح اإلجابات
 الشص الثاني الشص األول

رقم  الجرجة رقم الجهاب رقم الدؤال
 الدؤال 

 الجرجة رقم الجهاب

 0 ب 08 0 أ 0
 0 ب 09 0 أ 2
 0 أ 26 0 أ 4
 0 أ 20 0 أ 3
 0 ج 22 0 أ 5
 0 ب 24 0 ب 0
 0 ج 23 0 ج 7
 0 أ 25 0 ب 8
 0 أ 20 0 أ 9
شبو -األول 27 0 د 06

الخوح بذئ 
 يباع

0 

 0 ب 28 0 أ 00
 0 أ 29 0 أ 02
 0 أ 46 0 ج 04
 0 أ 40 0 أ 03
 0 ب 42 0 ب 05
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 0 ج 44 0 ب 00
 0 ب 43 0 ج 07
 0 ج 45   
 0 د 40   
 0 أ 47   
 0 أ 48   
 0 ج 49   
 0 ب 36   
      
      

 24 لسجسهعا 07 السجسهع
 درجة  أربعهن الجرجة الكمية : 

 


