
 

 
 

 القراءة والكتابة و ا�حساب �عليم حول الدو�� ؤتمر للماستعراض مكت�ي 

 باللغة العر�ية
 

 م�خص تنفيذي

 2019أكتو�ر 

 
 
ّ
. بناًء ع�� طلب الو�الة  سوشيال إمباكت ا�حدودة  عن شركةباألصالة  الدكتورة هيل�ن بو�ل  اإلصدار    هذا  بإعداد  تاستقل

 جزء من �شاط التعليم والبحث والتدر�ب والدعم �� الشرق األوسط. اإلصدارهذا  و األمر�كية للتنمية الدولية. 

 

 

 

 



 م�خص تنفيذي

 نطاقالو  ،ن�جياتوامل ،أسئلة البحثو  ،الغرض

القراءة �� ا�حاصل ) هذا االستعراض اإلقلي�ي للتقدم USAIDمكتب الشرق األوسط التا�ع للو�الة األمر�كية للتنمية الدولية ( أعّد 

التحليل  َب وحَس �� البلدان الناطقة باللغة العر�ية �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا.  �� الصفوف الدراسية األو��  ر�اضياتالو 

  بل  ،ال يتمثل الغرض من التقر�ر �� مقارنة النتائج �� مختلف البلدان  ،2013لعام �� الصفوف الدراسية األو��  �� لتعليم القراءةيضااملو 

ما  والتعرف ع�� وتحديد أفضل املمارسات  ،واالحتفاء بھ تحديد التقدم الذي أحرزتھ البلدان �� السنوات ا�خمس املاضية الغرض هو

املساءلة لتعز�ز  2017أهداف عام ال��وض بم هذا التقر�ر �� هِ ُيْس و ا�جهود املستقبلية �� املنطقة.  لتستن�� ��ا ، مواطن القصور يتخللها من 

واس��اتيجية ح�ومة الواليات املتحدة �شأن التعليم األسا��ي الدو��  ،READ(1 �عز�ز املساءلة ال��بو�ة �� التنمية قانون (�� التنمية ال��بو�ة 

ھ هدف التنمية األسا��ي للو�الة و�لها توّج   ،2018نوفم��    3التعليميةسياسة الو�الة األمر�كية للتنمية الدولية  و   2) 2023- 2019  (السنة املالية

التعليم ح�ى يتمكن األطفال والشباب من اكتساب املهارات األساسية لضمان االعتماد ع�� الذات جودة  تحس�ن  إ��  األمر�كية للتنمية الدولية  

 ع�� النحو التا��: ،سئلة فرعيةهذا البحث حول سؤال�ن رئيسي�ن وعدة أ و�تمحور الدوافع املتوقعة للنمو االقتصادي.  ، و��وتنمية املهارات

وا�حساب مع  القراءة والكتابة ع�� البحث و�يانات التقييم ا�حالية حول �عليم و�علم  ةالقائم ياتاألدبالذي �ش�� إليھ  ما: 1 سؤال البحث

 اليوم؟البلدان الناطقة باللغة العر�ية �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا بمجموعات التعلم  مختلف 

وخاصة ا�جموعة الكب��ة من األبحاث ال�ي أجراها األ�اديميون  -البحث املتعلق بتعلم القراءة باللغة العر�ية  �ش�� إليھما الذي  •

 اللغة العر�ية؟ب قراءةالالفرعية ال�ي ينب�� التأكيد عل��ا �� برامج تحس�ن و  الرئيسيةاملهارات و  حول األعمال –�� املنطقة 

التأكيد  حول األعمال واملهارات الرئيسية والفرعية ال�ي ينب��تعلم ا�حساب باللغة العر�ية املتعلق بھ البحث إلي �ش��ما الذي  •

 عل��ا �� برامج تحس�ن ا�حساب؟

القياسية  لبلوغ املعاي��من النجاح الصفوف الدراسية األو��  ��والر�اضيات القراءة  ع طالبما املوارد املفقودة ال�ي ما زالت تمن •

 والكتابة وا�حساب؟ �عليم القراءةحول 

؟ باللغة العر�ية  وا�حساب القراءة بما يتناسب مع حاجيات معل�ي  / تصميمها عتمادهااما �� منا�ج تدر�ب املعلم�ن ال�ي يمكن  •

 التطبيق العم��) و،أثناء ا�خدمة ،املثال قبل ا�خدمة(ع�� سبيل 

�� بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا   الدراسية األو��  �� الصفوف    وا�حساب  القراءة  : ما هو املستوى ا�حا�� ألداء2  السؤال البح�ي 

وما إ��  ،ن �املهمش الطالب  امللتحق�ن و غ�� امللتحق�ن باملدارس. و و  ،بنات الو ،بن�ن ال( شرائح املس��دفة للالناطقة باللغة العر�ية وفًقا 

 )؟ذلك

حِرز  •
ُ
 تقدم؟  وأد�ى أع�� أين أ

ال�ي تمولها الو�الة باللغة العر�ية وا�حساب �عليم القراءة والكتابة �� جهود  ا�حددةما الدروس املستفادة واملمارسات الواعدة  •

 ؟من ا�جهات هااألمر�كية للتنمية الدولية وغ�� 

 �علم الطالب؟  مخرجات تزو�د املعلم�ن باملهارات الالزمة لدعم  ��ما �� اس��اتيجيات تنمية املوارد البشر�ة ال�ي أثبتت نجاحها  •

 مواطن القصور بفعالية؟ال�ي يمكن أن تلقي مز�ًدا من الضوء ع�� معا�جة  الدقيقةما �� البحوث اإلضافية  •

باالعتماد أساًسا ع�� البحوث  ،كمن�جية بحث أولية لإلجابة ع�� األسئلة املذ�ورة أعاله قة الدراسات السابهذا التقر�ر مراجعة  عتمد�

لسنوات ا�خمس املاضية لوكذلك بيانات التقييم الدو�� والبحث األ�ادي�ي    ،ةاملانحا�جهات  والتقييمات القائمة ع�� املشروعات واملمولة من  

استعرضت  ،حيثما أمكنو  4)2013عام لباللغة العر�ية �� الصفوف الدراسية األو��  �� لتعليم القراءةيضاالتحليل املو  تقر�ر إصدار (منذ 

يدانية املولية أو األ بيانات لل. لم تتضمن هذه الدراسة أي جمع ذات الصلة الدراسة أيًضا تقار�ر وزارة ال��بية والتعليم واألطر االس��اتيجية

 
 bill/623/text-congress/senate-https://www.congress.gov/bill/115thهنا:   قانون تعز�ز املساء� الرتبویة يف التمنیة READميكن االطالع على نص قانون 1

ة بني اجلنسني، ، واملساوااهلشة اليت تركز بشكل خاص على التعليم األساسي (معرفة القراءة والكتابة واحلساب)، واألطفال املهمشني والفئات  املواد هناك العديد من 
 العمل. ورشات و  لألحباث وما إىل ذلك واليت ستؤَخذ يف االعتبار يف األعمال التحضريية 

