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  بناء�مقياس�الكفاءة�eجتماعية�°طفال�ما�قبل�اCدرسة
) Preschool Social Competency Scale (  

  

  ربوح�لطيفة:
ستاذة

  اCدرسة�العليا�لPساتذة�بوزريعة

  
�من� �الباحثة �قامت�WÂا �توضيح�أهم�الخطوات�ال20 �الحالية يتم�من�خhل�الدراسة

�هذه� �وإبراز�أهمية �ا4درسة، �قبل �ما �لطفل ��جتماعية �الكفاءة �مقياس �بناء أجل

�تعد� �إذ �الخصوص، �وجه �عQى �وللطفل �العموم �عQى �للفرد �النمو�السوي الكفاءة

ة،�وعامل�من�عوامل�نجاح�الكفاءة��جتماعية�مؤشر�من�مؤشرات�الصحة�النفسي

  . عملية�التنشئة��جتماعية

�مظاهر�القوى�� �ومظهر�من �السلوكية، �العلوم �Dي �شيوعا �أك�EFا4فاهيم �من و·ي

2péأماني�عبد�ا4قصود�عبد�.(�جتماعية�للفرد�وال�20تمثل�نواة�علم��جتماع�السيا

�السنوات��خ�Eة�مطلب�من�مطالب�الصحة�)2008�،19الوهاب، �أصبحت�Dي �كما ،

2péالنفسية�والتوافق��جتما}ي�ا4در.  

ة��جتماعية�حسب�ا4هتم�ن�بعلم�النفس�ا4عاصر،�كساراسون�وساراسون،�والكفاء

�واستعداده� �ا4ختلفة �ا4واقف��جتماعية �Dي �با.رتياح �الفرد �إحساس �درجة تمثل

�لتحقيق� �الجهد �كل �لبذل �واستعداده ��جتماعية، �و�نشطة ��عمال �Dي لhشEKاك

�د �الجيد �و�ندماج ��جتماعية �العhقات �Dي �بالثقة�الرضا �والشعور �الجماعة اخل

  ). 1990�،6مجدي�عبد�الكريم،�(تجاه�السلوك��جتما}ي

�الكفاءة� �جعلت�من �ذلك�إذ �من �أبعد �مث�hذهبت�إ±ى �ككندا �بعض�الدول �أن كما

�جتماعية�مطلبا�من�مطالب�الدخول�ا4در2pé،�فح0/�يكون�لطفل�الخمس�سنوات�

الضروري�أن�يصل�إ±ى�مستوى�نضج�من�) La maternelle(الحضانة�تمدرسا�ناجحا�Dي

 Instrument)خمس،�حددت�وفق�مقياس�النمو�Dي�الطفولة��و±ى مع�ن�Dي�مجا.ت

de mesure de développement de la petite enfance)والذي�صنفت�فيه�الكفاءة���

الصحة�: �جتماعية�Dي�ا4رتبة�الثانية�بعد�الصحة�الجسمية�وذلك�وفق�الEKتيب�التا±ي

بناء مقياس الكفاءة اإلجتماعية ألطفال ما قبل المدرسةالعنوان:

مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية - مؤسسة كنوزالمصدر:
الحكمة للنشر والتوزيع - الجزائر

لطيفة، ربوحالمؤلف الرئيسي:

ع32المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2015التاريخ الميالدي:

332 - 318الصفحات:

:MD 703979رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

أطفال الرياض ، التفاعل اإلجتماعي ، القياس النفسيمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/703979رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل

االنترنت أو البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/703979


318 
 

  بناء�مقياس�الكفاءة�eجتماعية�°طفال�ما�قبل�اCدرسة
) Preschool Social Competency Scale (  

  

  ربوح�لطيفة:
ستاذة

  اCدرسة�العليا�لPساتذة�بوزريعة

  
�من� �الباحثة �قامت�WÂا �توضيح�أهم�الخطوات�ال20 �الحالية يتم�من�خhل�الدراسة

�هذه� �وإبراز�أهمية �ا4درسة، �قبل �ما �لطفل ��جتماعية �الكفاءة �مقياس �بناء أجل

�تعد� �إذ �الخصوص، �وجه �عQى �وللطفل �العموم �عQى �للفرد �النمو�السوي الكفاءة

ة،�وعامل�من�عوامل�نجاح�الكفاءة��جتماعية�مؤشر�من�مؤشرات�الصحة�النفسي

  . عملية�التنشئة��جتماعية

�مظاهر�القوى�� �ومظهر�من �السلوكية، �العلوم �Dي �شيوعا �أك�EFا4فاهيم �من و·ي

2péأماني�عبد�ا4قصود�عبد�.(�جتماعية�للفرد�وال�20تمثل�نواة�علم��جتماع�السيا

�السنوات��خ�Eة�مطلب�من�مطالب�الصحة�)2008�،19الوهاب، �أصبحت�Dي �كما ،

2péالنفسية�والتوافق��جتما}ي�ا4در.  

