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 :هلخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى إعداد مقياس لتشخيص صعوبات الفيم القرائي لدى التالميذ    

ذوي صعوبات حل المسائل الكالمية من تالميذ الصف السادس اإلبتدائي، حيث أتضح 
لمباحثين عدم توفر مقياس مناسب ليذا الغرض، وقد قام الباحثون بتطبيق المقياس عمى 

عامًا، 5,21تمميذة متوسط أعمارىم  51تمميذًا، 08ذًا وتمميذة منيم تممي 571عينة قواميا من 
وبإستخدام معامل اإلرتباط  ومعامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، أظيرت النتائج ما يمي: 
يتوفر لمقياس تشخيص صعوبات الفيم القرائي لممسائل الكالمية درجة مقبولة من اإلتساق 

رتباط ، كما يتوفر لمقياس تشخيص صعوبات الفيم القرائي الداخمي بإستخدام معامل اإل
لممسائل الكالمية درجـــة مقبولة من الثبات بإستخدام معامــــــل ألفا كرونباخ، والتجزئة 

 النصفية.
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 :هقذهة

يؤدى الفيم القرائي دورًا أساسيًا وبارزًا في عممية القراءة، إذ ُيعد الغاية منيا في المقام      
م مطمب لغوي وتعميمي وتربوي وذلك ألنو يحقق ىدفًا من أسمى أىداف القراءة األول، فالفي

تنظم ذاتيا تبعا لمفيم في  -في حال الفيم  -أصل القراءة ألن الذاكرة طويمة المدى و في
فاعمية أكثر وبجيد أقل، ومن ثم يمكن القول أن الفيم القرائي أساس لتعميم المقروء، 

 (.  885,:550ه. )محمد رجب فضل اهلل، واإلستفادة منو في تعمم غير 
( أن اليدف الرئيسي من تعمم القراءة 5500 :,,7)  Keusherكما يشير كيوشير       

ذ لم يتحقق ذلك انعدمت الفائدة المرجوة من القراءة، كما يرى أن ميارات القراء و ى الفيم وا 
تيم المعرفية إال أننا ال متباينة ومتفاوتة تبعا إلستعداد كل منيم ومراحل تعميميم وخبرا

نستطيع عدم التركيز عمى عممية الفيم في تناولنا لمنصوص المقروءة بالشرح والتوضيح ألنو 
لمامو  ركيزة من ركائز التعمم وذلك ضمانا لإلرتقاء بمغة المتعمم وتزويده بأفكار ثرية وا 

كسابو لميارات النقد بموضوعية وتدريبو عمى إبداء ا  لرأي. بمعمومات مفيدة وا 
وجدير بالذكر أن الفيم القرائي الذي ُيعد من أحد أىم ميارات القراءة، لو تأثير فى      

مجال الرياضيات بصفة عامة والمسائل الكالمية الرياضية بصفة خاصة حيث أن صعوبة 
 (.Stringer،,858 :15الفيم القرائي تؤدى إلى صعوبة فى حل المسائل الكالمية.) 

ميًا  فى خمط التمميذ بين المعطيات والمطموب وعدم التمييز بين ويظير ذلك ج     
 (.Piia ،,880 :6,8المعمومات اليامة والمعمومات الغير اليامة. )

( أن اختالف التعبير عن األشياء بين 5555 :648) Price MacGregorويرى &       
 لكالمية من بمد آلخر.الدول يؤثر عمى فيم المسائل الكالمية فقد تختمف ترجمة المسألة ا
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لذلك دعت الحاجة لدى الباحثين إلى ضرورة إعداد مقياس  ييدف إلى تشخيص صعوبات 
 الفيم القرائي لممسائل الكالمية.

 هشكلة الذراصة:
يواجو التالميذ ذوي صعوبات تعمم الرياضيات صعوبات في أداء العمميات الحسابية إال      

يحاولون حل المسائل الكالمية، ولقد أوضحت البراىين أن الصعوبة تكون أكثر حدة عندما 
واألدلة البحثية حتى يومنا ىذا أن الطالب ذوي صعوبات التعمم يعانون من قصور في 

 (. Miles  &Front5551 :56ميارات حل المسائل الكالمية )
لي ال وتظير تمك الصعوبة في عدم إدراك التمميذ جميع أبعاد المسألة الكالمية وبالتا     

يمكنو تحديد المعطيات بالمسألة وغالبا ما يخمط بين المعطيات والمطموب كما أن التمميذ 
جراء العممية الحسابية المناسبة لحل المسألة الكالمية كما ال يتمكن من  يعجز عن اختيار وا 
التحقق من صحة الحل وقد تبين لمباحث ذلك من خالل حضور بعض حصص تدريس 

دس اإلبتدائي بيدف تتبع مسارات تفكير التالميذ في حل المسائل الحساب بالصف السا
الكالمية وطرق التدريس المستخدمة  ومن خالل فحص كراساتيم  وعقد لقاءات  مع معممي 

الذين أكدوا أن منيج رياضيات الصف السادس اإلبتدائي يشمل  -الرياضيات ليذا الصف 
د صعوبة فى الفيم القرائي يكون منطقيًا في مجممو مسائل كالمية كما أن الحكم عمى وجو 

 -ألنو من المفترض أن تكون لدييم حصيمة لغوية كافية تمكنيم من حل المسائل الكالمية 
( والتي ركزت 2.5551 )Jordan et alومن خالل نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة  

تائجيا أن أداء التالميذ عمي العالقة بين القدرات المغوية وبعض المسائل الرياضية وأظيرت ن
ذوي التأخر المغوي أقل من أداء التالميذ العاديين في المسائل الكالمية وفى نفس أدائيم في 

 المسائل غير الكالمية.
( عمي وجود إرتباط طردي بين الفيم 5555) Sovik et alكما أكدت نتائج دراسة 2.      

المسائل الكالمية لكن تمك الدراسة ركزت  القرائي واألداء الحسابي لدى التالميذ أثناء حل
 عمى العالقة بينيما ولم تعطي برنامج عالجي لتمك المشكمة.

وىناك دراسة ركزت عمى المقارنة بين أداء التالميذ ذوى صعوبات تعمم الرياضيات      
وبين التالميذ ذوى األداء المنخفض أثناء حل المسائل الكالمية الرياضية، مثل دراسة 
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Ombra (,851 أن ىناك ارتباط طردي بين قدرة الطالب عمى الفيم القرائي ) قدرتيم عمى و
 فيم الرياضيات. 

(، أن التالميذ ذوى صعوبات التعمم الحساب 856,)  Krawecكما أكدت نتائج دراسة      
لدييم أخطاء كثيرة في تحويل الكممات إلى رموز ومعادالت حسابية لكن تمك الدراسة ركزت 

 لمقارنة دون التطرق إلى برنامج عالجي.عمى ا
 هذف الذراصة:

تيدف الدراسة الحالية إلى إعداد مقياس لتشخيص صعوبات الفيم القرائي لدى التالميذ      
ذوي صعوبات حل المسائل الكالمية من تالميذ الصف السادس اإلبتدائي، حيث أتضح 

 لمباحثين عدم توفر مقياس مناسب ليذا. 
 :أهوُة الذراصة

 يمكن توضيح أهمية الدراسة فيما يمي :     
 األىمية النظرية: - أ

تتحدد األىمية النظرية لمدراسة الحالية من خالل مراجعة البحوث والدراسات العربية      
واألجنبية التي أجريت عمى التالميذ ذوي صعوبات تعمم المسائل الكالمية، وقد اتضح قمة 

الكثير منيا ميارات الفيم القرائي الالزمة لتمكن التالميذ من ىذه الدراسات؛ حيث لم يتناول 
حل المسائل الكالمية، وذلك ألن التعرف عمى مستوي األداء الحالي لمتالميذ في الفيم 
القرائي يسيم في تحديد مواطن القوة والضعف لدييم؛ مما يساعد في إعداد البرامج التدريبية 

تيم عند حل المسائل الكالمية، وىذا ُيعد إضافة ميمة المناسبة ليم،وتحسين قدراتيم وكفاء
 إلى رصيد المعمومات في ىذا المجال.

