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أقر أنا مقدمة الرسالة َأنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة 

أي جزء منها لم يقدم  أوأبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة 

 .معهد أولنيل أية درجة عليا ألي جامعة 

 

 . زهرة عدنان عبد الكريم مشني: االسم
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 شكر وتقدير
لحمد هلل الذي حمد اهلل رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، ابعد إنهائي هذا العمل المتواضع أ

من ال : "-صلى اهلل عليه وسلم -نفعنا بما علمنا وزادنا علمًا، يقول المصطفى علمنا ما ينفعنا وأ

 ".يشكر الناس ال يشكر اهلل

تمام هذه الرسالة، الشكر للمولى سبحانه على أن منَّ علي وأعانني بمدد منه على إ لأو ني ُأقدم فإن

 .فله الحمد من قبل ومن بعد

شراف على هذه لتفضله بقبول اإل -كامل هاشم /والشكر موصول كذلك ألستاذي ومشرفي الدكتور

زياد قباجة على ما / الدكتور الرسالة، وما أسداه لي من نصح وتوجيه، كما أشكر أستاذي الفاضل

 .قاتو بذله من جهد، وما أسداه لي من توجيه ومساعدة في كل األ

وفي هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان لألساتذة الذين شاركوا في مناقشة هذه 

وية ممثلًة بالعميد الرسالة، وال يفوتني الشكر الجزيل لعمادة الدراسات العليا في كلية العلوم الترب

 .الدكتور محسن عدس ولجميع الكادر التدريسي في الكلية

 .وال يفوتني أن أتقدم بالشكر للسادة المحكمين اللذين منحوني من وقتهم لتحكيم أدواتي

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر لمديرية التربية والتعليم في الخليل، ومديرة مدرسة السيدة هاجر األساسية 

كما أشكر معلمي اللغة المدرسة الكورية للذكور األستاذ محمد قنيبي،  دياال الشريف، ومدير األستاذة

 .ذين ساعدوني في تطبيق الدراسة وساهموا في إنجاح هذا العملالعربية ال

 الباحثة                                                                            

 زهرة عدنان مشني
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 ص الدراسةملخ

طلبة الصف الرابعع  اكتساببرنامج محوسب في  استخدامية لعاف نع الكشفإلى  هدفت هذه الدراسة

في الخليل، ولتحقيق هدف الدراسة طبقت الدراسة علعى عينعة قصعدية  لمهارات اللغة العربية األساسي

 أربععع ،سععت شعععب مععن طلبععة الصععف الرابععع فععي مدرسععتين مختلفتععين، مععوزعين علععى( 412)مععن مكونععة

عينععة الدراسععة علععى ثععالث مجموعععات، كععل مجموعععة  وتععم توزيععع، نشعععب تجريبيععة، وشعععبتين ضععابطتي

التعلم  ستراتيجيةاالبرنامج المحوسب القائم على  لىو األ المجموعة التجريبية استخدمت ن،يتمثل شعبت

والمجموععة الثالثعة  ،العذاتيلكعن بطريقعة العتعلم  نفسعه البرنعامج اسعتخدمت، والمجموععة الثانيعة التعاوني

 .االعتياديةالطريقة  استخدمت

 اختبععارات ةعععداد أداة الدراسععة المتمثلععة بأربعععتها، قامععت الباحثععة بإاالدراسععة وفرضععي أسععئلةلإلجابععة عععن 

، ومهعععارة القعععراءة، ومهعععارة االسعععتماعمهعععارة ) وهعععي األربععععمهعععارات اللغعععة العربيعععة  كتسعععابال تحصعععيلية

برنععامج محوسععب  وقععد اسععتخدمت الباحثععةومعععايير لتلععك المهععارات األربععع، ، (المحادثععة، ومهععارة الكتابععة

ق االختبعععار والمععععايير وتعععم التحقعععق معععن صعععد. لشعععرح المعععادة التعليميعععةغعععزة فعععي  األونعععروامعععن تصعععميم 

معادلععععة  اسععععتخدامب بعرضععععهما علععععى مجموعععععة مععععن المحكمععععين، وكععععذلك تععععم حسععععاب ثبععععات االختبععععارات

المكونععة  وتععم تطبيععق االختبععارات علععى العينععة االسععتطالعية ،(1190)قيمتععه  لفععا حيععث بلغععتكرونبععاأ أ

المتوسععععطات الحسععععابية  اسععععتخداموبعععععد التطبيععععق تععععم  (الشععععرعية للبنععععات طالبععععة مععععن مدرسععععة 24)مععععن 

لقيععععاس التبععععاين بععععين المجموعععععات ( ANCOVA)األحععععادي واالنحرافععععات المعياريععععة، وتحليععععل التغععععاير 

 .الثالث

الطلبعة مهعارات  اكتسعاببعين متوسعطات ف وو  ات  دلة إ صائ ة  إ  دووج إلعى  وقد توصعلت الدراسعة

 اسععتخدامو ، التعععاونيللععتعلم برنععامج محوسععب وفقععًا  اسععتخدام)طريقععة التععدريس إلععى  اللغععة العربيععة تعععز 
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البرنعععامج  ن اسعععتخدمتا، لصعععالح المجمعععوعتين التجعععريبيتين اللتعععي(للعععتعلم العععذاتيبرنعععامج محوسعععب وفقعععًا 

ة والذاتيعععة، التعاونيعععوالعععتعلم العععذاتي، دون وجعععود فعععروق بعععين الطريقعععة  التععععاونيم للعععتعلالمحوسعععب وفقعععًا 

ة وكالهما تفوق على التعاونيباستثناء مهارة القراءة التي كانت الفروق فيها لصالح الطريقة الذاتية ثم 

 ف البعرامجبضعرورة توظيع وفعي ضعوء النتعائج اوصعت الدراسعةفي جميعع المهعارات،  االعتياديةالطريقة 

اللغعععة العربيعععة بشعععكل  تدريس في والعععتعلم العععّذاتيالتعاوني  التعليم سعععتراتيجيةالمحوسعععبة القائمعععة علعععى ا

جراء مزيد من األبحاث في اللغة العربية ،خاص  .خر وغيرها من المباحث األ وا 
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Investigating the Effectiveness of  Using a Computerized Program 

for Fourth Graders in Hebron to Acquire Arabic Language Skills 

Prepared  by: Zahra Mashni. 

Supervisor: Dr. kamel Hashem. 

Abstract 

This study aimed at investigating the effectiveness of using a computerized program 

for fourth graders in Hebron to acquire Arabic language skills. In order to achieve the 

objective of the study, it was conducted on a purposeful sample of (205) fourth 

graders from two different schools, distributed on (6) sections: (4) sections as the 

experimental group; and (2) sections as the control group. The study sample was 

distributed on (3) groups: Each group represented (2) sections. The first experimental 

group used the computerized program based on the strategy of cooperative learning; 

the second group used the same program based on self-learning; the third group used 

the traditional method.  

In order to answer the questions and hypotheses of the study, the researcher 

prepared the study instrument, represented by four achievement tests to acquire the 

basic Arabic language skills: listening, speaking, reading and writing, as well as 

suitable criteria for these skills. The researcher used a computerized program designed 

by the UNRWA in Gaza to explain the teaching material. Test validity and criteria 

were checked and accredited by a number of arbitrators; test consistency was 

processed by using Cronbach (α) which was (0.91). The test was done by the 

pioneering sample (32 students from (Al-Shar'iyah School for Girls). After the test, 

means, standard deviations and (ANCOVA) were used to measure the differences 

between the three groups.  
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The results showed that there were static significant differences in the means 

of students' acquisition of Arabic language skills due to the teaching method (using 

the computerized program based on cooperative learning and computerized program 

based on self-learning). There was a positive impact on the achievement of both 

experimental groups, with no differences between cooperative and self learning, 

except the reading skill which showed that self-learning was better than cooperative 

learning; and both of them were better than the traditional method in acquiring all 

skills.  

Based on these results, computerized programs based on the strategy of cooperative 

learning and self-learning should be used, especially in teaching Arabic. further 

studies should be conducted on other aspects of Arabic language and other school 

subject were recommended.                                                 .                                                                                                  
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 لوالفصل األ 

 مشكلة الدراسة وخلفيتها

 :المقدمة 3.3

عظيمة  أهميةوتطورها لما لها من  األممفي نشأة ورقي  واألساسية لىو األتعد اللغة العربية الوسيلة 

 اتصعال بعين الفعرد ومجتمععه، ووسعيلة للتفعاهم والتعبيعر بيعنهم أداة تععدفي جميع مناحي الحياة، فهعي 

 مععن بععين اللغععات اللغععة التععي اصععطفاها اهلل أنهععامععا يميععز اللغععة العربيععة  هععمأو (. 4112مصععطفى، )

وفعي (. 4 /04 سعورة يوسعف،" )نعًا عربيعًا لعلكعم تعقلعونآقر  أنزلنعاه إنعا: "ن، قال تععالىآلتكون لغة القر 

العصععر الحعععديث تهيعععأت للغعععة عوامعععل جديعععدة للتطعععور والتقعععدمت فقعععد ارتقعععت الصعععحافة وانتشعععر التعلعععيم 

أنهععا لغععة التفععاهم بععين جميععع الشعععوب العربيععة، كمععا  تعععد اللغععة العربيععةللغععة العربيععة، و مجمععع  وأنشعع 

اسععتعمال اللغععة يعتمععد علععى اسععتقبال  أنإلععى  باإلضععافةهععذا . فععي الحاسععوب أساسععيةاليععوم لغععة  تعتبععر

والقعععدرة علعععى االتصعععال بهعععم نتيجعععة فهعععم الفعععرد لمععععاني الكلمعععات والمفعععردات  اآلخعععرينالكلمعععات معععن 

ذا. والجمععل ن المعلومععات إفعع .طة حاسععتي البصععر والسععمعاسععبل بو ومعانيهععا تسععتق األصععواتكانععت  وا 
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 تععععرتبط بتخزينهععععا فععععي الععععذاكرة واسععععتدعائها ،أخععععر  بععععإجراءاتوالمعععععاني تعععععالج  واألصععععواتالمتعلمععععة 

 (. 4119، وآخرون شريف)إليها عند الحاجة  الستخدامها

ل الجهععود لرفعع شععأنها بععين شععوب العععالم، ومععن ن نبععذأنخلععص لهعا، و  أنلعذلك فمععن حععق اللغعة علينععا 

ولععل معن مظعاهر االحتفعاء  كبعر قسعط معن العنايعة واالهتمعام،أنوليهعا  أنحقها في الميدان التعليمعي 

 االسععتماعمهععارة  :هععيو  فنونهععاا و نجعععل التلميععذ يمتلععك مهاراتهعع أنبهععا، والععوالء لهععا فععي ميععدان التعلععيم 

فهعي التعي تسعاعد التلميعذ علعى التعامعل معع المواقعف  ارة المحادثعة،ومهعالكتابعة ومهارة  القراءةومهارة 

 . الكتابة أو ،التحدث أوالقراءة،  أو ،الحيوية المختلفة التي تتطلب االستماع

التلقععي والععتعلم،  أسععاسللععتعلم، وتعبععر عععن  ليععةو األمهععارة االسععتماع مععن المهععارات والمتطلبععات  وتعععد

والفهعععم  اإلنصعععاتلمعععا يسعععمع، يعععتم االسعععتماع معععن خعععالل  إدراكن يصعععاحبها أاالنتبعععاه، و إلعععى  وتحتعععا 

دراك اللفظعععي،  األداءاالسعععتماع، ومالحظعععة نبعععرات الصعععوت، وطريقعععة  آدابالمسعععموع معععع مراععععاة  وا 

، وحصعععر العععذهن، ومتابععععة المعععتكلم وسعععرعة الفهعععم اإلصعععغاءواالسعععتماع يعععدرب الطالعععب علعععى حسعععن 

 (. 4112العمايرة، ) التي تدور بين الطلبة العتياديةا واألحاديثوالمشاركة المنظمة في المناقشات 

عمليعة ذهنيعة  ألنهعا ،اإلنسعانيمتلكهعا  أنالمهارات اللغوية التي يجب  أهممهارة القراءة فتعد من  أما

التفكيععر والتقععويم  أنمععاطتأمليععة تنمععى كتنظععيم مركععب مععن العمليععات العقليععة العليععا بحيععث تحتععوي علععى 

وهعو معا يسعمى  لو األالنصعف : فهعي تتكعون معن نصعفين. ل وحعل المشعكالتوالحكم والتحليل والتعلي

 إدراكما يسعمى بعالفهم وهعو  راآلخالجملة المطبوعة، والنصف  أوالتعرف على الكلمة  أيبالتعرف 

 (. 4112طعيمة، )الجملة المطبوعة  أومعنى الكلمة 

، وهعي اختعراع مععن إنسعانيتهرا معن كثيع لإلنسعانحقعق فتعتبعر االبتكعار الرائعع العذي : مهعارة الكتابعة أمعا

 أنمسعتو  غيعره معن الكائنعات، اسعتطاع معن خاللعه  فعوقوارتفعع بعه  صنعه حقق بعه تقدمعه، وارتقعاءه
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وعقلعه،  وتفكيعره ه يضعع، فكعر  أن اإلنسعانتراثه، والكتابة هي الرمز الذي استطاع به إنتاجه و يسجل 

وهععي وسععيلة مععن وسععائل . ليفيععد غيععره تالتععهنععه، وانفعا، ووجداوأحاسيسععهاتجاهاتععه، و  ،هراءوآوروحععه، 

يسجل ما يود تسجيله معن الوقعائع، والحعوادث، ونقلهعا  أناالتصال التي عن طريقها يستطيع التلميذ 

 . لآلخرين

والمقصود بها قدرة التلميذ على التعبير في جملة : هي مهارة التحدث ،من المهارات األخيرةوالمهارة 

معن القعدرة اللغويعة  فياً كا اً يمتلك الطالب قدر  أنويجب  ت الدرس،بسيطة وكاملة حول صور ورسوما

كعل  يتعرجمحتعى  بعاألمنيكعون لديعه شععور  أنصياغة لغوية، ويجب  أفكارهلكي يتمكن من صياغة 

 . حدأقده تين أنيخشى  أنما يدور في ذهنه دون 

المجال من  لنفتح تمتنوعةلينا البحث عن طرق ووسائل جديدة ظروف العصر تفرض ع أنوبما 

ن التغير المتسارع في جميع أوالمهارات الالزمة للرقي بنا، و  المعرفة اكتسابخاللها لطالبنا 

ات التي ومن بين تلك التغير (. 0999 الكندري،)مجاالت الحياة هو السمة المميزة للعصر الحالي 

، ُكلها األصعدةنشهده على الثورة العلمية التكنولوجية والتقدم التقني الذي  يتسم بها العالم المعاصر

المعاصرة بالتكيف مع  لألجيالتستجيب لهذه الثورة، بشكل يسمح  أنوعلى ذلك يجب على التربية 

 ن يستفيد التعليم من تقنيات تلك الثورة التكنولوجية في تفعيلأيعيشونه، و طبيعة العصر الذي 

 (. 4112توفيق، ) األهداف المرجوة وذلك لتحقيق مهامالوتسهيل  األنشطة

فعي يمكن من خاللها مساعدة الطالب  ،حلول وابتكار طرائق جديدة إليجادمن هنا كان دور التربية 

للتغلب  اتقوم التربية بتسخير التكنولوجيوانما لمهارات الالزمة، ليس ذلك فحسب المعرفة وال اكتساب

رها فعععي العمليعععة وتسعععخي نتحعععدث ععععن التكنولوجيعععا إذونحعععن . علعععى ذلعععك التغيعععر فعععي مجعععاالت الحيعععاة

فعي الوسعائل التكنولوجيعة  لعىو األالحاسوب الذي احتل المرتبعة  يه هوما نركز عل لأو  فإن ،التعليمية
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 تغييعععر الممارسعععات التعليميعععة فعععي الفصعععول الهائلعععة علعععى تميعععز بقدرتعععه المسعععاعدة فعععي التعلعععيم، حيعععث

 (. 0992بلومب، ) الدراسية

فيقعرر الخطعوات التاليعة بنعاًء علعى اختبعار  ،المعتعلم يقوم الحاسوب باالستجابة للحدث الصادر ععنو 

 أويختعار الجعزء  أنولعه  ،المتعلم ودرجة تجاربه، ولد  المتعلم الحريعة فعي تعلعم معا يشعاء متعى يشعاء

الععتعلم إلععى  ل جععذب الطععالبو االتععي تحععوالتشععويق  اإلثععارةفر اتععو إلععى  إضععافةالفقععرة التععي يريععد تعلمهععا، 

كوسعععيلة لتقريعععب المفعععاهيم  متحركعععةً  اً ورسعععوم توضعععيحيةً  اً وب رسعععوميقعععدم الحاسعععو (. 4112 نبهعععان،)

المجعععردة، كمعععا يتميعععز بتقعععديم المعلومعععات ومعالجعععة نعععواحي الضععععف والقصعععور لعععد  الدارسعععين بشعععكل 

 تععم توظيععف الحاسععوب فععي جميععع المراحععل الدراسععية مععن االبتدائيععةوقععد (. 4111جامععل، )محوسععب 

خعععزين ر الوقعععت والجهعععد، ولديعععه القعععدرة العاليعععة علعععى تالمرحلعععة الجامعيعععة كعععون الحاسعععوب يعععوف حتعععى

 المععواد دون ملععل فهععو بععذلك يوجععه الطلبععة نحععو إعععادةنععه يعمععل علععى أالمعلومععات واسععترجاعها، كمععا 

نترنعت علعى شعبكات اإل األخيعرة نعةو اآلانتشعرت فعي وقد (. 4119قطيط والخريسات، )يم الذاتي التعل

 .من المساعدة للطالب لفهم المادة العلميةبعض البرامج المحوسبة هدفها تقديم جزء 

ارتعععأت الباحثعععة استقصعععاء فاعليعععة اسعععتراتيجيات مختلفعععة فعععي التعععدريس معععن أجعععل  ،وفعععي هعععذه الدراسعععة

فعلعععى  .برنعععامج محوسعععب اسعععتخدامطلبعععة الصعععف الرابعععع األساسعععي مهعععارات اللغعععة العربيعععة ب اكتسعععاب

م برنعععامج اسعععتخدا علميعععة فعععي مجعععالضعععافة معرفعععة عملعععي ربمعععا تسعععاهم هعععذه الدراسعععة فعععي إالصععععيد ال

مقارنععة بطريقععة ( الععذاتيالععتعلم و  ،التعععاونيالععتعلم )اسععتراتيجيات تععدريس مختلفععة محوسععب قععائم علععى 

مععا علعى الصعععيد النظعري ربمععا تسععاهم أ. اكتسععاب الطلبعة مهععارات اللغععة العربيعةفعي  االعتيععاديالعتعلم 

 ومعا تؤديعه معن ،تراتيجيات التعدريس المختلفعةالدراسة في فهم الطلبعة للمعنعى الحقيقعي للعتعلم وفعق اسع

 إنتععععاجهموتزيعععد  ،هم فععععي التكيعععف فعععي المجتمععععتسعععاعدمو  ،بالمسعععؤولية االجتماعيعععة إحساسعععهمتنميعععة 
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 ام، وقيامه بكل المهأكثرتجعل الفرد يعتمد على نفسه  أو، مهاراتهم وتقديرهم لذاتهم ةتنميو  الفكري،

تقانفهم إلى  للوصول  .المرجوة األهدافللغة العربية وتحقيق  األربع ةاألساسيلمهارات ا وا 

 

 : مشكلة الدراسة 3.1

محافظة في عدد من المدارس الموجودة إلى  زيارتها مالحظة الباحثة للمشكلة عن طريق من خالل

اسعتراتيجيات التعدريس التعي يتبعونهعا فعي ذوي التخصصات المختلفة حول المعلمين ومقابلة الخليل، 

 إجابات أنالحظت الباحثة  ،االستراتيجيات هذهومد  تفاعل الطلبة مع  ،للطلبةالمعلومات  إيصال

 ،فععي التععدريس االعتياديععةوالطععرق  األسععاليبعلععى بعععض  مععن خععالل التركيععزالمعلمععين كانععت  غالبيععة

محععور العمليععة التربويععة ال  المعلععم يكععون الطلبععة، بحيععث أمععامالمحاضععرة، والمناقشععة، والعععرض  :مثععل

المعلومات والخبعرات إلى  لوصوللالتي تعطي الطالب الفرصة في  األساليببتعاد عن ، واالالطالب

قادرة على  اعتياديةتدريس غير  أساليب استخداميتطلب  األمر، وهذا اً مشارك اً يكون طرف أو ،بنفسه

مععععن خعععالل تمثعععل مهععععارات  الالزمععععة للعععتعلم والنمعععو األساسعععيةالطلبعععة المعلومععععات والمهعععارات  سعععابكإ

 . والمحادثةاع والقراءة والكتابة االستم

مثل  ،ثبتت فاعلية البرامج المحوسبة في التحصيلايجابية الدراسات السابقة التي أ بالرغم منو 

 ,Macaruso & Rodman)ورودمان  ماكاروسو، ودراسة (0999، والسلطان الفنتوأ)دراسة 

لت التكنولوجيا  او نها تنإال أ ،(4112صيام، )، ودراسة (4101، بو دقةأ) ، و(2009

ومن هذا المنطلق . ولم تجمع بينهما في دراسة واحدة كل على حده، واستراتيجيات التدريس

استراتيجيات تدريس مختلفة م برنامج محوسب قائم على استخدا وهي ،تمحورت مشكلة الدراسة

الرابع طلبة الصف  اكتسابفي  االعتياديالتعلم مقارنة بطريقة ( والذاتي ،التعاونيالتعلم )
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فضل استراتيجية لكل مهارة ، وستحدد الدراسة أمهارات اللغة العربية في محافظة الخليل األساسي

 .من مهارات اللغة العربية بناًء على محددات هذه الدراسة

 

 :وأسئلتهاأهداف الدراسة  3.1

ات اسعععتراتيجيم برنعععامج محوسعععب قعععائم علعععى اسعععتخدفاعليعععة االتععععرف علعععى إلعععى  هعععذه الدراسعععة هعععدفت

طلبة الصعف  اكتسابفي  االعتياديالتعلم مقارنة بطريقة ( الذاتيو  ،التعاونيالتعلم )تدريس مختلفة 

طريقععة التععدريس،  يختلععف بععاختالف ثععراألكععان هععذا  إذامهععارات اللغععة العربيععة ومععا  األساسععيالرابععع 

 :اآلتية األسئلةعن  اإلجابةلت هذه الدراسة او وبصورة محددة ح

مهارات اللغة العربية لعد  طلبعة  اكتسابفي محوسب ال برنامج التعليميال استخدام أثرما  .0

 باختالف طريقة التدريس؟ ثرالصف الرابع األساسي؟ وهل يختلف هذا األ

مهعععارة االسعععتماع لعععد  طلبعععة  اكتسعععابفعععي محوسعععب ال البرنعععامج التعليمعععي اسعععتخدام أثعععرمعععا  .4

 ة التدريس؟باختالف طريق ثرالصف الرابع األساسي؟ وهل يختلف هذا األ

مهارة القراءة  لد  طلبة الصف  اكتسابفي محوسب ال البرنامج التعليمي استخدام أثرما  .2

 باختالف طريقة التدريس؟ ثرالرابع األساسي؟ وهل يختلف هذا األ

مهارة الكتابة لعد  طلبعة الصعف  اكتسابفي محوسب ال البرنامج التعليمي استخدام أثرما  .2

 باختالف طريقة التدريس؟ ثرذا األالرابع األساسي؟ وهل يختلف ه

مهعععارة المحادثعععة لعععد  طلبعععة  اكتسعععابفعععي محوسعععب ال البرنعععامج التعليمعععي اسعععتخدام أثعععرمعععا  .2

 باختالف طريقة التدريس؟ ثرالصف الرابع األساسي؟ وهل يختلف هذا األ
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 :فرضيات الدراسة 3.4

 : اآلتيةالصفرية  الفرضياتصياغة  تتم أسئلة الدراسة عن لإلجابة

 متوسطات بين( α ≤ 0.05)عند مستو  الداللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة ال  .0

برنامج  استخدام)طريقة التدريس إلى  تعز  اللغة العربية الطلبة مهارات اكتساب

التعلم الذاتي، و لتعلم ل وفقاً  ستخدم برنامج محوسبوا ،التعاونيلتعلم وفقًا لمحوسب 

 (.االعتيادي

 متوسطات بين( α ≤ 0.05)عند مستو  الداللة  إحصائية ال توجد فروق ذات داللة .4

وفقًا برنامج محوسب  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارة االستماع تعز  اكتساب

 (.االعتياديالتعلم الذاتي، و لتعلم ل وفقاً  ستخدم برنامج محوسبوا ،التعاونيلتعلم ل

 متوسطات بين( α ≤ 0.05)ة عند مستو  الدالل إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2

وفقًا برنامج محوسب  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارة القراءة تعز  اكتساب

 (.االعتياديالتعلم الذاتي، و لتعلم ل وفقاً  ستخدم برنامج محوسبوا ،التعاونيلتعلم ل

 متوسطات بين( α ≤ 0.05)عند مستو  الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2

وفقًا برنامج محوسب  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارة الكتابة تعز  كتسابا

 (.االعتياديالتعلم الذاتي، و لتعلم ل وفقاً  ستخدم برنامج محوسبوا ،التعاونيلتعلم ل

 متوسطات بين( α ≤ 0.05)عند مستو  الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .2

وفقًا برنامج محوسب  استخدام)طريقة التدريس إلى  ثة تعز الطلبة مهارة  المحاد اكتساب

 (.االعتياديالتعلم الذاتي، و لتعلم ل وفقاً  ستخدم برنامج محوسبوا ،التعاونيلتعلم ل
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 :أهمية الدراسة 3.5

لمسععت افتقععار التعلععيم بالطريقععة فقععد علععى الدراسععات السععابقة ذات الصععلة،  الباحثععة فععي ضععوء اطععالع

المععارف والمهعارات المطلوبعة  اكتسعابية ومشاركة الطالب بصورة فعلية فعي عمليعة للفعال االعتيادية

م برنعامج محوسعب قعائم اسعتخدللكشف عن فاعليعة افي تدريس اللغة العربية، لذا جاءت هذه الدراسة 

 االعتيعاديالعتعلم مقارنعة بطريقعة ( العذاتيالعتعلم و  ،التععاونيالتعلم )استراتيجيات تدريس مختلفة على 

القععععراءة، و االسععععتماع، " األربعععععلمهععععارات اللغععععة العربيععععة  األساسععععيطلبععععة الصععععف الرابععععع  اكتسععععاب فععععي

 ". المحادثةو الكتابة، و 

، فعلععى وبحثيععاً  ليععاً موع المجتمععع التربععوي نظريععاً  ورؤيععة يتوافععقهععذه الدراسععة بمععا  أهميععةكمععا تكمععن 

برنعععامج  اسعععتخداماعليعععة فتسعععاعد هععذه الدراسعععة المعلمعععين علعععى االطععالع علعععى  قعععد الصعععيد النظعععري

تضععيف معرفععة  قععد ،لععيمالطلبععة مهععارات اللغععة العربيععة، وعلععى الصعععيد الع اكتسععابفععي  محوسععب

العتعلم و العذاتي، العتعلم و ، التععاونيالعتعلم ) استراتيجيات التدريس المختلفة استخدامعلمية في مجال 

، ي تعلعيم المهعارات المختلفعةفع سعتخدامكثعر نجاععة لالوأيهعا أ ،في تدريس اللغعة العربيعة( االعتيادي

لدراسععات  آفاقععاً ع مجععاالت البحععث علععى الصعععيد البحثععي وتفععتح يتوسعع تعمععل علععى قععد وهععذه الدراسععة

 .الدراسة الحالية إليهال جوانب مختلفة لم تتطرق و اتتن أخر 

 

 :الدراسة حدود 3.6 

 : اآلتيةيمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية ضمن الحدود 

فعي المعدارس الحكوميعة التابععة لعوزارة  األساسعيسة على طلبة الصعف الرابعع هذه الدرا اقتصرت .1

 .4102/ 4102الخليل للعام الدراسي  وسط التربية والتعليم الفلسطينية في مديرية تربية وتعليم
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العععتعلم )اسعععتراتيجيات تعععدريس مختلفعععة فعععي هعععذه الدراسعععة برنعععامج محوسعععب قعععائم علعععى  اسعععتخدم .2