ة��جتماعية�حسب�ا4هتم�ن�بعلم�النفس�ا4عاصر،�كساراسون�وساراسون،�والكفاء

�واستعداده� �ا4ختلفة �ا4واقف��جتماعية �Dي �با.رتياح �الفرد �إحساس �درجة تمثل

�لتحقيق� �الجهد �كل �لبذل �واستعداده ��جتماعية، �و�نشطة ��عمال �Dي لhشEKاك

�د �الجيد �و�ندماج ��جتماعية �العhقات �Dي �بالثقة�الرضا �والشعور �الجماعة اخل

  ). 1990�،6مجدي�عبد�الكريم،�(تجاه�السلوك��جتما}ي

�الكفاءة� �جعلت�من �ذلك�إذ �من �أبعد �مث�hذهبت�إ±ى �ككندا �بعض�الدول �أن كما

�جتماعية�مطلبا�من�مطالب�الدخول�ا4در2pé،�فح0/�يكون�لطفل�الخمس�سنوات�

الضروري�أن�يصل�إ±ى�مستوى�نضج�من�) La maternelle(الحضانة�تمدرسا�ناجحا�Dي

 Instrument)خمس،�حددت�وفق�مقياس�النمو�Dي�الطفولة��و±ى مع�ن�Dي�مجا.ت

de mesure de développement de la petite enfance)والذي�صنفت�فيه�الكفاءة���

الصحة�: �جتماعية�Dي�ا4رتبة�الثانية�بعد�الصحة�الجسمية�وذلك�وفق�الEKتيب�التا±ي



319 
 

�مهارات�الجسم �واللغوي، �النمو�ا4عرDي ��نفعا±ي، �النضج ��جتماعية، �الكفاءة ية،

    ( canadian journal of behaviour science,2007,21-22)ومعارف�عامة �تصال

حيث�يش��EالEKاث�النفD�2pÇي�مجال�ا4راهقة�أو�مجال��عراض�النفسية�ا4رضية�إ±ي�

��جتم �ا4هارات �Dي �العجز�أو�القصور �أن �إقامة�اعية، �غ��Eقادر�عQى �الفرد يجعل

عhقات�ودية�مع�ا4حيط�ن�به،�وعدم�الحصول�عQى�ا4وقع�ا4ناسب�Dي�العمل�وا4كانة�

�Eوتفس�� �فهم �Dي �وصعوبة �ا4شاعر، �عن �]فصاح �Dي �وصعوبة �الزمhء، �ب�ن اh4ئمة

�عQى�
ً
العhقة�سلوك�ومقاصد��خرين،�ما�يستد}ى�ردود�أفعال�دفاعية�قد�تؤثر�سلبا

�قران،�وهذا��مر�  معهم،�وتفاقم�الشعور�بالفشل،�وصعوبة��ندماج�مع�جماعة

  ).19-2003،18طريف�شو�ي،. (كان�من�ا4مكن�تجنبه�Dي�حالة�الفهم�الدقيق�للسلوك

�Dي� �ارتأينا �من�مظاهر�النمو�ا4تبقية، �.�يتجزأ �بأن�النمو��جتما}ي�جزء �منا وإيمانا

�الدراسة�التعرف�ع �القسم�التحض�Eي�يساهم�Dي�هذه �كان�تواجد�الطفل�Dي �إذا ّما

�ومعارفه� �ا4عرDي �جانبه �عن �مسئول �هو �كما �للطفل، ��جتماعية �الكفاءة بناء

  . �كاديمية

خصوصا�وأن�مرحلة�الطفولة�ا4بكرة�من�أهم�ا4راحل�ال�20يمر�WÂا�]نسان�Dي�حياته،�

�تتأثر  �ا4رحلة�من�قابلية�شديدة �لديه�Dي�هذه �من�عوامل�مختلفة��4ا �يحيط�WÂا بما

تؤثر�عQى�نموه�بشكل�عام�وتؤثر�عQى�ما�لديه�من�خصائص�وقدرات�ومواهب�بشكل�

�ا4ستقبلية �شخصيته �تكوين ��ثر�Dي �أبعد �لديه �يكون �مما �الرحمان�(خاص، عبد

  )    2001�،69عدس،�

قمنا�ورغبة�منا�Dي�قياس�مستوى�الكفاءة��جتماعية�عند�طفل�القسم�التحض�Eي،�

�ا4ستوى� �لذلك�عQى �توفر�أداة �بعدم �الغرض�.صطدامنا �لهذا �مقياس�مصور ببناء

  .ا4حQي

  :خطوات�بناء�اCقياس

 .�طhع�عQى��طر�النظرية�والدراسات�السابقة�حول�ا4وضوع-1

)YVES Prêteur Myriam de Léonardi( (Louise Anne Bouffar, Richard Bouffar, 

،�دراسة�جمعة�فاروق�)2001(السر�2péوأماني�عبد�ا4قصود�،�دراسة�أسماء� (1995

  )....2003(حلم�2فرغQي

�ا4ستوى�-2 �فعQى �بالكفاءة��جتماعية، �ا4قاييس�ا4رتبطة �تم��طhع�عQى كما

  :�جن��2لدينا
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�كبالو-  Caballo, 1987)( (The multidimensional range of socialمقياس

expression)� �تشت�60ويشمل� �مواقف�معينة�عبارة �Dي �فعل�الفرد �رد مل�عQى

 ...وحل�ا4شكhت�وردوده��نفعالية�

�ريجيو-   وهو�مقياس�) Ronald E. Riggio Social Skills Inventory( مقياس

    .  يقيس�الكفاءة��جتماعية�اللفظية�وغ��Eاللفظية�والذكاء�الوجداني

 & .Social Skills Rating System ,Elliott S.N( 1990مقياس�جريسام�وآخرون-

Gresam F.M ...(�EFا4قاييس��ك� �وهو�من �تقدير�ا4هارات��جتماعية، �نظام ويسم/

� �العمرية �الفئة �لتhميذ �وموجه ��12 -6انتشارا، �محاوره �وعدد �Dي��40سنة، تشتمل

�·ي �فرعية �ميادين �خمس �عQى �والتعاطف،�(�ول �وا4سئولية، �التوكيد التعاون،

�الذاتي �وD)والتحكم �فرعية، �ميادين �ثhث �له �حددت �الثاني �ا4يدان ا4شكhت�(ي

�والحزن� �كالقلق، �الداخلية �وا4شكhت �والجسدي، �اللفظي �كالعدوان الظاهرية

�ا4فرطة �والحركة �وال½Wور �والنشاط�الزائد �بالنفس، �ا4يدان�)وضعف�الثقة �Dي �أما ،

�ف �من �كل �Dي �للطفل ��كاديم2 ��داء �عQى � �ركز�أصحابه �فقد �القراءة�الثالث، روع

والحساب�و�داء�ا4عرDي�العام،�كما�لم�يغفل�ا4قياس�عن�تناول�جوانب�اجتماعية�

مروة�.(أخرى�مثل�قدرة�الطفل�عQى�التوصل�لتسوية�مواقف�الصراع�بينه�وب�ن�أقرانه

  ) 157- 156عبد�الحليم،�ا4رجع�السابق،�

�لوالكر- ��جتماعية �الكفاءة �مقياس �عQى �اطhعنا �تم ) 1995(يلماكون�-كما

والذي�قسمه�لثhث�محاور�اشتملت�) 2002(اEK4جم�من�طرف�الدكتور�أحمد�عواد

�لدى� �ا4فضل ��جتما}ي �السلوك �ا4علم، �لدى �ا4فضل ��جتما}ي �السلوك عQى

مهارات�التعامل�مع�: �قران�والتوافق�الدرا2pé،�والذي�اشتملت�عQى�العناصر�التالية

�� �وتقبل �الصداقات �وتكوين �ال��20خرين، �ا4هام �أداء �عQى �القدرة �وا4علم، قران

  ). 169عبد�الحميد�محمد�عQي،�ا4رجع�السابق،�(يكلف�WÂا

��جتما}ي- �للنضج �): السلوك�التوافقي(مقياس�فايلند �117والذي�يتكون�من

بند�تغطي��نشطة��جتماعية�للطفل�خhل�حياته�اليومية،�تبدأ�من�أنشطة�تظهر�

�مثل ��و±ى، �السنة �مثل��Dي �لتصل�مستوى�الراشد �وتمتد ضحك�الطفل�ومناغاته،

�بنود� �وتندرج �العامة، �والخدمة �ا4جتمع �سبيل �Dي �والعمل ��جتماعية ا4سئولية

�رئيسية �جوانب �ثمانية �عQى�(ا4قياس�Dي ��عتماد �عام، �النفس�بوجه �عQى �عتماد
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�وا4لبس، �الطعام �النفس�Dي �عQى ��عتماد �والشراب، �الطعام �تصال،��النفس�Dي