 األىمية التطبيقية: -ب
تتضح أىمية الدراسة الحالية من الناحية التطبيقية في إعداد مقياس لتشخيص      

حتى يمكن صعوبات الفيم القرائي لممسائل الكالمية، وتزويد المكتبة العربية بيذا المقياس 
 إجراء مزيد من الدراسات والبحوث في ىذا المجال.
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 هصطلحات الذراصة:
  (Reading Comprehension Disabilitiesصعوبات الفيم القرائي:  ) 

مفيوم يتضمن صعوبة في التعرف عمى المفردات وتحديد معناىا، والتعرف عمى و ى   
ستبعاد الجممة، وفيم معنى الفقرة، وتحديد األفكار الرئيسي ة، وتحديد التفاصيل الداعمة، وا 

 (Ombra  ،,851التفاصيل غير الداعمة. ( 
 (Word Problemالمسألة الكالمية:  )

( بأنيا ىي اإلدراك الصحيح لعالقات معينة في الموقف ,,: 855,) Amberيعرفيا 
 الكمي الذي يؤدي إلي الحل الصحيح.

 اإلطار النظرٌ:
 :الفيم القرائي    
لمامو بمعمومات ُيعد ا   لفيم القرائي ضمان لإلرتقاء بمغة المتعمم، وتزويده بأفكار ثرية، وا 

صدار األحكام عمى  مفيدة، واكتسابو ميارات النقد في موضوعية، وتعويده إبداء الرأي، وا 
المقروء بما يؤيدىا ومساعدتو عمى مالحظة الجديد؛ لمواجية ما يصادفو من مشكالت، 

 (.555: 855,ى اإلبداع. ) محمد رجب، وتزويده بما يعينو عم
الغاية من كل قراءة والضالة المنشودة لكل قارئ واليدف الذي و كما أن الفيم القرائي ى    

يسعى كل معمم لتنميتو بمستوياتو المختمفة لدى تالميذه في مختمف المراحل التعميمية، 
نتاج المعمومات و شكل روتيني وىأكثر أشكال المعرفة تعقيًدا، والتي يندمج فييا األفراد بو وى

 (.57: 884,من مصادر بصرية، وسمعية، ومعرفية، ولغوية والتي تندمج مًعا. )سعد، 
 -مستويات الفيم القرائي:

حيث أن اليدف من تحديد مستويات المادة المقروءة ليس وضع الحدود الفاصمة بين        
ءة ال يقوم بالبحث عن المستويات الدنيا العمميات المكونة لمقراءة، ألن القارئ أثناء القرا

نما يقوم بعممية مزج بين العمميات  )المعاني الصريحة( أواًل ثم عن المستويات األعمى، وا 
تسييل ميمة المعمم  ووالمستويات، كما أن اليدف من تحديد مستويات فيم المادة المقروءة ى

تنمية قدرة التمميذ عمى فيم  في إعداد أىداف القراءة، واستخدام طرق تدريس تساعد عمى
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المادة المقروءة، وفى تحديد نوع الخبرات التي ينبغي أن يقدميا المعممون لتحسين قدرة 
التالميذ عمى فيم ما يقرءون، وصياغة أسئمة القراءة صياغة سميمة تتناسب مع النتائج التي 

 (.74: 886,يرغب المعمم الحصول عمييا. )خمود إبراىيم السعدون 
 -يمكن تحديد مستويات الفيم القرائي كما يمي :كما 

 -المستوى األول: مستوى فيم معنى الكممة:
معنى الكممة لفظ دال عمى معنى ال يصمح لمتخاطب إال مع غيره من المعاني، والفيم       

العام في المغة العربية يقتضى أن يعرف التمميذ بعض المعمومات عن معاني الكممات فيفيم 
في المغة العربية تتكون من أصول، وأن معنى الكممة يتغير بتغير أصواتيا وبتغير  أن الكممة

موقعيا من اإلعراب وبحسب عالقتيا بالكممات المجاورة ليا فى الجممة. )محمد عبيد 
5554 :55( ،)Van et al 2.5550 :00.) 

 -ويتضمن إدراك الكممات فى القراءة عمميتين:
المطبوعة.و لمكتوبة أتركيز اإلنتباه عمى المادة ا 
مجموعة من الكممات من غيرىا معًا و إستثارة اإلرتباطات التي تساعد عمى تمييز الكممة أ

 ( . 55: 5505)وليم سي جراي 
 المستوى الثاني: فيم معنى الجممة:

الجممة وحدة لغوية وىى أساس التواصل الذى يتضمن أكثر من معنى تبعًا لمعناصر       
 (.,Kintsch5550 :1فييا ) المغوية الداخمة 

والجممة ليست كيانًا منفصاًل ولكنيا جزء من الفقرة تزودىا بالمعنى التام، عن طريق      
السياق الذى تدور فيو الفقرة، وىناك جمل تعد بمثابة مقدمات لبقية الجمل وىناك جمل 

قة عمييا. انتقالية ليست مقصودة في ذاتيا، وىناك جمل شاممة تمخص كل األفكار الساب
 (. 17: 885,)منال محمد 

 المستوى الثالث: فيم معنى الفقرة
الفقرة ىى الوحدة البنائية لمموضوع وتتكون من عبارتين فأكثر وتعبر عن معنى مستقاًل      

المقال من ناحية أخرى. )أحمد حسن  وبذاتو من ناحية وجزءًا من المعنى الكمى لمموضوع أ
,886 :58.) 
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 منطقيةلفقرة نسق مسمسل من العبارات والجمل ترتبط مع بعضيا بعالقات كما أن ا      
مقبولة، بحيث تؤدى فى النياية إلى فكرة رئيسية واحدة، ولكي يفيم التمميذ معنى الفقرة عميو 

فيم معاني ىذه الجمل وأن يتعرف عمى الجممة و أن يفيم العالقة بين الجمل داخل الفقرة 
تزيد من و يحدد عالقة ىذه الجممة بالجمل األخرى التي توضحيا أالرئيسية فى الفقرة  وان 

سماعيل ابو تفصيالتيا. )محمد منير مرسي   (.147: 880,العزايم و ا 
 المستوى الرابع: فيم الوحدات األكبر كالموضوع:

الموضوع عبارة عن مجموعة من الفقرات التي تترابط فيما بينيا لتؤدي فكرة متكاممة،      
كيفية تنظيم األفكار فى و النص البد من تحديد األفكار الرئيسية،  ووع أولفيم الموض