2 2023_Final_Web.pdf-Strategy_FY2019-Education-https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USG 
3  https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2018_Education_Policy_FINAL_WEB.pdf 
)، PISA(بيزا)  (الرب�مج الّدويل لتقييم الطالب ) ، و PIRLS''بريلز'' (عامل كالدراسة الدولية لقياس تقدم مهارات القراءة يف البيا�ت التقييم الدويل اخلاصة ب  4

 ) TIMSSواالجتاهات العاملية يف التحصيل الدراسي للر�ضيات والعلوم (

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USG-Education-Strategy_FY2019-2023_Final_Web.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/2018_Education_Policy_FINAL_WEB.pdf


نظًرا ألن التقار�ر الواردة �� هذه    ،ومع ذلك  من حدود البحث.وال�ي يمكن اعتبارها    ،املب�ن أعالهو�عتمد فقط ع�� املوارد املوجودة ع�� النحو  

 بدرجة �افية. تخفيف حدود الدراسة  هاتھ   فقد تم  ،درجة عالية من الدقة �� البحث وتتحرى الدراسة حديثة 

ع��  االستعراض اقصرنا هذ ،هذا التقر�ر ففي طيات ،غالًبا محل جدالحدود منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا  ع�� الرغم من أن

ليبيا و لبنان و ال�و�ت و األردن و العراق و مصر و البحر�ن و لغة العر�ية. �شمل هذه البلدان ا�جزائر �غلب ع�� أهلها التحدث بالالبلدان ال�ي 

 الضفة الغر�ية/و  ،اإلمارات العر�ية املتحدةو تو�س و سور�ا و السودان و اململكة العر�ية السعودية و قطر و مان عُ سلطنة و املغرب و مور�تانيا و 

وخاصة   ،�� جميع أنحاء العالم  ��ا   مليون ناطق  400�انت اللغة العر�ية �� اللغة األو�� ألك�� من    ،2019واليمن. اعتباًرا من عام    ،غزةقطاع  

ع�� مدى السنوات  5ب�ن أولئك الذين �عيشون �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. إ��ا اللغة ا�خامسة األك�� استخداًما �� العالم.

مليون �خص.   18 ع�� بما يز�دن باللغة العر�ية �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا ارتفع عدد الس�ان الناطق� ،ا�خمس املاضية

  ، االستعداد والتأهيل لسوق العمل  و ،عل�ي �النظر إ�� هذا العدد الهائل من الس�ان ومحور�ة �ل من القراءة والر�اضيات �� التحصيل الو 

 فإن تحس�ن �عليم و�علم القراءة والر�اضيات �� املنطقة أمر بالغ األهمية. ،ا�حياة�� نجاح الو 

 النتائج واالستنتاجات

. الصفوف الدراسية األو�� �� الر�اضياتو  تحصيل القراءةالتفاؤل �� تقدم بلدان الشرق األوسط وشمال إفر�قيا �� دوا��  من هناك الكث��

 �� �ل من    ،ال تزال منخفضة  ومع أن الدرجات املطلقة
ً
 هائال

ً
�� الصفوف القراءة  أحرزت بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا تقدما

ز�ادة الو�� الصو�ي واملقط�� وفك  فضلب -ف وقراءة ال�لمات البسيطة و ت ا�حر اصو أالتعرف ع��  ،(ع�� سبيل املثالالدراسية األو�� 

 وا�جمع ،ب�ن الكميات تمي�� الو  التعرف ع�� العدد  (مثل بالصفوف الدراسية األو�� ر�اضيات الية �� وكذلك �� املهارات األساس ،الشفرة)

) وفهم ORFية (ه القراءة الشف الطالقة �� مثل ،بالصفوف الدراسية األو��  القراءة��  ،ة الرتبةهارات عالياملفإن  ). ومع ذلكالبسيط والطرح

عمليات ا�جمع والطرح فإن  ،الصفوف الدراسية األو��   ا�حساب ��نمط أرقام �� التعرف ع��  أما ،�ش�ل تحدًياالقراءة واالستماع ال تزال 

 مهارات) وتقييم EGRA(الصفوف الدراسية األو��   �� درجة وفًقا لتقييم درجات القراءةالنفس بومشا�ل ال�لمات لم تتطور  ،األك�� �عقيًدا

�الدراسة مثل  ،) �� جميع أنحاء املنطقة. تؤكد العشرات من االختبارات الدولية األخرى EGMA(�� الصفوف الدراسية األو��  الر�اضيات 

العاملية �� واالتجاهات  ،)PISA( (ب��ا) ال��نامج الّدو�� لتقييم الطالب و  ،) PIRLS''ب��لز'' (الدولية لقياس تقدم مهارات القراءة �� العالم 

 هذه االتجاهات �� كال املوضوع�ن.ع��  ،)TIMSS(الدرا��ي للر�اضيات والعلوم  التحصيل

إ�� وجود مجال للتحس�ن �� كيفية �عليم القراءة والكتابة وا�حساب. تختلف أساليب  و�يانات التقييم �� األبحاثالقائمة ع األدبيات�ش�� 

ا كب�ً�ا �سبب االختالفات ال�امنة �� طبيعة
ً
 فعالية ��  . كما نوقش  ن جال�ا�  مهارات  أفضل املمارسات لتعليم القراءة والكتابة وا�حساب اختالف

 تعليم القراءة والكتابة لنحو تصميم وتنفيذ برامج شاملة املوسوم ''التقر�ر  صدار شبكة القراءة العاملية إل  اي ترعاه�ال املؤلف�ن"التق ب"

ا مختلفة  6،الصفوف الدراسية األو�� وا�حساب �� 
ً
تتطلب االختالفات ا�جوهر�ة �� طبيعة تطو�ر مهارات القراءة والكتابة وا�حساب طرق

 لكيفية تخطيط الدروس وتقديمها:

 : لقراءة والكتابةا

 • ا�جاالت متداخلة

 • ا�جاالت م��ابطة وال يمكن تدريسها بمعزل عن غ��ها.

 ا�حساب:

 • ا�جاالت ليست متداخلة

 7القياس دون تطو�ر فهم عمليات األرقام." مهارات ) أوالر�اضية  • يمكن لألطفال تطو�ر املهارات امل�انية (الهندسة

 ا�ساو  عمومية�ي أك�� فا�جاالت الر�اضية أما  ؛بخصائص اللغة ال�ي يتعلمها املرءوالكتابة  �علم القراءةترتبط مهارات  ،عالوة ع�� ذلك
ً
 اق

وتخطيطها أمًرا   �عليم القراءة والكتابةتصميم دروس    من  يمكن أن تجعل  للمجاالتا�خصائص اللغو�ة والطبيعة املتداخلة  و ع�� السياقات.  