فععي  أخععر اسععتراتيجيات  اسععتخدامولعععل  ،االعتيععاديالععتعلم مقارنععة بطريقععة ( الععذاتيالععتعلم و  ،التعععاوني

 .نتائج مختلفة عن نتائج هذه الدراسةإلى  التدريس يقود

غعععععزة األونعععععروا فعععععي برنعععععامج محوسعععععب معععععن تصعععععميم  اسعععععتخداماقتصعععععرت هعععععذه الدراسعععععة علعععععى  .3

(http://ilp.unrwa.ps )برامج أخر  يقعود استخدامالتعلم التفاعلي المحوسب، ولعل  وهو برنامج 

 .نتائج مختلفةإلى 

 .حددت الدراسة بالمصطلحات والمفاهيم الواردة فيها .4

 

 :مصطلحات الدراسة 3.7

 :الفاعلية .1

 يحدثه البرنامج المحوسب المستخدم في التعلعيم، ويقعاس معن خعالل أنالمرغوب والمتوقع  ثراألي ه

 (.0992توفيق، )مجموعة الدراسة متوسط  ان فيالنقص أوالزيادة 

 : برنامج محوسب .2

 أهعدافهو عبارة عن مجموعة من الخبرات يتم عرضعها بطريقعة منظمعة ومتكاملعة فيمعا تحتويعه معن 

الحاسعوب بهعدف  اسعتخداميتم عرضعها ب تقويم متنوعة مخطط لها، وأدواتتعليمية محوسبة  وأنشطة

 (. 4101قنن، )موضوع ما  تدريس

 قامت الباحثة باالستعانة بمجموعة من الخبرات المنظمة والمتكاملة والتي تم تصميمها من قبعل وقد

والمعععروف ببرنععامج الععتعلم التفععاعلي المحوسععب، وهععي ( http://ilp.unrwa.ps)غععزة األونععروا فععي 

http://ilp.unrwa.ps/
http://ilp.unrwa.ps/
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الطلبععة للمعلومععات والمهععارات  كتسععاباعبععارة عععن أنشععطة تعليميععة تحمععل عنصععر التشععويق مععن أجععل 

 .الخاصة باللغة العربية وعال  الضعف فيها

 : التعاونيالتعلم  .3

علعى )يجابيعة وتعوافر المسعؤولية الفرديعة إب تتطلعب االعتمعاد بطريقعة عالقة بعين مجموععة معن الطعال

حعل تععارض و قعرار، اتخعاذ الو ، ةالقيعادو الثقعة، و االتصعال، )، والمهعارات البينيعة (يسهم ويعتعلم أنالفرد 

 (. Johnson & Johnson, 2007) األداء، ولد  الفريق القدرة على تحسين (اراتر الق

يعملون معًا  أربعة طالبمن  تتألفمجموعة  مجموعات، كل على وقد قامت الباحثة بتوزيع الطلبة

 . لهميجابية لتأدية مهام محددة باالعتماد على البرنامج المحوسب المحدد إبطريقة تكاملية 

 :التعلم الذاتي بالحاسوب .4

فيقععرر الخطععوات  تالمععتعلم الحاسععوب واسععتجابة الحاسععوب للحععدث الصععادر عععن المععتعلم اسععتخدامهععو 

التالية بناًء على اختبعار المعتعلم ودرجعة تجاربعه، ولعد  المعتعلم الحريعة فعي تعلعم معا يشعاء متعى يشعاء 

 نالو اتحع اللتعينوالتشعويق  اإلثعارةفر اتعو إلعى  ةإضعافالفقعرة التعي يريعد تعلمهعا،  أويختعار الجعزء  أنوله 

 (. 4112الدبوس، ) عملية التعلمإلى  جذب الطالب

م كعععل طالعععب هعععذا تعلم التفعععاعلي المحوسعععب حتعععى يسعععتخدوقعععد قامعععت الباحثعععة باالسعععتعانة ببرنعععامج الععع

ي يريد البرنامج بصورة فردية، والسير فيه وفق سرعته وقدراته الخاصة مع حرية اختيار الشريحة الت

 .أن يدرسها
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 :االعتياديةالطريقة  .5

المباشعر للمعلومعات والمععارف  اإللقعاء أوطريقعة التعدريس التعي تعتمعد علعى قيعام المعلعم بعالتلقين  هي

يقتصععععر دور الطالععععب علععععى االسععععتماع وتسععععجيل و  ابهعععع اإللمععععامالعلميععععة التععععي يرغععععب مععععن التالميععععذ 

 . عندما يطلب منه ذلك تذكارهاس أوما يقوله المعلم بهدف حفظه  أو ،المالحظات

 : مهارات اللغة العربية .6

وهعي فنعون تسعاعد التلميعذ  ،لعتعلم اللغعة العربيعة ليعةأو عبارة عن متطلبات  بأنه :تعرفه الباحثة إجرائيا

والفهععم  اإلنصععات" :الععذي يعنععي االســتما علععى التعامععل مععع المواقععف الحيويععة المختلفععة التععي تتطلععب 

دراك ــ أو، "المسععموع وا  القععدرة  أو اوأصععواتهالحععروف  أشععكالالقععدرة علععى تعععرف ": التععي تعنععي راءةالق

 أو، "فهععم المععادة المقععروءةإلععى  ذهنععي يععؤدي إدراكإلععى  باإلضععافةعلععى تشععكيل كلمععات وجمععل منهععا 

 أو، "القدرة اللغوية على التعبير في جمل بسيطة وكاملة عمعا يعدور فعي ذهنعه" :التي تعني المحادثة

يسععجل مععا  أنوسععيلة مععن وسععائل االتصععال التععي عععن طريقهععا يسععتطيع التلميععذ ": التععي تعنععي الكتابــة

 ". لآلخرينتسجيله من الوقائع والحوادث ونقلها  يرغب في

 : األساسيالصف الرابع  .7

الععدنيا فععي الضععفة الغربيععة وقطععاع غععزة، التععي تبععدأ مععن الصععف  األساسععيةحععد صععفوف المرحلععة أهععو 

 وزارة التربيعة والتعلعيم،)سعنوات( 01-9)ح عمعر التلميعذ فيهعا بعين و ا، ويتعر األساسعيحتى الرابع  لو األ

4112.) 
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 الثاني الفصل
___________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

وي تربالحديث عن الموضوعات والمفاهيم الواردة في األدب ال ،ل من هذا الفصلو ل القسم األاو يتن

  .يتحدث القسم الثاني عن الدراسات السابقةالمرتبطة بموضوع الدراسة، بينما 

 :اإلطار النظري 1.3

 البرمجية خالل فمن وبرمجياته، الحاسوب استخدامب التعليم، والمهمة الحديثة التدريس طرق من

مكان سرعته حسب التعليمي الهدف إتقان المتعلم يستطيع التعليمية  هو المتعلم كون وذلك اته،وا 

 وحسب يناسبه الذي الوقت حسب أخر إلى  شاشة من واالنتقال البرمجية بعرض يتحكم من

 يعرف لم حال وفي تسأل، فالبرمجية معارف، من فيها ما اكتساب من يتمكن حتى ،ة الطالبسرع

 علمللمت تقدم كما إليها، للوصول تسهيالت عدة تعطيه أن بعد له تقدمها فإنها ،اإلجابة المتعلم

 للمتعلم دافعاً  تكون إذ الواحدة، التعزيز شكلية من المتعلم يمل ال بحيث والمتنوع المباشر التعزيز

 أنه حال في زمالئه من المتعلم يحر  فقد المتعلم، مشاعر البرمجية تراعي كما التعلم، لمواصلة

 المعلم من حرا اإل عن المتعلم يبعد المحوسبة البرامج خالل من التعلم ولكن ،ما خطأ وقع في

 (.4114 الفار،) للتعلم ودافعيته طاقاته وتستثير ،االعتيادي التعليم في هو كما



 

 

 

 

 

 

13 

والتربوية العملية التعليمية في من قبل التربويين والمتخصصين  كبيراً  اً ب اهتمامنال الحاسو فقد 

عملية وتوظيفها لخدمة البالحاسوب وبرمجياته  البارز االهتماموكان ، عصرنا الحاضرفي 

من خالل التوجهات التربوية الحديثة نحو حوسبة المناهج والمواد  ، ويظهر ذلك جلياً التعليمية

تتميز إنتا  مادة تعليمية مبرمجة بحيث  محوسبة،برامج الإعداد الهدف من كان ال حيث الدراسية،

عطاء ، المرجوةاألهداف التعليمية لتحقيق  شيق وتسلسل منطقي، عرض أسلوبفي   دريباتالتوا 

مع إعطاء ، وتقديم التغذية الراجعة الفورية للمتعلم واألمثلة والنشاطات واألسئلة والتمارينالالزمة 

المتعددة والصور  واألشكالة والفيديو الصور توظيف الصوت و إلى  باإلضافة. المستمر التعزيز

يث يمارسها المتعلم بح لجذب اهتمام المتعلم نحو المادة التعليمية وتقديم اإليضاحات، المتحركة

 .( 4112الهرش وآخرون، )  دون الحاجة لمساعدة المعلم ذاتياً 

 :أن فاعلية الحاسوب بصفته وسيلة مساعدة في التعليم تمثلت في( 4110)ويؤكد العجلوني 

 الطالب تحصيل مستو  رفع على يساعد تعليمية كوسيلة الحاسوب استخدام. 

 الرياضية لعملياتا إجراء على التدريب في الطالب يساعد. 

 العلمي ومستواه واستعداداته قدراته حسب طالب بكل اً خاص اً اهتمام يوفر. 

 عندهم الضعف نواحي تشخيص وفي، للطلبة المفاهيم توضيح في المعلم يساعد 

 والصورة الصوت استخدام: مثل، الحاسوب في المتوافرة اإلمكانات خالل من وعالجها

 .والتفاعل والحركة

 تأثيرال من إلحداث حالة التعلم في صعوبات من يعانون الذين الطالب عليمت في يساعد 

 .التعلم نحو واتجاهاتهم تحصيلهم في يجابياإل

 لديهم المنطقي التفكير وتنمية المشكالت حل مهارة تنمية في الطالب يساعد. 



 

 

 

 

 

 

14 

نية وذلك ضمن ظهر االهتمام بتوظيف الحاسوب في التعليم من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطيو 

حيث قامت بإعداد خطط لتدريب  تبني اتجاهات حديثة في التعليم، لتحسين العملية التعليمية،

 استخدامين في سلك التربية والتعليم، من أجل توظيف الحاسوب في العملية التعليمية، و ملعمال

لثقافة الحاسوب كوسيلة وطريقة فعالة ومساندة في عملية التعليم، ويتضح ذلك في تبني ا

أنواع تطبيقات الحاسوب في ( 4112)رد معمر وآخرون أو الحاسوبية في منها  التكنولوجيا، فقد 

 :المجال التربوي وهي

الطلبة إلى  حيث يقوم الحاسوب بتقديم دروس تعليمية مفردة :التعليم بمساعدة الحاسوب: الا أو 

يستخدم الحاسوب في أغراض  مباشرة، وهنا يحدث تفاعل بين الطلبة والبرمجة التعليمية، حيث

كامل عملية التعليم و  التعلم الفردي حيث يتولى الحاسوب :عليم والتعلم في عدة مجاالت منهاالت

مساعدة لالتقييم، أي يحل محل المعلم، وكذلك يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية التدريب و 

لومات مخزنة في جهاز ، وكذلك الحاسوب بوصفه مصدرًا للمعلومات، حيث تكون المعنلمعلميا

 .الحاسوب ويستعان بها عند الحاجة

حيث يخدم الحاسوب في هذا الجانب اإلداريين  :الحاسوب في إدارة التعليم استخدام: ثانياا 

 .توظيفه في األمور اإلداريةإلى  في حفظ سجالت الطلبة، وعالماتهم، باإلضافة نالتربويي

مميزات الحاسوب في ( 0994)حمدي وآخرون وكذلك ( 4112) وقد بين كل من معمر وآخرون

 :اآلتيةعملية التعليم والتعلم، وهي موجزة في النقاط 

تفريد التعليم، حيث يعمل الطلبة باستقاللية وبشكل فردي، فكل طالب يقرأ ويتابع ويجيب عن  .0

ة في األسئلة بمفرده، وبذلك تنمو لديه الثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية والميل لالبتكار والرغب

 .البحث وحب االستطالع
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 .يسمح الحاسوب للمتعلم التعلم وفق سرعته الخاصة .4

 .االعتياديةيوفر الوقت للمتعلم في عملية التعلم مقارنة بالطريقة  .2

يوفر التعزيز والتشجيع لالستجابات الجيدة للمتعلم، ويزود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية  .2

 .مما يزيد من دافعيته للتعلم

الفروق الفردية للتالميذ، عن طريق البدء بمستو  مناسب لكل طالب، وتمكينهم من  يراعي .2

 .سرعتهملتقدم في البرنامج حسب قدراتهم و ا

الصور المتحركة مما يجعل عملية و مقاطع الفيديو يوفر الحاسوب األلوان والصوت والحركة و  .2

 .التعلم أكثر متعة، ويزيد من اهتمام التالميذ وانتباههم

نوعية التعليم، وزيادة فعاليته من خالل حل مشكالت ازدحام القاعات الدراسية، تحسن  .2

 .األجهزةص في أعداد المعلمين المؤهلين، و ومواجهة النق

مراعاته لألسس النفسية والنمائية للمتعلم، وعدم شعور المتعلم باإلحرا  بسبب إجابته  .2

 .الخاطئة

مثل تعليم تكاملي ) ت التعليمية لفة من الخبراالحاسوب في تقديم أشكال مخت استخدامإمكانية  .9

 (.اء التعليمثر ا  وعالجي و 

إمكانية ربط الحاسوب وتوصيله بأنواع من الوسائط المتعددة، تزيد من فعاليته في  .01

 .التعليم
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 :التعليم في الحاسوب استخدام أهداف

 الحاسوب تدريس أهداف من مجموعة والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة تقارير في ورد قد

 :اآلتي في تمثلت

 والرهبة الخوف من تخلو إيجابية اتجاهات ممارسة على اً قادر  الفرد يصبح أن 

 .الحاسوب أجهزة نحو باواالضطر 

 بوساطة هااستخدامو  المتوافرة المعلومات تبادل في والتذوق الرغبة الفرد لد  تكون أن 

 .الحاسوب أجهزة

 الحاسوب أجهزة استخدامو  تشغيل على القدرة الفرد  لد بأن بالنفس الثقة زيادة. 

 في الحاسوب أجهزة مع التعامل من تمكنهم التي الحاسوبية الثقافة دااألفر  يمتلك أن 

ي، او سعادة والسرط) وجديد تكنولوجي هو ما كل لمواكبة المختلفة والدوائر سساتؤ الم

4112.) 

 :الجيدة التعليمية البرمجية خصائص

 المادة طبيعة مع تتناسب بطريقة تصميمها يتطلب الجيدة البرمجية إنتا  نأ المعلوم من

وآخرون  النجار يلخص لذلك، آخرإلى  تدريب من والخرو ، التعليمات وضوح وتراعي، الدراسية

 :منها بصفات تتميز الجيدة البرمجية أن( 4114) 

 الطلبة قبل من هااستخدام سهولة. 

 التدريبات بين التنقل عملية لتسهل التعليمات على هاؤ احتوا. 

 المعروضة التعليمية للمادة المتعلم انتباه تجذب بطريقة تصمم أن. 
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 االيجابي والتفاعل المشاركة فرصة للمتعلم البرمجيات تتيح أن. 

 تتبعها الطالب على يسهل حتى، بالمعلومات مزدحمة الشاشة تكون أال. 

 التعليمية قيمتها اتفقده التي السلبية ثاراتاإل من خالية تكون أن. 

 البرمجية في والتطبيقات التدريبات تتنوع أن. 

 الطالب تعلم سرعة لقياس اً توقيت البرمجية تحتوي أن. 

 تضم ،صغيرة مجموعات إلى الطالب تقسيم لخال من زمري تنظيمهو  :التعاوني التعلم

 همف في الواحدة المجموعة طالب ويتعاون ،التحصيلية ف المستوياتعمختل اعمنه كل

 ،العالقة ذات باألنشطة والقيام ،األسئلة عن اإلجابة وفي ،والتعميمات والمفاهيم الحقائق

 نجاح عنمسؤواًل  طالب كل يعد بحيث ،رةعمباش بعضهم من ويتلقون المساعدة

 دور ويكون الهدف تحقيق على علتعم أن ةعالمجموع على ينبغي بأنه إيماناً ،مجموعته

عطاء ،وأنشطة وتقويم وأساليب أهداف لشك على مصاغة مذكرات تقديم المعلم  وا 

 ويتم ،ا العامعأدائه بعبحس مجموعة للك التعزيز وتقديم ،بأدوارهم الطالب تخبر تعليمات

 .(4112ي، او عرق) األفراد بين ال المجموعات بين التنافس

 ناوعالتع أساس على تقوم التدريس استراتيجيات من ستراتيجيةبأنه ا( 4112)ويعرفه عطية 

 لوالتكام ،بعضهم مع وتفاعلهم ،التعاونية المجموعة أفراد بين التعلم في المسؤولية لادعوتب

 مجموعاتإلى  الطلبة تقسيم أساس على التعاوني التعليم ويبنى ،المنشود التعلم إلى بينهم فيما

 تحقيق إلى يرمي تعليمياً نشاطاً يمارسون طالب( 2-2) بين أفرادها عدد يكون صغيرة
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 مجموع من لأفض بطريقة ،ومجموعة ،أفراداً بهم تختص واجتماعية ةعتعليمي أهداف أو ،هدف

 .ةعالفردي أعمالهم

 :التعاونيخصائص التعلم 

 : اآلتي( 4119) الخطيب لخصها كما التعاوني التعليم خصائص أهم من

ي عف ردعف كل فيعتمد المجموعة أفراد على المهام وتوزيع للمجموعة مشترك هدف وجود -0

 إالّ فرد ألي نجاح فال ،المطلوب الهدف لتحقيق مجموعته أفراد وعلى نفسه على المجموعة

 . جميعاً نجحوا إذا

 . المجموعات بين يكون التعاوني التعليم في التنافس -4

 علوالعم علالتواص مهارات وتطوير القيادية والسمات المسؤولية لوتحم بالنفس الثقة تنمية -2

 .التعاون في والرغبة فريق ضمن

 . المجموعة وتجاه الذات تجاه بالمسؤولية الحس تطوير -2

ي عف ألدائهم النقد بعين النظر لألفراد لالمجا يفسح حيث الذاتي والتقويم الناقد التفكير تنمية -2

 . معلمهم أو زمالئهم على يعرضوه أن لقب مراحله من مرحلة كل

ن عذه يعف التعلم ويدوم ،دورهم ليفّع كما لتعلما نحو لطلبةا دافعية من التعاوني التعلم يزيد -2

 .لأطو لمدة المتعلم

 : التعاوني التعلم شروط

  :اآلتية وهي أساسية عناصر خمسة على التعاوني التعلم ويقوم هذا 

 ضهم بعضاًعلبع اجونعيحت أنهمعب الفريق عضاءأ إدراك ليمث: اإليجابي لالمتباد االعتماد .0

 . المجموعة مهمة إكمال لأج من



 

 

 

 

 

 

19 

 ائجعالنتعطاء وإ عضو كل إسهامات ونوعية جودة تقويم تعني: الفردية المسؤولية .4

 .والفرد للمجموعة

ضا عبع بعضهم إنتاجية الفريق أعضاء زيادة في يتجسد: لوجه وجهاً المعزز لالتفاع .2

 .لإلنتاج الهادفة الجهود وتشجيع لوتباد المساعدة لخال من

 الثقةوبناء  راراتعالق واتخاذ القيادة مهارات في لتتمث: والزمرية االجتماعية المهارات .2

 . النزاعات لوح لوالتواص

 شةعلمناق اتعللمجموع محدد وقت تخصيص في يتجسد: المجموعات لعم معالجة .2

عبابنة، )األعضاء  بين فاعلة لعم عالقات على وحفاظها أهدافها تحقيق في تقدمها

4112). 

 :التعاوني التعلم أهداف

 أهداف ثالثة لتحقيق األقل على يستخدم التعاوني التعلم نموذ  أنإلى  ( 4112) سليمان  يشير

 :وهي هامة تعليمية

 هامة، تحصيلية مهام في الطالب أداء تحسين يستهدف: األكاديمي التحصيل تحسين  -0

 عند األكاديمي التعلم قيمة من يزيد ةالتعاوني المكافأة بنية نموذ  أن مطوروه أثبت ولقد

 التعاوني التعلم على الجماعة تركيز وأن بالتحصيل، المرتبطة المعايير ويغير الطالب

 التعلم نهاية في لالمتياز تقبالً  أكثر يجعلها أو الطالب، ثقافة معايير يغير أن يمكن

 .األكاديمي

 ألناس سعو واأل األشمل التقبل وهو: الطالب بين الفروق أو واالختالف التنوع تقبل -4

 التعاوني والتعلم والتحصيل، القدرات ومستو  االجتماعي مستو وال الثقافة في يختلفون
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 معتمدين يعملوا أن المختلفة والظروف المتباينة الخلفيات ذوي للطالب الفرص يتيح

 المكافأة بنيات استخدام خالل ومن مشتركة، مهام في اآلخر البعض على بعضهم

 .البعض لبعضهم تقديرهم يتعلمون ةالتعاوني

 وهو متنوعة، اجتماعية ومهارات اً أهداف التعاوني التعلم يضم: االجتماعية اتالمهار  تنمية -2

 بالنفس والثقة والمشاركة والحوار والمناقشة والتضافر نو االتع مهارات الطالب يتعلم أن

 .التعاوني العمل وتقدير اآلخرين واحترام

 :التعاونيأنوا  التعلم 

 بإنجاز تكلف المتعلمين من صغيرة مجموعات لتشكيإلى  األساس في التعاوني التعلم يستند

 :التعاوني التعلم مجموعات عرض يلي وفيما .التعلم نتاجات تحقيق أجل من تعليمية مهمة

ن عم كبير ددعع ىعإل حصة من تدوم قد مجموعات وهي: الرسمية التعاونية المجموعات .0

 بنجاح أتموا قد المجموعة في هموزمالء أنهم من للتأكد معاً الطالب لويعم ،الحصص

 تحديد: هو المجموعات هذه في المعلم دور ويكون ،إليهم أسندت التي التعليمية المهمة

 المهمة وشرح التعليمية بالعملية البدء لقب القرارات من عدد اتخاذو ،الدرس أهداف

 لتقديم المجموعات لعم في لوالتدخ ،الطالب أداء وتفقد اإليجابي لادعالمتب واالعتماد

 .عملهم في ومساعدتهم الطالب تعلم وتقييم ،يحتاجونها التي اتالمساعد

 تدوم قد ،خاص غرض ذات مجموعات وهي: الرسمية غير التعاونية المجموعات .4

 التعلم أثناء المجموعات من النوع هذا ويستخدم. واحدة صفية حصة إلى دقائق بضع

 بهدف فيديو شريط عرض ،عرض ،تقديم ،محاضرة: لمث أنظمة لشمعي الذي المباشر
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 بشأن توقعات وضع في والمساعدة ،التعلم على يساعد نحو على نفسياً الطالب تهيئة

 بتنظيم المتعلقة الفكرية األنشطة في اإليجابية والمشاركة ،الحصة في دراسته سيتم ما

 .ودمجها وشرحها الدراسية المادة

 ذات ،مداأل طويلة ،متجانسة غير مجموعات وهي: األساسية التعاونية لمجموعاتا .2

 .والتشجيع والمساندة الدعم بتقديم أعضاؤها يقوم أن هدفها ،ثابتة ضويةعع

 وإدارة ررةعمتك ةععام دروس إلعطاء تستخدم وهي: العامة التعاونية المجموعات .2

 .(0992، جونسون وآخرون)الصفي  روتينعال

 :التعلم الذاتي

 ذلك ،الطالب يبذلها التي ،ةعالمنظم اطاتعالنش من مجموعة تتضمن ،مقصودة إجرائية عملية

 ،الذاتي التعلمي نشاطه على لإلقبال كالدافعية ،النفسية األسس من مجموعة على باالستناد

 بما تحقيقه في الرغبة وكذلك ةعالذاتي فعاليته بحسب ،استمراريته على لوالعم ،الخاصة برغبته

 .(4101مسعودي، )المستقبلية  وتطلعاته ،طموحه ومستوى يتماشى

 :ية التعلم الذاتيأهم

 ارهعباعتب ةعوالتربي النفس علماء من كبيراً  اهتمامًا  يلق ليزا وما كان الذاتي التعلم نإ .0

 الذاتية وسرعته قدراته مع يتناسب تعلماً تلميذ للك يحقق ألنه ل،األفض التعلم أسلوب

 . للتعلم التلميذ دافعية على ويعتمد ،التعلم في

 . التعلم في ونشيطاً إيجابياً دوراً التلميذ يأخذ .4
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 سهعنف يمعتعل لةعلمواص الالزمة األساسية المهارات إتقان من التلميذ الذاتي التعلم يمكن .2

 . الحياة مد  معه ويستمر ،بنفسه

 . بأنفسهم تعلمهم وليةؤمس لتحم وتعويدهم لللمستقب األبناء إعداد .2

 . لإلبداع خصبة بيئة وإيجاد المشكالت لح على التالميذ تدريب .2

مما  ،وطرائقها التعلم نظم تستوعبه ال باستمرار متطوراً معرفياً انفجارًا يشهد العالم إن .2

 التعلم ليستمر ،الذاتي التعلم مهارات إتقان من التلميذ تمكن ستراتيجيةا وجود يحتم

 .(4101شاهين، ) الحياة مد  المدرسة خارج هعمع

 :خصائص التعلم الذاتي

 أو طرق من اآلخر النوع عن متفردًا تجعله ،ئصالخصا من مجموعة الذاتي للتعلم

 أو ،التعلمية التعليمية العملية مركز باعتباره ،المتعلم لدور بالنسبة سواءً  ،التعليم استراتجيات

 .التعلم من النمط هذا لظ في منهما كل   دور يلي وفيما ،للمعلم بالنسبة

 اإلمكانيات لظ في ،التعليم نم جيدة نوعية بضمان الذاتي التعلم يسمح :للمتعلم بالنسبة

 إلى يسعى وأنه خصوصا ،والنفسية ،العقلية اتهموإمكان ،وقدراته المتعلم واحتياجات ،المتاحة

االستقاللية  النزعة تطوير وإلى ،الفردية التعليمية بالقدرات الرقي كذلكو ،الفردية القدرة تنمية

 (.4110شحاته، )التعليمية  المواقف مختلف في الحكم وكذلك ،التفكير في

 ،التربوية الدراسات من فالعديد ،نشيطًا وإيجابيًا المتعلم يكون أن بد ال ،التعلم جودة لأج فمن

 على القائم التعليم أنواع لأفض من يعد المتعلم نشاط لخال من ،الذاتي التعلم أن أوضحت

 (.4112شمي، )التعليم  مواقف مع المتعلم لوتفاع يجابيةإ على يستند وأنه خصوصًا ،التعلم
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ننا  ومارسنا ،للتعليم المنهجية األهداف تحديد في ،إيجابيًا اشتركنا إذا ل،أفض بطريقة نتعلم وا 

 ما أن هنا األفراد كل وأدرك ،الدراسية الفرص لدينا وتوافرت ،تناسبنا التي بالطريقة التعليم

 يسعى أن المتعلم من البد ،ذلك إلى لالوصو لأج ومن .ومهنتنا لحياتنا مباشرة فائدة له يتعلمه

 لمعالجة ،المناسب التعلم اختيار على لوالعم ،دقيقًا تشخيصًا التعليمي الموقف إلى تشخيص

الهدف  يحقق حتى ،التعليمي الموقف في ندما لال الدافعية وكذلك ،المطروحة تكالالمش

 (.0992جابر، )

 سلوك اختالف سبب أن كما ،لديه الدافعية بنوعية مرهون معينة بمطالب وقيامه الفرد فأداء

 إلى دائمًا يتجه المختلفة المواقف وفي ،الواحد الموقف في والكيفية الكمية الناحية من األفراد

 عملية أثناء وتحفيزهم ،المتعلمين تشجيع على ليعم الذاتي التعلم فإن وهنا .الدافعية موضوع

 لخال ومن ،بالذات الثقة لخال من وتتعمق تزداد ،المتعلمين لدى الدافعية أن كما. التعلم

 درجة إليها ويضاف ،التعلم عملية أثناء يتلقونه ما تعزيز وكذلك ،الراجعة التغذية خبرات

 عالية دافعية المتعلم يظهر أن على يؤكد الذاتي التعلم فإن هكذاو. بها يتمتع التي االستقاللية

 (.4112الزغول، )الذاتية  قدراتهل وفقًا أهدافه لتحقيق نشاطه ومستوى ،طاقته لزيادة التعلم أثناء

 ،التعليمية العملية محور فيه المعلم يعتبر الذي ،التقليدي التعلم نظام من لالتحو :للمعلم بالنسبة

 يستدعي ،المتعلمين بين الفردية الفروق مراعاة مبدأ على يقوم الذي الذاتي التعلم نظام إلى

 األدوار ذهعه بين ومن ،نهاعيتق أن دعالب التي ،المعلم فعووظائ أدوار في جذريًا تحواًل بالضرورة

 :يأتي ما
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أن  المعلم على ينبغي إذ ،بالمعلم المنوطة األدوار مقدمة في يأتي الدور وهذا: باحث . أ

 له ما لبك أو ،لطالبه يقدمه الذي بالموضوع جديد هو ما كلعن  للبحث جاهدًا يسعى

 .المقررات تقديم بطرق عالقة

 وقدراتهم ،المتعلمين لميو إلى التعرف لخال من وذلك: تعليميةال للعملية وميّسر مرشد . ب

 أو ،المباشرةالمالحظة  لخال من سواءً  ،وتنميتها تطويرها على لوالعم ،واتجاهاتهم

 إلى التعرف بهدف ،وختامية بنائية ،تقييميه ومقاييس اختبارات على باالعتماد

 .للطلبة النفسية الخصائص

 لالوسائ استخدام على الطالب يحث فهو: واإلبداع فةالمعر توليد على المحفز دور  .  