ربط األسباب بالنتائج، و الموضوع، ثم تحديد التفاصيل والجزئيات، وربط األحداث ببعض، 
ىدفو من و وربط معمومات النص بالمعرفة السابقة لمقارئ، والتوصل إلى غرض الكاتب 

التعرف عمى الحبكة و الوحدة الموضوعية فى النص، الكتابة ومناقشة أرائو والوقوف عمى 
مع األحداث. )محمد و تفاعالتيا مع بعضيا و القصصية فى القصة وخصائص الشخصيات 

 (.,Goldman  &Van5550 :5)، )585: 5554عبيد محمد 
 صعوبات الفيم القرائي

مستوياتيا، قسم العمماء والتربويون ىذه الصعوبات إلى عدة أقسام؛ تمييزًا ليا في      
قياس تقدم و تحديدًا لنوعية كل صعوبة؛ مما يساعد المعممين عمى العناية بكل مستوى منيا، و 

العممية و الييئات التربوية و فيما يمي عرض لتصنيفات الباحثين، و الطالب في كل منيا، 
 ختيار ما يناسب منيا مع قدرات التالميذ.Yلصعوبات الفيم القرائي بيدف 

( أن صعوبات الفيم القرائي تتمثل في تحديد الفكرة 6,: 887,بكري ) ويري أيمن      
ستنتاج أوجو الشبة و تحديد المعنى المناسب لمكممة من السياق، و الرئيسية لمفقرة،  أوجو و ا 

ستنتاج خصائص أسموب الكاتب، و االختالف،  األفكار و التمييز بين األفكار الرئيسية و ا 
تحديد مواطن الجمال في و ما ال يتصل بو، و لموضوع التمييز بين ما يتصل باو الفرعية، 
دراك جو الفقرة،   تطوير أفكار جديدة من أفكار معروضة.  و تحديد نياية قصة ما، و النص، و ا 
( أن أىم صعوبات الفيم القرائي ىى إستنتاج األفكار 565:,880. )Piiaفقد حدد       

ستخالص النتائج من و قد الموضوع، نو القدرة عمى تحميل و اإللمام بالتفاصيل، و الرئيسية،  ا 
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تجاىو، و تحديد ىدف الكاتب و القدرة عمى تقويم المقروء، و المقروء،  القدرة عمى ربط المقروء و ا 
 بالخبرة.
( أن صعوبات الفيم القرائي تتمثل في إختيار المعاني ,5,4:,85) Reutzelويري       

ختيار وتمخيص الفكرة الرئيسية، والتمييز بين األفكار  المالئمة لمكممات في محتواىا، وا 
فيم الجمل المباشرة التي وضعيا المؤلف، ومالحظة و الرئيسية، واألفكار األقل منيا، 
نقد الموضوع من حيث األفكار والغرض، وتحديد وجية و الخصائص المنظمة لمموضوع، 

من  نظر الكاتب وغرضو، وتعرف المغة المجردة وشرحيا، وربط األفكار التي حصل عمييا
 القراءة مع المعمومات الحاضرة.

( أن صعوبات الفيم القرائي ىى التعرف عمى 5,,:,851)  Ombraكما حدد       
تحديد األفكار الرئيسية، و فيم معنى الفقرة، و تحديد معناىا، والتعرف عمى الجممة، و المفردات 

اتجاىو، و كاتب تعرف ىدف الو فيم عالقات السبب بالنتيجة، و تحديد التفاصيل الداعمة، و 
 القدرة عمى توقع النتائج.و 

 المسألة الكالمية:
 تبرز أىمية حل المسألة الكالمية من خالل:      

أواًل: أنيا وسيمة لتدريب التالميذ عمى إكتساب ميارات مختمفة مثل تحديد المعطيات   
ما أنيا تساعد تقديم جواب لممسألة، كو العالقات و تفسير النتائج و ترجمتيا إلى نموذج رياضي و 

حب االستطالع و عمى تنمية أساليب الفيم الرياضي الجيد وتنمية أساليب التفكير الرياضي 
االعتماد عمى النفس. وتعمل عمى تنمية التعاون بين التالميذ عن طريق االشتراك في و الثقة و 

 (.11:5554,عممية الحل  )أحمد العريفى 
 نواع كثيرة من التفكير مثل:ثانيًا: أنيا تساعد المتعمم عمى اكتساب أ

.التفكير العقالني الذي يظير في إدراك العالقات بين العوامل المختمفة فى المسألة 
 التفكير المجرد القائم عمى ربط العالقات بعضيا بالبعض األخر لتكون فى نظام

 متسمسل متماسك.
 ى ما يؤدى منيا يتعرف عمو تصنيفيا و التفكير الناقد القائم عمى إدراك عناصر المسألة

يرى أن عناصر المسألة ال و يميز ما يؤدى إلى الحل أو إلى الحل فيفصمو عن غيره 
 .تؤدى إلى الحل لنقصيا ليتجو إلى البحث في إتماميا
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 :التفكير التأممي 
يحمميا إلى عناصرىا المختمفة ثم يستغل ىذه العناصر في و فيو يتأمل الفرد المسألة و       

ألة. أي انو يقوم عمى تحميل الموقف ورسم الخطة مع اإلستعانة رسم مخطط لحل المس
ربطيا بالحاضر ورسم طريقة الحل.)أحمد و بالخبرات السابقة والمواقف المتشابية في الماضي 

 (.07: 5551العباس  وأب
جعل و تستخدم المسائل فى خمق مواقف جديدة بالنسبة لمتالميذ ليحاولوا إيجاد حل ليا  -ثالثًا: 

تخاذ القرارات في الحياة العممية. )إحسان مصطفى شعراوي و ميذ أكثر قدرة عمى التحميل التال ا 
5501 :551.) 
األىمية الكبرى لحل المسائل الكالمية  وأن الفائدة أ -من خالل ما سبق يمكن القول:و       

دراك و تنمية أنماط تفكير صحيحة عند التالميذ تمكنيم من تصور المشكمة ككل  وى ا 
تدريبيم عمى استخدام األسموب العممي في التفكير لحل المسائل و مومات المعطاة فييا المع
المواقف الحياتية التي تعترضيم لذلك يجب عمى المعمم أن يتخذ المسائل المحسوسة سممًا و 

 الغاية التي يصل إلييا التمميذ. والتفكير المجرد ىو لموصول إلى المسائل المجردة 
 سائل الكالمية التى تعود إلى صعوبة فى الفيم القرائي:مظاىر صعوبات حل الم

تنوعت مظاىر صعوبات حل المسائل الكالمية التى تعود الى صعوبة فى الفيم القرائي       
المرحمة العمرية التي يتناوليا البحث و طبيعتيا و ذلك تبعاً إلتجاه كل باحث فى تناوليا و 

( أن صعوبات حل 5,1: 5505دى عزيز)فتجدىا فى المرحمة االبتدائية كما يرى مج
التي يمكن و المسائل الكالمية تتمثل فى تحديد المعمومات التي وردت فى صياغة المسألة 

تحديد و تحديد المعمومات الناقصة التى يحتاجيا حل المسألة، و اإلعتماد عمييا فى الحل، 
التمييز بين و مسألة، المعمومات التي ليس ليا صمة بالو المعمومات التي ليا صمة بالمسألة 

اإلستفادة من المسائل السابقة و اإلفتراضات التى يمكن اإلعتماد عمييا فى الحل، و الحقائق 
تطوير المسألة  واقتراح مشكالت من تأليف التالميذ أو فيما يواجو التمميذ من مشكالت جديدة، 

 التي يقوم بحميا.
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ات حل المسألة الكالمية تتمثل ( فيرى أن صعوب5,: 5558أما عبد العزيز محمد )      
السؤال المطموب اإلجابة عميو، و يتضمن تحديد المعمومات المعطاة، و في تحديد المسألة 

 معادلة رمزية. ووترجمة المسألة الكالمية إلى صورة رياضة أ
( أن صعوبات حل المسألة الكالمية تتمثل في أن بعض 881 :655,) Papeويرى       

تشير في ظاىرىا إلي عممية رياضية معينة بينما تشير في حقيقتيا إلي الكممات المفتاحية 
 عممية رياضية أخرى لذلك فانو من الخطأ االعتماد فقط عمي تمك الكممات المفتاحية.