 
). لغات العامل اإلثنولوجية (الطبعة السابعة عشر). داالس، تكساس سيل الدولية. 2013لويس، إم. يب.، سيمونز، جي. إف.، وفينيغ، سي. دي. (إدز.) (  5

https://www.ethnologue.com / 
وتنفيذ برامج شاملة لتعليم القراءة والكتابة واحلساب. ورقة  ) حنو تصميم2019إيفانز، ن.، سريكانتا�ه، دي.، ابالنغيو، إيه، سوجرو، إم.، وسيتاخبان، واي. (  6

إلثبات بناء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية   REACH) حتت القراءة ضمن مبادرة URCعمل من شبكة القراءة العاملية. من إعداد جامعة األحباث احملدودة. (
؛ إيفانز، إن. إس.، دي.، ابالنغيو،  www.globalreadingnetwork.net). متاح على E3 / EDليم (ودعم االبتكار لتحسني مساعدة الصف االبتدائي لوزارة التع

أ)  حنو تصميم وتنفيذ برامج شاملة لتعليم القراءة والكتابة واحلساب. التق ابملؤلفني. عرض ابور بوينت. شركة  2019إيه.، سوجرو، إم.، وسيتاخبان، واي. ( 
 عة لشبكة القراءة العاملية. واشنطن العاصمة.يونيفرسييت ريسرش ذ م م التاب

أ)  حنو تصميم وتنفيذ برامج شاملة لتعليم القراءة والكتابة واحلساب. التق ابملؤلفني. 2019إيفانز، إن. إس.، دي.، ابالنغيو، إيه.، سوجرو، إم.، وسيتاخبان، واي. (  7
 التابعة لشبكة القراءة العاملية. واشنطن العاصمة.َ عرض ابور بوينت. شركة يونيفرسييت ريسرش ذ م م 



 ،فهم املسموغ و  ،الصوتياتو  ،يجب تدريس مجاالت متعددة (مثل الو�� الصو�ي ،اللغة عل�ي بالنسبة مل ،للغاية. ع�� سبيل املثال امعقًد 

 من ،املفرداتو  ،الطالقةو 
ً
 منفصلة.و عناصر مستقلة تدريسها ك وما إ�� ذلك) بطرق �عزز �عضها �عًضا بدال

�ش�� االختالفات ا�جوهر�ة �� طبيعة معرفة القراءة والكتابة وتنمية مهارات ا�حساب إ�� أنھ يجب أن ي�ون معلمو   ،بالنسبة لتعلم الر�اضيات

فإن التعليم الضعيف ��  ، و�التا�� ؛جاالت الر�اضيات ألن ا�جاالت ليست م��ابطةالر�اضيات ع�� دراية جيدة بالطرق التعليمية �� جميع م

 .فرصة أخرى للعودة إ�� هذا ا�جال وتقو�تھ وجوددون  ،�� القدرات �� هذا ا�جال ايمكن أن يجعل الطالب �عانون نقصً  تجاال أحد ا�

تقدم لتحقيق م�اسب �� مهارات هذا الترغب ح�ومات منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا وا�جهات املانحة �� مواصلة    ،�� ��اية املطاف

 والطرح. واملستوى الثا�ي من ا�جمع ،أنماط األرقام التعرف ع��  و ،وحل املشكالت املعقدة ،والفهم �� القراءة املستوى األع�� مثل الطالقة

 �� الصفوف الدراسية األو�� القراءة

توضيح ليواصل بحث جديد  ،2013للغة العر�ية �� عام باالصفوف الدراسية األو�� �� ي لتعليم القراءة ا�عو التحليل املوض إصدارمنذ 

والسيطرة  ،ضبِط التثبيط  و ،تطو�ر الذاكرة العاملةإن بتعمق أك��.  نطاقها العوامل ا�حاسمة لتعلم القراءة باللغة العر�ية وتوسيع

�� املهارات املعرفية األساسية �� القراءة و�� العديد من األ�شطة األخرى. �عتمد مجموعتان من املهارات العليا ع�� هذه املهارات  االنتباهية

من خالل فك   ن تطورات�� �علم القراءة و   تان أساسي  تان هما لبنلتا�فاألساسية: مهارات القراءة والكتابة الناشئة واملهارات اللغو�ة واإلدراكية.  

 . عفهم املسمو ال�لمات و  ترم��

وقراءة ال�لمات (فك التشف��). ومع   ،الصوتياتو   ،ركزت تدخالت القراءة �ش�ل كب�� ع�� مهارات القراءة والكتابة الناشئة مثل الو�� الصو�ي

ع�� فك التشف�� الدقيق  �� القراءة لدى الطالب. �عتمد الطالقة  عو فهم املسميجب أن ي�ون هناك ترك�� مساو ع�� تطو�ر مهارات  ،ذلك

�ا ال�خص القراءة. النقطة املهمة هنا �� أن فك التشف�� ال � �انت �� اللغة األو�� ال�ي يتعلم  ن خاصة إ ،�ا ال�خص�  وفهم اللغة ال�ي يقرأ

الطالب الذين ففهم. مع الالقراءة للتمكن من  ةضرور�فالطالقة �� القراءة الشفهية . الطالقة �� القراءة الشفهية فقط يقتصر ع�� دعم

أل��م يركزون �ش�ل كب�� ع�� فهم ال�لمات   -  يقرؤون ع�� ما  ال��ك��    –لل��ك�� ع�� الرسالة    عاملةليس لد��م ذاكرة    متكرر   و�ع��يقرؤون ببطء  

. هناك العديد من العوامل  �افمن ا�حتمل أنھ قد ���ى بالفعل ا�جزء األول م� ،من ا�جملة املتع��قارئ العندما ينت�ي  ،الفردية. ومن ثم

 النظر �� �علم القراءة باللغة العر�ية.عند اللغو�ة ال�ي تؤثر ع�� �علم القراءة بأي لغة و�التا�� ف�ي مهمة 

" يمكن عامًيا" وأسلوً�ا" فصيًحا" أسلوً�اتتضمن  ا. بمع�ى أ��اللغو�ة  بأ��ا من لغات االزدواجية تتم�� اللغة العر�ية :االزدواجية اللغو�ة

 8املكتوب.  للتواصل" �ش�ل عام  الفصيح"  واألسلوبالشفوي    للتواصل  العامية  ل�جةال" أو  عامّي ال"  األسلوبم  دستخ�ش�ل كب��. �  اأن يختلف

مختلًفا جًدا من اللغة العر�ية �� املدرسة عن   أسلوً�اتحديا ل�ل من الطالب واملعلم�ن ألن األطفال يجب أن يتعلموا  االزدواج اللغوي مثل ي

 9) بتعلم لغة ثانيةMSAھ العديد من الباحث�ن �علم اللغة العر�ية الفص�� ا�حديثة (شبّ تلك ال�ي يتحدثون ��ا �� حيا��م اليومية. �ُ 

يمكن أن عالمات التشكيل الصو�ي  يو�ح البحث أن استخدام ،مثل العر�يةلغات االزدواجية اللغو�ة ��  :الصو�يعالمات التشكيل 