 الدراسية بالمادة التحكم لهم ويتيح ،يحتاجونها التي التعليمية وابتكار البرامج التقنية

 (.4112قنديل، )نظرهم  ووجهات آرائهم بطرح

 التي ،التعليمية النشاطات بتصميم يقوم المعلم نَّإ ذإ: التعليمية للخبرات مصمم. د

 اهتمامات و لميو مع يتناسب لبشك ،التعليمية البيئة تصميم جانب إلى ،لطالبه يقدمها

 .طلبته

بين  لوالتفاع لاالتصا مواطن يرصد أن يستطيع أنه ،ذلك ومعنى: اجتماعي رائد. ه

 على ليعموكما . بالمتعلم المحيطة البيئة أو المجتمع وكذلك ،تربوية كمؤسسة المدرسة

 ممارسته لخال من ،المدرسة في البيئة معطيات وتوظيف امالستخد ،الطلبة دوافع إثارة

 للمناهج التنفيذ مرحلة في دمجها يمكن التي التعلم مصادر يحدد أن يستطيع ،الدور لهذا

 (.4112زيتون، )الدراسية 
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 :أهداف التعلم الذاتي

 .بنفسه الذاتي تعلمه لمواصلة المستمر التعلم وعادات مهارات اكتساب .0

 . بنفسه نفسه تعليم وليةؤمس الفرد ليتحم .4

 . للمجتمع الذاتي التجديد عملية في المساهمة .2

 . التعلم دائم مجتمع بناء .2

 (.4101شاهين، )الحياة  مد  المستمرة التربية تحقيق .2

 التدريس مهارات

 عن عليها الحصول يمكن ولكن الوراثة، طريق عن مهارات التدريس ىعل الحصول يمكن ال 

 وراثية عناصر هناك أن نسيان دون المهارات، تلك اكتساب على علمينالم وتأهيل تدريب طريق

 المهارات لتلك إتقانه عدم أو التدريس لمهارات إتقانه بسبب فشله أو المعلم نجاح تحديد في تسهم

 (.4112 الهويدي،)

 :بأنها( 0992) ريفات مهارات التدريس، فقد عرفها مرعي وآخرونتعددت تع

شععتمل علععى أنشععطة تعليميععة مععن اإلجععراءات لتحقيععق أهععداف متوخععاة ت عمليععة تتكععون مععن مجموعععة

 .توظف كل مصادر التعلم المتاحةوتعلمية 

مجموعة السلوكيات التدريسية التعي يظهرهعا المعلعم فعي نشعاطه : على أنها( 0992) وعرفها جامل

 .التعليمي بهدف تحقيق أهداف معينة

يعععتم معععن خاللعععه نقعععل معععادة العععتعلم سعععواء كانعععت  العععذيالسعععلوك : علعععى أنهعععا( 4110) وعرفهعععا الحيلعععة

 .مستقبل اسمه المتعلمإلى  خبرة من مرسل اسمه المعلم أوحركة  أوقيمة  أومعلومة 
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 :اآلتيعدة تعريفات على النحو ( 4112) رد لها محمودأو كما 

القدرة على المساعدة علعى حعدوث العتعلم، وتنمعو هعذه المهعارة ععن طريعق اإلععداد التربعوي  -

 .بالخبرات المناسبة والمرور

نمععط مععن السععلوك التدريسععي الفعععال فععي تحقيععق أهععداف محععددة، والععذي يصععدر عععن المعلععم  -

عاطفيععة متماسععكة، وتتكامععل فععي  أوحركيععة  أولفظيععة  أودائمععًا فععي شععكل اسععتجابات عقليععة 

هععععذه االسععععتجابات عناصععععر الدقععععة والتكيععععف مععععع ظععععروف الموقععععف التدريسععععي وهععععي مهععععارة 

موقف اجتماعي يتكون من التفاعل بين المعلم والتلميذ، وهعي مهعارة اجتماعية تصدر في 

 .األفراد لها لقواعد تعلم المهارات المختلفة اكتسابمتعلمة تخضع في 

أداء المعلم الذي يتم من خالل عملية التعلعيم، ويختلعف نعوع هعذا األداء وكيفيتعه بعاختالف  -

 .وتعلمها المادة الدراسية وطبيعتها وخصائصها وأهداف تعليمها

مظاهر السلوك األدائي اإلدراكي والحركي التي يقوم بها المعلعم فعي تعرابط وتسلسعل معنظم  -

 .وثابت، بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة، مع مراعاة الدقة واالستمرارية

مهارات التخطيط، ومهارات : أما عملية التدريس فإنها تتضمن ثالث مهارات أساسية عامة هي

ت التقويم، ومهارات التدريس تتمثل في القدرة على المساعدة في حدوث التعلم التنفيذ، ومهارا

وتنمو عن طريق اإلعداد والمرور بالخبرات المناسبة وهي تعني أداء سلوكي معين يمكن 

التخطيط للتدريس يمثل منهجًا وأسلوبًا وطريقة منظمة للعمل،  إنَّ مالحظته ومعرفة نتائجه، حيث 

بلوغ األهداف المرسومة بفعالية واقتدار، والتخطيط إلى  ة منظمة هادفة تؤديكما أنه عملية عقلي

هو أحد المكونات الهامة لعملية التدريس والذي عادة يتم تنفيذه قبل مواجهة التالميذ، ويمثل 

التخطيط الرؤية الواعية الشاملة لجميع عناصر وأبعاد العملية التعليمية، وما يقوم بين هذه 
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تحقيق إلى  القات متداخلة ومتبادلة، وتنظيم هذه العناصر مع بعضها يؤديالعناصر من ع

جامل، )األهداف المنشودة لهذه العملية المتمثلة في تنمية المتعلم فكريًا وجسميًا ووجدانيًا 

0992). 

إنجاز ما خطط لعه أثنعاء تفاعلعه معع التالميعذ ويتوقعف نجاحعه إلى  وفي عملية التنفيذ يسعى المعلم

على إجادة مجموعة كبيرة من المهعارات الفنيعة المتخصصعة، مثعل مهعارات ععرض العدرس  في ذلك

ثعععارة دافعيعععة التالميعععذ، وتعزيعععز اسعععتجاباتهم، كمعععا أنعععه  حاجعععة ألن يجيعععد إدارة بومهعععارات األسعععئلة، وا 

 (.0929جابر وآخرون، )ون عالقات إنسانية طيبة مع التالميذ الفصل ويعرف كيف يكّ 

سععيلة تدريسععية مهمععة ويجععب أن تععؤّد  بعنايععة، فمعظععم مسععؤوليات التقععويم الجيععد أمععا التقععويم فيعععد و 

 اسعتخداملذلك يتوقع أن يعرف المعلمون االهتمام في كيفية بنعاء و . للطالب تقع على عاتق المعلم

أساليب التقويم الصفي، وبخاصة مع ازدياد االهتمام في كثير من العدول المتطعورة بعالتقويم البعديل 

ب مسعتو  مرتفععًا معن المععارف والمهعارات التعي ينبغعي أن يكتسعبها المعلعم الفاععل أثنعاء الذي يتطلع

 (.4112عالم، )تكوينه بكليات التربية وتدريبه تدريبًا وظيفيًا أثناء الخدمة 

على خبرة العلماء في مشاهدة المواقف التعليمية، فقد حددوا المهارات التدريسية التي من  بناءً 

عند المعلم كي يحق النمو المتكامل عند المتعلم، ويمكن إجمال تلك المهارات  هاتوافر الضرورة 

 : اآلتيعلى النحو  (4112الهويدي، ) بناًء على تصنيف مجاالت ةفي ثالث

صياغة األهداف بعبارات محددة قابلة للقياس والمالحظة، وتحديد : مهارة التخطيط، ومنها: الً أو 

لتعليمية لتحقيق األهداف، وتحديد المفاهيم والمهارات األساسية استراتيجيات التدريس واألنشطة ا

 .في الدرس، وتحديد أساليب التقويم التي سيوظفها المعلم في الدرس
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مهارة طرح و ، (المقدمة)مهارة التهيئة الحافزة : مهارة التنفيذ، وتتضمن مهارات فرعية منها: ثانياً 

مهارة إثارة الدافعية عند التالميذ و تعليمية وتنويعها، الوسائل ال استخداممهارة و األسئلة الصفية، 

 .مهارة مراعاة الفروق الفرديةو مهارة إتقان المادة العلمية، و مهارة إدارة الصف، و للتعلم، 

مهارة و مهارة التقويم المرحلي خالل الدرس، : مهارة التقويم، وتتضمن مهارات تقويمية منها: ثالثاً 

 . مهارة التقويم البديلو لتقويم التشخيصي، مهارة او التقويم الختامي، 

 

 :مهارات اللغة العربية

االستماع،  إكساب المتعلم المهارات اللغوية متمثلة فيإلى  ولكون اللغة مهارة فإن تعليمها يرمي

اللغة يتم وفق هذا  تدريسلو كان . انهوالتحدث، والقراءة والكتابة، البد من المران المستمر إلتقا

للغة،  اً القواعد يعد تعليم من ان تعليم الطالب مجموعة من مفردات معينة، ومجموعةاالتجاه لك

، وتعليم اللغة على والتسميع التحفيظإلى  التمهير الإلى  إال أن االتجاه في التربية الحديثة يرمي

 دفةوتخضع الكلمات والتراكيب في عملية الكتابة الها ،حقائق علمية ال يكفي لتكوين المهارة نهةأ

نقل ما في النفس من معان لمستويات لغوية متعددة وهي المستويات الصوتية والصرفية إلى 

 (.4112الزهراني، )والنحوية والداللية 

 وهذا، السليم اللغوي االتصال على القدرة المتعلم كسابإ هو العربية اللغة لتعليم ساسياأل الهدفو 

 ،يو اوالعز  الهاشمي) وقارئ كاتب بين، خرآ عومستم المتكلم بين يكون نأ يتعد  ال االتصال

 مهارة هي ساسيةأ مهارات ربعأ من العربية اللغة مهارات تتكون ذلك على ناءبو ، (4112

 :المهارات لتلك موجز توضيح يلي وفيما، والكتابة القراءة، المحادثة، االستماع
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 : االستما  مهارة :الا أو 

 الروايات سماع على اعتمد ولقد، التعليمية العملية في المهمة المهارات من االستماع مهارة

 هميةأ يؤكد وهذا، الطباعة اكتشاف قبيل الحاضرإلى  الماضي من التراث نقل في المنطوقة

( 0999، اسماعيل)  بدقة ونقله عنه التعبير يستطيع اً جيد الحديث يسمع فالذي، االستماع

 المتكلم متابعة في المستمع يبذله جهداً  تتطلب عقلية عملية نهأ على االستماع تعريف ويمكن

 المتعددة فكاراأل بين الربط على والقدرة، مراأل لزم ذاإ واسترجاعها فكارهأ واختزان، يقوله ما وفهم

 .(0992، العلي)

. جيداً  مستمعا الجيد المتعلم نجد ما وعادة، للتعلم ليةأو  ومتطلبات مهارات لها االستماع مهارةو 

 لما دراكإ يصاحبها نأو ، االنتباهإلى  وتحتا ، والتعليم التلقي ساسأ تعتبر عاالستما مهارة نإ

 خالل من االستماع ويتم، تعلماً  فىأو و  تحدثاً  حسنأ كان االستماع حسنأ ما ذاإ فالطفل، يسمع

 وطريقة، الصوت نبرات ومالحظة، االستماع آداب مراعاة مع المسموع دراكا  و  والفهم نصاتاإل

 المتكلم ومتابعة، الذهن وحصر، صغاءاإل حسن على الطالب يدرب واالستماع ،اللفظي داءاأل

 الطلبة بين تدور التي االعتيادية حاديثواأل مناقشاتال في المنظمة والمشاركة الفهم وسرعة

 .(4112 ،العمايرة)

 بالطال قدرة، و صغاءاإل على الطالب قدرةلمهارة االستماع من خالل  الفرعية المهارات تتحققو  

 بسرعة يسمع ما فهم على الطالب قدرةو ، التركيز على الطالب قدرة، و المسموع متابعة على

، التشويش عن والبعد االستماع بآداب االلتزام على الطالب قدرة ، والمتحدث سرعة مع تتناسب

 فنون كل عليه ترتكز فن فهو، كبر  هميةأ لالستماع نإ .معه والتفاعل الكالم تفسير على القدرةو 

، والخبرات، بالمهارات واالهتمام العناية الضروري من كان لذا. وكتابة، وقراءة، تحدث من اللغة



 

 

 

 

 

 

31 

 درجات تمنح نأو ، التحصيلية االختبارات خالل من، االستماع على القدرة تحسينإلى  تؤدي التي

 الميدان يف وتنفيذها، تطبيقها على يساعد ما كل بتوفير، خر األ اللغوية بالمهارات سوةأ مناسبة

 (.4112، السليطي) التعليمية الوسائط من ذلك وغير تسجيل وأجهزة وسائط من التربوي

 

 :الفرعية مهارات االستما 

 في تحقيقها على يحرص أن للمعلم ينبغي كثيرة مهارات لالستماع أن( 0992) الشنطي يوضح

 واالستيعاب، التذكر،و  الفهم، دقة: على مبنية المهارات هذه وأسس ،فيهم وتنميتها طالبه،

 :والتفاعل

 :اآلتية العناصر من وتتكون: ودقته الفهم مهارة: الً أو 

 بفهم لالستماع االستعداد. 

 إليه يستمع فيما وتركيزه الذهن، حصر على القدرة. 

 الحديث حولها يدور التي العامة الفكرة إدراك. 

 للحديث األساسية األفكار إدراك. 

 للفهم يةالصوت السياق إشارات استخدام. 

 رئيسة فكرة لكل المكونة الجزئية األفكار إدراك. 

 منها المقصود وفهم شفوية، تعليمات متابعة على القدرة. 

 :اآلتية العناصر من وتتكون: االستيعاب مهارة: اً ثاني

 المسموع تلخيص على القدرة. 



 

 

 

 

 

 

31 

 يقال مما والخيال الحقيقة بين التمييز. 

 المعروضة فكاراأل بين العالقات إدراك على القدرة. 

 المتحدث لها تعرض التي األفكار تصنيف على القدرة. 

 :كاآلتي وعناصرها: التذكر مهارة: اً ثالث

 المسموع في الجديد تعرف على القدرة. 

 السابقة بالخبرات المكتسب الجديد ربط. 

 السابقة والخبرات، األفكار من المسموع بين العالقة إدراك. 

 الذاكرة في بها لالحتفاظ الصحيحةت األفكار اختيار على القدرة. 

 :اآلتية العناصر بها وتتصل: والنقد التذوق مهارة: اً رابع

 المتحدث مع والتفاعل االستماع حسن. 

 اً عاطفي المتحدث مشاركة على القدرة. 

 الحديث في والضعف، القوة مواطن تمييز على القدرة. 

 رفضه أو وقبوله، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الحكم. 

 للتطبيق صالحيتها ومد ، الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مد  إدراك. 

 الحديث إليه سينتهي بما التنبؤ على القدرة. 
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 :القراءة :اا نيثا

 طريق عن القارئ يتلقاها التي الرموز تفسير تشمل معقدة عقلية عملية" بأنها القراءة تعرف

 ،البجة) "المعاني وهذه الشخصية الخبرة بين والربط، المعاني مهف الرموز هذه وتتطلب، عينيه

 وهذه، مسموعة أو، مهموسة صواتأإلى  الرموز تحويل عملية بأنها القراءة وتعرف( 4111

 هذه من معينة حصيلة الفرد استوعب وكلما، معينة دالالت تحمل التي الكلمات هي صواتاأل

، المعارف اكتساب وسيلة وهي، حوله يدور ما وفهم، فقهأ اتسع كلما، الدالالت ذات الكلمات

 القراءة نإف خرينتاآل مع والتعامل النمو على الفرد تساعد الحياة كانت ذاإف، المتنوعة والخبرات

 (.0999،اسماعيل.) واسعة فاقآإلى  بنقله وذلك، مداركه توسع

 المفهوم هذا تغير لقد ،القراءة على والقدرة والعبارات والتراكيب باأللفاظ النطق مجرد ليست القراءة

 وينقده، يقرأ، ما ويفهم سليم، بشكل فيقرأ معها، القارئ يتفاعل عقلية، عملية القراءة وأصبحت

 .(4112 مصطفى،) حياته مواقف في به وينتفع مشكالت، من يواجهه ما حل في ويستخدمه

 أساسي مرتكز ووه االبتدائية، الصفوف في المدرسةإلى  دخوله عند للطفل هام نشاط القراءة

 أحد  القراءة ُتعد. العلياإلى  الدنيا من الصفوف في والتدر  التعليم في الطفل الستمرارية

 يحدث أن ويجب واالستماع والتحدث الكتابة مهاراتإلى  باإلضافة باللغة الخاصة المهارات

 (.4111 القاسم،) الفرد عند اللغة تختل ال حتى المهارات هذه نمو أثناء التوازن

 إلىالجانب اآللي وهو التعرف  :القراءة واحدة من أهم المهارات اللغوية األربع، ولها جانبان

 إدراكي ذهني يؤدي على تشكيل كلمات وجمل منها، وجانبأشكال الحروف وأصواتها والقدرة 

 فهم المادة المقروءة، وال يمكن الفصل بحال من األحوال بين الجانبين اآللي واإلدراكي، إذإلى 

ية إذا او اعتر  أي جانب منها الوهن والضعف فالقراءة تصبح ببغ اتفقد القراءة داللتها وأهميتها إذ
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لم يكن القارئ قادرًا على فهم واستيعاب ما يقرأ، وال يمكن أن تكون هناك قراءة إذا لم يكن قادرًا 

هنا يلتقي أصوات مسموعة للحروف والكلمات والجمل، و إلى  على ترجمة ما تقع عليه عيناه

الجانبان اإلدراكي واآللي لتكون هناك قراءة بالمعنى الدقيق، ينطبق ذلك على نوعي القراءة 

الجانب الصوتي واإلدراكي معًا، فإن القراءة إلى  حتا رية والصامتة، فإن كانت الجهرية تالجه

 .(4112حميد، عبد ال)دالالت ومعانإلى  القدرة على ترجمة المادة المقروءةإلى  الصامتة تحتا 

كل أنواع المعرفة المختلفة، وبامتالكها إلى  الفكر اإلنساني الموصلةإلى  وتعتبر القراءة النافذة

ائل و هو جالس على كرسيه، فيتعرف أخبار األو يستطيع الفرد أن يجول في المكان والزمان 

تراع اإلنسان للقراءة وتجاربهم، ويلم بكل ما جاء به أهل زمانه من العلم والمعرفة، لذلك اعتبر اخ

لى فقراته الحضارية التي يعيشها اآلن، ومما يؤكد أهمية القراءة أن اهلل سبحانه أو والكتابة هو 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ لى للتنزيل، مخاطبًا نبيه الكريم و وتعالى حث عليها منذ الوهلة األ

الكتابة وهو القلم وأكد سبحانه وتعالى على أداة القراءة و ، (4-92/0سورة العلق،) چڍ ڍ ڌ 

وأقسم اهلل سبحانه وتعالى ، (2-92/2سورة العلق،) چڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   -ڎ چقائاًل 

فالقراءة هي أداتنا التي فيها نستطيع أن  ،(22/4سورة القلم، )چژ ڑ ڑ  چبالقلم في قوله 

قدم نقف على كل قديم وجديد، وبذا اعتبر تفعيل القراءة هو المعيار الذي يحكم به على مد  ت

 (.4112عبد الحميد، )تخلفها  أواألمم 

ل بسهولة ويسر بأصواتها وبعد أن يتقن الطفل مبادئ القراءة ويستطيع أن يقرأ الكلمات والجم

 (:0921فايد، ) أربعة أنواع إلى  سم القراءةيفاهمًا لمعانيها فإنه يمكن تقالصحيحة 
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عد إتقان مبادئ القراءة واستعمال إن االبتداء بالقراءة السريعة يكون ب: القراءة السريعة .0

عد االبتداء بالقراءة السريعة بجميع الوسائل، التي تمكن التالميذ من صحة القراءة، و 

 تلك القراءة متابعة الطفل أثناء القراءة، فنحن ال نعني بالقراءة السريعةإلى  يجب أن ننتبه

إلى  بل يجب االنتباهترديد ما حفظه بعض األطفال، دون تتبع وفهم، إلى  التي تتحول

 .حسن السرعة، مع الدقة في معرفة ما يقرأ، وفهم معانيه بالسرعة المعقولة الممكنة

المقروء  طتها القارئاسينقل بو فالقراءة الجهرية التي : القراءة الصامتة والقراءة الجهرية .4

ريك المستمع، مستعينًا بجهاز النطق، والقراءة الجهرية تتطلب تحإلى  بمعناه ولفظه،

 عضالت الحنجرة والفم واللسان، للفظ الكلمات، بعد رؤية النصوص المكتوبة واالنتقال

مدلوالتها، وال شك في أن ذلك يتطلب جهدًا عضويًا خاصًا، ووقتًا زائدًا، في حين أن إلى 

القراءة الصامتة يستفيد منها القارئ فحسب، وتختصر المجهود العضوي والعضلي، 

 .طة النظر، وتختصر بذلك الزمن المطلوب للقراءة الجهريةاسذهني بو ال لوتكتفي باالنتقا

إن فهم القراءة يتوقف قبل كل شيء على فهم معاني الكلمات وحسن : التفسير والتوضيح .2

تفسيرها وأحيانًا فهم معاني الكلمات يستدعي تفسير بعض العبارات، ويكون عن طريق 

 .ربط الكلمات والعبارات بالتجارب الحياتية

ظهار مراميه ومضامينه ويعطي فكرة : القراءة البليغة .2 حيث يتم من خاللها إبراز المعنى وا 

 .واضحة عن النص المقروء ومقدرة القارئ

 من صحيحة قراءة الكلمات قراءة  :منها القرائية المهارات من مجموعة( 4112) زايد وذكر

 بحسب وذلك، (الكلمة خرآ عراباإل حركة) النحوية الناحية ومن( الكلمة بنية) الصرفية الناحية

، والطلب واالخبار، والتعجب ستفهامكاإل المعنى بحسب الصوت نبرة تغير، و الجملة من موقعها
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، تحقيقها على يعملوا نأ والمنها  للمعلمين البد التي المهارات همأ من وهي القرائية السرعةو 

 .المخل عاواالسر  والمعيب البسط بين وسطاً  تكون بحيث السرعة بتقنين وذلك

  :في تتمثل القراءة مهارات نأ( 4111، يونس) وير 

، فيه يظهر الذي السياق في يوصله الذي المعنى ومعرفة الرموز دراكإ ويعني: التعرف: الً أو 

 في كوسيلة السياق استخدام، و المكتوب بالرمز مئالمال المعنى ربط :اآلتية المهارات على ويشتمل

 أجل من للكلمات البصري التحليل على القدرة، و الدقيق التعريف واختيار ،الكلمات معاني تعريف

 .الحروف صواتأ بين التفريق على القدرة، و جزائهاأ تعرف

 عطاءإ على القدرة :اآلتية المهارات وتتضمن، المكتوب بالرمز القارئ خبرة ربط وهو: الفهم: ثانيا

 القدرةو ، كلها والقطعة، والفقرة الجملةو  ،لعبارةكا كبراأل الوحدات فهم على القدرة، و معناه الرمز

، له المالئم المعنى واختيار السياق من الكلمات فهم على القدرة، و فكرية وحدات في القراءة على

 على القدرة، و وفهمها الرئيسة فكاراأل اختيار على القدرة، و الكلمات معاني تحصيل على القدرةو 

 على القدرة، و المقروء تقويم على القدرة، و االستنتا  على القدرة، و الكاتب اتبعه الذي التنظيم فهم

 .السابقة الخبرة ضوء في وتفسيرها فكارألا تطبيق على القدرة، و باألفكار حتفاظاال

 المعاصر عالمنا في قيمتها لها القراءة في والسرعة، القراءة بمد  ليهاإ ويشار: السرعة: ثالثا

 .منفصلة كمهارة تدرس نأ وينبغي

 : ارات وهيعمه الثعث في القراءة في األساسية المهارات حصر وتم

 .واإلبصار والسمع النطق بأعضاء الخاصة المهارات لوتشم: الفسيولوجية المهارات  .0

التغيرات عب الوجداني لنفعااإلو ،الجمالي التذوق مهارة في لوتتمث: الوجدانية المهارات .4

 .الهادفة القراءة ونح لوالمي والرغبة الرائعة الجمالية والصور
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ة عالفرعي اراتعالمه لمعوتش ،الفهم مهارات عليها نطلق أن ويمكن: العقلية المهارات .2

 :اآلتية

 فهم ،الفقرة ىععل رفعالتع ،ةعالجمل على التعرف ،الكلمة على التعرف ،الحروف على لتعرفا

 ،للكلمة حيحعصال الهجائي اإلدراك ،واالستنتاج األفكار بين الربط مهارة ،التفصيلية األفكار

 ادةعالم ويمعتق في المهارة ،السياق من الكلمة معنى وإدراك ،المفردة الكلمة معنى إدراك

 ائجعالنت ورعوتص داثعاألح تشبع في المهارة ،المقروء وتلخيص تذكر في المهارة ،المقروءة

 (.4111، يونس)الفهم  مع القراءة في السرعة ،المألوفة غير الكلمات فهم ،المتوقعة

 :ساليب تنمية مهارات القراءةأ

وتعبيرات الوجه ، تدريب الطالب على القراءة المعبرة والممثلة للمعنى حيث حركات اليد .0

 .وهنا تبرز القراءة النموذجية للمعلم ليحاكيها الطالب، والعينين

ذا إداء الحق اال هتمام بها فالطالب ال يجيد األاإلتدريب الطالب على القراءة الصامتة و   .4

 .هم النص حق الفهمف

خرين بصوت واضح مام اآلأولتها اومز ، تدريب الطالب على الشجاعة في مواقف القراءة .2

 .خجل أوتلعثم  أوداء مؤثر دون تلجلج أو ، وتمثيل للمعنى

 .وبصوت مناسب، تدريب الطالب على القراءة بسرعة مناسبة  .2

 :عن طريق" ةالكلمات الصعب"التي يسميها البعض ، معالجة الكلمات الجديدة .2

 فعال والصور الحسيةمعاني األ. 

 الكلمات التي تدل على محسوسات. 
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 (،البهجة، الكرم ) الكلمات التي تدل على معنويات........ 