ن اختمفت فى و       المالحظ عمى صعوبات التي سبق عرضيا أنيا تتداخل فيما بينيا، وا 
ون من مراجعتيم لمدراسات السابقة في البيئة العربية كميا واحدة لذا يستخمص الباحثو األلفاظ 

األجنبية أن أىم صعوبات حل المسائل الكالمية التي تواجو تالميذ المرحمة االبتدائية ىى و 
صعوبات التعرف عمى المعمومات المعطاة فى المسألة وتتضمن تحديد معطيات المسألة، 

دراك العالقاتو نيايتيا، و تحديد بداية المسألة و  بين مكونات المسألة، وتحديد المعمومات  ا 
صعوبات التعرف عمى المطموب و تحديد المعمومات الزائدة بالمسألة، و الناقصة بالمسألة، 

تحديد العنصر المفقود و تحديد سؤال المسألة وتتضمن تحديد السؤال المطموب اإلجابة عنو، و 
تحديد المصطمحات  فى المسألة، وصعوبات التعرف عمى الكممات المفتاحية وتتضمن

القسمة، و الضرب أو الطرح أو معرفة متى يستخدم الجمع أو الرموز التي تفيد فى حل المسألة، و 
صعوبات ترجمة الكممات المفتاحية إلى العمميات الحسابية المناسبة وتتضمن تحديد العممية و 

نتقاء العممية الحسابية التي تستخدم فى حل الو المناسبة لمكممة المفتاحية،  كتابة و مسألة، ا 
 الجممة العددية التي تستخدم فى حل المسألة.

 عالقة الفيم القرائي بالمسائل الكالمية الرياضية:
 كما أكدت نتائج العديد من الدراسات مثل:      

Swanson (2004), Fuchs et al. (2004), Österholm (2004), Plomin 

&Kovas (2005), Garcia et al( ,.6002 ,)Swanson  (2006), Piia (2008), 

Andersson (2008), Stringer (2010), Ba ,  a  e ., (6022 ,)Amber 

(2011), Ombra (2013.) 

(، عمية احمد 881,(، صالح عبد العزيز ),88,(،ناعم محمد )5557نعيم محمد )   
( عمى وجود عالقة ارتباطيو طردية بين قدرة التالميذ عمى الفيم 855,راغب ريحان )

لى وجود عدة ميارات مطموبة لحل المسائل  القرائي وقدرتو عمى حل المسائل الكالمية، وا 
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الكالمية الحسابية وىى ميارات حسابية وميارة الفيم القرائي وميارة القراءة والتكامل بينيم، 
لى أن التالميذ ذوى صعوبات حل المسائل الكالمية يعتمدون في الحل عمى إستراتيجية   وا 

المباشرة اى يعتمدون في الحل عمى األعداد وعمى الكممات المفتاحية التي يختارونيا الترجمة 
من المسألة بخالف التالميذ العاديين فيعتمدون في الحل عمى الفيم القرائي لممسألة وتحويل 
المعطيات إلى عمميات حسابية،  كما تشير النتائج أن التالميذ ذوى صعوبات حل المسائل 

ون عمى المعنى الحرفي بخالف التالميذ العاديين فإنيم يركزون عمى المعاني الكالمية يركز 
والدالالت، كما أشارت النتائج إلى أن المسائل المتضمنة معمومات غير ىامة والمتضمنة 
مصطمحات ترابطية )مقارنة وتغيير وتجميع( قممت من كفاءة حل التالميذ لتمك المسائل وأن 

لى أن إستبدال الكممات الصعبة المستخدمة ميارة الفيم القرائي أساس ية لحل مثل المسائل، وا 
فى المسائل بكممات مألوفة لمتالميذ ييسر فيم المسائل الكالمية، كما أن صعوبات الفيم 
القرائي تؤثر عمي حل المسائل الكالمية بخالف صعوبات حل المسائل الكالمية ال تؤثر 

القرائي يعود بالنفع عمى حل المسائل الكالمية وأن أن تدعيم الفيم و عمي الفيم القرائي ، 
تأثير الفيم القرائي أكبر من تأثير الميارات الرياضية عمي حل المسائل الكالمية ، كما أن 
الفيم القرائي يمعب دورًا ىامًا عند حل المسائل الكالمية ويظير ذلك جميًا في  فيم نص 

متمميذ عن فيم نص المسألة الكالمية المكتوبة بالمغة المسألة الكالمية المكتوبة بالمغة األولى ل
الفيم القرائي معًا و أن التالميذ الذين لدييم صعوبة في المسائل الكالمية و الثانية لمتمميذ، 

يسجمون أخطاء أكثر من التالميذ الذين يعانون من صعوبة في حل المسائل الكالمية فقط 
أن و و دور ىام في تيسير حل المسائل الكالمية ، أن فيم المفردات لو الفيم القرائي فقط، و أ

 الفيم القرائي جزء ال يتجزأ من حل المسائل الكالمية الرياضية.
 خطوات حل المسألة الكالمية:

:فيم الكممة 
تعمم األساليب التي من خالليا تصبح الكممات و قدرة التمميذ عمى التعرف عمى الكممات 

تزاوج و الحروف و ترميز الكممات المطبوعة  الغامضة معرفة عن طريق والمجيولة ا
 الكممات مع األصوات.و الحروف 
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 -فيم الجممة: -,
فيم داللتيا من خالل فيم الروابط بين أجزاء و قدرة التمميذ عمى معرفة ىدف الجممة 

 الجممة. 
 التعرف عمى المعمومة الزائدة: -1

صل بو من خالل معرفة ما اليتو قدرة التمميذ عمى التمييز بين ما يتصل بالموضوع 
تؤثر  الو المعمومة التي تحتوييا المسألة الكالمية والتي ال تؤثر عمى فيم المسألة الكالمية 

 عمى خطوات حل المسألة الكالمية.
 التعرف عمى المعمومة الناقصة:  -6

العالقات اليامة المفقودة فى نص المسألة الكالمية و قدرة التمميذ عمى معرفة المعمومات 
 حل المسألة الكالمية.و تي تعتبر أساس الفيم الو 

:التعرف عمى المعنى المباشر 
قدرة التمميذ عمى اإلجابة عمى األسئمة التي تتطمب ذكر معمومة محددة تم التنويو عنيا فى 

 المسألة الكالمية بشكل مباشر.
:التعرف عمى المعنى الغير مباشر 

المسألة الكالمية بشكل غير مباشر من قدرة التمميذ عمى استنباط المعنى المطروح في 
من خالل ربط المقروء بالخبرة و الروابط بين أجزاء المسألة الكالمية و خالل فيم العالقات 