  ).توجيه�النفس،�التحرك�والتنقل،�التطبيع��جتما}ي،�ا4هنة�

�والنمو� �التفوق �عQى �الشخص �مقدرة �درجة �هو�قياس �ا4قياس �من �الهدف وكان

وإخضاع�البيئة�.ستجابة�طلباته�مع�إعطاء�نفسه�قدرا�من�الحرية�Dي�محيطه�كلما�

ماعية،�يتم�تطبيق�ا4قياس�زاد�عمره،�وهذه�·ي�أوضح�الد.ئل�نحو�ا4سئولية��جت

  )97نبيلة�الشورب;ي،�ا4رجع�السابق،�)(�م�(Dي�صورة�مقابلة�مع�شخص�راشد�

: يتكون�من�ثhث�أبعاد�·ي): Merell( 1998مقياس�الكفاءة��جتماعية�E�4يل�-

�Dي �متضمنة ،2péو�نجاز�الدرا� ��قران، �مع �عhقات �وإقامة �التكيفي، �31السلوك

 )121ياقوت�السيد�مرجان،�ا4رجع�السابق،�سم�Eة�.(مفردة

�قبل�- �ما �eطفال ��جتماعية �الكفاءة �مقياس �عQى �اطلعنا �العربي �ا4ستوى وعQى

ا4درسة��بتدائية�للدكتور�فاروق�عبد�الفتاح�عQي�موpé/،�والذي�تم�تطبيقه�Dي�هذه�

��نشطة� ��ستمرار�Dي �علWÉا ��عتماد �تم �ال20 �ا4ؤشرات �ب�ن �من �وكانت الدراسة

��خرين�وا4شار  �مساعدة �WÂا، ��ستخدام��من�لÛدوات�والذي�صغناه�والقيام كة،

بصورة�أخري�من�خhل�اعتمادنا�عQى�بعد�الو}ي�باeمور�ا4تعلقة�باeمن�والسhمة،�

الEKحيب�بطفل�جديد�Dي�الفصل�واللعب�مع��خرين�والذي�أدرجناه�Dي�بعد�اللعب�

  .    الجما}ي�والتكيف�مع�جماعة�الرفاق،�وكذا�مؤشر�ا4بادأة

ا�كذلك�من�مقياس�الكفاءة��جتماعية�eطفال�ما�قبل�ا4درسة�وقد�استفدن-

�بتدائية�للدكتورة�أسماء�السر�2péوأماني�عبد�ا4قصود�والذي�تأكدنا�من�بعد�أنه�

�الدكتور�فاروق�عبد�الفتاح�رغم�بعض��ختhفات�Dي� نفس�ا4قياس�الذي�اعتمده

،�فريمان�ايلزي�وماري�الEKجمة،�وهو�مقياس�قد�قام�بإعداده�كل�من�صموئيل�ليف�ن

� ��(Levine,s ;Elzey,f ;Lewis1969)لويز �مقياس �اسم �للكفاءة�'' تحت كاليفورنيا

�ا4قياس�إ±ى�قياس�كفاءة�السلوك�'' �جتماعية�eطفال�ما�قبل�ا4درسة و¾Wدف�هذا

البيشخe�2pqطفال�ما�قبل�ا4درسة�وتحديد�درجة�شعورهم�با4سئولية��جتماعية�

  .ضمنية�¾Wدف�هذا�ا4قياس�إ±ى�قياس�مفهوم��ستقhلية�وبصورة�مباشرة�أو 

بعد�ذلك�قمنا�بتحديد�أهم�مؤشرات�الكفاءة��جتماعية�ال�20يعمل�مقياسنا�عQى�-3

�الكفاءة� �ب�ن �يجمع �مختلط �نموذج �أ¨Wا �عQى ��جتماعية �الكفاءة �وعرفنا قياسها،

لو}ي�باeمور�ا4تعلقة��ستقhلية�و�عتماد�عQى�النفس،�تحمل�ا4سئولية،�ا(الذاتية

�مختلف�ا4واقف�) باeمن�والسhمة �التعامل�بفعالية�مع��شخاص�Dي �عQى والقدرة
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�البيشخصية �العhقات �ضمن �تدخل �مهارة �ف&2 -Habileté bi(�جتماعية،