 .تدريب الطالب على قراءة جملة جملة ال كلمة كلمة .2

 .المستمعينمام أيص ما قرأ لخوالقدرة على ت، تدريب الطالب على القدرة على التركيز  .2

حاسيس ليس أليه من مشاعر و إما ترمز إلى  قيميب الطالب على ترجمة عالمات التر تدر   .2

 .(4112،عبد الحميد.)بل حتى في تغيرات الوجه، في الصوت فقط

 :الكتابة :ثالثاا 

 مهمة ووسيلة نساناإل عقل في تعمل التي فكاراأل وترجمة، التعبير دواتأ من داةأ" هي الكتابة

هي قدرة ( 4111)ويعرفها القاسم ، (4112،والوئلي الدليمي) ."ممواأل ،والجماعات، فراداأل بين

( الحركات/ الحروف)الفرد على التعبير عن المعاني واألفكار من خالل مجموعة من الرموز 

 الزمنية المسافات عنهم تفصله ممن وغيره الفرد بين تصالاإل وسيلة الكتابي والتعبيرالمكتوبة، 

 القصص وكتابة تلخيصو ، خبارواأل، والمقاالت الرسائل كتابة: منها عديدة وصوره والمكانية

 لحروف الطفل نسخإلى  يهدف آلي نشاط ليستفالكتابة  .(0992 ،الركابي) والموضوعات

 مجردة، رسوماً  ليست أنها كما فقط، الكتابة مظاهر من مظهر إال هو ما الحروف فنسخ يتعلمها،

 أن نستطيع ال فإننا األساس هذا وعلى. وظيفي معنى ذات جمل أو كلمات تكون رموز هي بل

 يكتب عندما أو عليه، ُتملى كلمات تلقائياً  يكتب عندما إال الكتابة، تعلم قد أنه الطفل على نحكم

 (.0991 الحسن،) المختلفة واحتياجاته ونشاطاته نفسه عن بها يعبر وجمالً  كلمات تلقائياً 

نسان إنسانيته وتجعل منه كائنًا له تاريخ وحضعارة، ال تنتقعل فالكتابة تراث البشرية تضفي على اإل

نمعا تنتشعر معن بلعدإلى  فقط من جيل نعور  فيشعيعبلعد إلعى  آخر فيستفيد الخلف من خبرة السعلف، وا 



 

 

 

 

 

 

38 

س القععراءة نجععد الشعععوب تبععدأ تعليمهععا ألطفالهععا بتععدري تلععذا. المعرفععة والعلععم فترتقععي البشععرية جمعععاء

هم، ربما قبل بدء المرحلعة االبتدائيعة التعي أصعبحت إلزاميعة فعي كعل بلعدان ر افوالكتابة منذ نعومة أظ

 (.4111حافظ، )العالم، 

وألن الكتابعععة الصعععحيحة تتطلعععب معععن بعععين معععا تتطلبعععه القعععدرة علعععى توظيعععف قواععععد الخعععط واإلمعععالء 

 ل هععذه القواعععد علعى نحععو يسعاعد طلبتنععا علععىاو والتعرقيم توظيفععًا سعليمًا، فقععد بععات معن الضععروري تنع

الكتابعة  مواضععاستيعاب مضمونها، وامتالك القدرة علعى توظيفهعا فيمعا يكتبعون، معع التركيعز علعى 

 (.0991أبو شريفة وآخرون، )التي يكثر فيها الخطأ 

التناسق الحركي : لية هامة منهاأو حتى يستطيع الطفل الكتابة فإنه ينبغي أن يكون ممتلكًا لقدرات 

التمييععز البصععري، الععذاكرة البصععرية، تشععكيل الحععروف، وضععع البصععري، التوجععه المكععاني البصععري، 

تحسعين الكتابعة فعي أربععة أبععاد إلعى  الجسم، اليد المستخدمة في الكتابة، وتنحصر البرامج الهادفعة

مهععععارة معععا قبععععل الكتابععععة، كمسعععك القلععععم والخربشعععة ورسععععم الخطععععوط، مهعععارات رسععععم الحععععروف : وهعععي

لحععروف بشععكل متصععل، االنتقععال مععن الكتابععة بطريقععة ا/ وتمييزهععا، كإنتععا  الحععروف بشععكل منفصععل

مهععارات الكتابععة المتصععلة، كالكتابععة  اسععتخدامالكتابععة بععالحروف المتصععلة، إلععى  الحععروف المنفصععلة

 (.4111القاسم، )من خالل التنقيل للكلمات والجمل أومن خالل نموذ ، 

  الدراسعععي والمرحلعععة مجموععععات معععن األنعععواع وذلعععك وفعععق المسعععتو إلعععى  ويقسعععم التربويعععون اإلمعععالء

 (.0990جابر، )العمرية وذلك بهدف التدر  في عرض القواعد اإلمالئية 

 اإلمالء المنقول: الأو 

ل والثاني ويستمر حتعى بدايعة الصعف الثالعث، وفعي و يتناسب هذا النوع من اإلمالء مع الصف األ

السبورة بععد أن يعتم  أوتاب هذا النوع من اإلمالء يقوم المعلم بتكليف التالميذ بنقل القطعة من الك
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ما يملى علعيهم ثعم إلى  إن كان هناك أخطاء، بحيث يقوم التالميذ بالنظر أخطاءعالجها من أي 

 (.0990جابر، )الكتابة

 اإلمالء المنظور: ثانيا

القطعة المراد إلى  التالميذ ينظرون عن النوع السابق ومبدأه أنَّ  النوع من اإلمالء يختلفهذا  نإ

الفارق األساسي بين اإلمالء  القطعة هو وحجبقرأتها ثم تحجب عنهم وتملى عليهم، إمالؤها و 

يناسب تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائيين،  هذا النوع أنَّ و  .المنقول واإلمالء المنظور

درجة مناسبة من التجريد اللغوي إذ تبدأ  له اإلمالء المنظور أن ويوضح أنَّ أهم ما نجنيه من

 (.4110 استيتية،) في أذهان التالميذ  مات الصعبة بالرسوأالكل

 (المسمو )اإلمالء االختباري : ثالثا

على مد  ما تحقق لديهم من أهداف  قدرة التالميذ اختبارالغرض من هذا النوع من اإلمالء ن إ

مساعدة  القطعة اإلمالئية بعد فهمها دون ولذلك تملى عليهم ،تدريس اإلمالء في السنوات السابقة

اإلمالء يناسب جميع الصفوف لكن ينبغي أْن يكون على فترات  هذا النوع منو  المعلم في الهجاء

 (.4112عطية، ) للتدريب والتعليم معقولة حتى تتسع الفرص

  :اإلمالء القاعدي: رابعا

سبورة القاعدة اإلمالئية، وفيه يرتب المعلم على ال الستنباطيعتبر طريقة  من اإلمالء هذا النوع

 القاعدة منها استنتا واحد يحتوي على بعض األمثلة التي يريد  نصًا إمالئيًا يدور حول موضوع

 .)4110استيتية، )
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 :المهارات اإلمالئية التي يجب أن يمتلكها الطالب

  (.المدود الثالثة)والحركات الطويلة ( الفتحة والضمة والكسرة)الحركات القصيرة 

  د، ذ، ر، ز،: مثلالحروف المتقاربة رسمًا... 

 الالم الشمية والقمرية. السكون والشدة والتوين بأنواعه. 

 التاء المفتوحة والتاء المربوطة. 

 :ويمر التدريب على هذه المهارات بمراحل وهي

 يشاهد الكلمة، يستمع )التلميذ أكثر من حاسة  استخداممالء بيجب أن يمر تعليم اإل

 .لنطقها، ينطقها ويحللها

 تلميذ من خالل تعليم اإلمالء على تذكر الكلمات وكيفية كتابتها فالتلميذ يشاهد يتدرب ال

الكلمة ثم تختفي من أمامه، ويحللها بالسماع فقط فيتدرب على التحليل السماعي وتذكر 

 (.4112حجازي، ) .بالتحليل الصوتي للتأكد كتابتهاالكلمة، ويكتبها ثم يراجع 

 :المحادثة مهارة: ثانيا

، االجتماعية والمواقف، نسانيةاإل المشاعر عن الشفوي التعبير على القدرة"  المحادثةب ويقصد

 "لقاءاإل وحسن النطق سالمة مع، بداعيةإ أو، وظيفية بطريقة، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية

 به يحس وما، رغبات من يريد عما لفظياً  تعبيراً  المتكلم من يقتضي والتحدث .(4112 ،مدكور)

 العمر مراحل من مرحلة أي وفي حياته في نسانواإل، فكارأ من بخلده يدور وما، حاجات من

، سامعه قناعإ يستطيع وبأحاديثه، فيه يفكر عما ويعبر، يتحدث نأ في والرغبة الميل لديه

 (.0929، سمك) وثقته تأييده ويكسب، عليه والسيطرة
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 ورسومات صور حول وكاملة يطةبس جمل في التعبير على الطفل قدرة بالتحدث ونقصد

 لكي اللغوية القدرة من كاف   قدر لديه يكون نأ يجب التحدث الطفل يستطيع ولكي، الدروس

 ما كل يقول يجعله باألمن شعور لديه يكون يضاأو ، لغوية صياغة فكارهأ صياغة من يتمكن

 على الطفل عدتسا التي الفرعية مهاراتال ومن: حدأ ينقده نأ يخشى نأ دون ذهنه في يدور

 وابو  وربطها منفصلة كلمات ذكر على الطفل قدرة : هي (المحادثة) ساسيةاأل المهارة امتالك

 داةأ تربطها جملتين تكوينو  وفاعل فعل من بسيطة جمل تكوين على الطفل قدرة، و عطف

 في عال مستو  على تدل وهي جملة من اكثر تحوي فقرة تكوين على الطفل قدرة، و عطف

 (.4114،ومحمد الرحمن عبد) اللغوي موالن مجال

 بلغة التعبير لةو المز ، كثيرة فرص للمتعلمين تتاح نأ ينبغي، الشفوي التعبير مهارات ولتنمية

 وهو. ةيوطبيع عملية لحاجات واستجاباته، وتنوعه، وحيويته، الشفوي التعبير بخصائص تتصف

 مرحلة في االنطالق فنصوص، ررةالمق والموضوعات والمواقف، النصوص مع دائماً  يتالءم ما

 المهارات تعلم لبناء، االستماع تدريس خالل من، ليأو  رصيد اكتساب في مفيدة مثالً  لىو األ

، الشفوية اللغة خصائص لتالئم جاهزة كتابية نصوص بحفظ التعبير تعوض وهي،  عليه خر األ

 النص بأن علماً ، التعبير افهدأ يخدم الذي لو األ المقام وانطالقهم المتعلمين التعبير ولتعطي

 نإ الإ، الشفوي التعبير في اعتماده يستقيم وال، الشفوي الخطاب من تميزه خصائص له المكتوب

 متطلباته وتنفيذ حاجاته الشباع المرء وسيلة وهو، شفويا يتكلمون المتعلمين جعل المقصود كان

 وهو، الناس حياة في واستعماالً  سةوممار  تكراراً  كثراأل داءاأل وهو، فيه يحيا الذي همجتمع في

 (.0992،العلي) السواء على والكبار الصغار يستخدمها التي التعبيرية داةاأل

 :هي(  المحادثة) ةياألساس المهارة امتالك على الطفل تساعد التي ةيالفرع المهارات ومن
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 عطف وابو  وربطها منفصلة كلمات ذكر على الطفل قدرة. 

 عطف أداة تربطها نيجملت نيوتكو  وفاعل فعل من طةيبس جمل نيتكو  على الطفل قدرة. 

 مجال في عال مستو  على تدل وهي جملة من أكثر تحوي فقرة نيتكو  على الطفل قدرة 

 .(4114عبد الرحمن ومحمد، ) اللغوي النمو

، الطالب شخصية في هميةاأل من كبير جانب عن تعبر المحادثة نإ: القول يمكن سبق مما

 والمنهج، المدرسة مع والتعايش، الجديد الدراسي الجو في للطلبة النفسية التهيئة ةبمثاب ألنها

 .ءزمالالو 

 

 :الدراسات السابقة 1.1

محورين إلى  في هذا الموضع الدراسات السابقة، حيث قسمت الدراسات السابقة تناولت الباحثة

اني فهو محور الدراسات المحور األول هو محور الدراسات السابقة العربية، أما المحور الث

 .السابقة األجنبية، وفي نهاية هذا الفصل قامت الباحثة بالتعليق على الدراسات السابقة

 :الدراسات السابقة العربية: المحور األول 1.1.0

تعرف درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية  إلى  (4102) الحجايا والسعوديهدفت دراسة 

ولتحقيق هدف ، ي لد  طلبتهم أثناء التدريس الصفي في لواء بصيراتنمية مهارات التعلم الذات

ثم التأكد من ، إجراء صفي( 02)الحظة اشتملت على الدراسة قام الباحثان بتطوير بطاقة م

 معلماً ( 22)وقد تم تطبيقها على عينة من معلمي التربية اإلسالمية وعددهم ، صدقها وثباتها

عليم في لواء البصيرا، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة معلمي من مديرية التربية والت ومعلمةً 
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، التربية اإلسالمية لتمنية مهارات التعلم الذاتي لد  طلبتهم أثناء التدريس الصفي جاءت متوسطة

تعز  لمتغيرات  داللة إحصائية عند مستو  الداللةكما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات 

وقد أوصت الدراسة بضرورة إدرا  ، ل العلمي حول درجة الممارسةوالمؤه، والخبرة، الجنس

وأن تكون متضمنة في استمارة الزيارات ،مهارات التعلم الذاتي  في برنامج تدريب المعلمين 

 .الصفية

معرفة مستو  توظيف معلمي اللغة العربية في إلى  هدفت هذه الدراسة( 1031)دراسة الخالدي

ثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة، استخدمت الباحثة المرحلة الثانوية للمستحد

دوات الدراسة وهي االستبانة وبطاقة قامت الباحثة ببناء أحيث ي التحليلي، المنهج الوصف

على عينة قوامها ( االستبانة)داة الدراسة هداف الدراسة، تم تطبيق أتحقيق أ المالحظة من أجل

تطبيق بطاقة مالحظة إلى  ضافةً معلمًا ومعلمًة، إ( 220)ع من مجمو معلم ومعلمة  (211)

تعز  لمتغير  دراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً ظهرت نتائج المعلم ومعلمة، وقد أ (011)

المستحدثات "ل و ر ما عدا فقرة االتصال والتواصل من المحور األاو الجنس في جميع المح

ما الكفايات التشخيصية من المحور ر، أحيث كانت الفروق لصالح الذكو  "التكنولوجية

 .فقد كانت الفروق لصالح االناث" تطبيق معايير الجودة"الثاني

 لتنمية االستماع مهارات على قائم برنامج فاعلية معرفةإلى  (4100) الشوبكي دراسة هدفتو 

 تجريبيال المنهج الباحثة واتبعت غزة،في  ساسياأل الرابع الصف تلميذات لد  القراءة مهارات

 مالحظة وبطاقة المقترح، البرنامج الباحثة عدتأ الدراسة هدافأ ولتحقيق البنائي، والمنهج

 سساأل وفق للمهارات تحصيلياً  واختباراً  االستماع، لمهارات استطالعي واستبيان القراءة، لمهارات

 ساسياأل الرابع الصف طالبات من طالبة( 22)من عينة على الدراسة طبقت للقراءة، المعتمدة
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( 22) وعددها تجريبيتين مجموعتين على وزعت بحيث االساسية( ب)سالمة حسن مدرسة في

 فاعلية همهاأ نتائج عدةإلى  الباحثة توصلت. طالبة( 22)وعددها ضابطة خر واأل ،طالبة

 ساسي،األ الرابع الصف طالبات لد  القراءة مهارات تنمية في االستماع مهارات على البرنامج

 الذين) التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين حصائيةإ داللة ذات فروق ووجود

 (االعتيادية بالطريقة يدرسون الذين) الضابطة والمجموعة ،(القراءة في المقترح البرنامج يدرسون

 .التجريبية المجموعة لصالح للقراءة المهاري واالختبار المعرفي االختبار في

 على الحاسوب استخدامب التدريس تأثير على التعرفإلى  (4101) ةزهر  بوأ دراسة هدفتكما 

 المنهج الباحث واتبع ساسية،األ الحلقة تالميذ لد  العربية اللغة في نحوه واالتجاه التحصيل

 مقياس عدادا  و  تحصيلي، اختبار عدادإب الباحث قام الدراسة هدافأ ولتحقيق التجريبي،

 الصف فصول من عشوائية عينة على الدراسة طبقت. محوسب تعليمي برنامج لالتجاهات،

( 29) الدراسة عينة جماليإ وبلغ دمنهور، بمدينة االبتدائية المدارس حد إ في االبتدائي السادس

 وقد. الضابطة المجموعة يمثلون تلميذاً  (29)و التجريبية، المجموعة يمثلون تلميذاً ( 21) ،تلميذاً 

 التالميذ تحصيل في فروق وجود عدم همهاأ نتائج عدةى إل الدراسة تطبيق بعد الباحث توصل

 التدريس بطريقة أثريت ال التحصيل نأ يأ الحاسوب، بمساعدة التدريس طريقةإلى  تعز 

 .يجابياً إ الحاسوب بمساعدة

 التعليمية الدروس برامج استخدام أثر على التعرفإلى  هدفت (4101) صالح دراسةأما 

 محافظة مدارس في ساسياأل لو األ الصف طلبة تحصيل على عربيةال اللغة تعلم في المحوسبة

 االختبار الباحثة عدتأ الدراسة هدافأ لتحقق التجريبي، شبه المنهج الباحثة واعتمدت نابلس،

 للصف العربية اللغة كتاب من( الخضراء فلسطين) الثانية الوحدة على االطالع بعد التحصيلي
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 طلبة من وطالبة طالباً ( 202) من تكونت قصدية عينة ىعل الدراسة طبقت. ساسياأل لو األ

 نابلس محافظة في الدولية الغوث ووكالة والخاصة ةيالحكوم مدارسال في ساسياأل لو األ الصف

 بية،يتجر  احداهما مجموعتين على موزعين 4119/4101 الدراسي للعام لو األ الدراسي للفصل

 ضابطة خر أو  وطالبة، طالباً  (22) عددها بلغ المحوسبة، التعليمية الدروس استخدامب تعلمت

 الدراسة تطبيق بعد الباحثة توصلت. وطالبة طالباً ( 022) عددها بلغ االعتيادية بالطريقة تعلمت

 ساسياأل لو األ الصف لد  التحصيل في احصائية داللة ذات فروق توجد :همهاأ نتائج عدةإلى 

 ولصالح جميعها الدراسة مجموعات في بليالق القياس على المدرسة نوع متغيرإلى  تعز 

إلى  الدراسة وتوصلت الحكومية، المدارس خيراً أو  الدولية، الغوث وكالة ثم الخاصة، سر المدا

 من مدرسة كل في المجموعة لنوع تعز  البعدي التحصيل في حصائيةإ داللة ذات فروق وجود

 مدرسة عدا جميعها العينة مدارس دعن وذلك التجريبية، المجموعة فرادأ ولصالح العينة، مدارس

 ودرجات التجريبية المجموعة فرادأ درجات بين دالة فروق توجد ال حيث للذكور، ساسيةاأل السالم

 .البعدي االختبار على الضابطة المجموعة فرادأ

 مهارات بعض تنمية في مقترح برنامج أثر على التعرف إلى (4119) الشخريتي دراسة هدفتو 

 واتبعت غزة، بشمال الدولية الغوث وكالة بمدارس ساسياأل الثالث الصف تالميذ لد  القراءة

 قرائي واختبار المقترح، البرنامج الباحثة عدتأ الدراسة هدافأ ولتحقيق التجريبي، المنهج الباحثة

 طالب من وطالبةً  طالباً ( 22) من عينة على الدراسة طبقت. القراءة مهارات بعض لتنمية

 على وزعت بحيث( د) المشتركة االبتدائية حانون بيت مدرسة في ساسياأل الثالث الصف

. وتلميذة تلميذاً ( 20) وعددها ضابطة خر واأل وتلميذة، تلميذاً ( 20) وعددها تجريبية مجموعتين

 حصائيةإ داللة ذات فروق وجود همهاأ نتائج عدةإلى  الدراسة تطبيق بعد الباحثة توصلت وقد
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 ،(القراءة في المقترح البرنامج يدرسون الذين) التجريبية المجموعة ميذتال درجات متوسط بين

 .التجريبية المجموعة لصالح( االعتيادية بالطريقة يدرسون الذين) الضابطة والمجموعة

 تدريس مهارات بعض لتنمية محوسب برنامج وتجريب بناء إلى (4119) دية بوأ دراسة هدفتو 

 بغزة، التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في( المعلمات /الطالبات) لد  العربية اللغة في االستماع

 الدراسة داةأ الباحثة عدتأ الدراسة هدافأ ولتحقيق والتجريبي، البنائي المنهج الباحثة اعتمدت

 وهي مهارات، ثالث على موزعة فقرة( 02) على تحتوي والتي المالحظة، بطاقة في المتمثلة

 على الدراسة داةأ طبقت ولقد. الغلق ومهارة المثيرات، تنويع ومهارة مهيد،الت مهارة: الترتيب على

 ،(صف معلم تخصص) التربوية العلوم قسم طالبات من طالبة( 09) من والمكونة العينة،

 وقد(. 4119\4112) العام من الثاني الدراسي الفصل من ميداني تدريب لمساق والمسجالت

 متوسط بين حصائياً إ دالة فروق وجود: همهاأ نتائج عدةإلى  ةالدراس تطبيق بعد الباحثة توصلت

 وبعده المحوسب البرنامج تطبيق قبل الغلق هارةمو  المثيرات، تنويع ومهارة التمهيد، مهارة درجات

 .البعدي التطبيقإلى  تعز  بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في( المعلمات /الطالبات) لد 

 تنمية في مقترح حاسوبي برنامج فعالية على التعرفإلى  هدفت (4119)القحطاني دراسةأما 

 الملحقة بالبرامج يدرسون الذين بسيطة بدرجة فكرياً  المعاقين للتالميذ القراءة مهارات بعض

 ولتحقيق التجريبي، المنهج الباحث واتبع السعودية، العربية المملكة في االعتيادية بالمدارس

 عينتين على الدراسة طبقت. اً محوسب اً وبرنامج تحصيليًا، اختباراً  باحثال عدأ الدراسة هدافأ

 مدرسة من تالميذ( 9)وعددها التجريبية المجموعة االبتدائي، الرابع الصف تالميذ من متماثلتين

 بالمملكة هشام بن الحارث مدرسة من تالميذ( 9) وعددها الضابطة والمجموعة زيد، بنا سعيد

إلى  الدراسة تطبيق بعد الباحث توصل وقد. عسير بمنطقة مشيط خميس مدينةب السعودية العربية
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 بمهارات الخاصة لالختبارات البعدي والتطبيق القبلي التطبيق بين حصائياً إ دالةً  فروق هناك نأ

. الحاسوبي للبرنامج تعرضهم نتيجة التجريبية المجموعة فرادأ لد  البعدي التطبيق لصالح القراءة

 الضابطة المجموعتين درجات متوسط بين احصائياً  دالة   فروق   وجودإلى  يضاً أ حثالبا وتوصل

 .التجريبية المجموعة لصالح القراءة بمهارة الخاصة لالختبارات البعدي التطبيق في والتجريبية

تحديد مهارات التعلم الذاتي في كتابي رياضيات الصفين إلى  (4119) الزعبي كما هدفت دراسة

، ن إحداهما لتحليل المحتو ت ولتحقيق ذلك أعدت الباحثة أداتيردنعاشر في األلالثامن وا

معلمًا ومعلمًة من ( 220)وقد تكونت عينة الدراسة من . واألخر  لتحديد وجهات نظر المعلمين

 ةفر تو ن جميع المهارات الواردة في األداتين موقد أظهرت النتائج أ. محافظة إربدمديريات تربية 

في متوسط استجابات عينة العاشر  كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً ، نفي الكتابي

 .تعز  للخبرة

 ليعالتحص على التعاوني التعلم أثرالتعرف على إلى  تهدف دراسة( 4112) الردادي جرتوأ

 تّم ،ورةعالمن بالمدينة المتوسط لاألو الصف طالبات لدى الرياضيات نحو واالتجاهات الرياضي

 بالطريقة درست ضابطة مجموعتين إلى يم الطالباتعتقس معت حيث التجريبي المنهج داماستخ

( 022) بلغت عينة على الدراسة طبقت ،تعلم التعاونيعال تخدامعباس تعدرس وتجريبية المعتادة

، ه0242 الدراسي للعام المنورة بالمدينة ة التاسعةعبالمدرس طعالمتوس لاألو الصف من طالبة

 للتمثي وفصلين التجريبية المجموعة لين ليمثلواعفص لوعفص خمسة من وائياًعش اختيروا

 باستخدام الطالبات لتحصي بعدها قيس ،ة أسابيععأربع ةعالتجرب تغرقتعواس الضابطة المجموعة

 حسب( تطبيق،  فهم تذكر،) الدنيا المستويات المعرفية في الباحثة إعداد من تحصيلي اختبار

 .الرياضيات مادة نحو الطالبات شكري التجاه أحمد مقياس وتطبيق ،وزمالئه بلوم تصنيف



 

 

 

 

 

 

48 

 ةعالتجريبي ةعالمجموع طالبات درجات متوسطي بين لي التحصيعف ائياًعإحص ةعدال فروق وظهرت

 لموضوع االختبار في التجريبية المجموعة لصالح وذلك الضابطة ات المجموعةعوطالب

 لالتحصي في إحصائياً دالة فروق ظهرت جاهاتلالت بالنسبةأما  .داد الصحيحةعاألع مجموعة

 ك لصالحعوذل الضابطة المجموعة وطالبات التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين

 .الرياضيات مادة نحو االتجاهات مقياس في التجريبية المجموعة

 يف الحاسوب لعابأ استخدام فاعلية مد  على التعرف إلى (4112) منديل أبو دراسةوهدفت 

 الباحث بقاط، غزةفي  األساسي الثامن الصف طلبة تحصيل على الكتابة قواعد بعض تدريس

 على ووزعت الكلي المجموع من قصدية بطريقة اختيرت، ةوطالب اً طالب(  041) من عينة على

(  21)  وعددها ضابطة واألخر ، وطالبة اً طالب(  21) وعددها تجريبية إحداهما (مجموعتين

 تدريس وتم، التجريبية المجموعة على المحوسب البرنامج بتطبيق الباحث وقام ،ةوطالب اً طالب

 مستقلتين ينتلعين( ت)اختبار الباحث واستخدم، االعتيادية بالطريقة الضابطة المجموعة

 الباحث وخر  .المجموعتين تحصيل متوسطي بين الفردية الفروق على التعرف بهدف يتينو اومتس

 فروق جودوو  .التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود :أهمها من نتائج بعدة

 .اإلناث لصالح إحصائية داللة ذات

 إتقان في تعلم التعاونيعال تراتيجيةعسا استخدام فاعليةتقيس  (4112) الحربي وجاءت دراسة

 ضياتالريا و مادةعنح واتجاهاتهن األربع الحسابية للمهارات متوسط لاألو الصف تلميذات

 إلى الدراسة ث هدفتعحي ،المكرمة مكة مدينة في الحكومية المتوسطة المدارس من عينة على

 متوسط لف األوعالص ذاتعتلمي لتحصي مستوى انخفاض لمشكلة لح إيجاد في المساهمة

 اً ارعاختب الباحثة عدتأ ،الرياضيات مادة نحو اتجاهاتهن تحسين وكذلك ،الحسابية للمهارات
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 استعانت كما ،المختارة للوحدة المعرفي للمحتوى الدراسة عينة تلميذات لتحصياس عقي دفعبه

 التصميم على التجريبي القائم شبه المنهج وطبقت ،مسبقاً معد الرياضيات نحو لالتجاه بمقياس

 ،الثانية ط بالمتوسطةعمتوس لاألو الصف تلميذات من عينة على ،لمجموعتين( البعدي/القبلي)

 التحصيلي االختبار طبقت أن وبعد، (وتجريبية ضابطة) مجموعتين إلى العينة قسمت حيث

 الضابطة المجموعة تلميذات بإخضاع قامت المجموعتين تلميذات على االتجاهات ومقياس

 المجموعة تلميذات أخضعت بينما ،التقليدية الطريقة باستخدام لمختارةادة عالوح لدراسة

 بيانات ذلك جمعت وبعد ،التعاوني التعلم ستراتيجيةا باستخدام الوحدة نفسها لدراسة التجريبية