�� الصفوف الدراسية �ستخدم نصوص الطالب  ،عام بوجھاللغة العر�ية. �� �علم  الُقّراء املبتدئ�ن  لدى سهل النطق ال�حيح لل�لمات �ُ 

 ينسب الباحثون إ�� عالمات التشكيل ز�ادة دقة قراءة ال�لمات وفهمها. ،دعم مهارات القراءة الناشئة. �ش�ل عاملعالمات التشكيل األو�� 

مثل �علم   ،عالمات التشكيل �� �سهيل النطق والفهم فائدة املواضع ال�ي تتج�� ف��اركزت األبحاث ا�حديثة �ش�ل أك�� تحديًدا ع��  وقد

واملواضع ال�ي ت�ون ف��ا عالمات   ،والفقراتقراءة النص املتصل مثل ا�جمل ��  ،عديمة املع�ى (الال�لمات)وال�لمات  ،املفردةال�لمات 

 .�� القراءة الطالقة ءسبًبا �� بط التشكيل

وفهم ال�لمة. هذا  -�لمة غامضة من خالل وضعها �� ا�جملة  فهم -الشفرة  خ�� مع�ن ع�� فكالو�� ببناء ا�جملة هو  الو�� النحوي:

أو �� الصفوف االبتدائية العليا ساكنة ومعظم النصوص فظية ل املش���ات الحتوي ع�� العديد من ت ابالنسبة للغة العر�ية أل�� جًدا�حيح 

أدلة ع�� دورها �� ا�جملة و�التا�� معناها. ارئ لقاجزئًيا. إن سياق ال�لمة وموضعها �� ا�جملة وال�لمات األخرى ا�حيطة ��ا �عطي  ةمتحرك

حيث  ،هذا �ل يوم من خالل خطا��م. �� البلدان الناطقة بالعر�ية راجعون �و  (النحو) بناء ا�جملةوهم �عرفون يأ�ي األطفال إ�� املدرسة 
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يمكن أن ت�ون القرائن النحو�ة مهمة �� �علم قراءة النص املتصل. يدافع   ،�� ال��اية طفال ل�جة اللغة ال�ي سيتعلمون القراءة ��ااأل يت�لم 

معرفة الطالب ا�حالية �ستثمر ع�� نحو أو�ح من شأنھ أن إ�� أن  مش�ً�ا جملة" لتدريس القراءةا��عض الباحث�ن عن استخدام "من�ج 

من   وامل�جميةة  يداللالقرائن الكما يوصون باإلشارة إ�� أنماط ا�جملة الشائعة �وسيلة لتسهيل قدرات الطالب ع�� استنباط    بقواعد اللغة.

 سياقات ا�جملة.

السوابق  مثل  الز�اداتوذلك باستخدام ا�جذور ال�ي �شمل إضافة  ،�عتمد ال�لمات العر�ية ع�� جذور ال�لمة وأنماطها :الو�� الصر�� 

  الزمن واملستقبل و��� ��اية الفعل ��  وتضاف إ�� بداية الفعل �� الزمن املضارع ،الفعل فاعلإ��  الزوائد�ش�� �عض  والدواخل واللواحق.

فإن  ،عند إضاف��ا إ�� ��اية األسماء. و�املثل امللكيةاللواحق إ��  املضاف إ�� ��اية الفعل. يمكن أن �ش�� ،الفعل مفعول باإلضافة إ��  ،املا��ي 

بما ��  ،ومعرفة أنماط ال�لمات الصر��. �عد الو�� مش��كجذر ذات أيًضا تنقل معا�ي مختلفة مرتبطة ب�لمة السوابق والدواخل واللواحق 

 الصرفية. يؤكد الباحثون أن املعرفة املتحركةال سيما مع النصوص غ��  ،أمًرا بالغ األهمية ،السوابق والدواخل واللواحقذلك استخدام 

والفهم الدال�� للنص.  الطالقة �� القراءة الشفهية�سهم �� فك الشفرة و  الصرفية�ساعد الطالب ع�� فتح املعرفة الداللية وأن املعرفة 

سّهل  و 
ُ
ع رد الفعل �� عملية الذي �سرّ   ،ا�جذر العر�ي و�ساعد �� تطو�ر "امل�جم العق��"  ذاتالتعرف البصري ع�� ال�لمات    الصرفيةاملعرفة  �

�� تدريس القراءة: "أحد اآلثار ال��بو�ة  الصرفيةع�� بناء املهارات  الدقيق��ك�� ال أن  �دافع العديد من الباحث�ن عنو التعرف ع�� ال�لمات. 

�� املدارس االبتدائية من خالل رفع مستوى الو�� بمع�ى االشتقاق   الصرفيةتائجنا �� ا�حاجة إ�� التعليم املباشر للمعرفة  ن  �ستتبعهاال�ي قد  

 ،�ش�ل مباشر �� �عليم الصفوف املبكرة الصر��فيما يتعلق بدمج �عض ال��ك�� ع�� الو��  ،أخ�ً�او  10".حت�اك بھواال  ا�جذر رفيمو ملاللغوي 

األطفال   لدىح�ى  ،ال�جاء العر�يوجد أن  ،: "عالوة ع�� ذلكالصرفيةن املعرفة ع تنتجوشيف أن هناك فوائد إمالئية صا�غ حداد أفاد 

 11" الصر��والتدخل الصر�� �ستفيد من الو��  ،الصغار

لها آثار مهمة  ، بوجھ عام،هذه النتائجو قدرة الطالب ع�� تحقيق فهم القراءة باللغة العر�ية.  ��العوامل املتعددة ال�ي نوقشت أعاله تؤثر 

داملهارات ال�ي    -مما �ش�� إ�� أن فك التشف�� الصو�ي    ،ع�� �علم القراءة باللغة العر�ية
َّ

املانح�ن عل��ا �شدة �� مبادرات القراءة املمولة من    يؤك

إ�� أن ال��ك�� �ش��ون  ،. عالوة ع�� ذلكمن حيث ما يجب مراعاتھ غ�� مكتمل -�� العالم الناطق باللغة العر�ية وال�ي تدعو إل��ا الوزارات 

�ش�� األبحاث إ�� وجود فجوة ب�ن هذه النتائج و أمر مهم �� �علم القراءة باللغة العر�ية. وتوسيع نطاقھ  الصر��الو�� الوا�ح ع�� �عز�ز 

 �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا. ةاملبكر  وف�� الفصول الدراسية للصف املتبعة �� ا�حتوى التعلي�ي واالس��اتيجيات وتطبيقها

 نتائج القراءة للصفوف املبكرة 

نتائج القراءة �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا خالل السنوات ا�خمس املاضية.  ع�� مستوى لتقدم امل�حوظ توثق هذه املراجعة ا

وفك �شف�� ال�لمات، وهو ما تظهره الفوني�ي املبكرة ع�� مستوى الو�� الصو�ي و  �� القراءة بالنسبة للصفوف اكب��  احيث �ان هناك تقدم