 التوصل لممعاني الخفية.و السابقة 
 التعرف عمى المطموب: -7

 وما ىو معطى و عدم خمطو بين ما ىو قدرة التمميذ عمى معرفة اليدف من المسألة الكالمية 
 وب.مطم

 حبىث ودراصات صاتقة:
( إلى توضيح العالقة بين الفيم القرائي واألداء 2.5555 )Sovik et alىدفت دراسة      

الحسابي لدى الطالب أثناء حل المسائل الكالمية المتضمنة عمميات الجمع والطرح والضرب 
وتتكون كل ( سنوات 5( مجموعات أعمارىم الزمنية )6والقسمة، وتكونت عينة الدراسة من )

( تمميذ وتمميذة ، وتم توزيع المجموعات كاآلتي: تالميذ لدييم معدل جيد 8,مجموعة من )
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لدييم ضعف في و في كاًل من الفيم القرائي والحسابي وتالميذ لدييم ضعف في الفيم القرائي 
لدييم معدل جيد في الفيم الحسابي و الفيم الحسابي وتالميذ لدييم ضعف في الفيم القرائي 

وتالميذ لدييم ضعف في كاًل من الفيم القرائي والحسابي، واستخدمت الدراسة األدوات 
 Wechsler Intelligence for Childrenاآلتية: مقياس وكسمر لذكاء األطفال"

Standardized  " إعداد "Wechsler 1974  واختبار الفيم القرائي " إعدادGiessing 
" واختبار Kiborn 1992أخر لمطرح " إعداد و " واختبار مخصص لعممية الجمع  1973

"، وأسفرت نتائج الدراسة عن Kouba 1989مخصص لعممية الضرب والقسمة " إعداد 
األداء الحسابي لدى التالميذ أثناء حل المسائل و وجود ارتباط طردي بين الفيم القرائي 

 عالجي لتمك المشكمة. الكالمية لكن تمك الدراسة ركزت عمى العالقة بينيما ولم تقدم برنامج
( إلى معرفة العالقة بين الفيم القرائي وأداء التالميذ عند 881,) Marjaوىدفت دراسة      

تمميذ وتمميذة من تالميذ 556حل المسائل الكالمية الرياضية، وتكونت عينة الدراسة من 
تمميذ  11رائي،  وتمميذ وتمميذة يجيدون الفيم الق 45الصف الثالث االبتدائي تم تقسيميم إلى 

 وتمميذة ال يجيدون الفيم القرائي.
أسئمة ومقياس  0واستخدمت الدراسة األدوات اآلتية: مقياس المفاىيم يتكون من      

سؤال ومقياس لتشخيص صعوبات تعمم المسائل الكالمية  54الميارات البصرية يتكون من 
 الرياضية  ومقياس لتشخيص صعوبات  الفيم القرائي.

نتائج الدراسة عن أن أداء التالميذ الذين يجيدون الفيم القرائي أفضل من أداء  وأسفرت     
 الذين ال يجيدون الفيم القرائي عند حميم المسائل الكالمية.

( إلى معرفة مدى االرتباط بين ميارات حل المسائل الكالمية 880,) Piiaوىدفت دراسة    
سنوات  58-5تمميذًا أعمارىم ما بين  1,,ن تكونت عينة الدراسة مو الفيم القرائي، و 

 بالصف الرابع االبتدائي.
استخدمت الدراسة األدوات اآلتية: مقياس الفيم القرائي لتشخيص صعوبات الفيم و      

المجموع و سؤال إختيار من متعدد  ,5القرائي يتكون من عدة نصوص كل نص متبوع ب 
لسببية، معرفة المفاىيم، اإلستنتاج، ومعرفة يقسم المقياس ألربعة محاور ىي: او  60الكمي 

 8,الغرض من النص المقروء، ومقياس المسائل الكالمية ويتكون من  والفكرة الرئيسية أ
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ىي المقارنة و يقيس أربعة عوامل و مسألة الكالمية تتناسب مع تالميذ الصف الرابع االبتدائي 
  ز إليجاد كمية من كمية أخرى.والتغير الحادث في الكمية والدمج بين كميتين والتركي

حل و وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ىناك عالقة ارتباطية طردية بين الفيم القرائي      
المسائل الكالمية بحيث أنو اذا تحسن أداء التالميذ فى الفيم القرائي فإنو يؤثر بصورة 

 إيجابية عمى حميم لممسائل الكالمية. 
(  إلى معرفة تأثير دور كاًل من الفيم القرائي وتكوين 858,) Stringerوىدفت دراسة      

المعادلة واألداء الحسابي عمي حل المسألة الكالمية بالنسبة لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم، 
( تمميذ وتمميذة في الصف الثالث االبتدائي، تم تقسيميم إلى 515وتكونت عينة الدراسة من)

( تمميذًا، مجموعة ذوى صعوبات 10اديين تتكون من )ثالث مجموعات كاآلتي مجموعة الع
استخدمت الدراسة و ( تمميًذًا، 71( تمميذ، مجموعة ضابطة تتكون من )10التعمم تتكون من )

األدوات اآلتية: نموذج مكون من مسائل تحتوى عمى مصطمحات ترابطية )مقارنة وتغيير 
ىامة، نموذج مكون من  وتجميع(، نموذج مكون من مسائل تحتوى عمى معمومات غير

 مسائل تتطمب تكوين معادلة ومسائل حسابية بحتة.
أسفرت نتائج الدراسة عن أن المصطمحات الترابطية )مقارنة وتغيير وتجميع( و      

والمعمومات غير اليامة ذات صعوبة لمتالميذ العاديين وأكثر صعوبة لمتالميذ ذوى صعوبات 
د صعوبة في تكوين المعادلة لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم، كما أشارت النتائج إلى وجو 

التعمم أكثر من التالميذ العاديين، كما وجد أن ىناك صعوبة لمتالميذ ذوى صعوبات التعمم 
في المسائل الحسابية البحتة الخاصة بالطرح أكثر من المسائل الحسابية البحتة الخاصة 

 صعوبة لدييم بالنسبة لتمك المسائل. بالجمع بخالف التالميذ العاديين الذين لم تظير أي
فيم حل و ( إلى معرفة العالقة بين الفيم القرائي 2.,855 )Ba lo et alوىدفت دراسة       

 5,4المسائل الكالمية لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي، وتكونت عينة الدراسة من: 
راسة األدوات اآلتية: استخدمت الدو تمميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي، و تمميذ 

اختبار فيم المسائل الكالمية و   Reading Comprehension Testاختبارات لمفيم القرائي
Word Problems Comprehension Test وأسفرت النتائج عن أن ىناك ارتباط ،

 حل المسائل الكالمية.و طردي قوي بين الفيم القرائي 
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عرفة مدى تأثير استخدام إستراتيجية ( إلى م855,.  )Amber Sوىدفت دراسة       
 78لتنمية الفيم القرائي عمى حل المسائل الكالمية الرياضية، وتكونت عينة الدراسة من 

استخدمت الدراسة األدوات اآلتية: مقياس و تمميذه من تالميذ الصف الثالث االبتدائي، و تمميذًا 
مسائل شفويًا ومقياس إعادة المسائل الكالمية الذي يقيس مدى قدرة التمميذ عمى حل ال