personnelle (لhمن�خ� ��خرين �مع �السليم �والتفاعل �اللعب�الجما}ي�(، التعاون،

  ).4بادأة،�ومؤشر�التفهم�وا4شاركة�الوجدانيةوالتكيف�مع�جماعة�الرفاق،�ا

  :وصف�اCقياس�lي�صورته�
ولية

لوحة�تحتوي�عQى�مجموعة�من�العبارات�لقياس�) 35(تكون�ا4قياس�Dي�البداية�من

الكفاءة��جتماعية�eطفال�القسم�التحض�Eي�موزعة�عQى�شكل�مؤشرات،�يشتمل�

�كل�مؤشر�عQى�خمس�مواقف�وفق�الشكل�التا± �فWÉا �عQى�(ي، �ستقhلية�و�عتماد

�اللعب� �التعاون، �الو}ي�باeمور�ا4تعلقة�باeمن�والسhمة،�تحمل�ا4سئولية، النفس،

�وا4شاركة� ��خ��Eمؤشر�التفهم �وDي �ا4بادأة، �الرفاق، �جماعة �والتكيف�مع الجما}ي

  .،�وتم�صياغة�ا4قياس�باللغة�العامية)الوجدانية

ة�عQى�عينة�من�أطفال�القسم�التحض�Eي�بأحد�رياض�قمنا�بإجراء�دراسة�استطhعي

باب�الزوار�قصد�تطبيقه�عQى��طفال�والتعرف�عQى�مدى�وضوح�العبارات،�ووضوح�

الصور�ا4صاحبة�لها،�والوقت�الذي�سيستغرقه�تطبيق�ا4قياس،�مدى�فهم��طفال�

  .قياسللعبارات،�والتحض�e�Eي�طارئ�قد�سنعيشه�أثناء�فEKة�التطبيق�الWyائي�للم

حا.ت�.�تناسب��6طفل،�تم�إقصاء�) 25(ووصل�عدد�أفراد�العينة��ستطhعية�إ±ى

  .  الدراسة�وبعض�حا.ت�الغياب

 :  خطوات�تطبيق�اCقياس

يتم�تطبيق�ا4قياس�عQى�شكل�مقابلة�أي�من�خhل�جلسة�خاصة�مع�طفل�واحد،�

� �التطبيق �قبل �قمنا �وقد �و�طمئنان، �بالحرية �يشعر �ح0/ �القسم�وذلك بزيارة

  .التحض�Eي�ح0/�يتعود��طفال�عQى�تواجدنا�وسطهم

تقرأ�العبارات�عQى��طفال�بحكم�أ¨Wم�Dي�هذه�ا4رحلة�.�يحسنون�القراءة،�وتشتمل��

�اعEKضته� �قد �تكن �لم �إن �تعEKض�الطفل، �قد �أحداثا �مواقف�تمثل العبارات�عQى

�البساطة�والوضوح �فWÉا وقد�تم�صياغ½Wا��-رأينا�حسب�-بالفعل،�و·ي�عبارات�راعينا

�الطفل�التفاعل�مع� �يسهل�عQى بالعربية�الدارجة�مع�صور�خاصة�بكل�موقف�ح0/

  .متخصص�Dي�الرسوم�الكاريكاتورية ا4قياس،�والصور�تم�إنجازها�من�طرف

وا4طلوب�من�الطفل�اختيار�الصورة�أو�ا4وقف�الذي�يرى�أنه�يوافق�سلوكه�Dي�ذلك�

 .ا4وقف
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  :تقدير�الدرجات

�كل�موقف�هناك��كل �Dي �خمس�مواقف، مؤشر�من�مؤشرات�ا4قياس�يحتوي�عQى

�ثhث� �وفق �يناسبه �الذي �اختيار�ا4وقف �الطفل �من �فWÉا �يطلب �اختيارات ثhث

�يقيم�بـ) نقطة2(مستوى�مناسب�ويقيم�بـ: مستويات ) نقطة1(مستوى�مناسب�جزئيا

�بـ �غ��Eمناسب�يقيم �للمق)نقطة�0(مستوى �القصوى �الدرجة �تتمثل ،� ) 70(ياس�Dي

  ) 0(درجة�والدرجة�الدنيا�

  :ونبدأ�التطبيق�بقراءة�التعليمة�عQى�الطفل�وا4تمثلة�Dي�العبارة�التالية

�أوقو±ي'' �قصة �فWÉا �تصاور �تكون ) قوليQي(نوريلك �الطفل) ي(كي �بhصت واش�) ة(Dي

  '' )ي(ادير

�طفال��مع�مراعاة�نشاطات(وقد�استطعنا�تطبيق�ا4قياس�عQى�كل��طفال�Dي�يوم�ن

�التطبيق �فEKة �من�)خhل �استغرق�مدة �بشكل�فردي�فقد �تطبيقه �أما  20إ±ى�12،

  .دقيقة

وبعد��ن½Wاء�من�التطبيق�عQى�فئة��طفال�وتسجيل�أهم�اh4حظات�والعراقيل�ال�20

  .اعEKضتنا،�قمنا�بإعادة�صياغته�مرة�ثانية�لتقديمه�للسادة�ا4حكم�ن

  :    صدق�وثبات�اCقياس

�يقيس� �أن �Dي �ويتمثل �لhختبار�الجيد، �الضرورية �الخصائص �من �ا4قياس صدق

�يجدها� �قد �ال20 �الصعوبات �من �وبالرغم �لقياسها، �صمم �ال20 �الخاصية �ختبار

� �با4قاييس�الف�Ýيائية �مقارنة �ا4قاييس�النفسية �Dي �ذلك �تحقيق لتعقد�(الباحث�Dي

�ا4فاهيم �تحديد �أو�لصعوبة �ذاWXا �أن�يحقق��إ. ...) الظاهرة �مصممه �يجب�عQى أنه

�ا4رجوة �النتائج �عQى �الحصول �يضمن �ح0/ �الشرط �ا4رجع�. (ذلك �العزاوي، رحيم

� �صدق�) 129السابق، �خhل �من �ا4قياس �صدق �حساب �تم �الدراسة �هذه وDي

�ا4يدان�من�بعض� �متخصص�ن�Dي �عشر�أساتذة �إ±ى ا4حكم�ن�والذي�وصل�عددهم

قيقت�ن،�وحساب��تساق�الداخQي�للتعرف�جامعات�الجزائر،�ومن�مصر�وتونس�الش

  .  عQى�مدى�اتساق�العبارات�با4قياس�ككل

وقد�قمنا�بمطالبة��ساتذة�ا4حكم�ن�بالتعليق�عQى�ا4قياس�من�حيث،�مدى�وضوح��

�فWÉا� �سيستعمل �ال20 �اللغة �اختيار �الصياغة، �وسhمة �وبساط½Wا العبارات

�أو�دارجة(ا4قياس �)فص¥ى �مدى�مناسبة�الصور �العبارات�، �مدى�مhئمة للمواقف،

�العمرية، �ا4رحلة �مع �ا4قياس �مناسبة �مدى �قياسها، �ا4راد خمس�(للمؤشرات
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�Dي�)سنوات �تقديم�بديل�للعبارة �العبارات�مع�ا4رحلة�العمرية، �مدى�مناسبة�عدد ،