�� �ل من مصر واألردن ولبنان واملغرب والضفة الغر�ية. كما �ش�� النتائج    EGRA  مهارات القراءة �� الصفوف األو��  لتقييم    املتعددةنتائج  ال

هها الطالب  �� فك ترم�� ال�لمات  والطالقة �� القراءة الشفهية وفهم املقروء. أما �� اختبارات القراءة الدولية جأيضا إ�� صعو�ات يوا

، فقد حققت البلدان الناطقة PISA  ال��نامج الدو�� لتقييم الطالبو  PIRLS �� العالم القراءة مهارات تقدم سلقيا �الدراسة الدولية

�ش�ل عام تقدًما ثابًتا. باإلضافة إ�� ذلك ، تفوقت اإلناث باستمرار ع�� الذ�ور �� هذه االختبارات. األمر الذي   -املشاركة �� الدراسة-بالعر�ية  

ات مقابل األوالد. و�ش�ل عام، أظهرت الفتيات والفتيان  أو ر�ما با�حياة اليومية للفتي ب�ن قد ي�ون مرتبطا بتفاوت مراحل النمو والن�ج 

 الفتيات أداء أقوى من األوالد �� تقييمات القراءة للصفوف املبكرة.

أو من تقييمات   EGRAقراءة املستقاة من اختبار واحد لتقييم مهارات القراءة �� الصفوف املبكرةالبيانات  تقر�ر�ن يضمان دولتان  قدمت

إ�� أن الطالب قد حققوا �ش�ل عام   -أجري مرة واحدة - EGRAففي العراق، �ش�� نتائج اختبار  متعددة استخدمت ف��ا أدوات مختلفة.

ما بالنسبة للبيانات ا�خاصة باملهارات القرائية ومهارات أتقدًما من الصف الثا�ي إ�� الثالث غ�� أن هذا التقدم ليس �افيا للقراءة بطالقة. 

أداة  إحداهما �ستخدم  - محدودت�ن ن �ن الدراسات ا�حكمة فإ��ا غ�� موجودة ، لكن هناك دراستالر�اضيات للطالب السور��ن واملستقاة م

 �ن الدراست�). و�ش�ل هاتASER( التقر�ر السنوي لوضع التعليم استخدمت) والثانية IDELA( تقييم التنمية الدولية والتعلم املبكر
ً

ن دليال
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 �� القراءة."ناشًئا" من حيث الدقة. ومع ذلك ، �ش�� النتائج إ�� أن األطفال �� املناطق املتأثرة با�حرب �� سور�ا ال يطورون املهارات األساسية  

ادراج املقار�ة نجحت مشاريع القراءة ال�ي اس��دفت املرحلة املبكرة �� �ل من املغرب واألردن ولبنان والضفة الغر�ية واليمن ومصر �� 

إل�شاء مواد  وزارات التعليم الصوتية �� �عليم القراءة وتدر�ب املعلم�ن ع�� استخدام هذا الن�ج. كما اشتغلت هذه املشروعات بنجاح مع

ظيف قراءة و�ناء املفردات. كما أ��ا ركزت ع�� تو   عفهم املسمو ، لدعم القراءة بصوت عال و �قرائية إضافية ، خاصة للقراء �� الصف األو�

حو�ة القصص نظرا ألهمي��ا املتجلية ليس فقط �� بناء املفردات و�نما �� احت�اك األطفال باللغة العر�ية الفص��، بما �� ذلك املواضعات الن

باعتبارها جزء   عفهم املسمو بناء مهارات   املزدوجة اللغة من األهمية بم�ان ، وخاصة �� السياقات ذ انھو��ايات ال�لمات والنطق وغ��ها. إ

 .أسا��ي من �علم القراءة

 �عليم اللغة العر�ية

�عد التعرف ع�� جذور ال�لمات (مورفولوجيا) مهًما �� �علم القراءة باللغة العر�ية،  :املهارات واملهارات الفرعية للقراءة بالعر�ية

و�جب تدريس هذه املهارة �ش�ل صر�ح وليس من منظور نحوي. و�نطبق ال��يء نفسھ �� التعرف ع�� بنيات ا�جملة وأنماطها باللغة العر�ية. 

م قرائن السياق ال�ي ت�ون مالزمة ل�ل نوع من ا�جمل يجب أن يتم تدريسھ �ش�ل  عادة ما يتم تدريس ا�جمل الفعلية واإلسمية إال أن استخدا

أفضل للمساعدة �� الفهم. باإلضافة إ�� ذلك ، هناك حاجة إ�� تخصيص مز�د من الوقت ملادة القراءة ، بما �� ذلك منح ما يكفي من وقت  

 فرص أك��  للتعب�� الكتا�ي.  للقراءة املستقلة (بما �� ذلك القراءة الصامتة �� الفصل) واعطاء

ر�دي.  يتم �� فصول منتصف املرحلة االبتدائية إ�� متمها تدريس األطفال قدرا مهما من قواعد اللغة العر�ية إال أن ذلك غالبا ما يتم �ش�ل تج

 .ارة عمليةالطالقة القرائية يتطلب املمارسة ألن القراءة ليست تمر�ًنا نظرً�ا  بل �� مه و إن تطو�ر مهارات الفهم 

الكث�� من املعلم�ن ليسوا �عد ع�� استعداد تام (بالتدر�ب أو بالشهادة) للتدريس �ش�ل عام، وخاصة لتعليم  إن  : التدر�ب قبل ا�خدمة

الطالب كيفية القراءة باللغة العر�ية. يجب معا�جة �ل من طرق التدريس (قراءة املواد واملقاطع وحفظ قواعد اللغة وال�جاء ع�� سبيل  

زال  ي) �ش�ل أك�� فعالية لتعليم الطالب القراءة بنجاح. ال لفص��املثال) وا�حتوى واملواد (مثل االنتقال من ل�جات اللغة العر�ية إ�� ا

االعتماد قائما ع�� طرق التلق�ن التقليدية لتعليم اللغة العر�ية و�� تحتاج إ�� التحديث والتكييف �ش�ل أفضل لتناسب األطفال �� سن 

املعلم�ن املتدر��ن ب الزج. إن إعداد معلم اللغة العر�ية، ع�� الرغم من تطوره ، ال يزال ضعيًفا و�� كث�� من ا�حاالت يتم 12الدراسة االبتدائية

��ة التدر�ب ف خالل األقل أداًء �� برامج إعداد املعلم�ن إ�� تدريس اللغة العر�ية. عالوة ع�� ذلك ، يتلقى املعلمون خ��ة ميدانية غ�� �افية 

قبل ا�خدمة كما و�فتقرون إ�� التطو�ر امل�ي املستمر وال�ا�� �� تدريس اللغة العر�ية �عد التحاقهم بالفصل. باختصار ، هناك حاجة 