صياغة المسائل الكالمية الذي يقيس مدى قدرة التمميذ عمى  التمييز بين المعمومات اليامة 
المعمومات غير اليامة ومقياس القدرة الحسابية ومقياس الفيم القرائي، وأسفرت نتائج تمك و 

المعتمدة عمى إعادة صياغة  الدراسة عن أن التالميذ الذين استخدموا إستراتيجية الفيم القرائي
المعمومات غير اليامة تحسن أدائيم عند و مكونات المسألة والتمييز بين المعمومات اليامة 

 حل المسائل الكالمية.
( إلى تقييم العالقة بين ميارات الفيم القرائي 851,) Bjork  &Craneوىدفت دراسة      

تمميذًا من تالميذ الصف الثاني  48تكونت عينة الدراسة منو حل المسائل الكالمية،  و 
سنوات تم تقسيميم إلى مجموعتين، المجموعة  7-4اإلبتدائي تراوحت أعمارىم الزمنية بين 

استخدمت الدراسة و تمميذة،  7,تمميذًا ، والمجموعة الثانية تكونت من  11األولى تكونت من 
مسائل الكالمية الرياضية األدوات اآلتية: مقياس تشخيص صعوبات الفيم القرائي ومقياس ال

أسفرت نتائج ىذه الدراسة عن أن ىناك ارتباًطًا طرديُا و ومقياس العمميات الحسابية األربعة، 
أن حل المسائل الكالمية الرياضية يعتمد و حل المسائل الكالمية الحسابية، و بين الفيم القرائي 

 عمى الفيم القرائي أكثر مما يعتمد عمى العمميات الحسابية.
أداء الطالب و ( إلى معرفة العالقة بين الفيم القرائي 851,) Ombraوىدفت دراسة         

طالبًا بالصف األول الثانوي تم اختيارىم  444في الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة من 
استخدمت و طالب من مدارس خاصة،  1,5وطالب من مدارس حكومية 117كاآلتي: 

الفيم القرائي في الرياضيات، يقيس القدرات اآلتية: فيم  الدراسة األدوات اآلتية: مقياس
عطاء فكرة رئيسية لمنص وفيم معطيات النص وفيم الغرض من  القراءات الموجودة بالنص وا 
النص وتوقع النتائج، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن ىناك ارتباط طرديًا بين قدرة الطالب 

أن أداء الطالب في المدارس الخاصة و ات، قدرتيم عمى فيم الرياضيو عمى الفيم القرائي 
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بالنسبة لفيم و كان أفضل من أداء الطالب فى المدارس الحكومية سواء بالنسبة لمفيم القرائي ا
 الرياضيات.

 خالصة وتعقُة:
لقد تعددت الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين الفيم القرائي وحل المسائل      

ات في مجمميا عمى تمك العالقة دون النظر إلى ميارات الفيم الكالمية، حيث ركزت الدراس
دفع الباحثين لمقيام بيذه الدراسة  ما والقرائي الالزمة لحل المسائل الكالمية، لعل ذلك ى

 والتي تتضمن إعداد مقياس تتوفر فيو الميارات الالزمة لحل المسائل الكالمية.
ستخدمت في تمك الدراسات، في تصميم االتي  وقد تمت اإلستفادة من األدوات المتنوعة     

المقياس المستخدم في تشخيص صعوبات الفيم القرائي من حيث الخمفية النظرية إلعداد 
ختيار عينة التقنين.  المقياس، وتحديد أبعاده، وا 

 إجراءات إعداد المقياس:
 اليدف من المقياس:

سائل الكالمية لدى تالميذ ييدف المقياس إلى تشخيص صعوبات الفيم القرائي لمم     
 الصف السادس االبتدائي.
 مصادر إعداد المقياس:

تم االعتماد عمي مجموعة من المصادرالعربية واألجنبية في سبيل إعداد ىذا المقياس      
 من أىميا ما يمي :

  Sovik et al. (1999), Jordan   & Hanich (2000), Keeler   & Swanson 

(2001),  Swanson   & Sachse-Lee  (2001), Fuchs   & Fuchs (2002), 

Jordan et al. (2002 ,)Jordan S.(2003 ,)Jordan   & Hanich Swanson   &

Beebe-Frankenberger  (2004), Swanson (2004), Fuchs et al. (2004), 

Österholm (2004), Plomin   & Kovas (2005), Swanson (2006), Piia 

(2008), Andersson (2008), Stringer (2010), Ba  ,  a  e . (6022 ,) Bjork 

 &Crane (2013 ,)Reutzel (2012 ,)Ombra  (6022 .)  

(، صالح عبد 5555مقداد ) ، حنان(5557، نعيم محمد )(1996) محمود محمد حسن
 ) 855,راغب ريحان ) ، عميو(881,العزيز )

 وصف المقياس:
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ى كل نص عمى بعض األسئمة أسفل يتكون المقياس من عشرة نصوص مقروءة، يحتو     
 منو، تقيس ىذه األسئمة قدرة التالميذ عمى الفيم في ضوء ما يمي:

 ( 0، 7، 4،  1،  6، 1، ,، 5( فيم الكممة وتقاس باألسئمة أرقام )5) 
 (54،  51،  56،  51،  ,5، 55، 58، 5( فيم الجممة وتقاس باألسئمة أرقام ),) 
، 60، 65، 11، 15، 0,،  6,،  57قاس باألسئمة أرقام )( معرفة المعنى المباشر وت1) 

 ( وتستخدم في قياس قدرة القارئ عمى تحديد إجابة سؤال مباشر عن النص .65
، 68،  14، 11، 1،18,، 50( معرفة المعنى الغير المباشر وتقاس باألسئمة أرقام )6)

ئق ضمنية من ( وتستخدم في قياس قدرة القارئ عمى استنتاج معمومات وحقا11، 67
 النص والتي لم يصرح عنيا بشكل مباشر.

 5,، 1,، 8,( تمييز ما يتصل بموضوع النص مما ال يتصل بو وتقاس باألسئمة أرقام )1)
( وتستخدم في قياس قدرة القارئ عمى تمييز المعمومات 16، 15، 64، 66، 10،

 فيا . التي ليس ليا صمة بموضوع النص دون حدوث خمل فى معنى النص عند حذ
، 218 61، 61، 17، 16، ,1، ,,( تحديد المعمومة الناقصة وتقاس باألسئمة أرقام )4)

(وتستخدم في قياس قدرة القارئ عمى تمييز المعمومات التي ليا صمة بموضوع 14
 النص والتي يؤدى عدم وجودىا  حدوث خمل في معنى النص. 

( 11، ,1، ,26 15، 14، 7,، 2,5 55( تحديد المطموب وتقاس باألسئمة أرقام )7)
وتستخدم في قياس قدرة القارئ عمى عدم خمط المعطيات بالمطموب والتمييز بين ما 

 مطموب. ومعطى وما ى وى
 المعالجات االحصائية لممقياس في الدراسة الحالية:

 01تمميذ،  58تمميذًا وتمميذة )  571قام الباحثون بتطبيق المقياس عمى عينة قواميا     
( من تالميذ الصف السادس اإلبتدائي، ثم قام بحساب صدق وثبات المقياس عمى  تمميذة
 التالي:و النح

 : Validityأواًل: الصدق 
 تأكد الباحثون من صدق المقياس من خالل الطرق األتية :

 صدق المحكمين -5
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المتخصصين بأقسام التربية الخاصة والمناىج  األساتذة" من  ,5عرضت الميام عمى "    
 األزىرو الصحة النفسية بجامعتي عين شمس و عمم النفس التربوي و طرق تدريس الرياضيات و 

الموجيين الذين يشرفون عمى تدريس الرياضيات لمصف و بعض المدرسين  إلى باإلضافة
 السادس االبتدائي.