  .حالة�عدم�مناسب½Wا،�اقEKاح�إلغاء�أو�حذف�عبارة�ما

  :وبناءا�عQى�هذه�الخطوة�تم��تي

�اتفا- �مدة�% 60ق �مؤشر�لطول �كل �من �عبارة �حذف �ضرورة �عQى �ا4حكم�ن من

  .تطبيقه�وإلغاء�عامل�ا4لل�عند�الطفل

�وضوح�- �كعدم �وضوحها، �لعدم �بعض�الصور اقEKاح�إدخال�بعض�التعديhت�عQى

تفاصيل�مhمح�الوجه�Dي�بعض�الصور،�وإضافة�وحذف�بعض�التفاصيل�مع�الرسام�

  .  الكاريكاتوري

عQى�استعمال�ا4قياس�بالعامية،�ح0/�عند�عرض�ا4قياس�عQى�% 90اتفاق�بنسبة�-

�الجزائرية� �للعامية �فهمهم �من�عدم �وتونس�وبالرغم ا4حكم�ن�من�مصر�الشقيقة،

�إ.�أ¨Wم� �أدق، �بصورة �الفص¥ى �بالعربية �النسخة �عQى �واطhعهم �واضحة، بصورة

�أن�يكون�التطبيق�بالعامية،�بحكم�أن�القسم�التحض�Eي�·ي�ا 4رحلة��و±ى�فضلوا

  .ال�20درس�فWÉا��طفال�اللغة�الفص¥ى

  .  تصحيح�بعض�الكلمات�والعبارات�من�طرف�ا4حكم�ن،�وإضافة�بعضها��خر-

عQى�كل�ا4ؤشرات�ال�20قمنا�بتحديدها�ولم�يعEKض�علWÉا�%100تم�ا4وافقة�بنسبة�-

  .أي�أستاذ

  .ا4وافقة�عQى�التعليمة�ال�20تم�صياغ½Wا�Dي�ا4قياس-

 :اCقياس�lي�صورته�ال¢vائية�وصف

لقياس�الكفاءة��جتماعية�eطفال�) 35(صورة�عوض�) 28(أصبح�ا4قياس�يتكون�من

  .الروضة�مستوى�القسم�التحض�Eي،�وفق��بعاد�السبعة�ا4عتمدة�Dي�ا4قياس

  )0(درجة،�والدرجة�الدنيا��56لتصبح�الدرجة�القصوى�للمقياس�بعد�التعديhت��

  :ختصار�التحدث�عن�محتوى�مؤشرات�ا4قياس�وتعاريفه�]جرائيةويمكننا�ببعض�� 

�النفس-1  �عQى �و�عتماد �Dي�: �ستقhلية �ا4تمثل �الشعور �ذلك �·ي فا.ستقhلية

�الحرية� �من �بنوع �معرفية �أو�عمليات �عملية �أو�نشاطات �بمهام �القيام �عQى القدرة

�النفس، �عQى �يسهل��عتماد �ونوع�من�الثقة�مما ومن�الناحية�]جرائية��و�ختيار،

�غسل� �اللعب، �بعد �اÝí4ل �Dي �الغرفة �تنظيم �اÝí4لية، �بالواجبات �القيام �Dي تتمثل

  . �سنان�قبل�النوم،�اختيار�مhبس�الخروج
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�والسhمة-2 �باeمن �ا4تعلقة �باeمور �القيام�: الو}ي �لخطورة �إدراك�الطفل �Dي تتمثل

ببعض��عمال�والسلوكات�عQى�نفسه�وسhمته�الجسدية،�وضرورة�عدم�القيام�WÂا�

حفاظا�عQى�صحته�وأمنه،�ومن�الناحية�]جرائية�تتمثل�Dي�تفادي�الخروج�للعب�بعد�

hل��ستحمام،�استعمال�ا4مر�العلوي�أثناء�الذهاب�للمدرسة،�تفادي�العدوى�من�خ

�أثناء� �ا4ناسب �العطس �أسلوب �استعمال ��كل، �أثناء �خاصة �ملعقة استعمال

  .    الحديث�مع�صديق

استعداد�الفرد�للقيام�بما�يوكل�إليه�'' وقال�عWyا�أحمد�عزت�أ¨Wا�: تحمل�ا4سئولية-3

�ا4واقف�ا4ختلفة� �ا4سئولية�'' من�مسئوليات�Dي �الغنيم2 �عرفت�حسنية �هذا وعQى

�لطفل �بدور���جتماعية �لقيامه �الطفل �استجابات �مجموع �بأ¨Wا �ا4درسة �قبل ما

�خhل� �من �وواجباته �لحقوقه �ومعرفته �ومجتمعه، �ونحو�أسرته �نحو�نفسه، محدد

�يتعرض�لها �(ا4واقف�ال20 �ومن�الناحية�]جرائية�)11-2002�،10حسنية�الغنيم2، ،

( سر�ا4زهريةتتمثل�Dي�اعEKاف�الطفل�بعواقب�سلوك�غ��Eمناسب�أو�خطأ�ارتكبه�كك

�الجزاء /sمع� �هنا �تفيد �أو�أخاه�)والذي �أخته �البيت�مع �Dي �بقائه �مسئولية �تحمل ،

وعدم�الخروج�للعب،�إ¨Wاء�مهمة�قدمت�للطفل�من�مربية�الروضة،�تنظيف�ا4كان�

  . الذي�كان�فيه�هو�وعائلته�أثناء�الرحلة

الذات�مهارت�ن�التعاون�وضبط� )Myer et al ;2006(ويعت��Eماير�وآخرون: التعاون -4

�ا �بكفاءة �الطفل �تمتع �عQى �للحكم �أساسيت�ن �عبد�(جتماعية مروة

  )2008،133الحليم،

�تنظيف� �أجل �من �eصدقائه �الطفل �مساعدة �Dي �يتمثل �]جرائية �الناحية ومن

الحديقة،�ومد�يد�العون�لطفل�يحمل�قفة�ثقيلة،�ومساعدة�زمhء�الفصل�Dي�تزي�ن�

  .مع�صديق�عن�2p8ء�ضائعالقسم�وإلصاق�بعض�الصور،�والبحث�

بحكم�أن�الكفاءة��جتماعية�مفهوم�: اللعب�الجما}ي�والتكيف�مع�جماعة�الرفاق-5

�Eتعب�� �حد �فعQى ��جتماعية �ا4واقف �Dي �الشخص �أداء �نتائج �يعكس كيفي

�الدخول�Dي�عhقات�ناجحة�مع��قران�يعد�من�ب�ن�)  Spence, 1999(سبانس فإن�

� �ا4ؤشرات �ال(أهم �محمد �أسامة � � �2003غريب، �]جرائية�) 32- 30، �الناحية ومن

�ال�20 �واختيار�اللعبة �ا4نفرد، �عوض�اللعب ��صدقاء �مع �اللعب �تفضيل �Dي يتمثل

تكون�ذات�طابع�اجتما}ي�وتضم�مجموعة�من��طفال�مقابل�لعبة�يمكWyا�أن�تلعب�

�الطفل� �مع �للعب ��نضمام �يطلبون ��طفال �من �مجموعة �قبول �منفردة، بصورة
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دقائه،�ا4يل�للذهاب�لÛماكن�العامة�ال�20تتوفر�عQى�ألعاب�جماعية�كجريم�بارك�وأص

hمث .  