 ،مجموعة كل في( 42) بواقع تلميذة( 21) عددهن الدراسة البالغ مجموعتي تلميذات

 داللة ذات فروق توجد :يأتي ما إلى الدراسة وتوصلت ،ائيةعاإلحص ةعللمعالج وأخضعتها

 المجموعتين بين ية األربعابعالحس اراتعللمه البعدي االختبار درجات متوسط في إحصائية

 لصالح األربع ارات الحسابيةعللمه يعالقبل ارعاالختب رعأث ضبط بعد والضابطة التجريبية

 تلميذات اتجاهات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجدكما  .التجريبية المجموعة

 ادةعم وعنح( التجريبية المجموعة) التعاوني التعلم بطريقة ي درسنعالالئ متوسط لاألو الصف

 ةعالتقليدي ةعبالطريق نعدرس الالئي المتوسط لاألو الصف تلميذات ط اتجاهاتعومتوس ياتعالرياض

 وعنح اتهنعالتجاه يعالقبل اسعالقي أثر ضبط بعد وذلك المادة نفس نحو( ة الضابطةعالمجموع)

 .التجريبية المجموعة لصالح ادة الرياضياتعم

على واقع ممارسة معلمي الدراسات اإلجتماعية التعرف إلى  (4112) خريشةوجاءت دراسة 

في مديرية  معلمًا ومعلمة( 21)ة الدراسة من وتكونت عين، للمرحلة الثانية لكفايات التعلم الذاتي

مظهرًا سلوكيًا له ( 22)وقد تم تطبيق بطاقة مالحظة تضمنت ، التربية والتعليم للواء بني كنانة
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أن درجة ممارسة معلمي الدراسات إلى  رت نتائج الدراسةشاوقد أ. صلة بكفايات التعلم الذاتي

وتقل عن المستو  المقبول تربويًا بداللة  ، كفايات التعلم الذاتي كانت متوسطةلاالجتماعية 

ارسة معلمي الدراسات في مم عدم وجود فروق دالة إحصائياً إلى  كما توصلت، إحصائية

 .والتخصص يات التعلم الذاتي  تعز  للسناكفاإلجتماعية ل

 على النحو تدريس في الحاسوب توظيف أثر معرفةإلى  هدفت (4112) شتات دراسةكما هدفت 

 المنهج الباحث واتَّبع. بها واالحتفاظ نحوها واتجاهاتهم عشر الحادي الصف طلبة تحصيل

 العلمي القسم عشر الحادي الصف طالبات من طالبة( 22) من الدراسة عينة وتكونت ،التجريبي

 للعام فلسطين -يونس خان محافظة في والتعليم التربية لوزارة تابعة ثانوية مدرسة في

 مجموعتينإلى  اً عشوائي توزيعهم وتم منها فصلين اختيار تم حيث، (م 4112-4112)الدراسي

( 24) عددها ضابطة والثانية، الحاسوب طريق عن تدرس طالبة( 24) وعددها تجريبية لىو األ

 تحصيلي اختبار: وهما للدراسة نيأدات الباحث واستخدم. االعتيادية بالطريقة الوحدة وتدرس طالبة

 التحصيل مستو  في اً إحصائي دالة فروق وجود :منها نتائج بعدة الباحث وخر  .اتجاه ومقياس

 فروقوعدم وجود  .الضابطة المجموعة في بأقرانهم مقارنة التجريبية المجموعة لصالح النحو في

 المجموعتين في المرتفع المستو  ذوات الطالبات عند النحو تحصيل مستو  في اً إحصائي دالة

 ذوات الطالبات لصالح النحو مستو  في اً إحصائي دالة فروق توجدكما  .والضابطة التجريبية

 فروق وجدوت .الضابطة المجموعة في بأقرانهن مقارنة التجريبية المجموعة في المنخفض المستو 

 في بأقرانهن مقارنة التجريبية المجموعة طالبات لصالح النحو في الحتفاظا في اً إحصائي دالة

 .الضابطة المجموعة



 

 

 

 

 

 

51 

 كفايات إكساب في مقترح برنامج فاعلية استقصاءإلى  فقد هدفت (4112) المال دراسةأما 

 التربية بكليات اإلسالمية الدراسات بقسم( المعلمات/ الطالبات) لد  التعاوني بالتعلم التدريس

 معلمة طالبة( 21) من البحث عينة تكونت حيث التجريبي المنهج الباحثة استخدمت ولقد. لبناتل

 في ووزعن عشوائية، بطريقة اختيارهن تم التربية، بكلية اإلسالمية الدراسات بقسم الثالثة الفرقة في

 أعدت ،طالبة( 42) وعددها ضابطة واألخر  طالبة،( 42) وعددها تجريبية إحداهما :مجموعتين

 نتائج أسفرت .التعاوني التعلم باستراتيجية التدريس مهارات تقويم وبطاقة ،اً تحصيلي اً اختبار  الباحثة

 والضابطة التجريبية للمجموعتين إحصائية داللة ذي فرق وجود: نتائج أهمهاال من لعديدا البحث

 وجودظهرت النتائج ، لصالح االختبار البعدي، كما أالتعاوني التعلم عن الدراسي التحصيل في

 بالتخطيط الخاصة األدائية المهارات في والضابطة التجريبية للمجموعتين إحصائية داللة ذي فرق

 .التجريبية المجموعة لصالح وذلك ،التعاوني التعلم باستراتيجية والتقويم والتحضير والتنفيذ

 في تعليمية يةبرمج دراسة أثر معرفةإلى  هدفت (4112) جاموس وأبو الهرش دراسةأما 

 الباحثان اتبع. االعتيادية بالطريقة مقارنة العربية اللغة مادة في األساسي السابع طالب تحصيل

 تم اً طالب(  22)  منهم، وطالبة اً طالب(  24)  من الدراسة عينة تكونت حيث، التجريبي المنهج

 لمجموعة اً طالب(  02)  و، تجريبية لمجموعة اً طالب(  41)  مجموعتينإلى  اً عشوائي تقسيمهم

، تجريبية لمجموعة طالبة(  02)  مجموعتينإلى  اً عشوائي تقسيمهن تم طالبة(  22)  و، ضابطة

 حوش قضاء مدارس في األساسي السابع الصف طلبة من ضابطة لمجموعة طالبة(  02)  و

 المادة ببرمجة الباحثان وقام ،4112 العام من لو األ الفصل في والتعليم التربية لمديرية التابعة

 من دراسية وحدات ثالث على البرمجية واشتملت( Power Point) برنامج استخدامب التعليمية

 التربية وزارة قبل من عليهم المقرر األساسي السابع للصف العربية اللغة كتاب البوربوينت
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 الباحثان توصل .ةالتعليمي والبرمجية التحصيلي االختبار: هما أداتين الباحثان واستخدم. والتعليم

 االختبار في الدراسة عينة أفراد تحصيل في اً إحصائي دالة فروق عدم وجود :منها نتائج لعدة

 وجودو  .بينهما التفاعل أو الجنس أو التدريس طريقةإلى  تعز  العربية اللغة لمادة التحصيلي

 تعز  العربية لغةال مادة فروع في األساسي السابع الصف طالب تحصيل في اً إحصائي دالة فروق

 دالة فروق وجود، و الحاسوب استخدامب درست التي المجموعة ولصالح، التدريس طريقةإلى 

 استخدامب درست التي المجموعة لصالح" واالستيعاب الفهم" فرع في الجنسإلى  تعز  اً إحصائي

 (.التجريبية المجموعة) الحاسوب

أساليب تدريس التربية اإلسالمية الشائعة التعرف على إلى  فقد هدفت( 4112) حمادأما دراسة 

غزة ومبررات  مية في المرحلة األساسية العليا في محافظةالتي يستخدمها معلمو التربية اإلسال

من وزارة التربية  معلمًا ومعلمة( 22)ينة مكونة من وقد تم تطبيق استبانتين على ع، استخدامها

أن أكثر األساليب شيوعًا أسلوب اإلقناع إلى  لنتائجوقد أشارت ا، والتعليم ووكالة الغوث الدولية

والتعلم الفردي وأنه ال توجد فروق ذات ، والحوار والمناقشة وأقلها استخداما أسلوب التعليم الذاتي

 .متغيرات الخبرة والتخصص وجهة العملإلى  داللة إحصائية بين المعلمين والمعلمات تعز 

 لح في والفردية والتنافس التعاون دور معرفة إلى (4112) العبادي كما هدفت دراسة

 البعط نعم( 90) من الدراسة عينة وتكونت. األساسي لاألو الصف طلبة لدى المشكالت

 ةعالمدرس في الطالب هؤالء. أقسام ثالثة من العمد بطريقة اختيارهم تم األساسي لاألو الصف

 تم. 4112/4114 الدراسي العام لخال األردن في اليرموك لجامعة التابعة النموذجية

 قسم كل في الطالب(. الفردي ،التنافسي ،التعاوني) التعلم من حاالت لثالث عشوائياً همعتعريض

 كل في الطالب(. متدني متوسط ،عالي) لالتحصي أساس على مستويات ثالثة إلى تقسيمهم تم
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. رياضية مشكالت لوح ،تأليف ،استرجاع ،تصنيف تتطلب مشكالت إعطاؤهم معت مستوى

 من أعلى المشكالت لح في الطلبة أداء كان التعاوني الموقف في أنه الدراسة ائجعنت كشفت

 .الفردي والتعلم التنافسي تعلمعال في أدائهم

 طلبة تحصيل في هاأثر  ودراسة، تعليمية برمجية تصميمإلى  (4112) فارس دراسةوهدفت 

 عينة وتكونت .االعتيادية قةبالطري مقارنة وفروعها العربية اللغة مادة في األساسي السابع الصف

 من األساسي السابع الصف طلبة من اً عشوائي اختيارها تم، وطالبة اً طالب( 041) من الدراسة

 التربية مديرية في( للبنات الشاملة الحسين ونور للبنين األساسية الصديق بكر أبو) تيمدرس

، مجموعات أربعإلى  الدراسة عينة دأفرا بتقسيم الباحث قام. األردن في لىو األ إربد لمنطقة والعليم

 خالل من تدريسهما تم طالبة( 21)و اً طالب( 21) من منهما كل تتكون تجريبيتين مجموعتين منها

. االعتيادية بالطريقة تدريسهما تم طالبة(  21) و ،اً طالب( 21) ضابطتين ومجموعتين الحاسوب،

 مرتفع،) تحصيلية مستويات ثالثةى إل الدراسة مجموعات من مجموعة كل بتقسيم الباحث وقام

 وتوصلت ،(4112) العام من لو األ الفصل في المدرسية عالماتهم حسب( منخفض متوسط،

 لطريقة تعز  الكلي التحصيل في إحصائية داللة ذات فروق وجود :منها نتائج عدةإلى  الدراسة

لى، المحوسبة الطريقة ولصالح ،التدريس  التحصيل مستو  لىا  و  اإلناث ولصالح الجنس وا 

 تعز  إحصائية داللة ذات فروقكما وأظهرت النتائج عدم وجود  .المرتفع التحصيل ذوي ولصالح

 الطالب تحصيل في اً إحصائي دالة فروق وجودوأظهرت النتائج  .الدراسة متغيرات بين للتفاعالت

 الطريقة ولصالح، التدريس لطريقة تعز  المحفوظات فروع عدا ما العربية اللغة فروع في

 .المحوسبة
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 التعاوني تعلمعال يعطريقت أثر استقصاء محاولة إلى هدفت دراسة (4112) المحتسبكما وأجر  

 ،التقليدية ةعبالطريق ةعمقارن ةعاإلنجليزي ةعاللغ في القرائي االستيعاب على االستقرائي والتعلم

 لقصبة يمعوالتعل ةالتربي مديرية في األساسي الثامن الصف طالبات من الدراسة مجتمع وتكون

 الدراسة عينة أما ،طالبة( 0222) عددهن والبالغ( م4114/4110) الدراسي للعام المفرق

 الثعث ىععل عشوائياً توزيعهن وتم العشوائية بالطريقة اختيارهن تم طالبة( 090) من فتكونت

 اونيعالتع تعلمعال بطريقة تعلمن طالبة( 24) من تكونت األولى التجريبية المجموعة ،مجموعات

 اعأم ،تقرائيعاالس تعلمعال ةعبطريق تعلمن طالبة( 24)من تكونت الثانية التجريبية والمجموعة

 ةعبالطريق نعتعلم ةعطالب( 22) من تكونت التي الضابطة المجموعة فكانت الثالثة المجموعة

 ،الثالث تالمجموعا تكافؤ من للتأكد التجربة لقب االختبار تطبيق وتم ،(التقليدية) االعتيادية

 األحادي التباين لتحلي استخدام تم وقد ،أخرى مرة االختبار تطبيق تم التجربة إجراء وبعد

 وجود النتائج وأظهرت. الثالث المجموعات أداء متوسطات بين الفرق داللة عن للكشف

 طريقتي باستخدام درست التي المجموعتين أداء متوسطات بين إحصائية ةعدالل ذات فروق

 مجموعة ىعإل ةعالباحث خلصت وقد ،التقليدية بالطريقة مقارنة االستقرائي والتعلم يالتعاون التعلم

 وحث ،ةعاإلنجليزي اللغة في التدريس وطرق أساليب في التنويع لحو تركزت التوصيات من

 .الطرق هذه استخدام على المعلمين

 الصف تالميذ لد  والقراءة االستماع مهارات بعض تنميةإلى  هدفت( 4114) الهواري دراسةأما 

 بعض تنمية في الوسائل متعدد الكمبيوتري البرنامج فاعلية مد  وتحديد، االبتدائي الخامس

 اتجاهات تعديل في الكمبيوتري البرنامج فاعلية مد  عن وتكشف، والقراءة االستماع مهارات

 التجريبي هجالمن الدراسة واستخدمت. العربية اللغة تعلم نحو االبتدائي الخامس الصف تالميذ
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 وأنماط المحتو ، تنظيم استراتيجيتي الكمبيوتري، البرنامج) الثالثة المستقلة المتغيرات أثر لبيان

 القراءة، ومهارات االستماع، ومهارات التحصيل،) التابعة المتغيرات على( المحتو  تقديم

 المناسبة والقراءة تماعاالس مهارات لتحديد استبانة: على الدراسة أدوات اشتملت وقد(. واالتجاهات

، والقراءة االستماع مهارات في المعرفي التحصيل واختبار، االبتدائي الخامس الصف لتالميذ

 ومقياس ،القراءة مهارات لقياس القراءة واختبار، االستماع مهارات لقياس االستماع واختبار

 الخامس للصف العربية اللغة كتاب محتو  تحليل واستمارة، العربية اللغة تّعلم نحو اتجاهات

نتا  بتصميم الباحث قام. االبتدائي  كل يحتو  الوسائل، متعددة الكمبيوتر برامج من برنامجين وا 

 الخامس الصف تالميذ من اً تلميذ( 401) من الدراسة عينة تكونت. موديوالت أربعة على منهما

 مجموعة كل في العينة فرادأ عدد بلغ وقد، اً عشوائي مجموعات سبعإلى  الدراسة عينة تقسيم وتم

إلى  ترجع اً إحصائي دالة فروقوجود إلى  الدراسة توصلت، اً طالب( 21) السبع المجموعات من

 الطالب واتجاهات ،يالمعرف والتحصيل والقراءة، االستماع، مهارات في السبع الدراسة مجموعات

، كما الوسائل متعدد الكمبيوتر جبرنام أثرإلى  ترجع الكمبيوتر، استخدامب العربية اللغة تّعلم نحو

 أثرإلى  ترجع االستماع، مهارات في الدراسة، مجموعات لصالح اً إحصائي دالةوتوجد فروق 

 اً وأخير  الفردية، المجموعة تليها الصغيرة، المجموعة لصالح وذلك البرنامج، تقديم أنماط اختالف

 .الكبيرة المجموعة

 استخدامب األدبية النصوص لتدريس مقترح برنامج أثر ةمعرفإلى  (4114) اهلل عبد دراسة هدفتو 

 بإعداد الباحث قام .اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لد  األدبي التذوق مهارات وتنمية، الحاسوب

 الدراسي للفصل األدبية النصوص مقرر من والثانية لىو األ الوحدتين في الحاسوب على برنامج

 ومقياس، تحصيلي اختبار إعداد تم كما. اإلعدادي نيالثا الصف تالميذ على المقرر الثاني
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 المجموعتين تكافؤ من التأكد وبعد. األدبي وتذوقهم، تحصيلهم مد  لمعرفة األدبي للتذوق

 البحث مجموعة على البحث أدوات تطبيق وبعد، البحث تجربة تنفيذ تم، والضابطة التجريبية

 دالة فروق وجود :البحث نتائج أهم من كانو  .وتحليلها الدرجات ورصد، والضابطة ةالتجريبي

 البعدي التطبيق في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة تالميذ درجات بين اً إحصائي

 لصالح( التطبيق الفهم، التذكر،) المعرفية االختبار مستويات وعلى، ككل التحصيلي لالختبار

 المجموعة تالميذ درجات من يةإحصائ داللة ذات فروق وجودوكذلك  .التجريبية المجموعة

 .التجريبية المجموعة لصالح األدبي التذوق لمقياس البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية

 التحصيل في التجريبية المجموعة تالميذ بين إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة وجودوكذلك 

 .األدبي التذوق في ودرجاتهم، الدراسي

برنامج تدريبي قائم على  فاعليةإلى  التعرفإلى  التي هدفت( 4114) عبابنةوقد أظهرت دراسة 

في مرحلة التعليم األساسي  التعلم الذاتي في تنمية مهارات استخدام الخريطة لد  معلمي الجغرافية

ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ، معلماً ( 21)وقد تكونت عينة الدراسة فيها من ، ردنفي األ

وبعد ، م على التعلم الذاتي لتدريب معلمي الجغرافية على مهارة استخدام الخرائطبرنامج تدريبي قائ

وتم تطبيق ، انتهاء التجربة طبق اختبار معرفي يقيس معرفة المعلمين بمهارات استخدام الخرائط

ودلت النتائج على ، واقع ممارسة المعلمين لمهارات استخدام الخريطةإلى  بطاقة مالحظة للتعرف

 .نامج كان فعااًل في تحسين معرفة المعلمين وممارستهم لمهارات استخدامه الخريطةأن البر 

 والتعلم التعاوني التعلم من كل استخدام أثر استقصاءإلى  هدفت( 4110) هديب دراسةأما 

 في األساسي العاشر الصف لطالبات والمؤجل المباشر التحصيل في الحاسوب خالل من الفردي

 طالبة( 91) من الدراسة عينة تكونت حيث، التجريبي المنهج الباحثة واتَّبعت. العربي النحو قواعد
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 بطريقة لىو األ المجموعة درست بحيث العدد، في يةو امتس مجموعات ثالث على توزيعهن تم

 الثالثة المجموعة أما فيها، الحاسوب استخدامب نيةو اتع بطريقة والثانية، الحاسوب استخدامب فردية

 تحصيلية مستويات ثالثةإلى  مجموعة كل بتقسيم الباحثة وقامت. االعتيادية طريقةبال درست فقد

 وجود عدم :منها نتائج عدةإلى  الدراسة هذه في الباحثة وتوصلت (.منخفض متوسط، مرتفع،)

وكذلك  .التدريس لطريقة يعز  الدراسة مجموعات بين المباشر التحصيل في اً إحصائي دالة فروق

 .والمؤجل المباشر التحصيل ومستو  الطريقة بين اً إحصائي دالة فروق وجود عدم

 في التعاوني التعلم تراتيجيةعاس تخدامعاس أثر عن الكشف إلى (4110) شطناوي دراسةوهدفت 

 في األساسي العاشر فعالص اتعطالب لدى الناقد التفكير مهارات على األدبية النصوص تدريس

 من الدراسة عينة وتكونت ،الرمثا لواء في والتعليم لتربيةا لمديرية التابعة الحكومية المدارس

 في موزعات الثانوية البويضة مدرسة في األساسي العاشر الصف طالبات من طالبة( 24)

 األدبية النصوص تعليم تتلقى تجريبية مجموعة وائيةععش ةعبطريق اعمنه ةدعواح اختيرت ،شعبتين

 مجموعة الثانية الشعبة طالبات كلتعوش ،ةعلبطا( 42) ضمت التعاوني التعلم باستراتيجية

 أثر ولقياس ،طالبة( 42) وضمت ةعالعادي ةعبالطريق اعذاته األدبية النصوص تعليم تتلقى ضابطة

 تحصيلياً اختباراً  الباحثة أعدت ،دعالناق رعالتفكي مهارات تنمية في التعاوني التعلم استراتيجية

 إجراء وتم ،ة وبعدهاعالتجرب لقب االختبار طبق وقد ،ثالبح مدار الناقد التفكير مهارات يقيس

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة وكشفت ،المناسبة اإلحصائية التحليالت

 لصالح البعدي االختبار على الضابطة ةعوالمجموع ةعالتجريبي ةعالمجموع أداء طاتعمتوس

 أداء طاتعمتوس ينعب إحصائية داللة تذا روقعف ودعوج إلى إضافة ،التجريبية المجموعة طالبات

 الحعلص كأجزاء الناقد للتفكير الثمانية األبعاد على الضابطة والمجموعة ةعالتجريبي ةعالمجموع
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 ةعاللغ يعلمعلم تدريبية دورات عقد بضرورة الباحثة وأوصت ،التجريبية ةعالمجموع اتعطالب

 اعله واإلعداد توظيفها وطرق التدريس في يالتعاون التعلم أسلوب باستراتيجية ريفهمعلتع ةعالعربي

 استخدام أثر عن تكشف التي الدراسات من المزيد إجراء إلى إضافة ،الصفية ةعالغرف علداخ

 .المختلفة التعليم لمراح في الناقد التفكير تنمية في التعاوني تعلمعال استراتيجية

/ الطالبات)إكساب في آلليا الحاسب استخدام أثر معرفةإلى  (4111) النمري دراسةوهدفت 

 ولقد. التدريس في هااستخدام نحو اتجاهاتهن وفي العربية اللغة تدريس مهارات (المعلمات

، تحصيلي اختبار: هي أدوات أربع بتصميم الباحثة وقامت، التجريبي المنهج الباحثة استخدمت

استخدمت الباحثة  ، األدوات تلك وضبط تقنين وبعد تجاه،إ ومقياس مالحظة وبطاقة سطوانةأو 

(CD‐R )( المعلمات/ الطالبات) جميع في المتمثل مجتمعال على بتطبيقها قامتو  مدمجة تعليمية

 اللغة تدريس طرق مقرر يدرسن الالتي األخير المستو ( القر  أم جامعة) العربية اللغة كلية في

 عينة فكانت جريبيةوت ضابطة مجموعتين على تقسيمهن تم. العملية التربية ويمارسن العربية،

 .التجريبية المجموعة في طالبة( 41) و الضابطة، المجموعة في طالبة( 41) عن عبارة الدراسة

 في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود :منها نتائج بعدة الباحثة وخرجت

 على الدنيا المعرفية( ومبل) مستويات عند العربية اللغة تدريس لمهارات البعدي المعرفي التحصيل

 لمجموع البعدي الكلي المستو  وعند حدة، على العليا المعرفية( بلوم) مستويات وعند حدة،

 المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود، كما أظهرت النتائج المعرفية( بلوم) مستويات

 على المعرفي األدب لتدريس الالزمة العربية اللغة تدريس لمهارات البعدي التطبيق في التجريبية

 اللغة تدريس لمهارات الكلي المستو  وفي، حدة على والصرف النحو لتدريس والالزمة، حدة
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 البعدي التطبيق في إحصائية داللة ذات فروق وجود، وأظهرت النتائج الثانوية المرحلة في العربية

 .التجريبية المجموعة الحلص وذلك، التدريس في اآللي الحاسب استخدام نحو االتجاه لمقياس

 في تعليمية وسيلة هاستخدام عند الحاسوب أثر معرفةإلى  هدفت( 4111) التويم دراسةأما 

 التجريبي المنهج الباحث واستخدم. االبتدائي السادس للصف العربية اللغة قواعد مادة تدريس

 عينة على( دراسيال التحصيل) التابع المتغير على(الحاسوب) المستقل المتغير أثر لدراسة

 ،تجريبية مجموعة اً طالب (21) لىو األ مجموعتينإلى  توزيعهم تم طالَبا( 21) من المتكونة الدراسة

 ذات فروق وجود :منها نتائج إلى عدة  الباحث توصل .الضابطة تمثل اً طالب( 21) واألخر 

 التذكر مستو  يف والضابطة التجريبية المجموعة من الطالب تحصيل متوسط في إحصائية داللة

 متوسط في إحصائية داللة ذات فروق كما أظهرت النتائج عدم وجود .التجريبية المجموعة لصالح

 فروق ، وأظهرت النتائج عدم وجودوالتطبيق الفهم مستو  في المجموعتين بين الطالب تحصيل

 .إجماال االختبار في المجموعتين بين الطالب تحصيل متوسط في إحصائية داللة ذات

 تحسين مستوى في التعاوني التعلم طريقة أثر اختبار إلى هدفت فقد( 0992) علي دراسةأما 

 في والتعليم ةعالتربي ةعلمديري ةعالتابع الحكومية المدارس في األساسي الثالث الصف طلبة لتحصي

 الثالث الصف ةعطلب من وطالبًة طالباً( 0121) من الدراسة عينة وتكونت ،الشمالية األغوار لواء

 وطالبة طالباً( 24) تعبلغ عشوائية عينة اختيار تم الدراسة وألغراض ،%(2) بنسبة األساسي

 ل،والتحصي نسعوالج تعلمعال ةعطريق: وهي الدراسة لمتغيرات تبعاً الدراسة مجتمع يمثلون

 التجربة ذعبتنفي البدء لوقب ،طالبًة( 22)و طالباً( 22) منهم دراسيتين شعبتين على موزعين

 التي ععاألرب الدراسية الوحدات أسئلة شملت العربية اللغة في تحصيلياً اختباراً الباحثة تأعد

 الشعب إحدى درست معث ،يعقبل كاختبار الدراسة عينة على تطبيقه ثم تم ،التجربة فيها نفذت
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 تطبيق أعيد بعدها ،شهرين لمدة التقليدي التعلم بطريقة واألخرى التعاوني التعلم بطريقة

 فروق وجود الدراسة ائجعنت رتعوأظه ،والضابطة التجريبية المجموعتين على نفسه اراالختب

 فروق ووجود. التعاونية ةعالطريق الحعلص التعلم لطريقة تعزى لالتحصي في إحصائية داللة ذات

 داللة ذات فروق ودعووج الذكور لصالح للجنس تعزى لالتحصي في إحصائية داللة ذات

 .التعاونية التعلم وطريقة الجنس ينب لللتفاع تعزى إحصائية

 :الدراسات السابقة األجنبية: المحور الثاني 1.1.1

سوب استقصاء السيطرة بالحاإلى  بدراسة هدفت( Bachelder, 2007)باشليدر قامت 

( 024)حيث تكونت عينة الدراسة من ، نجاز في تعلم اللغةومعالجته في التحصيل ووقت اإل

جامعة ، كليَّة هافيرفورد، كليَّة برين،جامعة بريغهام الصغيرة )كليات هي طالبًا من عدة جامعات و 

جامعة ، جامعة ريتشموند، ة سورثموردكلي، جامعة ريز، جامعة كوريا الوطنية، إماكيوالتا

ومجموعة ، وتكونت العينة من مجموعة ضابطة، (جامعة ويسكونسن في ماديسن، واشنطن

يجابي إ أثرالحاسوب له  استخدامرت نتائج هذه الدراسة أن وقد أظه، تجريبية تستخدم الحاسوب

 . وهذا يبرز دور الحاسوب و أهميته في العملية التعليمية، في تعلم اللغة

عن فاعلية التعلم بمساعدة الحاسوب التعليمي في تحصيل  ( (Cliff, 2005كليفوكشفت دراسة 

حيث ، دراسة أجريت في تايوان( 24)من  وتكونت عينة هذه الدراسة التحليلية، الطلبة في تايوان

التي تم تدريسها للمجموعة الضابطة مع ( AI) االعتياديةقارن الباحث في دراسته طريقة التدريس 

، حيث أشارت الدراسة لوجود اثنان وخمسون دراسة (CAI)التعليم بمساعدة الحاسوب  استخدام

فعالية إلى  رت الدراسات السابقة،حيث أظه(CAI)التعليم بمساعدة الحاسوب  استخدامصت أو 