 تمثمت مالحظات المحكمين في:و 
ناسبة ومفيومة الجمل داخل النصوص كي تصبح م وصياغة بعض العبارات أ إعادة -5

 لمتالميذ.
 0زيادة عدد االسئمة الخاصة ببعض األبعاد حتى تكون عدد األسئمة الخاصة بكل بعد "  -,

 " أسئمة
 وقد راعى الباحثون مالحظات المحكمين كما يمي : 

مفيومة و المقياس حتى تصبح مناسبة  أسئمةالباحثون الصياغة المغوية لبعض  أعاد
 لمتالميذ.

ما عدا األبعاد الخاصة بالتعرف  أسئمة 0بعض األبعاد إلى  أسئمةن بزيادة قام الباحثو  -,
فيم الكممة وفيم الجممة التي و التعرف عمى المعمومة الناقصة و عمى المعنى المباشر 

 أسئمةلُبعد التعرف عمى المعمومة الزائدة ثالثة  أضيفكان عددىا فى األصل ثمانية فقد 
المعنى الغير مباشر و ( 15، 14، 7,، 5,موب )التعرف عمى المطو ( 16، 64، 1,)
 سؤال. 14المقياس  ألسئمةأصبح المجموع الكمي و (  11، 11، 18، 1,)

 صدق اإلتساق الداخمي: -,
بين كل مفردة و الدرجة الكمية لمُبعد و قام الباحثون بحساب معامل اإلرتباط بين كل مفردة     

 ح ذلك.( يوض5الدرجة الكمية لممقياس والجدول رقم )و 
 (5جدول )

 الدرجة الكميةو صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامالت اإلرتباط بين كل مفردة 

 المفردة إرتباط معامل رقم العبارة
 بالدرجة الكمية لمبعد

بالدرجة  المفردة إرتباط معامل
 مستوى الداللة الكمية لممقياس

5 8.061 8.0,0 8.85 
, 8.0,8 8.01, 8.85 
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1 8.7,8 8.7,4 8.85 
6 8.01, 8.015 8.85 
1 8.018 8.05, 8.85 
4 8.010 8.041 8.85 
7 8.061 8.765 8.85 
0 8.041 8.014 8.85 
5 8.076 8.045 8.85 
58 8.010 8.064 8.85 
55 8.010 8.040 8.85 
5, 8.740 8.76, 8.85 
51 8.4,0 8.4,6 8.85 
56 8.040 8.046 8.85 
51 8.7,0 8.755 8.85 
54 8.0,6 8.05, 8.85 
57 8.710 8.766 8.85 
50 8.016 8.044 8.85 
55 8.068 8.070 8.85 
,8 8.017 8.067 8.85 
,5 8.017 8.0,7 8.85 
,, 8.075 8.045 8.85 
,1 8.04, 8.017 8.85 
,6 8.070 8.016 8.85 
,1 8.000 8.051 8.85 
,4 8.041 8.076 8.85 
,7 8.7,0 8.705 8.85 
,0 8.7,0 8.765 8.85 
,5 8.051 8.751 8.85 
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18 8.040 8.010 8.85 
15 8.080 8.050 8.85 
1, 8.060 8.065 8.85 
11 8.040 8.041 8.85 
16 8.0,8 8.011 8.85 
11 8.061 8.048 8.85 
14 8.0,, 8.0,7 8.85 
17 8.0,4 8.004 8.85 
10 8.011 8.061 8.85 
15 8.0,0 8.455 8.85 
68 8.060 8.065 8.85 
65 8.05, 8.085 8.85 
6, 8.0,0 8.014 8.85 
61 8.010 8.044 8.85 
66 8.040 8.075 8.85 
61 8.060 8.065 8.85 
64 8.0,0 8.76, 8.85 
67 8.048 8.045 8.85 
60 8.060 8.067 8.85 
65 8.061 8.011 8.85 
18 8.010 8.041 8.85 
15 8.0,1 8.0,5 8.85 
1, 8.060 8.061 8.85 
11 8.7,0 8.755 8.85 
16 8.060 8.061 8.85 
11 8.05, 8.086 8.85 
14 8.018 8.041 8.85 
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الدرجة الكمية لممقياس و ( أن جميع معامالت اإلرتباط بين كل مفردة 5يتضح من جدول)    

دالة  من ىنا تكونو لذلك لم يتم حذف أيًا من المفردات،  8و,الدرجة الكمية لمُبعد أكبر من و 
 مما يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجةعالية من الصدق. 8.85عند مستوى داللة

الدرجة الكمية لممقياس والجدول رقم و ثم قام الباحثون بحساب معامل اإلرتباط بين كل ُبعد 
 ( يوضح ذلك.,)

 (,جدول )
 كميةالدرجة الو صدق االتساق الداخمي من خالل حساب معامالت اإلرتباط  بين كل ُبعد 

 مستوى الداللة معامل إرتباط الُبعد بالدرجة الكمية لممقياس رقم الُبعد
5 8.015 8.85 
, 8.0,5 8.85 
1 8.041 8.85 
6 8.041 8.85 
1 8.077 8.85 
4 8.0,1 8.85 
7 8.061 8.85 

الدرجة الكمية لممقياس و ( أن جميع معامالت اإلرتباط بين كل ُبعد ,يتضح من جدول)    
من ىنا تكون دالة عند مستوى و لذلك لم يتم حذف أيًا من المفردات،  8و,من  أكبر
 عالية من الصدق. مما يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة 8.85داللة

 :Reliabilityثانيًا: الثبات 
 قام الباحثون بالتحقق من ثبات المقياس بالطريقتين اآلتيتين:

 حساب معامل ألفا كرونباخ: -5
قد بمغت قيمتو و احثون بحساب معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات المقياس، قام الب    

معامل ثبات مرتفع. كما قام بحساب قيمة معامل ألفا كرونباخ فى حال حذف  و( وى8.51)
 ( يوضح ذلك.1كل مفردة من مفردات المقياس والجدول رقم )
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 ( 1جدول ) 
 قيمة معامل ألفا كرونباخ بعد حذف كل مفردة

 قيمة ألفا اذا تم حذف المفردة لمفردةرقم ا
5 8.5,6 
, 8.5,6 
1 8.5,1 
6 8.5,, 
1 8.5,6 
4 8.5,5 
7 8.5,1 
0 8.5,6 
5 8.5,6 
58 8.516 
55 8.567 
5, 8.5,6 
51 8.5,1 
56 8.5,6 
51 8.5,6 
54 8.5,6 
57 8.5,6 
50 8.5,6 
55 8.5,6 
,8 8.5,6 
,5 8.5,6 
,, 8.5,6 
,1 8.5,1 
,6 8.5,5 
,1 8.5,4 
,4 8.5,7 
,7 8.5,1 
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,0 8.5,1 
,5 8.5,4 
18 8.5,5 
15 8.5,6 
1, 8.5,7 
11 8.5,7 
16 8.5,1 
11 8.5,5 
14 8.5,6 
17 8.5,1 
10 8.5,1 
15 8.5,7 
68 8.5,5 
65 8.5,7 
6, 8.5,1 
61 8.5,4 
66 8.5,, 
61 8.5,4 
64 8.5,6 
67 8.5,4 
60 8.5,6 
65 8.5,1 
18 8.5,1 
15 8.5,6 
1, 8.5,5 
11 8.5,5 
16 8.5,7 
11 8.5,1 
14 8.5,7 
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أنو لم يطرأ تحسن عمى الثبات و ( أن جميع معامالت الثبات مناسبة 1يتضح من جدول )   
بشكل جوىري اذا تم حذف أية مفردة من مفردات االختبار، لذلك ال توجد حاجة لحذف أية 