،�)2005�،316أمل��حمد�وآخرون،�(و·ي�سمة�من�سمات�الطفل�القائد: ا4بادأة-6 

�Dي� �الثقة �تعلمت �شخصية �وتصدر�من �العمل �Dي �الرغبة �شكل �عQى وتظهر�ا4بادأة

�النفس�وقد �Dي �الثقة �ثم �ومن �الناحية��خرين �من �وتتمثل �الذاتية، �وإمكاناWXا رWXا

]جرائية�Dي�مبادأة�الطفل�بتنظيف�ال¥ي�الذي�يسكن�فيه،�ا4بادأة�بسقي�الزرع�دون�

أن�يطلب��ولياء�ذلك،�ا4بادرة�بمساعدة��م�عند�الحاجة،�وأخ�Eا�ا4بادرة�4ساعدة�

 .   قريب�من�العائلة�Dي�إلصاق�كتبه�ا4مزقة�عند�مhحظة�ذلك

�الوجدانية-7 �وا4شاركة �سارني: التفهم �كارول�ن �عنه ) Saarni, Carolyn(1997ع�Eت

عQى�أنه�قدرة�ا4رء�عQى�التوحد��يجابي�والتعاطف�مع�الخ�Eات��نفعالية�لRخرين،�

�العhقات��جتماعية� �أن�جودة �وإدراك�ا4رء �انفعا.WXم، �التعرف�عQى �عQى والقدرة

. جزء�كب��EمWyا�عQى�مدى�جودة�التواصل��نفعا±ي�معهم�ا4تبادلة�مع��خر�دالة�Dي

)Saarni, Carolyn; 1999,47-49  (عن�هذا�ا4ؤشر��Eومن�الناحية�]جرائية�تم�التعب�

من�خhل�]حساس�با4سئولية�تجاه��خر�والتعاطف�مع�طفل�سقط�وجرح�نفسه،�

سمة��كل�ما�التدخل�عند�رؤية�مجموعة�من��طفال�من�سنه�يضربون�طفh،�مقا

مع�زميل�له�عند�الخروج�للساحة،�مساعدة�طفل�صغ��Eل�Eكب�'' باللومجة�'' نسميه�

  .دراجته�بعد�عجزه�عن�ذلك�بمفرده

�بنفس�الروضة،� �التحض�Eي �القسم �عQى �ثانية، �استطhعية �بدراسة �قمنا وبعدها

� �لـ �الWyائي �عددهم �نحن��22وصل �الذي �ا4قياس �وثبات �صدق �من �للتأكد طفل،

�بعد�التعديhت�ال�20عرفه�وبعد�أن�أصبح�عدد�عباراته�بصدد� عبارة��28تطبيقه،

  .35عوض�

�فردية� �بصورة �واستغرق�تطبيقه �يوم�ونصف، �بالكامل�Dي �من�تطبيقه �ان½Wينا وقد

  .دقيقة�15إ±ى�12مدة�

ننا�من�معرفة�مدى�تطابق�كل�عبارة�
ّ
ثم�قمنا�بحساب��تساق�الداخQي،�والذي�يمك

� �ا4قياس�ككل �يحسب�مع �والذي �واحد، �آن �Dي �الثبات�والصدق �من �درجة ويعطي

� �العبارات �كل �أن �وجدنا �وقد ��رتباط، �ذات��28بمعامل �للمقياس�ا4صور ا4كونة

  )0,01(د.لة�إحصائية�عند�مستوى�أك�EFمن�
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�مؤشر�مع� �كل �عبارات �من �عبارة �كل �ب�ن �الداخQي ��تساق �يب�ن �التا±ي الجدول

  ا4قياس�ككل�
�رقم  ا4ؤشرات

  العبارة

رقم�  ا4ؤشرات    قيمة�ر

  العبارة

  قيمة�ر

�ستقhلية�و�عتماد�-1

  عQى�النفس

اللعب�الجما}ي�-5  **0,5  1

والتكيف�مع�

  جماعة�الرفاق

17  0,4**  

2  0,38**  18  0,42**  

3  0,36**  19  0,49**  

4  0,54**  20  0,54**  

الو}ي�باeمور��-2

ا4تعلقة�باeمن�

  والسhمة

  **0,54  21  ا4بادأة�-6  **0,36  5

6  0,46**  22  0,46**  

7  0,48**  23  0,4**  

8  0,5**  24  0,39**  

التفهم�وا4شاركة�-7  **0,47  9  تحمل�ا4سئولية�-3

  الوجدانية

25  0,41**  

10  0,42**  26  0,48**  

11  0,54**  27  0,43**  

12  0,49**  28  0,45**  

     **0,41  13  التعاون -4

14  0,46**  

15  0,36**  

16  0,46**  

� �قوامها �عينة �عQى �تطبيقه �تم �ا4قياس�قد �أن �إ±ى �من�) 427(وتجدر�]شارة طفل

�ضمت� �ميدانية �دراسة �Dي �ك�hالجنس�ن، �من �بالروضة �التحض�Eي �القسم مستوى

 . بعض�الرياض�العامة�والخاصة�Dي�الجزائر�العاصمة

  

  : خKصة�وتوصيات

]جراءات�ال�20تم�اعتمادها�Dي�تطبيق�هذا�ا4قياس�تم�التأكد�من�صدقه�من�خhل�

وثباته،�ومhءمته��لقياس�مؤشرات�الكفاءة��جتماعية،�خصوصا�وأنه�معد�خصيصا�

  .للمجتمع�الجزائري،�فهو�بالتا±ي�إضافة�متواضعة�للدراسات�عن�الكفاءة��جتماعية

�عن�الكفاءة��جتماعية- �مؤشرات�أخرى�لم��اقEKاح�دراسات�جديدة و�عتماد�عQى

  .يتم�التطرق�إلWÉا�Dي�هذا�ا4قياس

تطبيق�ا4قياس�عQى�فئة�عمرية�أقل�من�سن�التحض�Eي،�والتعرف�عQى�مدى�صدق�-

  .  �داة�وثباWXا
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  :قائمة�اCراجع

�الوهاب-1 �عبد �ا4قصود �عبد ��حتياجات�) 2008(أماني �لذوي ��جتماعية الكفاءة

  .والتحس�ن،�مكتبة��نجلو�ا4صرية،�القاهرة،�مصرالخاصة�ب�ن�التشخيص�

علم�نفس�النمو�Dي�مرحلة�ما�قبل�ا4درسة،�منشورات�) 2005(أمل��حمد�وأخرون-2

  .جامعة�دمشق�مركز�التعليم�ا4فتوح�قسم�رياض��طفال،�دمشق�سوريا

�دار�الفكر ) 2002( حسنية�الغنيم3-2 �قبل�ا4درسة، �ا4سئولية��جتماعية�لطفل�ما

  .العربي،�القاهرة،��جمهورية�مصر�العربية

مقدمة�Dي�منهج�البحث�العلم2،�سلسلة�اWy4ل�Dي�) 2008(رحيم�يونس�كرو�العزاوي -4

  .   العلوم�الEKبوية،�دار�دجلة،�ا4ملكة��ردنية�الهاشمية

�فرج-5 �ومحمد �شو�ي �دراسات�) 2003(طريف �و�نفعالية، ��جتماعية ا4هارات

  .غريب�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�القاهرةوبحوث�نفسية،�دار�

مدخل�إ±ى�رياض��طفال،�دار�الفكر�للنشر�والتوزيع،�) 2001(عبد�الرحمان�عدس-6

  .    عمان،��ردن

�الكريم�حبيب-7 �كراسة�) 1990(مجدي�عبد �لسارسون، ��جتماعية اختبار�الكفاءة

  .التعليمات،�مكتبة��نجلو�ا4صرية،�القاهرة

�أ-8 �محمد �الحليممروة �عبد �مصطفى �غ��Eاللفظي�'') 2008(م�ن �التواصل مهارات

�ا4درسة �قبل �ما �أطفال �لدى ��جتماعية �بالكفاءة �شهادة�''وعhق½Wا �لنيل �دراسة ،

�الEKبية �الطفل(ا4اجست�D�Eي �د�)تخصص�تربية �بدير،أ �محمد �كريمان �د �إشراف�أ ،

  .حسنية�غنيم�2عبد�ا4قصود��جامعة�ع�ن�شمس�القاهرة
 (canadian journal of behaviour science,2007,21-22-09  

-10 Ministère de l’éducation (2001), Programme de formation de 
l’école Québécoise, éducation préscolaire et enseignement 
primaire, Gouvernement du Québec. 

-11 Saarni, Carolyn, (1999),The development of emotional 
competence, the guilford series on social and emotonal 
development. 
12-Yves prêteur & Myriam de Leonardis, (1995), Education 
familiale, image de soi et compétences sociales, (éds) Pédagogies 
en Développement, De Boeck université Bruxelles. 
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  :مقياس�الكفاءة��جتماعية�وفق�ا4ؤشرات�السبعة: اCلحق

  

  

  

  

  �ستقhلية

  و�عتماد�

  عQى�النفس

  عطاتلكم�ا4علمة�تمارين�تحلوها�فالدار�واش�ادير؟- 1

  .كي�تروح�لدار�تريح�شوية�وتبدا�تحلهم-أ  

  .كي�تروح�للدار�تعطWÉم�لكاش�واحد�يحلهم�لك-ب

  .معاكمتحلش�وحدك�.زم�واحد�ايحلهم�-جـ

  راك�تلعب�Dي�شم�Eتك�مع�صحابك�بعد�ما�تكملو�للعب�واش�ادير؟- 2

  .ترتب�شم�Eتك�وتجّمع�اللعب�تاعك-أ  

  .تشعل�التلفزيون�وتتفرج�تخQى�شم�Eتك�مخلطة-ب

  .تعيط�لكاش�واحد�باش�يخملها�معاك-جـ

  بعد�ما�تعشيت�بدا�يجيك�النعاس�واش�ادير؟- 3

  .ترقدتغسل�اسنانك�باش�تروح�-أ  

  .تروح�تغسلهم�لوكان�تقولك�يماك�اغسلهم-ب

  .تروح�ترقد�أومتغسلهمش�تخاف�اط��Eعليك�النعاس-جـ

  غدوا�تقرا�بكري�و.زم�تشوف�واش�تلبس�واش�ادير؟- 4

  .تخ��Eوحدك�واش�تلبس�من�لخزانة-أ  

  .تخ��Eمع�يماك�واش�تلبس-ب

   .يماك�تخ�Eلك�وحدها�واش�تلبس-جـ

  

  

  

  الو}ي

  باeمور 

  ا4تعلقة�

  باeمن�و

  السhمة

راك�فالدار�هذا�وين�ادوشت�عيطولك�صحابك�باش�تلعب�برا�واش�ادير؟- 1

  .ماتروحش�تلعب�هذا�وين�ادوشت�ماتخرجش-أ  

  . تروح�تلعب�معاهم-ب

  .تقولهم�يسناوشوية�ح0/�ينشف�شعرك-جـ

  كي�تكون�رايح�للروضة�و.زم�تقطع�الطريق�واش�ادير؟- 2

  ).ا4مر�العلوي (تطلع�فوق�الباسرال-أ  

  .تشوف�كاش�واحد�كب��Eيقطع�بيك�الطريق-ب

  .تقطع�وحدك�تعرف-جـ

  راك�تاكل�وجاء�وليد�عمك�واش�ادير؟- 3

  .كي�تكمل�تاكل�اوتعطيلو�مغرفتك�يكمل�ياكل�واش�بقى-أ  

  .تحط�ا4اكلة�عQى�جWÉة�وتقصر�معاه�-ب

  .معاك�تروح�تجيبلو�مغرفة�ياكل�-جـ

  راكي�تقصري�مع�صاحبتك�وحابة�تعط�2pÇواش�اديري؟�- 4

  .تعط�2pÇوين�جات-أ  

  .تجبدي�مشوارة�وتعط2pÇ-ب
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  .تدوري�وجهك�عQى�جWÉة�وتعط2pÇ_جـ

  

  

  

  

  تحمل�

  ا4سئولية

  كسرت�فاز�فادار�وخايف�من�يماك�تعيط�عليك�واش�ادير؟- 1

و.�(تقولها�ما�2p8انت�الQي�كسرته�خوك�الصغ��Eكسره�-أ  

  ).كاش�واحد

  .تقولها�بQي�انت�كسرته�ما�2p8بلعاني-ب

  .تسكت�وتقولها�معhبليش-جـ

تقولك�يماك�عس�أختك�الصغ�Eة�ح0/�ت;ي�ويعيطلك�صاحبك�باش�تلعب�معاه- 2

  واش�ادير؟�

  .تروح�عند�صاحبك�وتخلWÉا-أ  

  .ماتروحش�وتبقى�تعسها-ب

  .بعيدتدخله�يلعب�معاك�وتعس�اختك�من�-جـ

انت�والQي�تقرا�معاهم�واش�ادير؟�...) عيد�الطفولة(عندكم�حفلة�توجدوها- 3

  .تخدم�واش�قالتلك�عليه�ا4علمة�ح0/�تكمله-أ  

تتقول�لكاش�واحد�من�الQي�يقراو�معاك�يخدم�Dي�-ب

  .بhصتك

  .تخدم�النص�و�تحبس_جـ

يمكاك�نقي�جWÉتك��واشراك�فالغابة�تحوس�انت�وفاملتك�وبعد�ما�كملتو�قالتلك�- 4

  ادير؟��

  . ترفد�قشك�وتروح�ب�hما�تنقWÉا-أ  

  .تشوف�فWÉم�كي�ينقوا�لبhصة-ب

  .ترفدوا�قشكم�وتنقواالبhصة�خ��EمQي�كانت_ جـ

  