. في تايوان( AI) االعتياديةمقارنًة، بالطريقة  (CAI)التعليم بمساعدة الحاسوب  استخدام
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  والضابطة يعز  ةفروق في التحصيل بين المجموعة التجريبي دوجو إلى  وأظهرت نتائج الدراسة

 .الحاسوبلطريقة التدريس لصالح المجموعة التي استخدمت التعليم بمساعدة 

 LMSتصميم نظام إدارة تعلم إلى  Heo & Joung, 2004)) هوي وجونجدراسة هدفت 

ة في التعلم المعتمد على شبكة يدعم استراتيجيات التعلم الذاتي، بعد تحديد المشكالت األساسي

تصميم وتطوير نظام إلى  ، وقد توصلت الدراسةاالعتيادي LMSنترنت ونظام إدارة التعلم اإل

لذي اشتمل بشكل رئيسي اى تقديم متطلبات التعلم الذاتي، تعلم متقدم والذي لديه المقدرة علإدارة 

أداة المصطلحات وهي روابط : نترنت وهيعم التعلم الذاتي المعتمد على اإللدعلى أدوات 

لكترونية وهي أداة أداة فهرسة الكتب الدراسية اإلو  ،بصرية هرمية لمجاالت متعددة من المعرفة

أداة و  ،تساعد المتعلم على التحقق من مد  تعلمه لكترونية بدالة مراقبةيد الكتب الدراسية اإللتزو 

نتقال واال لكترونية والمصطلحاتالتصفح المتقدمة وهي أدوات تسمح بتصفح الكتب الدراسية اإل

أدوات التوجيه المباشر، والحواشي وهي أداة تساعد المتعلم على و  ،فتراضيةفي الفصول اإل

على التمييز البصري لأللوان في الروابط، والنصوص، والحواشي،  لتصفح في المقرر اعتماداً ا

أداة اإلرشاد للمتطلبات السابقة المعتمد على المساعدة أداة تُقدم روابط عديدة عند طلب و  ،والقوائم

 .المتعلم للمساعدة، وتعتمد على المشكلة والمتطلبات السابقة أنجزها في المقرر

تعلم التعاوني عمل مقارنة بين الإلى  التي هدفت( Fetsch,etal,2002) فيتش دراسة وجاءت

 الدراسة عينة وكانت ،الخامس  ىعإل ثعالثال من الصفوف على أجريت التيوالتعلم التنافسي 

 والطالب التعاوني التعلم واعمارس الذين الطالب بين مقارنة لعم تم حيث طالب( 0422)

 التعاوني التعلم يفضلون الذين الطالب أن النتائج أظهرت وقد، التنافسي التعلم مارسوا الذين
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 االجتماعي لوالقبو ،والرياضية المدرسية والمنافسة والمظهر السلوك يعف أعلى درجات سجلوا

 .التنافسي التعلم مارسوا الذين الطالب من

 التنافسي مالتعل تفضيالت اختبار ىعإل (Feldhusen,etal,2000) فيلدهوسين دراسةوهدفت 

 وقد. سنة 9- 02 بين ارهمعأعم تتراوح الموهوبين الطالب من( 022) لدى التعاوني والتعلم

 أثبتت وكذلك ،اآلخرين ىععل وقعالتف يعف رغبة لديهم التنافسي التعلم طالب أن النتائج أثبتت

 .التعلم عملية لتنشيط لعام هو التنافسي التعلم أن النتائج

التحقق من العالقة بين أسلوب التعلم الذاتي إلى   (Loomis, 2000)لوميزدراسة كما هدفت 

في قسم  اً طالب( 42)لد  عينة مكونة من نترنت مقرر طرق التدريس المعتمد على اإلواألداء في 

الصحافة واإلعالم في إحد  الجامعات، والذي استخدم فيه إدارة نظام تعلم مشتمل على جدولة 

فتراضي اشتمل على ساحات النقاش، واإلرشادات، والوسائط زمنية ألنشطة المقرر، وفصل ا

تصال غير التزامني، وتمت دراسة العالقة بين أسلوب التعلم اعتمد التدريس على اإل. المتعددة

 ةوجود عالقة دالإلى  متزامن، استخدمت استبانة كأداة للدراسة وتوصلت النتائجالغير م يوالتعل

دارة الوقت، والتركيز، واختيار: اآلتيةتي بين األداء وأساليب التعلم الذا األفكار  االتجاه، وا 

 .ة، ومعينات التعليمالرئيس

أدوات انترنت  إضافةإلى  فقد هدفت(Cennamo & Ross,2000) سينامو وروز دراسة أما 

الذي اشتمل على أدوات دعم التعلم الذاتي مثل  LMSتربوية تعتمد على إدارة نظام التعلم 

، وحفظ السجالت، reviewing notesمراقبة، وتقويم التعلم ومراجعة المالحظات التخطيط، وال

والتقويم الذاتي، وحفظ سجل الطالب لدعم التقويم الذاتي، والتأكيد على تواجد المساعدة والدعم 



 

 

 

 

 

 

63 

وهذه األدوات لم تتوافر في . الفني والتعليمي لدعم المتعلم للنجاح في استخدام استراتيجيات التعلم

 .ئج الدراسة الحاليةنتا

 تركيب ارعآث تحديد إلى هدفتفقد  (Tsay,etal,1993) تيموثي -ونرنغ – تسي دراسةأما 

 التعلم آثار) التركيب نحو واتجاهاتهم( DOS) برنامج في الطالب لتحصي على الهدف

 دةع في الدراسة تطبيق وتم( الكمبيوتر وتعليم ،الفردي والتعلم ،التنافسي والتعلم ،التعاوني

( 22) ةعالدراس يعف اركعش ،تعليمي برنامج باستخدام windows 2000 برنامج لتعليم جلسات

 برنامج تقديم تم ثم. قبلياً اختباراً تعليمي ظرف كل في مشارك كل أتم وقد ،الطالب نعم

 اونيعالتع تعلمعال يعف المشاركين األزواج رأي ولمسح ،بعدي الختبار تقدم ذلك وبعد هعل تعليمي

 من زوج كل وفي ،السابقة الكمبيوتر تجارب نتائج على بناءً  اختيارهم تم التنافسي تعلمعوال

 تدريس في دقائق( 2) وقضى التعليمي البرنامج من لمنفص جزء عضو كل معتعل الطالب

 تعلمعال يعف األصغر المشاركون. منهما للك الثاني للجزء تعلمهم يتم أن لقب ريكتهعش أو شريكه

 المشاركون بينما البرنامج من% 21 يتقنوا أن عليهم بأن إخبارهم تم التعاوني لمتععوال رديعالف

. المكافأة على لالحصو لأج من ممكن أداء لأفض للتحصي تشجيعهم تم التنافسي التعلم في

 للح الفروق لوتحلي التباين لتحلي لخال من تحديدها تم التي التجربة آلثار ائيةعاإلحص ةعوالدالل

 من لأفض كانت الفردي والتعلم التعاوني التعلم منهجي أن على النتائج تعدل دعوق. المشكلة

 ،المشكلة لبح يتعلق فيما اختالف المنهجين هذين بين يكن لم ولكن ،يعالتنافس تعلمعال منهج

 يكن لم األخيرين النوعين ولكن ،والتنافسي التعاوني التعلم من علأفض الفردي التعلم وكان

 البرنامج نحو اتجاهاتهم تختلف لم الثالث المعالجات لطوا المشاركونو  ،هامة فروق بينهما
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 في المشاركين من أكثر إيجابي اتجاه لديهم كان الفردي التعليم يعف المشاركين أن كما ،التعليمي

 . الهدف تركيب وعنح يعالتنافس التعلم

 مراتب ليتحص ةعفاعلي علتحلي إلى (Qin,Zhining, 1992)  زيننغ كوين دراسةوهدفت  

 لح من مختلفة واععأن يعف التنافسي التعلم مع التعاوني التعلم مقارنة لدى المهام تعلم في عليا

 تمت التي كالتعالمش تصنيف وتم بدقة معرف مشكالت لح مفهوم تبني وتم ،المشكالت

 ،جيداً محددة مشكلة ،لغوية غير ومشكلة ،لغوية مشكلة: فئات أربع إلى البحث في مراجعتها

 نجاحاً أكثر معه المتعلمين أن كانت الدراسة في الرئيسة والفرضية ،جيداً محددة غير كلةومش

 وكانت ،يعالتنافس تعلمعال لظ في المتعلمين أولئك من التعاوني التعلم لظ في المشكالت لح في

 متعلمينال كعأولئ نعم اًعنجاح األكثر هم التعاوني التعليم إلى المنضمين المتعلمين أن: النتائج أهم

 هذا في تهاعدراس تمت التي المشكالت لح من األربعة األنواع جميع وأن ،التنافسي التعلم في

 المشكالت علح يعف اًعنجاح أكثر يعه التنافسية الجهود أن كما ،التعاوني التعلم فضلت البحث

 ،إحصائية ةعدالل ذات فروق وجود عدم من بالرغم اللغوية المشكالت لح في منها اللغوية غير

 الصف تعتح) غارعالص الطالب: العمر فئتي بين إحصائية داللة ذات فروق هناك تكن ولم

. اونيعالتع التعلم لظ في( الرشد سن حتى السابع الصف من) األكبر والمتعلمين( السادس

 علح يعف أكبر لنجاح توجيهاً أكثر التعاوني التعلم كان سناً األكبر للطالب بالنسبة أنه ووجد

 أداء كان لاعح كل على ،جيداً المحددة غير المشكالت لح في منه جيداً ددةالمح المشكالت

 المشكالت لح في منه لأفض جيداً المحددة غير المشكالت لح في سناً األكبر الطالب

 اونيعالتع تعلمعوال يعالتنافس تعلمعال لحو البحث من المزيد إجراء الدراسة أوصت وقد ،المحددة

 .التعليم من جديدة واعوأن جديدة متغيرات واستخدام
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 التعقيب على الدراسات السابقة 1.1

فيما يخص الدراسات السابقة عن فاعلية البرامج المحوسبة وفق استراتيجيتي التعلم التعاوني 

والتعلم الّذاتي في اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي مهارات اللغة العربية، لم تجد الباحثة 

ع في دراسة واحدة، بل كانت الدراسات تتحدث مرة عن البرامج دراسات سابقة شملت جل المواضي

المحوسبة لمهارات اللغة العربية، ومرة ثانية تتحدث عن التعلم التعاوني، ومرة ثالثة عن التعلم 

 .الّذاتي

االستماع، القراءة، الكتابة، )أما اشتمال الدراسات السابقة على مهارات اللغة العربية األربع 

 .تمعًة مع بعضها بعضًا في دراسة واحدة فقد كان قلياًل جداً مج( المحادثة

أهمية وفاعلية استخدام البرامج المحوسبة، إلى  توصلت معظم النتائج في الدراسات السابقة

فإن هذا يوفر الدعم ألهداف  ثموفاعلية استراتيجية التعلم التعاوني والتعلم الّذاتي في التعليم، 

 .الدراسة الحالية وأهميتها

أما من ناحية موضوعات الدراسات السابقة، فقد اختلفت الموضوعات فمنها ما احتو  على 

، ودراسة أبو (4119)، ودراسة الشخريتي (4100)مهارات اللغة العربية مثل دراسة الشوبكي 

 (.4119)، ودراسة القحطاني (4119)دية 

، ودراسة الشوبكي (4104)ومنها ما احتو  على البرامج المحوسبة مثل دراسة الخالدي 

، (4119)، ودراسة الشخريتي (4101)، ودراسة صالح (4101)، ودراسة أبو زهرة (4100)

 (.4119)، ودراسة القحطاني (4119)ودراسة أبو دية 
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، (4112)، ودراسة الحربي (4112)تو  على التعلم التعاوني مثل دراسة الردادي ومنها ما اح

، ودراسة هديب (4112)، ودراسة المحتسب (4112)عبادي ، ودراسة ال(4112)ودراسة المال 

 (.0992)، ودراسة علي (4110)، ودراسة شطناوي (4110)

، (4119)، والزعبي (4102)ومنها ما احتو  على التعلم الّذاتي مثل دراسة الحجايا والسعودي 

وجونج  ، ودراسة هوي(4114)، ودراسة عبابنة (4112)، ودراسة حماد (4112)ودراسة خريشة 

(4112.) 

على المنهج التجريبي ومنها  ما اعتمدت هناك اختالف في المناهج في الدراسات السابقة منها

اعتمدت على المنهج شبه التجريبي، ولقد اتفقت هذه الدراسة في استخدام ما الوصفي، ومنها 

شخريتي ، ودراسة ال(4101)، ودراسة أبو زهرة (4100)المنهج التجريبي مع دراسة الشوبكي 

 .(4119)دية ، ودراسة أبو (4119)

ولقد تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة  فمنها ما كان اختبارًا تحصيليًا، ومنها 

مقياس اتجاه، ومنها بطاقات تقويم المهارات، وقد تشابهت أداة الدراسة الحالية وهي االختبار 

 (.4112)، ودراسة الردادي (4112)بي ، ودراسة الحر (4112)التحصيلي مع دراسة المال 

أما من حيث مجتمع الدراسة فقد اختلف مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة فمنها ما شمل 

، (4101)اتفقت هذه الدراسة مع دراسة صالح و الطالب والطالبات، أو المعلمين والمعلمات، 

، ودراسة (4119)اني ، ودراسة القحط(4119)، ودراسة الزعبي (4101)ودراسة أبو زهرة 

 (.4119)الشخريتي 

أما من حيث عينة الدراسة فقد تنوعت الدراسات السابقة سواًء الدراسات التي اشتملت البرامج 

المحوسبة، أو استراتيجية التعلم التعاوني، أو استراتيجية التعلم الّذاتي، أو مهارات اللغة العربية 
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بتدائية، أو اإلعدادية، أو الثانوية، وبعضها كان االاء، فقد تناولت بعضها المرحلة على حد  سو 

 .يختص بالذكور وبعضها باإلناث، وبعضها بالذكور واإلناث، وبعضها بالطالبات المعلمات

 :وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

  لتعلم البرامج المحوسبة واستراتيجيتي التعلم التعاوني واندرة الدراسات السابقة التي تناولت

مما يضيف بعدًا جديدًا  -على حد علم الباحثة –الّذاتي ومهارات اللغة العربية األربع 

 .للدراسات السابقة
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 الفصل الثالث

___________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات 1.3

ي هعذه الدراسعة، والتعي تضعمنت معنهج فع تباعهعاا تعمالتعي  اإلجعراءاتلت الباحثة في هعذا الفصعل و اتن

جععراءاتالدراسععة  وأداةعينتهععا، ا و الدراسععة ومجتمعهعع البرنععامج إلععى  باإلضععافةالصععدق والثبععات لهععا،  وا 

جراءاتهعععاالمحوسعععب، وكيفيعععة تنفيعععذ الدراسعععة  المسعععتخدمة فيهعععا، وفيمعععا يلعععي  اإلحصعععائية واألسعععاليب، وا 

 : وصف للعناصر السابقة

 :منهج الدراسة 1.1

اسعععتراتيجيات البرنعععامج المحوسعععب القعععائم علعععى  اسعععتخدام فاعليعععةاستقصعععاء إلعععى  ذه الدراسعععةهععع تهعععدف

 اكتسعاب أجعل، معن االعتيعاديمقارنة بطريقة العتعلم ( الذاتي، والتعلم التعاونيالتعلم ) تدريس مختلفة

الكتابعة،  ةمهارة االستماع، ومهارة القراءة، ومهار ) مهارات اللغة العربية األساسيطلبة الصف الرابع 

لطبيعععععة الدراسععععة المععععنهج  الباحثععععة وفقععععاً  اسععععتخدمتفععععي محافظععععة الخليععععل، لععععذلك  (ومهععععارة المحادثععععة

 . ، والتصميم شبه التجريبيالتجريبي

 : مجتمع الدراسة 1.1
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 وسعععط فعععي ةمجتمعععع الدراسعععة جميعععع المعععدارس التابععععة لمديريعععة تربيعععة وتعلعععيم الخليعععل الحكوميععع شعععمل

عععععدد طالبهعععععا  ، والبععععالغ(4102/4102)للعععععام الدراسععععي  الثعععععانيي خععععالل الفصععععل الدراسعععع. الخليععععل

طالبعًا  0029درسعة السعيدة هعاجر مطالبًا وطالبعًة، ويبلعغ ععدد طعالب المدرسعة الكوريعة و ( 22002)

 . وطالبةً 

 : عينة الدراسة 1.4

شعععععب تجريبيععععة، وشعععععبتين  ربعععععأ الباحثععععة باختيععععار عينععععة قصععععدية تتكععععون مععععن سععععت شعععععب، قامععععت

 اسعتخدمت ن،يمجموععات، كعل مجموععة تمثعل شععبت عينة الدراسة على ثالث م توزيعوت، نضابطتي

وكععععان  التعععععاونيالععععتعلم  سععععتراتيجيةاالبرنععععامج المحوسععععب القععععائم علععععى  لععععىو األ المجموعععععة التجريبيععععة

الععذاتي وكععان لكععن بطريقععة الععتعلم  نفسععه البرنععامج اسععتخدمت، والمجموعععة الثانيععة اً طالبعع( 20)عععددهم

 . اً طالب( 24)وكان عددهم االعتياديةالطريقة  استخدمت، والمجموعة الثالثة اً لبطا( 24)عددهم

 

 :الدراسة أداة 1.5

اختبعار " األربععمهعارات اللغعة العربيعة  اكتسعابلقيعاس ، اختبارات تحصعيلية ةأربع إعداد تم -

ابة اختبار مهارة الكت (2)اختبار مهارة القراءة ملحق رقم ، (4)مهارة االستماع ملحق رقم 

وفععق معععايير خاصععة مسععتمدة  "، (2)اختبععار مهععارة المحادثععة ملحععق رقععم ، (2)ملحععق رقععم 

المعععدر  معععن قبعععل وزارة التعلعععيم ( 2-0)معععن دليعععل المعلعععم للغعععة العربيعععة للمرحلعععة األساسعععية 

والخطععوط العريضعععة للمنهععا ، وبععالرجوع لععألدب النظعععري  4100العععالي الفلسععطيني للعععام 

 .كل مهارة لها اختبارها الخاص بهاو ، "ي هذه الدراسةفوبما يتناسب مع العينة 
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 :االختبارات التحصيلية إعدادخطوات 

تصعنيف كعل مفعردة معن مفعردات االختبعار فعي  معن خعالل: تم إعداد معايير لالختبـارات األربعـة -

، وقععد وضعععت (01)ل، ملحععق رقععماو معععايير مهععارات اللغععة العربيععة للصععف الرابعع فععي جععد ضعوء

عععايير لكععل مهععارة مععن المهععارات األربععع، وتععم بنععاء االختبععارات بنععاًء علععى تلععك الباحثععة جععدول م

( 2-0)دليععععل المعلعععم للغععععة العربيعععة للمرحلععععة األساسععععيةإلععععى  هععععا بعععالرجوعالمععععايير التععععي تعععم بناؤ 

الدراسععات والبحععوث السععابقة واإلطععار إلععى  الرجععوعإلععى  والخطععوط العريضععة للمنهععا ، باإلضععافة

 .النظري

بعالتحقق معن  الباحثة ، فقد قامتعلى قياس ما وضع لقياسه اتقدرة االختبار : تاصدق االختبار  -

صععدق االختبععارات بعرضععها علععى مجموعععة مععن المشععرفين التربععويين وأعضععاء الهيئععة التدريسععية 

درجة قياس : وطلب إليهم قراءة فقرات االختبارات وتحديد النقاط اآلتية، ذوي الخبرة في الخليل

وتقععديم مقترحععات لحععذف ، والصععياغة اللغويععة للفقععرات، تععي وضعععت لقياسععهاالفقععرات لألهععداف ال

و درجة تمثيل ، لألسئلة المعاييرومناسبة ، إضافة بعض الفقرات أو، تعديلها أوبعض الفقرات 

وفععععي ضععععوء آراء ومالحظععععات ، الفقععععرات لمحتععععو  الوحععععدة الدراسععععية المحععععددة ألغععععراض الدراسععععة

 .لتعديالت المناسبة التي أجمع عليها أغلب المحكمينقامت الباحثة بإجراء ا، المحكمين

قامععت الباحثععة بععالتحقق مععن ثبععات االختبععارات بعععد تطبيقهععا علععى أفععراد العينععة : اتثبــات االختبــار  -

تعم ، وبععد رصعد االسعتجابات علعى فقعرات االختبعارات، طالبعةً ( 24)االستطالعية البالغ عددهم 

 جيععدةوهععذه القيمععة تعععد ، (1190)ث بلغععت قيمتععه لفععا حيععحسععاب الثبععات وفععق معادلععة كرونبععاأ أ

 . ألغراض الدراسة
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ــــار  - ــــة لالختب  أراءللتطبيععععق فععععي ضععععوء صععععدق  ةً معععععد اتاالختبععععار  أصععععبحت: اتالصــــورة النهائي

 .لفامعادلة كرونباأ أ عن طريق ات، وثبات االختبار نوالمتخصصي نالمحكمي

 

 : الدراسة تطبيقإجراءات  1.6

تربيعة وتعلعيم الخليعل إلى  جامعة القدس موجهمن  ل المهمةكتاب رسمي لتسهيالحصول على  .1

 .لتطبيق الدراسة على عينتها

إلععى  فععي وسععط الخليععل موجهععة التربيععة والتعلععيم مديريععةمععن  كتععب تسععهيل مهمععةالحصععول علععى  .2

 .(0)ر  تطبيق الدراسة فيها ملحق رقممديري المدارس التي سُيج

 .الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحاليةقامت الباحثة باإلطالع على األدب التربوي و  .3

 .اإلطالع على منها  اللغة العربية المقرر للصف الرابع األساسي والتعرف على وحداته .4

برنعامج  اسعتخدام) التعدريس العثالث تدريسعها وفعق اسعتراتيجيات تعماختيار الوحدة الدراسية التعي  .5

 (.االعتياديوسب وفقًا للتعلم الذاتي، التعلم برنامج مح استخدام، التعاونيمحوسب وفقًا للتعلم 

للصععف  لو األمعن كتععاب لغتنععا الجميلععة الجععزء ( الثامنععة)الباحثععة بدراسععة الوحععدة الدراسععية  قامعت .6

 ها فعي مبحعث اللغعة العربيعةاكتسابالمراد  الفرعية لتحديد المهارات 4102/4102 األساسيالرابع 

، قععراءة، مهععارة السععتماعمهععارة اال: )، وهععياألساسععيوفقععًا للمعععايير الخاصععة بطلبععة الصععف الرابععع 

 .ة من مهارات فرعيةوما يندر  تحت كل مهارة رئيس (محادثة، ومهارة الكتابةمهارة ال

ل للمعايير الخاصة بطلبة الصف الرابع األساسي وفقعًا لمهعارات اللغعة العربيعة او جد ةبناء أربع .7

 .األربع
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للوحععدة  ةكيفيععة تطبيععق االختبععارات األربعععل علععى ، يشععتم(00)تصععميم دليععل المعلععم ملحععق رقععم  .8

الععتعلم التعععاوني ) كيفيععة تطبيععق البرنععامج المحوسععب للوحععدة المختععارة وفععق اسععتراتيجيتي، و المختععارة

ة ها والتعليمععات الرئيسععاسععتخدامآليععات تنفيععذ الععدروس المحوسععبة واألجهععزة المععراد ، (والععتعلم الععذاتي

 .للمدرس

غععععععععععععزة فععععععععععععي  األونععععععععععععروامج محوسععععععععععععب مععععععععععععن تصععععععععععععميم قامععععععععععععت الباحثععععععععععععة باسععععععععععععتخدم برنععععععععععععا .9

(http://ilp.unrwa.ps) بحيعععث يتناسععب مععع الوحعععدة ، وهععو برنععامج العععتعلم التفععاعلي المحوسععب

إضعافة بععض معع  لو األللفصل الدراسي  األساسيالمختارة من كتاب اللغة العربية للصف الرابع 

 .سب مع المعايير تماماً الشرائح المحوسبة لتتنا

األربعععة وفقععًا لمعععايير اللغععة العربيععة التععي تتناسععب مععع طلبععة االختبععارات  بإعععداد قامععت الباحثععة .11

الباحثعععة بحسعععاب  ، وقامعععتلتهعععا الباحثعععةو اوالتعععي تقعععيس المهعععارات التعععي تن الصعععف الرابعععع األساسعععي

فععي  رائهععمآمععن  المحكمععين وذلععك لالسععتفادة صععدق وصععدق المعععايير، مععن خععالل صععدق االختبععار

وفعععق معادلعععة حسععاب ثبعععات االختبععار  تعععم، كمععا وفقعععرات المععععايير االختبععار مععن فقعععراتكعععل  تعععديل 

 .لفاكرونباأ أ

بنععات  فععي مدرسععة   واحععدة   مععن شعععبة   تطبيععق االختبععارات األربععع علععى عينععة اسععتطالعية مكونععة   .11

 .الشرعية

للبنعين،  األساسعيةسعة الكوريعة المدر : ن معن معدارس مدينعة الخليعل وهمعاياختارت الباحثة مدرست .12

نظعرًا لوجعود  بصورة قصدية نين المدرستيللبنات، وتم اختيار هات األساسيةومدرسة السيدة هاجر 

 . ضمن بيئة الباحثة حاسوب بصورة كافية فيهما أجهزة

http://ilp.unrwa.ps/
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، حيععث وتععم توزيععع العينععة بشععكل عشععوائي نين المععذكورتيختععارت الباحثععة العينععة مععن المدرسععتا .13

ضعابطة، وكعل مجموععة تتكعون ن ومجموععة ين تجعريبيتيالث مجموعات، مجمعوعتاشتملت على ث

 سعععتراتيجيةاتسعععتخدم البرنعععامج المحوسعععب القعععائم علعععى  لعععىو األن، المجموععععة التجريبيعععة يمعععن شععععبت

، والمجموعععة التجريبيععة الثانيععة تسععتخدم البرنععامج المحوسععب القععائم (24)وعععددهم  التعععاونيالععتعلم 

 (.20)وعددهم  االعتيادية، والثالثة ضابطة تتعلم بالطريقة (24)عددهم الذاتية و على الطريقة 

مععن خععالل  علععى تطبيععق الدراسععة معلمععي اللغععة العربيععة فععي المدرسععتين المععذكورتين تععم تععدريب .14

تنظيمهعا  تعمالتدريب على ما ورد في المعادة التعليميعة التعي  ركزَّ ، حيث سلسلة من اللقاءات معهم

 (.الذاتيالتعلم و  التعاونيالتعلم )ي يتستراتيجامحوسب القائم على لتتالءم مع البرنامج ال

قبععل البععدء  علععى المجموعععات الععثالث األربعععاختبععارات المهععارات  تععم تطبيععق أداة الدراسععة وهععي .15

 .بالتدريس

 استخدامن وفق البرنامج المحوسب للوحدة المختارة بتم تطبيق وتدريس المجموعتين التجريبيتي .16

، وتعععععم تعععععدريس المجموععععععة الضعععععابطة بالطريقعععععة (والعععععتعلم العععععذاتي التععععععاونيعلم العععععت)اسعععععتراتيجيتي 

 .االعتيادية

الحصول على عالمات الطلبة الذين أجريت عليهم الدراسة من خالل عالمعاتهم فعي االختبعار  .17

 .القبلي

 .على المجموعات الثالث بعد االنتهاء من التدريس( االختبار)تطبيق أداة الدراسة تم  .18

اإلجابات للمهارات األربع، نموذ  تصحيح اختبار مهعارة االسعتماع ملحعق رقعم  تصحيح إجراء .19

نموذ  تصحيح اختبعار مهعارة الكتابعة  ،(2)نموذ  تصحيح اختبار مهارة القراءة ملحق رقم  ،(2)

جععععراء ،(9)نمععععوذ  تصععععحيح اختبععععار مهععععارة المحادثععععة ملحععععق رقععععم  ،(2)ملحععععق رقععععم   األسععععاليب وا 
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صععحة فرضعععيات الدراسعععة والحصعععول علععى النتعععائج، ومعععن ثعععم تقعععديم  اربعععمعععن أجعععل اخت اإلحصععائية

 . التوصيات والمقترحات

 (.04)ادرا  قائمة بأسماء المحكمين ملحق رقم تم  .21

 