 لتحس�ن برامج إعداد املعلم�ن ال�ي توازن محتوى اللغة العر�ية واملهارات ال��بو�ةـ

لفهم القرائي تطو�ر إرشادات �عليمية وا�حة ومباشرة والتدر�ب  واملواد املصاحبة �شمل اس��اتيجيات تحس�ن ا : املمارسات الصفية

ن الستخدامها مع طالب الصفوف األو��. قد ت�ون اس��اتيجيات الفهم أك�� صعو�ة بالنسبة للمعلم�ن الدماجها �� دروسهم و�� غالًبا ما تتضم

نائي والعمل ا�جما�� والقراءة الصامتة ونمذجة اس��اتيجيات الفهم ا�خاصة �العمل الث تطبيقها�عليمية يصعب ع�� املعلم�ن  إعدادات 

 �عليم القراءة باللغة العر�يةـ ��قبل ا�خدمة وأثناء ا�خدمة،  ��م، هذه االس��اتيجيات ال يتم ادراجها بما يكفي خالل تدر�ب املعلم�ن،

 ر�اضيات الصفوف األو�� 

ت تكت��ي الر�اضيات �� الصفوف املبكرة أولو�ة م��ايدة لدى ا�ح�ومات وا�جهات املانحة ، كما ي��ايد الو�� بالعالقة التمكينية ب�ن مهارا

الر�اضيات و القراءة للصفوف املبكرة. �ش�� األدبيات عامة إ�� أن مهارات الر�اضيات للصفوف املبكرة �و��ا محور التدريس فإ��ا �شمل: 

، الذي تأسس سنة  ا�جلس الوط�ي للر�اضيات. لقد حدد مؤخًرا  13"االشراك) 5) االستدالل، و (4) التطبيق، (3) ا�حساب، (2الفهم، ( )1"(

والذي �عد حالًيا أك�� منظمة لتعليم الر�اضيات �� العالم �� جميع أنحاء الواليات املتحدة وكندا ، حدد خمسة "معاي�� " تصف  1920

 ��كة (العرضانية) املهمة لتعلم محتوى الر�اضيات ، وال�ي يتم تطو�رها من خالل �عليم ممتاز. و ��:املهارات املش

 حل املشكالت: تطبيق وتكييف االس��اتيجيات �حل املشكالت  •

 االستدالل وال��هان: التعرف ع�� انواع مختلفة من االستدالل وأساليب ال��هان واختيارها واستخدامها •

 تفك�� الر�ا��ي إ�� األخر�ن  نقل الاملشاركة:  •

 االف�ار الر�اضية امل��ابطة وفهمها وتطبيقها �الر�ط: التعرف ع� •

 
(محرر) ، اللغویات التطبیقیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا. الممارسات الحالیة واالتجاھات   أـ جابرییل ). تعلیم مدرس اللغة العربیة. في2017. (حطھ ،  12

  حدة األمریكیة: شركة جون بنیامین للنشر). الوالیات المت 287 -  269المستقبلیة. (ص 
). التعلیم االبتدائي المبكر للریاضیات في الدول العربیة في الشرق األوسط وشمال إفریقیا. بون وإشبورن: 2013. (أ، برومباشیر، و ي، سیتابخان، ممطر ،  13

 ) GIZ( للتعاون الدولي المؤسسة األلمانیة



 التمثيل: وضع واستخدام التمثيل لتحليل الظواهر الر�اضية •

 

والتطبيق واالستدالل. املعرفة الر�اضية �� ثالثة مجاالت: املعرفة TIMSS  �� الر�اضيات والعلوم لدوليةا اتجاهات الدراساتيقيس تقييم  

الت �شمل املعرفة العمليات الر�اضية األساسية، واإلجراءات، وما إ�� ذلك. �� ح�ن �ش�� التطبيق إ�� القدرة ع�� تطبيق املعرفة وفهم املشك

كالت غ�� املألوفة ع�� مستوى مفاهي�ي أك��. أما االستدالل فال يركز ع�� حل املشكالت البسيطة فحسب، بل يركز ع�� االنتقال ب�ن املش

واملعقدة وال�ي قد تتطلب خطوات متعددة. و�ش�ل عام ، تمكنت منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا من إحراز تقدم كب�� �� مجال  

نية منا�ج املعرفة و�املقابل لم تحقق تقدما كب��ا �� مجال التطبيق أما االستدالل فإن التقدم ا�حرز �ان أقل بكث��. �ش�� األبحاث إ�� أن ب

�شأن �عليم   2013) لسنة GIZ�� منشور املؤسسة األملانية للتعاون الدو�� (-الر�اضيات ومحتو�ا��ا قد �عيق تقدم الطالب. يصف مطر 

س " �ش�ل عام ويش�� إ�� أن "معظم املدار لزاميةالعالم العر�ي ع�� أ��ا "إ�� منا�ج الر�اضيات  -الر�اضيات �� الصفوف االبتدائي املبكرة

ق تتوفر ع�� الكتب املدرسية للطالب وع�� دليل املعلم�ن وهو ما  يحد من درجة استقاللية معل�ي الر�اضيات �� تنظيم التعليم والتعلم بطر 

نا�ج الدراسية ال�ي ��ج غالًبا بمحتوى أو معلومات و�وجود دليل �علي�ي يحدد وت��ة املعلم�ن، �� ظل وجود هذه امل  ـ14  "تل�ي احتياجات طال��م.

أمرا  يبقىفإن تخصيص وقت للتعليم النشط ، والتحقق من فهم الطالب ، وال��ك�� ع�� املفاهيم و�عادة تدريس املواد غ�� املفهومة جيًدا 

 نادر ا�حدوث ـ

 و�� نتائج الر�اضيات �� الصفوف األ 

و  TIMSS   �� الر�اضيات والعلوم لدوليةا اتجاهات الدراساتو تقييم   EGMA تقييم مهارات ا�حساب �� الصفوف االو���ل من نتائج �ش�� 

 جراء اختبار إ�� أن مستو�ات التحصيل �� ر�اضيات املستوى االبتدائي تتحسن �ش�ل عام. لم يتم إ PISA  ال��نامج الدو�� لتقييم الطالب

EGMA  عدة مرات �� معظم بلدان املنطقة، لذا فإن النتائج تمثل �حة عامة عن التحصيل أو عما �ان عليھ مستوى التحصيل �� املنطقة

عدة مرات والذي أظهرت  نتائجھ تحسًنا كب�ً�ا �� نتائج مهارات الر�اضيات   EGMAء اختبار  عند اجراء االختبار. وحدها األردن من قامت بإجرا

 �� الصفوف االو�� (خاصة �� مهمة الر�اضيات املفاهيمية أو القيام بالر�اضيات مع الفهم) ماب�ن االختبار األول والثا�ي.

