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Abstract 

         The research aimed to provide a tool to measure working 

memory of high school students with learning Disabilities the 

French language; the study aimed also to verify the psychometric 

properties of the scale, Researcher used the descriptive method to 

achieve the research goal. Number of participants in the research 

reached     students of the third grade of secondary school from 

high schools In Luxor Governorate, validity of the working 

memory scale was verified by the method of correlation 

coefficients (the internal consistency of items scale was 

significance level      or     ) .The results supported the validity 

of the test. In addition, the test showed high predictive validity of 

student achievement in the French language subject, The 

reliability of the test was examined using Cronbach alpha 

reliability in view of the scale validity reliability showed this scale 

applicable on secondary school students. 

Keywords: working memory - Baddeley model - Psychometric 

properties – high school students.                                                                                                                        
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 الوهام
التصنيف 

 الداللي

الحذف 

 الصوتي

الوصفوفت 

 البصزيت

االستزجاع 

العكسي 

 لالرقام

 التكولت

     - التصنيف الداللي

    - 650,0 الحذف الصوتي

الوصفوفت 

 البصزيت
65,,0 65,,0 -   

االستزجاع 

 العكسي لالرقام
65000 650,0 65000 -  

 - 65,06 ,,650 65006 65000 التكولت
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 هقياس الذاكزة العاهلت للصف الثالث الثانوي

                               االسن:                              الودرست:              

 التخصص:

 SemanticCategorizatio: الذاللي التصنيف مهمت - االولً المهمت

 : المهمت تعليماث

 بعد القاء الباحثة لكل مجموعة من الكلمات تقوم بسؤال المفحوصين عن :

 جدول. لمات إلى فئات ، ثم ذكر اسم الفئة والكلمات التابعة لها فيكتصنيف مجموعة ال-1

يفشل المفحوص في تصنيف وإسترجاع محموعتين  يتكرر الباحثة ما سبق حت-2

 تمام المهمة.إمتتاليتين ، أو عند 

قدر درجة المهمة من خالل عدد الفئات المجموعات المصنفة والمسترجعة ت-3

( درجة بمعدل درجة لكل   بطريقة صحيحه) تتراوح درجة المهمة من صفر:

 صحيح. تصنيف فرعي

Le Première groupe : 

 -Le violet , le raisin , le yoga , taxi     

 -Le ski , métro  , le blanc , les pommes 

Le deuxième  groupe: 

 -Le cou ,  avoir , content ,  la route    

 -juste , au stade , le bras , chanter 

Le troisième groupe: 

 -les tomates , robe , samedi , docteur ,  les carottes    

  -avocate , jeudi , veste , la salade , jupe 

le quatrième groupe:  

 -écouter , salle , cent , mars , salon , lire 

2-trois mille , avril , parler , soixante , mai , fauteuil  

le cinquième groupe : 

 -l’Égypte   le père   vidéo    le chien    l’Allemagne   caméra , la 

sœur   

2-téléphone , le frère , le lapin , la Belgique , radio , le mouton , 

la mère , 
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 Phonemic Deletion: الصىتي الحذف مهمت -الثانيت المهمت

 تعليواث الوهوت:

ب من المفحوص حذف ( كلمه ، وبعد سرد كل كلمه تطل15تقوم الباحثة بالقاء )-0

 الحرف األول من الكلمة ثم نطقها بعد حذف هذا الحرف.

( كلمه اخرى ، ثم تطلب من المفحوص نطق الكلمة بعد 15ثم تقوم الباحثة بالقاء )-2

 حذف الحرف االخير .

 تكرر الباحثة ما سبق جتى يفشل المفحوص في قراءة كلمتين متتاليتين .-3

خالل عدد الكلمات التي يسترجعها وينطقها المفحوص تقدر درجة هذه المهمة من  -4

( درجه بمعدل درجة لكل كلمة  33بطريقة صحيحة)تتراوح الدرجة بين صفر: 

 صحيحة.

Le premier groupe :  

Avoir , Avis , Préparer   centre   Fleur   bœuf    Parc   drôle   Veau 

, étable , stresse , couvrir , décrire , rentrer , dance 

Le deuxième  groupe: 

Porte , Luth , loupe , ballet , Bander , carie , Banquet , coupe , 

couloire , cruel , cric , cuire , vente , effets , débouté  

 

 :البصزيه المصفىفت مهمت -الثالثت المهمت

 المهمت تعليماث

بعد عرص كل بطاقة تطلب تقوم الباحثة بعرض البطاقات على المفحوص و -1

 من المفحوص ان يكون كلمة من الحروف المعروضة في المصفوفة .

ثم التعرف على مكان المعين في المصفوفة ورسمه في مصفوفة فارغة تماثل  -2

 تماما المصفوفة التي تم عرضها على المفحوص.

يتم تقدير درجة واحدة لكل مصفوفة يتم انجازها ، وبالتالي تتراوح درجة  -3

 (درجات.13مهمة من )صفر ،ال
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La neuvième carte 

 

 

 

 

La dixième carte: 
 

 

 : لالرقام العكسي االستزجاع مهمت – الزابعت الوهوت

 :المهمت تعليماث

نقوم الباحثة بالقاء مجموعة من سالسل االرقام ، وبعد سرد مل سلسلة من  -1
 تطلب الباحثة من المفحوص استرجاعها بعكس ما عرضت عليه.االرقام 

تكرر الباحثة العمل السابق حتى يفشل المفحوص في استرجاع العكسي  -2
 لسلسلتين متتاليتين.

تقدر درجة المهمة من خالل عدد مجموعات االرقام التي يقوم المفحوص  -3
 (درجة12باسترجعها عكسيا بشكل صحيح)تتراوح الدرجة من صفر:

 

 Le Première groupe : 
   -   -       ،                    1-4-8  
Le deuxième  groupe: 
  – 4 – 8 –                    ،       1 – 8 –   –    
Le troisième groupe: 
  –   –   –   –  ،  –   –   –   –    
le quatrième groupe: 
8 –   –   –   – 4 –          ،  –   – 4 –   –   –    
le cinquième groupe : 
  –   –   –   – 4 – 1 – 8 ،    –   –   – 4 –   –   –    
La sixième groupe : 
  –   – 8 –   – 1 –   –    ،  –   – 1 –   – 4 – 8 –   –    
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 :التكملت مهمت -الخامست المهمت

 : المهمت تعليماث

، وبعد عرض كل بطاقة  تقوم الباحثة بعرض البطاقات على المفحوصين -1

 تطلب منهم إكمال الكلمة الناقصة ثم إسترجاع هذه الكلمة.

تكرر الباحثة ما سبق حتى يفشل المفحوص في اكمال واسترجاع مجموعتين  -2

 متتاليتين.

تقدر درجة المهمة من خالل عدد المجموعات التي تم اكمال واسترجاع  -3

 ( 12كلماتها بطريقة صحيحه )تتراوح الدرجة من صفر:

        Le Première groupe : 

1-J’achete ...........gants.  -Avec................. Plaisir. 

Le deuxième  groupe 

1- Mon 

père...........médecin. -......... , je ne peux pas . 

   Le troisième groupe: 

  1-je ..............au supermarché    -les portes sont ..............  

le quatrième groupe: 

          1-Pour sentir , on utilise.............   -.............cours tu as par 

jour ? 

le cinquième groupe : 

          1-j’aime aller chez  .............amie.    -..................  matières tu 

aimes ? 

La sixième groupe : 

     1-Il y a un professeur...................la classe.   -

j’arrive....................lycéea  h  . 
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