 : اآلتيةاشتملت هذه الدراسة على المتغيرات : متغيرات الدراسة 1.7

 : المتغير المستقل

، التعععاونيالععتعلم  سععتراتيجيةالقععائم علععى البرنععامج المحوسععب ا)مسععتويات  ةطريقععة التععدريس ولهععا ثالثعع

 (. االعتيادية، والطريقة الذاتيالتعلم  ستراتيجيةاالبرنامج المحوسب القائم على 

 : المتغير التابع

 ."والمحادثةاالستماع والقراءة والكتابة "مهارات اللغة العربية  في تحصيل الطلبة 

 

 

 

 

 

 : اإلحصائية األساليب 1.8

فعععي ( SPSS) اإلحصعععائيةبرنعععامج العععرزم  اسعععتخدامالباحثعععة ب قامعععت اإلحصعععائية المعالجعععات إلجعععراء

 : اآلتية اإلحصائيةالمعالجات  استخدام، وذلك باتتحليل نتائج االختبار 
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 .ة الثالثيمجموعات الدراسالحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  .1

 .ارلفا للحصول على ثبات االختبمعادلة كرونباأ أ .2

مهعارات  اكتسعابالطلبعة فعي اختبعار  أداءلمقارنعة متوسعطات  (ANCOVA) األحعاديتحليل التغاير  .3

 . اللغة العربية ولفحص الفرضيات
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 الفصل الرابع

___________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 4.3

 اكتساب استقصاءإلى  لت إليها الدراسة، التي هدفتل هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصو ايتن

 استخدام)وهل يختلف ذلك باختالف طريقة التدريس  ،طلبة الصف الرابع مهارات اللغة العربية

للتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام، التعاونيللتعلم برنامج محوسب وفقًا 

 (.االعتيادي

 :يأتيا الفصل تبعًا للمتغيرات التابعة كما وفيما يأتي عرض للنتائج في هذ

 :الطلبة مهارات اللغة العربية اكتسابول وهو بالسؤال األ  النتائج المتعلقة 4.3.3

 :اآلتيةبفحص الفرضية ويتعلق ذلك 

 اكتساببين متوسطات  ،(α ≤ 0.05) ل توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ

للتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  ية تعز الطلبة مهارات اللغة العرب

 .(االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام، التعاوني

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  من أجل فحص هذه الفرضية

وذلك بحسب طريقة  هارات اللغة العربيةالطلبة م اكتساباالختبار الذي يقيس الطلبة في 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية( 1.4)التدريس، ويبين الجدول 
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مهارات اللغة اختبار  طلبة فيالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : 1.4جدول 

 .، حسب طريقة التدريسالعربية

 تةبعدي تةقبلي  طويقإ تةتدريس

 تعت ةديإ

 55.79 42.00 تةمتوسط تةحسةبي

 13.76 14.70 تلنحوتف تةمع ةري

 61 61 تةعدد

 تةذتت إ (* م.ب)

 

 

 81.85 42.84 تةمتوسط تةحسةبي

 11.22 14.20 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 إتةتعةون (* م.ب)

 80.98 45.41 تةمتوسط تةحسةبي

 12.29 13.95 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 تةمجموع

 73.79 43.49 تةمتوسط تةحسةبي

 17.03 14.27 تلنحوتف تةمع ةري

 205 205 تةعدد

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *

 فيأن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة  (1.4)يالحظ من الجدول 

، ولمعرفة ما إذا كانت قة التدريس في االختبار البعديحسب طري مهارات اللغة العربيةاختبار 

 و عد مستععة عنعة إحصائيعالفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات دالل

(0.05 ≥ α)  اختبار تحليل التغاير األحادي استخدامتم(ANCOVA) ، وكانت النتائج كما في

 .(2.4) الجدول

مهارات لعالمات الطلبة في اختبار  (ANCOVA) تغاير األحادينتائج تحليل ال: 2.4جدول 

 .بحسب طريقة التدريس اللغة العربية
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 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستو  

 الداللة

 0.000 184.711* 14,853.266 1 14,853.266 االختبار القبلي

 0.000 158.612* 12,754.587 2 25,509.174 طريقة التدريس

   80.414 201 16,163.121 الخطأ

    204 59,178.105 المجموع

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الداللة  *

طلبة في اختبار الأداء  اتق بين متوسطو المحسوبة للفر ( ف)أن قيمة ( 2.4)يالحظ من الجدول 

 تقريباً  يو ان مستو  الداللة يسأ، و (0221204)هي  مهارات اللغة العربية حسب طريقة التدريس

، أي أن هناك فروقًا ذات داللة (α ≤ 0.05)قل من مستو  الداللة أوهذه القيمة  (0.000)

، ولمعرفة طريقة التدريسإلى  الطلبة مهارات اللغة العربية تعز  اكتساببين متوسطات إحصائية 

للمقارنات الثنائية ( LSD)فرق داليبين نتائج اختبار أقل  (3.4) الجدول نإمصدر الفروق ف

 :البعدية حسب طريقة التدريس

 

للمقارنات الثنائية البعدية حسب طريقة ( LSD)نتائج اختبار أقل فرق دال :3.4 الجدول

 .التدريس

 مستو  الداللة الخطأ المعياري ساطو الفروق في األ طريقة التدريس

 اعتيادية
 0.000 1.561 (*)25.558- تةذتت إ(* م.ب)

 0.000 1.568 (*)23.130- ةالتعاوني(* م.ب)
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 تةذتت إ(* م.ب)
 0.000 1.561 (*)25.558 اعتيادية

 0.107 1.499 2.428 ةالتعاوني(* م.ب)

 ةالتعاوني(*م.ب)
 0.000 1.568 (*)23.130 اعتيادية

 0.107 1.499 2.428- تةذتت إ(* م.ب)

 .بتعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوس *

طريقتي التدريس لصالح كانت  حسب طريقة التدريسأن الفروق  السابقويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموبة التعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامب

ما لم يكن بين، إحصائياً  داالً  االعتياديةالتي كان الفرق بين كل منها وبين طريقة التدريس  الذاتية

 استخداموبة التعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامالفرق بين طريقتي التدريس ب

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة ( 4.4)الجدول و ، داالً  للطريقة الذاتيةالبرنامج المحوسب وفقًا 

 :طريقة التدريسلالختبار البعدي حسب 

 

 

 

مهارات اللغة لمتغير البعدية  المعّدلة واألخطاء المعياريةالمتوسطات الحسابية  :4.4الجدول 

 .طريقة التدريسحسب  العربية

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط طريقة التدريس

 1.150 56.690 اعتيادية

 1.057 82.248 تةذتت إ(* م.ب)
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 1.060 79.820 ةالتعاوني(* م.ب)

 .نةمج تةمحوسبتعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبو *

البرنامج المحوسب  استخداملطريقة التدريس بأن المتوسط المعدل ( 4.4)ويالحظ من الجدول 

البرنامج المحوسب وفقًا للطريقة  استخدامو لطريقة التدريس ب (241422)هو  وفقًا للطريقة الذاتية

 العتياديةالطريقة التدريس كبر من المتوسط المعدل أ وكالهما( 291241)ة هو التعاوني

البرنامج  استخدامطريقتي التدريس بلصالح  حسب طريقة التدريسوبذلك تكون الفروق ( 22129)

ة مقابل طريقة التدريس التعاونيالبرنامج المحوسب للطريقة  استخدامالمحوسب للطريقة الذاتية وب

 .االعتيادية

 

 :ت االستما الطلبة مهارا اكتسابالسؤال الثاني وهو بالنتائج المتعلقة  4.3.1

 :اآلتيةبفحص الفرضية ويتعلق ذلك 

 اكتساببين متوسطات  ،(α ≤ 0.05)ل توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ

للتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارات االستماع تعز 

 .(االعتياديالتعلم للتعلم الذاتي، برنامج محوسب وفقًا  استخدام، التعاوني

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  من أجل فحص هذه الفرضية

وذلك بحسب طريقة التدريس،  الطلبة مهارات االستماع اكتساباالختبار الذي يقيس الطلبة في 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية (5.4) ويبين الجدول

مهارات اختبار  طلبة فيالات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المتوسط: 5.4جدول 

 .، حسب طريقة التدريساالستماع
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 تةبعدي تةقبلي سةطوتةفوو  في تأل طويقإ تةتدريس

 تعت ةديإ

 56.46 43.46 تةمتوسط تةحسةبي

 14.05 15.06 تلنحوتف تةمع ةري

 61 61 تةعدد

 تةذتت إ(*م.ب)

 81.07 43.43 تةمتوسط تةحسةبي

 11.38 14.28 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 ةالتعاوني*(م.ب)
 81.61 46.36 تةمتوسط تةحسةبي

 12.06 14.074 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 تةمجموع

 73.94 44.47 تةمتوسط تةحسةبي

 16.85 14.442 تلنحوتف تةمع ةري

 205 205 تةعدد

 .تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسبتعني  *            

 فيأن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة  (5.4)يالحظ من الجدول 

، ولمعرفة ما إذا كانت حسب طريقة التدريس في االختبار البعدي مهارات االستماعاختبار 

 و عد مستععة عنعة إحصائيعة ذات داللالفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلب

(0.05 ≥ α)  اختبار تحليل التغاير األحادي استخدامتم(ANCOVA) ، وكانت النتائج كما في

 .(6.4) الجدول

مهارات لعالمات الطلبة في اختبار  (ANCOVA) نتائج تحليل التغاير األحادي: 6.4 جدول

 .حسب طريقة التدريس االستماع

مستو  قيمة ف متوسط درجات مجموع  مصدر التباين
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 الداللة المحسوبة المربعات الحرية المربعات

 0.000 208.042 15,948.380 1 15,948.380 االختبار القبلي

 0.000 161.040 12,345.199 2 24,690.398 طريقة التدريس

   76.659 201 15,408.532 الخطأ

    204 57,894.176 المجموع

 (α ≤ 0.05)لة دالة عند مستو  الدال *

طلبة في اختبار الأداء  اتق بين متوسطو المحسوبة للفر ( ف)أن قيمة ( 6.4)يالحظ من الجدول 

 تقريباً  يو ان مستو  الداللة يسأ، و (020112)هي  مهارات االستماع حسب طريقة التدريس

ة ، أي أن هناك فروقًا ذات دالل(α ≤ 0.05) قل من مستو  الداللةأالقيمة  وهذه (0.000)

، ولمعرفة طريقة التدريسإلى  الطلبة مهارات االستماع تعز  اكتساببين متوسطات إحصائية 

للمقارنات الثنائية ( LSD)يبين نتائج اختبار أقل فرق دال (7.4)الجدول  نإمصدر الفروق ف

 :البعدية حسب طريقة التدريس

 

 

البعدية حسب طريقة  للمقارنات الثنائية( LSD)نتائج اختبار أقل فرق دال :7.4الجدول 

 .التدريس

 ساطو الفروق في األ طريقة التدريس

الخطأ 

 المعياري

 مستو  الداللة

 0.000 1.524 (*)24.628- تةذتت إ *(م.ب) اعتيادية
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 0.000 1.529 (*)23.367- ةالتعاوني*(م.ب)

 تةذتت إ(* م.ب)
 0.000 1.524 (*)24.628 اعتيادية

 0.390 1.465 1.261 ةالتعاوني(*م.ب)

 ةالتعاوني*(م.ب)
 0.000 1.529 (*)23.367 اعتيادية

 0.390 1.465 1.261- تةذتت إ(*م.ب)

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *

طريقتي التدريس لصالح كانت  حسب طريقة التدريسأن الفروق  السابقويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموبذاتية للطريقة الالبرنامج المحوسب وفقًا  استخدامب

بينما لم ، إحصائياً  داالً  االعتياديةالتي كان الفرق بين كل منها وبين طريقة التدريس  ةالتعاوني

 استخداموبة التعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداميكن الفرق بين طريقتي التدريس ب

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة ( 8.4)الجدول و ، داالً  قة الذاتيةللطريالبرنامج المحوسب وفقًا 

 :طريقة التدريسلالختبار البعدي حسب 

 

 

 مهارات االستماعلمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية :8.4الجدول 

 .طريقة التدريسحسب 

 المعياري الخطأ ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط طريقة التدريس

 1.122 57.080 اعتيادية

 1.033 81.708 تةذتت إ(* م.ب)
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 1.035 80.447 ةالتعاوني*( م.ب)

البرنامج المحوسب  استخداملطريقة التدريس بأن المتوسط المعدل ( 8.4)ويالحظ من الجدول 

 للطريقةًا البرنامج المحوسب وفق استخدامو لطريقة التدريس ب (201212)هو  للطريقة الذاتيةوفقًا 

( 22112) االعتياديةلطريقة التدريس كبر من المتوسط المعدل أ وكالهما( 211222)ة التعاوني

البرنامج المحوسب  استخدامطريقتي التدريس بلصالح  حسب طريقة التدريسوبذلك تكون الفروق 

طريقة التدريس  ة مقابلالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموب للطريقة الذاتيةوفقًا 

 .االعتيادية

 

 :الطلبة مهارات القراءة اكتسابالسؤال الثالث وهو بالنتائج المتعلقة  4.3.1

 :اآلتيةبفحص الفرضية ويتعلق ذلك 

 اكتساببين متوسطات  (α ≤ 0.05) ل توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ

، التعاونيللتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارات القراءة تعز 

 .(االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  من أجل فحص هذه الفرضية

يقة التدريس، وذلك بحسب طر  الطلبة مهارات القراءة اكتساباالختبار الذي يقيس الطلبة في 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية (9.4)ويبين الجدول 

مهارات اختبار  طلبة فيالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : 9.4جدول 

 .، حسب طريقة التدريسالقراءة

 تةبعدي تةقبلي  طويقإ تةتدريس
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 تعت ةديإ

 52.38 40.64 تةمتوسط تةحسةبي

 14.29 15.18 ف تةمع ةريتلنحوت

 61 61 تةعدد

 تةذتت إ(* م.ب)

 79.15 41.25 تةمتوسط تةحسةبي

 11.94 14.43 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 إتةتعةون (*م.ب)

 77.36 44.44 تةمتوسط تةحسةبي

 13.68 14.15 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 تةمجموع

 

 70.56 42.19 تةمتوسط تةحسةبي

 17.78 14.59 تلنحوتف تةمع ةري

 205 205 تةعدد

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *

 فيأن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة  (9.4)يالحظ من الجدول 

انت الفروق ، ولمعرفة ما إذا كحسب طريقة التدريس في االختبار البعدي مهارات القراءةاختبار 

 ≤ 0.05) و عد مستععة عنعة إحصائيعالظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات دالل

α)  اختبار تحليل التغاير األحادي استخدامتم(ANCOVA)  ،وكانت النتائج كما في الجدول 

(10.4). 

مهارات بار لعالمات الطلبة في اخت (ANCOVA) نتائج تحليل التغاير األحادي: 10.4 جدول

 .بحسب طريقة التدريس القراءة

 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستو  

 الداللة
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 0.000 157.408 15,669.413 1 15,669.413 االختبار القبلي

 0.000 131.746 13,114.892 2 26,229.784 طريقة التدريس

   99.546 201 20,008.845 الخطأ

    204 64,492.605 المجموع

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الداللة  *

طلبة في الأداء  اتق بين متوسطو المحسوبة للفر ( ف)أن قيمة ( 10.4)يالحظ من الجدول 

 تقريباً  يو ان مستو  الداللة يسأ، و (131.746)هي  مهارات القراءة حسب طريقة التدريساختبار 

، أي أن هناك فروقًا ذات داللة (α ≤ 0.05)قل من مستو  الداللة أوهذه القيمة  (0.000)

، ولمعرفة طريقة التدريسإلى  الطلبة مهارات القراءة تعز  اكتساببين متوسطات إحصائية 

للمقارنات الثنائية ( LSD)يبين نتائج اختبار أقل فرق دال (11.4)الجدول  نإمصدر الفروق ف

 :البعدية حسب طريقة التدريس

 

للمقارنات الثنائية البعدية حسب طريقة ( LSD)نتائج اختبار أقل فرق دال :11.4جدول ال

 .التدريس

 ساطو الفروق في األ طريقة التدريس

الخطأ 

 المعياري

 مستو  الداللة

 0.000 1.736 (*)26.406- تةذتت إ(*م.ب) اعتيادية

 0.000 1.746 (*)22.682- إتةتعةون (*م.ب)

 0.000 1.736 (*)26.406 ديةاعتيا تةذتت إ(*م.ب)
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 0.027 1.670 (*)3.724 إتةتعةون (*م.ب)

 إتةتعةون (*م.ب)
 0.000 1.746 (*)22.682 اعتيادية

 0.027 1.670 (*)3.724- تةذتت إ(*م.ب)

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *

طريقتي التدريس لصالح كانت  حسب طريقة التدريسأن الفروق  السابقويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموبللطريقة الذاتية البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامب

كما يتضح ، إحصائياً  داالً  االعتياديةالتي كان الفرق بين كل منها وبين طريقة التدريس  ةالتعاوني

 استخداموبللطريقة الذاتية وفقًا  البرنامج المحوسب استخدامبأن الفرق بين طريقتي التدريس ب

 استخدامولصالح طريقة التدريس ب إحصائياً  داالً  ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا 

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة ( 12.4)الجدول و ، للطريقة الذاتيةالبرنامج المحوسب وفقًا 

 :طريقة التدريسلالختبار البعدي حسب 

 

 

 مهارات القراءةلمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية :12.4الجدول 

 .طريقة التدريسحسب 

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط طريقة التدريس

 1.280 53.315 اعتيادية

 1.177 79.722 تةذتت إ(*م.ب)

 1.181 75.998 إتةتعةون (*م.ب)

 .ستخدمت تةبونةمج تةمحوسبتعني تةمجموعإ تةتي ت *
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البرنامج المحوسب  استخداملطريقة التدريس بأن المتوسط المعدل ( 12.4)ويالحظ من الجدول 

البرنامج  استخداموهو أكبر من متوسط طريقة التدريس ب (291244)هو  للطريقة الذاتيةوفقًا 

لطريقة التدريس المعدل  كبر من المتوسطأ وكالهما( 221992)ة التعاوني للطريقةالمحوسب وفقًا 

طريقة التدريس لصالح  حسب طريقة التدريسوبذلك تكون الفروق ( 221202) االعتيادية

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامثم ب للطريقة الذاتيةالبرنامج المحوسب وفقًا  استخدامب

 .االعتياديةمقابل طريقة التدريس  ةالتعاوني

 

 :الطلبة مهارات الكتابة اكتسابالسؤال الرابع وهو بالنتائج المتعلقة  4.3.4

 :اآلتيةبفحص الفرضية ويتعلق ذلك 

 اكتساببين متوسطات  ،(α ≤ 0.05)ل توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ

، التعاونيللتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارات الكتابة تعز 

 .(االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  ماستخدا

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  من أجل فحص هذه الفرضية

وذلك بحسب طريقة التدريس،  الطلبة مهارات الكتابة اكتساباالختبار الذي يقيس الطلبة في 

 .نحرافات المعياريةهذه المتوسطات واال( 13.4)ويبين الجدول 

مهارات اختبار  طلبة فيالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : 13.4جدول 

 .، حسب طريقة التدريسالكتابة

 تةبعدي تةقبلي  طويقإ تةتدريس

 تعت ةديإ
 58.08 41.92 تةمتوسط تةحسةبي

 13.65 14.88 تلنحوتف تةمع ةري



 

 

 

 

 

 

89 

 61 61 تةعدد

  إتةذتت(*م.ب)

 84.97 43.74 تةمتوسط تةحسةبي

 11.06 14.88 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 إتةتعةون (*م.ب)

 83.32 46.32 تةمتوسط تةحسةبي

 12.39 14.95 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 تةمجموع

 

 76.39 44.10 تةمتوسط تةحسةبي

 17.15 14.94 تلنحوتف تةمع ةري

 205 205 تةعدد

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *         

 فيأن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة  (13.4)يالحظ من الجدول 

، ولمعرفة ما إذا كانت الفروق حسب طريقة التدريس في االختبار البعدي مهارات الكتابةاختبار 

 ≤ 0.05) و عد مستععة عنعة إحصائيعة لعالمات الطلبة ذات داللالظاهرية في المتوسطات الحسابي

α)  اختبار تحليل التغاير األحادي استخدامتم(ANCOVA) ،وكانت النتائج كما في الجدول 

(14.4). 

مهارات لعالمات الطلبة في اختبار  (ANCOVA) نتائج تحليل التغاير األحادي: 14.4جدول 

 .حسب طريقة التدريس الكتابة

 ر التباينمصد

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستو  

 الداللة

 0.000 152.072 13,253.066 1 13,253.066 االختبار القبلي

 0.000 146.871 12,799.776 2 25,599.551 طريقة التدريس
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   87.150 201 17,517.122 الخطأ

    204 59,976.780 المجموع

 (α ≤ 0.05)عند مستو  الداللة  دالة *

طلبة في الأداء  اتق بين متوسطو المحسوبة للفر ( ف)أن قيمة ( 14.4)يالحظ من الجدول 

 يو ان مستو  الداللة يسأ، و (0221220)هي  مهارات الكتابة حسب طريقة التدريساختبار 

ك فروقًا ذات ، أي أن هنا(α ≤ 0.05) قل من مستو  الداللةأوهذه القيمة  (0.000) تقريباً 

، ولمعرفة طريقة التدريسإلى  الطلبة مهارات الكتابة تعز  اكتساببين متوسطات داللة إحصائية 

للمقارنات الثنائية ( LSD)يبين نتائج اختبار أقل فرق دال (15.4)الجدول  نإمصدر الفروق ف

 :البعدية حسب طريقة التدريس

 

 

للمقارنات الثنائية البعدية حسب طريقة ( LSD)نتائج اختبار أقل فرق دال :15.4 الجدول

 .التدريس

 ساطو الفروق في األ طريقة التدريس

الخطأ 

 المعياري

 مستو  الداللة

 0.000 1.627 (*)25.902- تةذتت إ(*م.ب) اعتيادية

 0.000 1.636 (*)22.846- إتةتعةون (*م.ب)

 تةذتت إ(*م.ب)
 0.000 1.627 (*)25.902 اعتيادية

 0.051 1.560 3.057 إ تةتعةون(*م.ب)
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 إتةتعةون (*م.ب)
 0.000 1.636 (*)22.846 اعتيادية

 0.051 1.560 3.057- تةذتت إ(*م.ب)

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *

طريقتي التدريس لصالح كانت  حسب طريقة التدريسأن الفروق  السابقويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامو ب للطريقة الذاتيةوفقًا البرنامج المحوسب  استخدامب

بينما لم ، إحصائياً  داالً  االعتياديةالتي كان الفرق بين كل منها وبين طريقة التدريس  ةالتعاوني

 استخداموب للطريقة الذاتيةالبرنامج المحوسب وفقًا  استخداميكن الفرق بين طريقتي التدريس ب

يبين المتوسطات الحسابية ( 16.4)الجدول و ، داالً  ةالتعاونيللطريقة وسب وفقًا البرنامج المح

 :طريقة التدريسالمعدلة لالختبار البعدي حسب 

 

 

 مهارات الكتابةلمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية :16.4الجدول 

 .طريقة التدريسحسب 

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةابيالحس اتالمتوسط طريقة التدريس

 1.199 59.269 اعتيادية

 1.100 85.171 تةذتت إ(*م.ب)

 1.105 82.115 إتةتعةون (*م.ب)

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *

البرنامج المحوسب  استخداملطريقة التدريس بأن المتوسط المعدل ( 16.4)ويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامو لطريقة التدريس ب (221020)هو  ةذاتيللطريقة الوفقًا 
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 االعتياديةلطريقة التدريس كبر من المتوسط المعدل أ وكالهما( 241002)هو  ةالتعاوني

 استخدامطريقتي التدريس بلصالح  حسب طريقة التدريسوبذلك تكون الفروق ( 291429)

 ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموب يقة الذاتيةللطر البرنامج المحوسب وفقًا 

 .االعتياديةمقابل طريقة التدريس 

 

 :الطلبة مهارات المحادثة اكتسابالسؤال الخامس وهو بالنتائج المتعلقة  4.3.5

 :اآلتيةبفحص الفرضية ويتعلق ذلك 

 اكتساببين متوسطات  (α ≤ 0.05) ل توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ

للتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارات المحادثة تعز 

 .(االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام، التعاوني

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  من أجل فحص هذه الفرضية

وذلك بحسب طريقة التدريس،  الطلبة مهارات المحادثة اكتساباالختبار الذي يقيس الطلبة في 

 .هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية( 17.4)ويبين الجدول 

مهارات اختبار  طلبة فيالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : 17.4 جدول

 .، حسب طريقة التدريسالمحادثة

 تةبعدي تةقبلي  يقإ تةتدريسطو

 تعت ةديإ

 56.25 41.97 تةمتوسط تةحسةبي

 14.06 14.95 تلنحوتف تةمع ةري

 61 61 تةعدد

 82.22 42.93 تةمتوسط تةحسةبي تةذتت إ(*م.ب)
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 10.91 14.46 تلنحوتف تةمع ةري

 72 72 تةعدد

 إتةتعةون (*م.ب)

 81.61 44.53 تةمتوسط تةحسةبي

 12.10 14.37 تةمع ةريتلنحوتف 

 72 72 تةعدد

 تةمجموع

 

 74.28 43.20 تةمتوسط تةحسةبي

 17.00 14.54 تلنحوتف تةمع ةري

 205 205 تةعدد

 .تعني تةمجموعإ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسب *           

 فيلطلبة أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات ا (17.4)يالحظ من الجدول 

، ولمعرفة ما إذا كانت حسب طريقة التدريس في االختبار البعدي مهارات المحادثةاختبار 

 و عد مستععة عنعة إحصائيعالفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات دالل

(0.05 ≥ α)  اختبار تحليل التغاير األحادي استخدامتم (ANCOVA) ، وكانت النتائج كما

 .(18.4) ي الجدولف

مهارات لعالمات الطلبة في اختبار (ANCOVA)  نتائج تحليل التغاير األحادي: 18.4 جدول

 .بحسب طريقة التدريس المحادثة

 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستو  

 الداللة

 0.000 125.877 11,826.430 1 11,826.430 االختبار القبلي

 0.000 139.648 13,120.283 2 26,240.567 طريقة التدريس

   93.952 201 18,884.437 الخطأ
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    204 58,961.151 المجموع

 (α ≤ 0.05)دالة عند مستو  الداللة  *

طلبة في الأداء  اتق بين متوسطو المحسوبة للفر ( ف)أن قيمة  (18.4)يالحظ من الجدول 

 يو ان مستو  الداللة يسأ، و (0291222)هي  دثة حسب طريقة التدريسمهارات المحااختبار 

، أي أن هناك فروقًا ذات (α ≤ 0.05)قل من مستو  الداللة أوهذه القيمة  (0.000) تقريباً 

، طريقة التدريسإلى  الطلبة مهارات المحادثة تعز  اكتساببين متوسطات داللة إحصائية 

للمقارنات ( LSD)يبين نتائج اختبار أقل فرق دال (19.4)الجدول  نإولمعرفة مصدر الفروق ف

 :الثنائية البعدية حسب طريقة التدريس

 

للمقارنات الثنائية البعدية حسب طريقة ( LSD)نتائج اختبار أقل فرق دال :19.4الجدول 

 .التدريس

 ساطو الفروق في األ طريقة التدريس

الخطأ 

 المعياري

 مستو  الداللة

 0.000 1.687 (*)25.471- تت إتةذ(*م.ب) اعتيادية

 0.000 1.691 (*)24.021- إتةتعةون (*م.ب)

 تةذتت إ(*م.ب)
 0.000 1.687 (*)25.471 اعتيادية

 0.371 1.617 1.450 إتةتعةون (*م.ب)

 إتةتعةون (*م.ب)
 0.000 1.691 (*)24.021 اعتيادية

 0.371 1.617 1.450- تةذتت إ(*م.ب)

 .تستخدمت تةبونةمج تةمحوسبتعني تةمجموعإ تةتي  *
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طريقتي التدريس لصالح كانت  حسب طريقة التدريسأن الفروق  السابقويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامبة و للطريقة الذاتيالبرنامج المحوسب وفقًا  استخدامب

بينما لم ، إحصائياً  داالً  اديةاالعتيالتي كان الفرق بين كل منها وبين طريقة التدريس  ةالتعاوني