ال�ي   ،TIMSS  �� الر�اضيات والعلوم لدوليةا اتجاهات الدراساتو    PISA  ل��نامج الدو�� لتقييم الطالباكأسفرت التقييمات الدولية 

)، تراجعت نتائج البلدان الناطقة بالعر�ية �� الر�اضيات. نتائج مهمةعن نتائج مخيبة لآلمال. فباستثناء قطر (ال�ي حققت    2015  أجر�ت سنة  

) 8و  4واململكة العر�ية السعودية (عالمات الصف  PISAوهذا �شمل �ل بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا بالنسبة الختبار 

ر�ية السعودية واألردن ، عرفت بقية دول منطقة . وا�خ�� السار هو أنھ ، باستثناء اململكة العTIMSS) بالنسبة الختبار 8واألردن (الصف 

 ـ   TIMSSالشرق األوسط وشمال إفر�قيا تحسنا م�حوظا �� الدرجات ال�ي حصل عل��ا الطالب �� اختبار الر�اضيات لتقييم

من درجات الفتيات �� إ�� اتجاهات مث��ة لالهتمام ب�ن ا�جنس�ن. حيث �انت نتائج الفتيان عموًما أقل  2015لسنة   TIMSS أشارت نتائج

البحر�ن واملغرب وعمان وقطر واإلمارات العر�ية املتحدة ؛ و�املقابل حصل األوالد ع�� درجات أع�� بكث�� من درجات الفتيات   -معظم البلدان  

 ًء أقل من الفتيات.وأظهر األوالد أدا 8و  4�� قطرـ  أما �� اململكة العر�ية السعودية  فلم تتحسن درجات الذ�ور واإلناث �� الصف�ن 

ال�ي تمت مراجع��ا �� هذه الدراسة إ�� وجود �غرات كب��ة �� قدرات الطالب  PISAو  EGMA، وكذلك بيانات TIMSSباختصار، �ش�� بيانات 

الر�اضية �� الر�اضيات �� املرحلة املبكرة �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا، ال سيما فيما يتعلق باملهارات العليا واملعارف 

 .15املفاهيمية

 تدريس الر�اضيات

اليركز املعلمون ع�� املهارات العليا و�ذلك تبقى هذه املهارات بحاجة إ�� املز�د من ال��ك�� داخل   :املهارات واملهارات الفرعية ل�حساب

 طالب. الفصل الدرا��ي. إن املتغ��ات املتعلقة باملناخ املدر��ي تؤثر ع�� معل�ي ر�اضيات (ور�ما ع�� املعلم�ن اآلخر�ن) مما يؤثر ع�� �علم ال

 إذ �عتمد ع��  حفظ الصيغ  كما أنھ يفتقر إ�� ال��ك�� ع�� ضمان فهم املبادئ الر�اضيةـ ال يزال التدريس يتم ع�� التلق�ن 

 يركز ع�� قضايا إعداد املعلم، إذ تفيد    2007لسنة     TIMSSتضمن التقر�رالدو��  �شأن الر�اضيات الختبار  :  التدر�ب قبل ا�خدمة 
ً
فصال

 
وسط وشمال إفریقیا. ). التعلیم االبتدائي المبكر للریاضیات في الدول العربیة في الشرق األ2013. (أ، برومباشیر، و ي، سیتابخان، ممطر ،  14

 )GIZ( للتعاون الدولي المؤسسة األلمانیةبون وإشبورن: 
15ullisM  ،I. V. S. ،Martin ،M. O. ،Foy ،P. ،& Hooper ،M. (2016). TIMSS 2015 ي ال��اض�ات. تم اال

  Chestnutمن قتباسالنتائج الدول�ة �ض
Hill ،MA: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/ ؛ OECD. (2014). 2012 نتائج PISA  تحت المجهر: ما �عرفه

جاع من بار�س ، فر�سا :؛  15األطفال البالغون من العمر  ا وما الذي �مكنهم فعله بما �عرفونه. تم االس�ت تحت   PISA 2015 نتائج .OECD. (2018) عام�
   هرالمج

 
 



نتائجھ الرئيسية أنھ �� جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا ، وخاصة �� البلدان ذات الدخل املنخفض، فإن الغالبية العظ�ى 

هادة ال تضمن �عليًما عا�� ا�جودة، إال أ��ا �عكس من معل�ي الر�اضيات ال يحملون شهادة جامعية (�� أي تخصص). وع�� الرغم من أن الش

 مستوى معينا من املعرفة املهنية واملعرفة باملادة، و ال��يء نفسھ ينطبق ع�� التطو�ر امل�ي للمعلم�ن أثناء ا�خدمةـ

. بمع�ى 16بتقنيات التدريس ُتظهر األبحاث من الواليات املتحدة أن املواقف تجاه �علم الر�اضيات تتأثر �ش�ل كب�� : املمارسات الصفية

أن هناك عالقة ب�ن تحصيل الطالب �� الر�اضيات وموقفهم تجاهها: فإذا فهم الطالب ا�حتوى ، فإ��م يميلون إ�� حب بالر�اضيات و�ذا لم 

س محاضرات املعلم�ن) أهمية الر�اضيات �� ا�حياة اليومية و�التعلم النشط (ع�� عك ادراكرتبط الفهم بييفهموه فإ��م يميلون إ�� كرهها. 

ت والتحقق من فهم الطالب (شرح أو إعادة التدريس إذا �ان الطالب ال يفهمون) ، والتدريس بوت��ة مناسبة (بوت��ة بطيئة تمنح الطالب الوق

أنھ �� منطقة . �ش�� هذا إ�� 17لالستيعاب املفاهيم وليس فقط حفظ القواعد أو الصيغ) و�� �عض األحيان توف�� �عليم إضا�� أو تكمي��

 الشرق األوسط وشمال إفر�قيا 

برامج إعداد معل�ي الر�اضيات ال�ي تركز ع�� ارتباط الر�اضيات بالواقع وع�� التعلم النشط  والوت��ة التعليمية املناسبة والفهم  من شأن

 النظري والرصد الفعال لفهم الطالب للمواد املدرسة أن تؤ�ي ـم�اسب �� التحصيل الر�ا��ي للطالب

ستفادة أك�� من األ�شطة العملية كما توفر لهم ا�جسمات (اليدو�ات) الستخدامها �� الر�اضيات الطالب من اال  تمكنباإلضافة إ�� ذلك، 

سواء �ان ذلك باستخدام االستنتاج �� القراءة أو ع�� تحليل طرق متعددة �حل  -الفصل، يحتاج الطالب إ�� �عليم يركز ع�� حل املشكالت 

 .املسائل الر�اضية

 النسبة لألطفال املتأثر�ن بالن�اعات واألطفال �� وضعية إعاقة القراءة وا�حساب �� الصفوف للمبكرة ب

 هناك دراسات محدودة توفر بيانات حول األطفال املهمش�ن �� املنطقة وال�ي �ش�� إ�� تقدم محدود ��  تأثر�ن بالصراعات:االطفال امل

ساب ا�خاصة بألطفال املتأثر�ن بالن�اعات ا�حت تحظى مهارات القراءة وا�حساب �� الصفوف األولية، غ��أن نتائج القراءة والكتابة وا�ح