 مفردة من ىذه المفردات.
 طريقة التجزئة النصفية: -,

تم حساب و تمت تجزئة المقياس الكمي إلى نصفين )البنود الفردية، والبنود الزوجية(     
 ( يوضح ذلك.6معامل االرتباط بين النصفين والجدول رقم )

 (6جدول ) 
 ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية

 معامل الثبات قيمة معامل االرتباط
 8.51 الزوجية.و تباط بين البنود الفردية قيمة معامل االر 

 8.57 قيمة معامل االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان براون لمتصحيح من أثر التجزئة
 

 ( ان المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.6يتضح من جدول )
 تطبيق المقياس وتصحيحو:

اب عدد األسئمة التي يمكن أن يقوم بتطبيق االختبار معمم الفصل، بحيث يتم حس    
استطاع التمميذ اإلجابة عنيا إجابة صحيحة، مع مراعاة أن درجة كل سؤال تنحصر ما بين 

درجة،  14وبذلك تتراوح الدرجة الكمية التي يحصل عمييا التمميذ ما بين صفر،  5صفر، 
عمى  وبما أن ىذا المقياس يعتمد عمى قياس ميارات، فال بد من توفر درجة معيارية لو تدل

مستوى قدرة التمميذ عمى إكتساب ىذه الميارة، فإذا حصل التمميذ عمى درجة أقل من ىذه 
 الدرجة ُيعد ىذا التمميذ معرض لخطر صعوبة الفيم القرائي لممسائل الكالمية، ويمكن إعتبار

" درجة إستنادًا لألرباعيات؛  8,الدرجة المعيارية ليذا المقياس ىى حصول التمميذ عمى " 
حصل التمميذ عمى درجة أقل منيا من مجموع المقياس يكون لديو صعوبة خاصة بالفيم  افإذ

 القرائي.
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 :املراجع
. القاىرة:  استراتيجيات تدريسيا –الرياضيات أىدافيا  )5501)إحسان مصطفى شعراوي .5

 دار النيضة العربية.
ة: دار النيضة . القاىر طرق تدريسيا" -أىدافيا –الرياضيات (.5541العباس ) وأحمد أب .,

 العربية.
" الجامعة المفتوحة، المدخل لتدريس الرياضيات(. 5554أحمد العريفى الشارف ) .1

 طرابمس، ليبيا.
. طنطا: دار قياسيا(و الميارات المغوية )مستوياتيا (. 886,)أحمد حسن منورة .6

 المطبوعات.
ارات الفيم تنمية ميو تنميتيا و (. معدل سرعة القراءة الجيرية 887,أيمن عيد بكري ) .1

القراءة القرائي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي باستخدام األلعاب التعميمية. مجمة 
 .14 -8,،ص ص ,7، العدد والمعرفة

(. دراسة تشخيصية عالجية لمصعوبات التي تواجو تالميذ 5554حسن محمود محمد ) .4
 مجمة كميةلحسابية. الحمقة اإلبتدائية من التعميم األساسي في حل المشكالت المفظية ا

 . 67-1,، ص ص 7، جامعة أسيوط، العددالتربية
(. عوامل الصعوبات المغوية في مسائل الرياضيات 5555حنان مقداد مصباح ) .7

 . كمية التربية، جامعة أم القرى.رسالة ماجستيرالمفظية لمصف الرابع اإلبتدائي. 
ط المعرفة في تنمية الفيم (. دراسة أثر استخدام خرائ886,خمود إبراىيم السعدون )  .0

. كمية التربية، رسالة ماجستيرالقرائي لدى عينة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي. 
 جامعة البحرين.

 . القاىرة: عالم الكتاب.الضعف في القراءة وأساليب التعمم(.  884,سعد مراد عمي )  .5
عمى قراءة المسائل  (. ميارات واستراتيجيات القراءة المعينة881,صالح عبد العزيز ) .58

: العموم التربوية مجمة جامعة الممك سعودالمفظية وفيميا فى مادة الرياضيات. 
 .7,-5،ص ص 51،العدد ,والدراسات اإلسالمية، مجمد 
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طريقة التدريس عمى اكتساب و (. أثر خبرة المعمم 5558عبد العزيز محمد عبد العزيز )  .55
، مجمة كمية التربيةاألول المتوسط.  ميارات حل المسائل المفظية لدى طالب الصف

 .,1-7، ص ص 50جامعة األزىر، العدد
(. فاعمية بعض استراتيجيات تجييز ومعالجة 855,عميو أحمد راغب ريحان ) .,5

المعمومات لتنمية الفيم المفظي لدى ذوى صعوبات تعمم المسائل الرياضية المفظية من 
 ية تربية جامعة المنصورة.. كمرسالة ماجستيرتالميذ المرحمة االبتدائية. 

مياراتو الالزمة ألسئمة كتب و (. مستويات الفيم القرائي 855,محمد رجب فضل اهلل ) .51
المعرفة، و المغة العربية بمراحل التعميم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة. مجمة القراءة 

 .518-555، ص ص 7، العدد 1، مجمد الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة
مستوياتو و ( .تقديم أسئمة القراءة في ضوء ميارات الفيم 5554حمد عبيد محمد عبيد )م .56

، تربية عين رسالة ماجستيرفى المرحمة اإلعدادية بدولة األمارات العربية المتحدة. 
 شمس.

سماعيل أبو محمد منير مرسي  .51 الضعف فى القراءة تشخيصو (. 880,العزايم ) وا 
 ه. القاىرة: عالم الكتب.وعالج

. القاىرة: دار تعمم الرياضياتو استراتيجيات في تعميم (. 5505مجدي عزيز إبراىيم ) .54
 النيضة العربية.

(. أثر التفاعل بين بعض استراتيجيات تجييز المعمومات 885,منال محمد الخولي ) .57
. كمية الدراسات اإلنسانية بالقاىرة، رسالة ماجستيراالستعداد المفظي عمى فيم المقروء. و 

 األزىر.  جامعة
(. العالقة بين قدرة الطالب عمى القراءة وقدرتو عمى حل ,88,ناعم محمد العمري ) .50

 . كمية تربية جامعة الممك سعود.رسالة ماجستيرالمسائل المفظية الرياضية. 
العالقة بين قدرة الطالب عمى القراءة وقدرتو عمى حل  (. 5557نعيم محمد ) .55

 . كمية التربية، جامعة الممك سعود.ماجستير رسالة الرياضية المفظية.  المسائل
. ترجمة: محمود خاطر. القاىرة: دار الكتابةو تعميم القراءة (. 5505وليم سي جراي ) .8,

 المعرفة.
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