  

  التعاون 

  

  

  

  بعد�ما�كملتو�اللعب�بالجنينة�انت�وصحابك�واش�ادير؟- 1

  .تنقي�الجنينة�مع�صحابك�ح0/�تو±ي�نظيفة-أ  

  .ماتنقWÉاش�معاهم�ما�2p8انت�لQي�وسخ½Wا-ب

Wم�شوية_جـ   .تشوف�فWÉم�كيفاش�انقوها�من�بعد�تعا̈و

  كاين�طفل�رافد�قفة�ثقيلة�عليه�واش�ادير؟- 2

  . تضحك�عليه�خاطر�ماقدرش�يرفدها�وتكمل�طريقك-أ  

  تروح�تعاونه�باش�يرفدها-ب

  .تبقى�تشوف�فيه�مسك�ن�كيفاش�يرفدها-جـ

قسمكم�ما�2p8مزين�بالتصاور�قالتلكم�ا4علمة�تتعاونوا�وتزوقوه�واش�ادير؟- 3

Wم�وتقوللهم�راني�عيان-أ     .متحبش�تعا̈و

Wم�كل�واحد�فيكم�إيدير�حاجة-ب   .تفرح�وتروح�تعا̈و
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Wم�غ��Eشوية�وتخلWÉم_جـ   .تبدأ�تعا̈و

واحد�من�الQي�تعرفهم�طاحتلو�حاجة�فالجنينة�وقاللولك�صحابو�حوس�معانا�لWÉا��- 4

  واش��واش�ادير؟�

  . تبقى�تحوس�علWÉا�معاهم�ح0/�يلقاوها-أ  

  .تبقى�تشوف�فWÉم�من�بعيد�-ب

  . تحوس�معاهم�شوية�ومن�بعد�تروح�-جـ

  

  

  

  اللعب

  الجما}ي

  والتكيف

  مع�جماعة

  الرفاق�

  وحدك�فالدار�وجاو�صحابك�عيطولك�واش�ادير؟راك�تلعب�- 1

  ..).دويرة،�كوردة(تروح�تلعب�معاهم-أ  

  . مEKوحش،�تبقى�تلعب�وحدك-ب

  .تقول�لواحد�مWyم�يبقى�يلعب�معاك�فالدار_جـ

  هاذو�ثhث�لعبات�لو�كان�إقولولك�تخ��Eتلعب�واحدة�مWyم�واش�تخ�E؟- 2

  ....البالو�دويرة�اللعبة�الQي�فWÉا�جماعة�كب�Eة�كما-أ  

  .لعبة�البhي�تلعب�فWÉا�مع�واحد�من�صحابك-ب

  .لعبة�بhي�تلعب�فWÉا�وحدك-جـ

  لو�كان�إقولولك�كاين�ذراري�حبو�يلعبو�معاك�واش�ادير؟- 3

  .  تتقلق�مWyم�وتقولهم�الصحاب�الQي�عندك�يكفوك-أ  

  .تفرح�وتقولهم�مذا�بيك�إكون�عندك�صحاب�وحدوخرين-ب

  .تروح�تلعب�معاهم�شوية�باش�ما�يزعفوش�وتخلWÉم-جـ

  لوكان�إقولولك�تخ��Eب�ن�ثhث�بhيص�واش�تخ�E؟- 4

  تخ��Eتلعب�فالبارك�وين�كاين�بزاف�ذراري -أ  

  .تخ��Eتلعب�وحدك�فالجنينة�وادير�واش�تحب-ب

  .تحب�تلعب�Dي�أي�بhصة�مع�صاحبك_جـ

  

  

  ا4بادأة

  وراق�ووسخ�واش�ادير؟حومتكم�موسخة�ومعمرة�- 1

  .تروح�لصحابك�تقولهم�أرواحو�نقوها-أ  

  .تنقWÉا�كي�يقولولك-ب

  .ما�عندك�ما�ادير�كامل�الحومات�موسخ�ن-جـ

  الجنان�تاعكم�فيه�ورد�شباب�بصح�بدا�يذبل�واش��ادير؟- 2

  .تروح�تجيب�ا4اء�وتسقي-أ  

  .تسقيه�غ��Eكي�يقولولك�-ب

  .تخليه�يذبلواش�راحلك�فيه�-جـ

  كي�تكون�يماك�رافدة�بزاف�حاجات�Dي�يدها�واش�ادير؟�- 3

  تروح�ترفد�معاها-أ  
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  .تخلWÉا�ترفد�وحدها�تقدر�ترفد-ب

Wا�كي�تقولك-جـ   .تعا̈و

  واحد�من�فاميلتك�كتاباتو�مقطع�ن�واش�ادير؟- 4

  .تقولو�إجي©Wم�باش�تلصقوهم-أ  

  .راسهماعندك�ماتدير�هو�قطعهم�دبر�-ب

  لو�كان�إقولك�لصقهم�معايا�تلصقهم-جـ

  

  

  التفهم�و

  ا4شاركة�

  الوجدانية

  واحد�ملQي�تعرفهم�تجرح�واش�ادير؟- 1

  .تضحك�عليه�كي�تشوفو�يبكي-أ  

  .تروح�ليه�وتشوف�واش�بيه-ب

  .إغيضك�بصح�ما�عندك�ما�اديرلو�-جـ

  كي�تشوف�ذراري�يضربو�طفل�واش�ادير؟- 2

  .لWÉم�متخلWÉومش�يضربوهتروح�-أ  

  .تروح�لWÉم�تتفرج�كيفاش�يضربوه�يستاهل-ب

  .تبقى�تشوف�فWÉم�كيفاش�يضربوه�مسك�ن-جـ

خرجتو�للساحة�باش�تاكلوا�اللومجة�واحد�ملQي�يقراومعاك��مجابش�لومجة- 3

  وراه�جيعان�واش�ادير؟����������������������������� 

  عhش�مجابش�معاهتكمل�تاكل�واش�راحلك�فيه�-أ  

  .تقسم�معاه�واش�عندك�النص�بالنص-ب

  .تعطيلو�غ��Eشوية�من�اللومجة�تاعك-جـ

كاين�طفل�صغ��Eحاب�يطاع�فوق�الفيلو�بصح�مقدرش�وحدو�واش�ادير؟�����������������������������- 4

  .تبقى�تشوف�فيه�من�بعيد�مسك�ن-أ  

  .تروح�تعاونه�باش�يطلع-ب

  .عليه�كي�ماقدرش�يطلعتضحك�-جـ
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