. يمتد تأث��الن�اعات �� منطقة الشرق األوسط وشمال إفر�قيا ع�� األطفال والشباب لف��ات  اوا�ح اإيجابي اتطور  مما يمثلباهتمام م��ايد، 

زمنية طو�لة ، كما أن دمج مخرجات التعلم املركزة �القراءة والكتابة وا�حساب  مع برامج الدعم النف��ي واالجتما�� أصبحت اليوم جزًءا 

 .وغ�� النظاميةأالسياقات سواء ��  بيئات التعلم النظامية  من العديد من ال��امج اإل�سانية والتنمو�ة �� هذه

�ان التقدم بطيًئا فيما يتعلق بمخرجات القراءة والكتابة وا�حساب لألطفال ذوي اإلعاقة. وقد برز تقديم  لقد    األطفال �� وضعية إعاقة:

� جميع أنحاء املنطقة، و�ش��األبحاث إ�� أن هناك �عليم فعال لهذه الفئة من ألطفال كصعو�ة يواجهها صا�عوا السياسات التعليمية �

، مما �ش�� إ�� إم�انية تصميم حلول مش��كة وتطبيقها �� جل سياقات منطقة الشرق األوسط وشمال  18صعو�ات مش��كة ب�ن البلدان 

أولئك  أداء إ�� جانب عدم تتبع  إفر�قيا. �شمل التحديات املش��كة لبلدان املنطقة غياب الدقة �� ��خيص األطفال ذوي اإلعاقة أو عدهم

�لية الذين يتلقون تر�ية خاصة. كما ارتفع إدراك اآلباء لهذه القضية وهو ما يت�ح من خالل االستخدام ا�حديث العهد ل�ل من االختبارات املن

صا��� السياسات  طرفلقد أض��  �عليم األطفال ذوي اإلعاقة يح��ى باهتمام أك�� من   .19وتدخالت العالج السلو�ي لألطفال ذوي اإلعاقة 

 التعليمية �� جميع أنحاء املنطقة، بيد أن ا�خدمات التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة ال تزال تفتقر إ�� الكث��.

 توصيات ملعا�جة �غرات التحصيل القرائي وا�حساب �� الصفوف املبكرة 

 الطالب  

 احت�اك األطفال باللغة العر�ية الفص��  باستمرار سواء داخل الفصل أو خارجھ •

 ا�حرص عل�� تخصيص وقت للقراءة الصامتة وا�جهر�ة •

�ش�ل  -ا�حرص ع�� تخصيص وقت للطالب الستخدام ا�جسمات واالنخراط بانفسهم �� املمارسة وحل املشكالت الر�اضية  •

 داخل الفصل  -فردي و�� أزواج أو مجموعات 

 دريسالت/املدرس�ن 
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 ـ  مواصلة تدر�ب معل�ي القراءة وا�حساب للصفوف األو�� �� املمارسات الفض�� بما �� ذلك كيفية التدريس األفضل •

 ـ لبعض املهارات العليا واملعقدة للقراءة �الفهم، وتتبع أداء الطالب �� القراءة وكيفية تتبع أداء الطالب �� الر�اضيات 

 ـ  نولو�� وع�� املدخل الصو�يو ��ك�� ع�� الو�� الصو�ي والفمواصلة ال •

 ـ  وضع اس��اتيجيات ومواد �عليمية  من اجل تطو�ر أك�� للو�� الصو�ي والنحوي و�عز�زهما �ش�ل صر�ح •

ائل اللفظية (أي ترك�� التعليم أك�� ع�� املهارات العليا واملفاهيمية �أنماط األعدادـ وع�� املستوى الثا�ي من ا�جمع والطرح واملس •

 ـ عمليات أك�� �عقيدا)

  ـترك�� التعليم ع�� مهارات التطبيق واالستدالل مع ترك�� أقل ع�� حفظ  ا�حقائق و ا�جوانب االجرائية •

   اإلشراف

 ـ  األو��إشراك املشرف�ن �� إرشاد املعلم�ن ومساعد��م ع�� االل��ام باملمارسات الفض�� �� �عليم القراءة وا�حساب �� الصفوف  •

 املواد

ا�حرص ع�� توف�� قدر أك�� من مواد القراءة ا�جذابة واملالئمة لهذه املرحلة العمر�ة وكذا  الوسائل التعليمية للر�اضيات و�فضل  •

 . أن يتمكن الطالب من استخدام أنفسهم �� الفصل الدرا��ي 

 املنا�ج

 ـ وشامل �� برنامج �عليم اللغة العر�يةمراجعة املنا�ج من أجل ضمان تدريس القراءة �ش�ل متسق  •

 البحث

) أفضل السبل لتصميم وتنفيذ ال��امج العالجية لألطفال الذين �ع��وا �� الصفوف املبكرة �� القراءة  1إجراء مز�د من البحوث حول: 

مقار�ات تقديم مواد القراءة   )3) مقار�ات لتحس�ن نتائج القراءة والر�اضيات لألطفال ذوي االحتياجات ا�خاصة؛ و 2والر�اضيات ؛ 

 . والر�اضيات واملواد التعليمية لألطفال �� وضعيات األزمات والصراعات

 أسئلة البحث املستقبلية 

من ا�ج�� أن إجراء املز�د من األبحاث حول �علم القراءة والر�اضيات �� الصفوف املبكرة أمر ضروري لصقل االس��اتيجيات واملمارسات 

�ا، ما تم بح�األك�� فعالية لتحقيق قدر أك�� من التعلم وتنمية املهارات �� هذه ا�جاالت. وتبقى العديد من األسئلة البحثية املعلقة وال�ي ، إذا  

من  -تعلم فعال للقراءة وا�حساب �� الصفوف األو��. تتضمن هذه األسئلة التعليم و الستسهم �� توسيع قاعدة املعرفة وتوسيعها �� �عز�ز 

ة إدماج املز�د من أساليب التقييم وأدواتھ، وعمق �عليم القراءة، ودمج االس��اتيجيات ال��بو�ة املصممة خصيًصا لتعليم القراء –ب�ن أخرى 

القراءة �� املرحلة املبكرة  وكيفية تدريس اس��اتيجيات   بتدريسوا�حساب �� الصفوف املبكرة، وكيفية تدريس الكتابة وتصورها فيما يتعلق  

أن تدعم �عليم القراءة وا�حساب �� منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا ، وأخ��ا ، كيف  دارة املدرسةإل يمكن  وكيفالفهم �ش�ل أفضل 

ا ترجمة النتائج املستقاة من البحوث التجر�بية وشبھ التجر�بية عالية ا�جودة حول تدريس القراءة والر�اضيات املنفذة �� املنطقة إ�� يمكنن

 ـ منا�ج ومواد وتوجيھ تر�وي واس��اتيجيات �عليمية لتوظيفها �� الفصول الدراسية؟
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