 استخدامبو  للطريقة الذاتيةالبرنامج المحوسب وفقًا  استخداميكن الفرق بين طريقتي التدريس ب

يبين المتوسطات الحسابية ( 20.4)الجدول و ، داالً  ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا 

 :طريقة التدريسالمعدلة لالختبار البعدي حسب 

 

 

مهارات لمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية :20.4 الجدول

 .طريقة التدريسحسب  المحادثة

 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط طريقة التدريس

 1.242 56.896 اعتيادية

 1.142 82.366 تةذتت إ(*م.ب)

 1.144 80.917 إتةتعةون (*م.ب)

 .إ تةتي تستخدمت تةبونةمج تةمحوسبتعني تةمجموع *

البرنامج المحوسب  استخداملطريقة التدريس بأن المتوسط المعدل ( 20.4)ويالحظ من الجدول 

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامو لطريقة التدريس ب (241222)هو  ةللطريقة الذاتيوفقًا 

 االعتياديةلطريقة التدريس عدل كبر من المتوسط المأ وكالهما( 211902) ة هوالتعاوني

 استخدامطريقتي التدريس بلصالح  حسب طريقة التدريسوبذلك تكون الفروق ( 221292)



 

 

 

 

 

 

96 

 ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموب للطريقة الذاتيةالبرنامج المحوسب وفقًا 

 .االعتياديةمقابل طريقة التدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةملخص نتائج الدراس  4.1

الطلبة  اكتسابفي متوسطات  إحصائياً  دلت نتائج هذه الدراسة على وجود فروق دالةً  .0

البرنامج  استخدامطريقتي التدريس بلصالح مهارات اللغة العربية تعز  لطريقة التدريس و 

 .ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامة وبللطريقة الذاتيالمحوسب وفقًا 

الطلبة مهارات  اكتسابفي متوسطات  إحصائياً  ذه الدراسة وجود فروق دالةً وأظهرت نتائج ه .4

البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامطريقتي التدريس بلصالح االستماع تعز  لطريقة التدريس و 

 .ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامة وبللطريقة الذاتي

الطلبة  اكتسابفي متوسطات  إحصائياً  وق دالةً كما دلت نتائج هذه الدراسة على وجود فر  .2

البرنامج المحوسب  استخداممهارات القراءة تعز  لطريقة التدريس ولصالح طريقة التدريس ب

 .ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامة ثم طريقة التدريس بللطريقة الذاتيوفقًا 
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الطلبة مهارات  اكتسابفي متوسطات  إحصائياً  وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالةً  .2

البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامطريقتي التدريس بلصالح الكتابة تعز  لطريقة التدريس و 

 .ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامة وبللطريقة الذاتي

الطلبة  تساباكفي متوسطات  إحصائياً  ودلت نتائج هذه الدراسة على وجود فروق دالةً  .2

البرنامج  استخدامطريقتي التدريس بلصالح مهارات المحادثة تعز  لطريقة التدريس و 

 .ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامة وبللطريقة الذاتيالمحوسب وفقًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسال الفصل

___________________________________________________ 

 ج والتوصياتمناقشة النتائ

 المقدمة 5.3



 

 

 

 

 

 

98 

برنامج  استخداممعرفة فاعلية إلى  التي هدفتهذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة ل او يتن         

، ولتحقيق هذا الهدف لمهارات اللغة العربية األساسيطلبة الصف الرابع  اكتسابفي  محوسب

، حيث قسمت اختيرت عينة قصدية مكونة من ست شعب من طلبة الصف الرابع األساسي

البرنامج المحوسب وفقًا لطريقة  استخدامدرست ب)0مجموعة تجريبية : ثالث مجموعاتإلى  العينة

البرنامج المحوسب وفقًا لطريقة التعلم  استخدامدرست ب)4، ومجموعة تجريبية (التعاونيالتعلم 

 .ائج والتوصيات، وفيما يلي مناقشة النت(االعتياديةدرست بالطريقة )، ومجموعة ضابطة (الذاتي

 

 

 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات 5.1

 :الطلبة مهارات اللغة العربية اكتساب ووه األولسؤال الالمتعلقة ب مناقشة النتائج 5.1.3

مهارات اللغة  اكتسابفي  (α ≤ 0.05) توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ هل

البرنامج المحوسب  استخدام)طريقة التدريس إلى  تعز  العربية لد  طلبة الصف الرابع األساسي

البرنامج المحوسب وفقًا لطريقة التعلم الذاتي، التعلم  استخدام، التعاونيوفقًا لطريقة التعلم 

 ؟(االعتيادي

 (α ≤ 0.05) مستو  الداللةعند  فروقًا ذات داللة إحصائيةلقد أظهرت النتائج أن هناك 

للغة العربية بين أفراد مهارات ا اكتسابساسي في اختبار الستجابات طلبة الصف الرابع األ
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وكانت هذه الفروق لصالح المجموعتين ن وأفراد المجموعة الضابطة، المجموعتين التجريبيتي

 (.والتعلم الذاتي التعاونيالبرنامج المحوسب وفقًا لطريقتي التعلم  استخدام)نالتجريبيتي

الرابع األساسي، الذين درسوا بالبرنامج المحوسب وفقًا وتوضح هذه النتائج أن أداء طلبة الصف 

مهارات اللغة العربية كان أفضل من  اكتسابوالتعلم الذاتي، في اختبار  التعاونيلطريقتي التعلم 

البرنامج  استخدامأن إلى  ، وتعزو الباحثة هذه النتيجةاالعتياديةأداء الذين درسوا بالطريقة 

والتعاون  المشاركة في الطالبورغبات  لميوو تتناسب لتعاونيا التعلم المحوسب وفق طريقة

 لداخ المشاركة من زاد متجانسة غير مجموعات إلى الطالب تقسيم أن إلى باإلضافة

 هو ما ومعرفة التعلم نحو واقعيةو نشاطا أكثر جعلهم وبالتالي مشترك هدف لتحقيق المجموعة

 يوزع تعزيز على لوالحصو ومحدد واحد دفه لتحقيق الجماعة أفراد جميع تسعى أنو ،جديد

 ،ممكنة فترة لبالتعلم ألطو االحتفاظ مع التعلم نحوالطالب  يحفز مما الجماعة أعضاء على

 زيادة إلى الطالب باإلضافة لدى المهارات اكتساب على كبيراً تأثيراً  له التعاونيوألن التعلم 

 مشتركة، أهداف والدافعية إلنجاز الزمالء نحو إيجابية اتجاهات ووجود التعلم في ملديه الرغبة

 أعضاء بين لالمتباداإليجابي  االعتماد ينمي التعاوني التعلمأن إلى  كما تعزو الباحثة النتيجة

 المجموعة أفراد مع المهارات اكتساب أثناء واألفكار المعلومات لتباد لخال من المجموعة

 بعضهم وتشجيعلآلخرين  وتوضيحها اتارللمه الصحيحة اآلراء من والتأكد بينهم والمناقشة

 فهمهم من والتأكد األعضاء بين وعالنية ووضوح بصراحة المعلومات لوتناو البعض

 بين لالمتباد واالتصال المجموعة أفراد كل من واآلراء المقترحات من االستفادة أو اتللمهار

 كباقي له المحدد ءبالجز الخاصة وأفكاره معلوماته بإلقاء طالب كل يقوم أن هو األعضاء

 التعليمية النقاط لهذه الزمالء لباقي الدقيق والتنفيذ والتشاور الحوار لتباد لخال من الزمالء
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 بناءً  نقدًا المعلومات هذه نقد طالب كل محاولة وهو األعضاء بين ونقدها ومراجعة المعلومات

 وهذا ،المهارات باكتسا من ممكن مستوى أحسن إلى لللوصو وذلك مراجعة المعلومات أثناء

 المعلمين أعداد وقلة المتعلمين أعداد كثرة أن إلى باإلضافة ،االعتيادية التعليم تفتقده طريقة ما

 األخطاءبتصحيح  يقوم أن يستطيع فال الضابطة للمجموعة واحد مدرس سوى يوجد ال حيث

 مما ملهع أداء في متفانيًا كان مهما الحصة وقت ضيق مع خاصة حدة على كل   للمتعلمين

 الفردية للفروق نظرًا المهارات بشكل صحيح اكتساب من يتمكنون ال المتعلمين بعض ليجع

 مساعدة دون فقط نفسه بتعليم طالب كل يسعى حيث الضابطة المجموعة في المتعلمين بين

 0التجريبية المجموعة أفراد أن الباحثة توجد كذلك أي برامج محوسبة، استخداماآلخرين ودون 

 القيمة وتلك الزمالء ومساعدة نحو التعاون التربوية االتجاهات بعض اكتسبوا قد (ةونيالتعا)

 اإليجابي التأثير سبب يعود وقدكلها،  حياتنا في لب مدارسنا في إليها الحاجة أمس في نحن

 هذه توفرها التي واجتماعية نفسية للعوام المهارات اكتسابعلى  ةالتعاوني التدريس لطريقة

 مع نفسه يجد عندما الراحة من بنوع الطالب ضبع شعور لمث ،الصف جو في الطريقة

 شخصية في المتمثلة السلطة وجود عن الناتج والقلق الخوف مستوى من ذلك لفيقل اآلخرين

 المجموعة لداخ معهم لوالتفاعاآلخرين  بمشاركة الطالب يرى لذلك ،الزمالء ومراقبة المعلم

 الطالب لدى االنتباه زيادة على يساعد وهذا ،النفسي واالضطراب التوتر هذا من للتخلص مالذاً

 من آلخرا البعض شعور إلى إضافة ل،أفض لبشك وفهمها التعليمية المثيرات على وتركيزه

 جزء للتحم نتيجة التعليمية المجموعة أفراد بمشاركة واالسترخاء االرتياح من بنوع الطالب

 العبء من ليقل وهذا ،المهمات كل وليس المجموعةب المناطة التعليمية المهمات من يسير

 .الجزء هذا على وتركيز فاعلية أكثر ويجعله الطالب على الملقى
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، (4112)ودراسة الحربي  ،(4112)دراسة الردادي : تيجة مع دراسات سابقة مثلوتتفق هذه الن

اسة ودر ، (4114)، ودراسة فيتش (4112)، ودراسة المحتسب (4112)ودراسة العبادي 

 (.0992)تيموثي  -ونرنغ -، ودراسة تسي(0994)، ودراسة كوين زيننغ (4110)شطناوي 

الذاتي عملت  التعلم البرنامج المحوسب وفق طريقة استخدامأن إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

 المهارات وفقًا لقدرته الّذاتية، ووفقاً  اكتسابعلى تمكين الطالب من تتابع استيعابه وقدرته على 

على المعلم أن يحدد الحاجات الخاصة بالتالميذ، وعليه أيضًا أن يقدم لهم )الحتياجاته من التعلم 

أن الطالب ال ينتقل من إلى  (النتيجة)، كما تعزي الباحثة (من خالل التعليم ما يشبع حاجاتهم

قوم الطالب شريحة أخر  قبل التحقق والتأكد من أنه تعلم المهارة المطلوبة، كذلك يإلى  شريحة

صحيحة، والتعلم الّذاتي بالبرنامج المحوسب الغير الشريحة نفسها في حالة إجاباته إلى  بالرجوع

إلى  يعطي الفرصة لكل طالب ألن يتلقى تغذية راجعة فورية بعد إجابته على الشرائح، مما أد 

زز كل إجابة بناء المعلومات والخبرات على أساس سليم وبطريقة ال تتراكم بها األخطاء فتع

يؤديها الطالب عقب كل سؤال في البرنامج، وهذا يساهم في حل كثير من مشكالت التعليم 

كما أن  ،المهارات اكتسابويساعده ويزوده بما يحتا  إليه، والهدف هو مل  الثغرات في عملية 

الطالب، البرنامج المحوسب وفق طريقة التعلم الّذاتي زادت من الحماس والدافعية لد   استخدام

كما أن وضع مهارات اللغة العربية في مجموعة من الشرائح واألطر المتنوعة جعلت المادة 

الطلبة مهارات اللغة العربية بشكل أفضل من الطريقة  اكتسابإلى  ، وذلك أد شائقةالتعليمية 

تقان للماالعتيادية هارات فقد ، كما أن طريقة التعلم الّذاتي كونها طريقة أكثر فاعلية وتعليم وا 

قدر كبير من المرونة للتلميذ، حيث تسمح  توافركانت تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، فهي 

قدراته ومستواه التحصيلي، كما أن و له بالتقدم في المهارات وأنشطة البرنامج بالسرعة التي تتفق 
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ستيعاب المادة هذه الطريقة تجعل المتعلم غير ملتزم بانتظار من هم أبطأ منه في سرعة ا

، والتعلم وفق طريقة االعتياديةالتعليمية وال بمجاراة من هم أسرع منه، وهذا ما ال تحققه الطريقة 

سرعة التقدم من ناحية، ثم زيادة مقدار التعلم من ناحية أخر ، كما أن إلى  التعلم الّذاتي تؤدي

جوع إليه في أي لحظة يريد، ل يد الطالب بحيث يمكنه من الر او البرنامج المحوسب يكون في متن

ذا أراد  االعتياديةبعكس الطريقة  التي يشرح فيها المعلم المهارات ويكتب الطالب التمرينات وا 

باالستفسار  أوالطالب استرجاع معلومات عن الشرح يجب عليه أن يسترجع ذلك من ذاكرته 

 .ممن هم حوله

ودراسة الزعبي  ،(4102)يا والسعودي الحجا دراسة: وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل

واختلفت هذه النتيجة مع  .(4111)، ودراسة لوميز (4112)، ودراسة هوي وجونج (4119)

 (.4112)دراسة حماد 

المادة التعليمية لمهارات اللغة العربية في البرنامج المحوسب أن إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة 

المهارات بطريقة متتالية  اكتسابتمكن الطالب من تمت بطريقة منظمة ومتسلسلة ومتدرجة 

 المتعلم انتباه تجذب بطريقة ها كانميتصم أنو  الطلبة قبل من هااستخدام سهولة، كذلك شائقةو 

ه في الدراسة يركز على استخدام، وألن البرنامج المحوسب الذي تم المعروضة التعليمية للمادة

ات الطالب وبالطريقة التي يحبونها، فهو عبارة عن مجموعة من األلعاب التعليمية التي احتياج

الشريحة التي إلى  إكمال فروعها بأقل األخطاء حتى ينتقلواإلى  ينسجم فيها الطلبة ويتشوقون

تليها لمعرفة ما تحتويه تلك الشريحة، واألمر الذي ساعد في إثارة عنصر التشويق في بعض 

أنها لم تكن تستخدم أي من تلك البرامج وأن الطالب كانوا معتادين على الطريقة المدارس 

 .االعتيادية
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، (4100) الشوبكي دراسة، و (4104)دراسة الخالدي: وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل

 القحطاني دراسةو  ،(4119) دية بوأ، و (4119) الشخريتي دراسة، و (4101) صالحودراسة 

، (4112)ودراسة شتات ( 4112)، ودراسة أبو منديل (4112)راسة باشليدر ، ود(4119)

 (.4101)اختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو زهرة  .(4112)ودراسة كليف 

برنامج محوسب  استخدام)عن طريقتي التدريس  االعتياديةوتعزو الباحثة نتيجة تراجع الطريقة 

أن إلى  في هذه الدراسة( حوسب وفقًا للطريقة الذاتيةبرنامج م استخدامة و التعاونيوفقًا للطريقة 

في تعليم مهارات اللغة العربية ليس بها وضوح لألهداف التعليمية  االعتياديةالطريقة  استخدام

عنصر التشويق إلى  المهارات، كما أنها تفتقر اكتسابلد  المتعلمين مما يؤثر سلبًا على 

 اكتسابوكذلك ترجع الباحثة ضعف التقدم في  ،بواإلثارة مما يبعث الملل في نفوس الطال

) أن المعلم يشرح المهارات في وقت واحدإلى  مهارات اللغة العربية عند المجموعة الضابطة

عدم دقة تعلم بعض الطالب إلى  األمر الذي يؤدي( الدور الفعال هنا يكون للمعلم وليس للطالب

ال تراعي ما  االعتياديةالطريقة  استخدامما أن هم المهارات الالزمة بشكل دقيق، كاكتسابوعدم 

ة توافر أن التغذية الراجعة الفورية قد ال تكون مإلى  بين الطالب من فروق فردية، باإلضافة

 .بالشكل الذي يساعد على بناء المعلومات لد  الطلبة

، (4100) الشوبكي دراسة، و (4104)دراسة الخالدي: وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل

 .وغيرها من الدراسات (4119) الشخريتي دراسة ، و(4101) صالحودراسة 

برنامج محوسب وفقًا للطريقة  استخدام)وتعزو الباحثة عدم وجود فروق بين طريقتي التدريس 

ن اتبعتا أن كاًل من هاتين الطريقتي( لطريقة الّذاتيةبرنامج محوسب وفقًا ل استخدامة و التعاوني
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وسب نفسه، فاجتمعت ميزات كل طريقة مع مزايا البرنامج المحوسب لتحقق النتيجة البرنامج المح

 .التي تم التوصل اليها

 :الطلبة مهارات االستما  اكتساب بالسؤال الثاني وهو مناقشة النتائج المتعلقة 5.1.1

 اكتساببين متوسطات  (α ≤ 0.05) توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ هل

للتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  طلبة مهارات االستماع تعز ال

مستو   أثربوجود ( االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام، التعاوني

 ؟تحصيل الطلبة السابق

 (α ≤ 0.05) مستو  الداللةعند  فروقًا ذات داللة إحصائيةلقد أظهرت النتائج أن هناك 

رات االستماع بين أفراد مها اكتسابالستجابات طلبة الصف الرابع األساسي في اختبار 

وكانت هذه الفروق لصالح المجموعتين ن وأفراد المجموعة الضابطة، المجموعتين التجريبيتي

 (.والتعلم الذاتي التعاونيالبرنامج المحوسب وفقًا لطريقتي التعلم  استخدام) نالتجريبيتي

توضح هذه النتائج أن أداء طلبة الصف الرابع األساسي، الذين درسوا بالبرنامج المحوسب وفقًا و 

مهارات االستماع كان أفضل من  اكتسابوالتعلم الذاتي، في اختبار  التعاونيلطريقتي التعلم 

 نيهاتين الطريقتأن إلى  ، وتعزو الباحثة هذه النتيجةاالعتياديةأداء الذين درسوا بالطريقة 

 االعتماد وتنميوالتعاون  المشاركة ة تعمل علىالتعاونيالطالب، فورغبات  لميو مع تتناسبان

متابعة ، و إدراك األفكار األساسية للحديث) لخال من المجموعة أعضاء بين لالمتباداإليجابي 

دراك العالقات بين األفكار المعروضة وغيرها من ، و التعليمات الشفوية وفهم المقصود منها ا 

تلك  اكتساب أثناء واألفكار المعلومات لتبادفهي بهذا تعمل على  (أهداف مهارات االستماع

 وتوضيحها اتللمهار الصحيحة اآلراء من والتأكد بينهم والمناقشة المجموعة أفراد مع المهارات
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 أفراد كل من واآلراء المقترحات من االستفادة أو اتللمهار فهمهم من لآلخرين والتأكد

 من الزمالء كباقي له المحدد بالجزء الخاصة وأفكاره معلوماته بإلقاء طالب كل وقيام عةالمجمو

 بين ونقدها ومراجعة المعلومات الزمالء لباقي الدقيق والتنفيذ والتشاور الحوار لتباد لخال

 .مهارات االستماع اكتساب من ممكن مستوى أحسن إلى لللوصو وذلك األعضاء

قدر كبير من المرونة  توافرة تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، فهي أن الطريقة الذاتيكما و 

للتلميذ، حيث تسمح له بالتقدم في المهارات وأنشطة البرنامج بالسرعة التي تتفق مع قدراته 

ويعمل  حصر ذهنه، ويركز فيما يستمع إليهالطالب بهذه الطريقة يعمل على )ومستواه التحصيلي 

، كما أن هذه الطريقة تجعل المتعلم (التفاعل مع المتحدث وفق سرعتهحسن االستماع و على 

بمجاراة من هم أسرع غير ملتزم بانتظار من هم أبطأ منه في سرعة استيعاب المادة التعليمية وال 

ن تصبان في أهداف مهارة االستماع كاًل منهما بطريقتها الخاصة بها منه، وبذلك فإن الطريقتي

هذا إلى  ر والتذوق والنقد وتجميع األفكار، ونضيفالفهم واالستيعاب والتذكدقة في إلى  للوصول

استخدام البرنامج المحوسب الذي جاء ليصب في صالح االستراتجيتين التعاونية والذاتية، ويعمل 

 .وواضحة شائقةساب الطلبة مهارة االستماع بطريقة تعلى اك

 (.4114)، ودراسة الهواري (4119)أبو دية سة درا: وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل

 :الطلبة مهارات القراءة اكتساب السؤال الثالث وهوبمناقشة النتائج المتعلقة  5.1.1

 اكتساببين متوسطات  (α ≤ 0.05) توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ هل

، التعاونيللتعلم ج محوسب وفقًا برنام استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارات القراءة تعز 

مستو  تحصيل الطلبة  أثربوجود ( االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام

 ؟السابق



 

 

 

 

 

 

116 

 (α ≤ 0.05) مستو  الداللةعند  فروقًا ذات داللة إحصائيةلقد أظهرت النتائج أن هناك 

ارات القراءة بين أفراد مه ساباكتالستجابات طلبة الصف الرابع األساسي في اختبار 

طريقتي التدريس ن وأفراد المجموعة الضابطة، وكانت هذه الفروق لصالح المجموعتين التجريبيتي

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموبللطريقة الذاتية البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامب

كما اتضح في ، واضحاً  االعتياديةدريس والتي كان الفرق بين كل منها وبين طريقة الت ةالتعاوني

للطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخدامهذه المهارة أن هناك فروقًا بين طريقتي التدريس ب

، وأن هذه الفروق كانت لصالح طريقة ةالتعاونيللطريقة البرنامج المحوسب وفقًا  استخداموبالذاتية 

 استخدامطريقة التدريس بثم تليها  طريقة الذاتيةللالبرنامج المحوسب وفقًا  استخدامالتدريس ب

 .ةالتعاوني للطريقةالبرنامج المحوسب وفقًا 

جهد ذاتي إلى  أن هناك جزء كبير من مهارات القراءة تحتا إلى  تعزو الباحثة هذه النتيجة

أن ، بعكس مهارات اللغة العربية اآلخر  التي يستطيع الطالب التعاونيلتطبيقها أكثر من العمل 

يشارك زمالئه فيها، فإذا كان الطالب غير قادر على قراءة الكلمات والعبارات والجمل وحده أثناء 

طلب المدرس منه القراءة فأنه لن يستفيد من زمالئه كما يجب ألن هذه المهارة مبنية على خبرات 

حروف قراءة ال: )ل والثاني مثلو سابقة يجب أن تكون موجودة عند كل طالب في الصفين األ

قراءة الجمل دون توقف عند بعض الكلمات قراءة جهرية ، و بالحركات القصيرة قراءة جهرية سليمة

تنويع نبرات الصوت أثناء القراءة بما يناسب مضمون الجملة التي يقرأها، وقراءة الجمل ، و سليمة

، وأن مهارة (ءةمراعاة عالمات الترقيم أثناء القرا، و والفقرات قراءة جهرية مراعيا الضبط الصحيح

وال بد من كل الواحد  الموقف في والكيفية الكمية الناحية من األفراد سلوكالقراءة يختلف فيها 

متعلم هنا أن يعمل على تشخيص الموقف التعليمي القرائي تشخيصًا دقيقًا على حدا ودون 
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، كما أن هذه مساعدة أحد ألن ذلك يساعده في المراحل العمرية التالية للمرحلة التي هو فيها

زيادة طاقته ومستو  نشاطه وقدراته الّذاتية أثناء تعلمها والتي تأتي من إلى  المهارة تحتا 

فربما كان هذا هو  الدافعية العالية لالندما  في مهارة القراءة والتي تؤكدها طريقة التعلم الذاتي،

 .ة في هذا الموضعالتعاونيسبب تفوق الطريقة الذاتية على الطريقة 

 :الطلبة مهارات الكتابة اكتساب السؤال الرابع وهوبالنتائج المتعلقة  5.1.4

 اكتساببين متوسطات  ،(α ≤ 0.05)توجد فوو  ات  دلةإ صائة  إ عند مستوى تةدلةإ هل

، التعاونيللتعلم برنامج محوسب وفقًا  استخدام)طريقة التدريس إلى  الطلبة مهارات الكتابة تعز 

مستو  تحصيل الطلبة  أثربوجود ( االعتياديللتعلم الذاتي، التعلم محوسب وفقًا برنامج  استخدام

 ؟السابق

 (α ≤ 0.05) مستو  الداللةعند  فروقًا ذات داللة إحصائيةلقد أظهرت النتائج أن هناك 

مهارات الكتابة بين أفراد  اكتسابالستجابات طلبة الصف الرابع األساسي في اختبار 

وكانت هذه الفروق لصالح المجموعتين ن وأفراد المجموعة الضابطة، بيتيالمجموعتين التجري

 (.والتعلم الذاتي التعاونيالبرنامج المحوسب وفقًا لطريقتي التعلم  استخدام) نالتجريبيتي

وتوضح هذه النتائج أن أداء طلبة الصف الرابع األساسي، الذين درسوا بالبرنامج المحوسب وفقًا 

مهارات الكتابة كان أفضل من أداء  اكتسابوالتعلم الذاتي، في اختبار  عاونيالتلطريقتي التعلم 

 مع تتناسبان نهاتين الطريقتيأن إلى  ، وتعزو الباحثة هذه النتيجةاالعتياديةالذين درسوا بالطريقة 

اإليجابي  االعتماد وتنميوالتعاون  المشاركة ة تعمل علىالتعاونيالطالب، فورغبات  لميو

كتابة ما ُيملى عليهم وفق زمن مناسب، كتابة ما ) لخال من المجموعة أعضاء بين لالمتباد

 يكتبون عبارات ذات أنماط لغوية متنوعة بخط جميل،، ُيملى عليهم مع مراعاة عالمات الترقيم
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 الهاء المناسبة للكلمة، أويكتبون معبرين بفقرات قصيرة عن العمل الشريف، يكتبون شكل التاء 

 المعلومات لتبادفهي بهذا تعمل على  (يًا الهمزة بصورة صحيحة في آخر الكلمةيكتبون إمالئ

 اآلراء من والتأكد بينهم والمناقشة المجموعة أفراد مع تلك المهارات اكتساب أثناء واألفكار

 من االستفادة أو اتللمهار فهمهم من لآلخرين والتأكد وتوضيحها اتللمهار الصحيحة

 الخاصة وأفكاره معلوماته بإلقاء طالب كل وقيام المجموعة أفراد كل من واآلراء المقترحات

 الزمالء لباقي الدقيق والتنفيذ والتشاور الحوار لتباد لخال من الزمالء كباقي له المحدد بالجزء

 من ممكن مستوى أحسن إلى لللوصو وذلك األعضاء بين ونقدها ومراجعة المعلومات

هذا استخدام البرنامج المحوسب الذي جاء ليصب في ى إل مهارات الكتابة، ونضيف اكتساب

 .ستراتجيتين التعاونية والذاتيةصالح اال

قدر كبير من المرونة  توافروأن الطريقة الذاتية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، فهي 

ه للتلميذ، حيث تسمح له بالتقدم في المهارات وأنشطة البرنامج بالسرعة التي تتفق مع قدرات

كتابة ما ُيملى عليه وفق زمن مناسب لسرعته، كتابة ما ُيملى عليه مع )ومستواه التحصيلي 

يكتب معبرًا بفقرات  يكتب عبارات ذات أنماط لغوية متنوعة بخط جميل،، مراعاة عالمات الترقيم

 يكتب إمالئيًا الهمزة الهاء المناسبة للكلمة، أوقصيرة عن العمل الشريف، يكتب شكل التاء 

، كما أن هذه الطريقة تجعل المتعلم غير ملتزم بانتظار من هم (بصورة صحيحة في آخر الكلمة

ن هم أسرع منه، وبذلك فأن الطريقتي أبطأ منه في سرعة استيعاب المادة التعليمية وال بمجاراة من

ة كتابة صحيحإلى  تصبان في أهداف مهارة الكتابة كاًل منهما بطريقتها الخاصة بها للوصول

ساب الطلبة مهارة تاة عالمات الترقيم أثناء الكتابة، ويعمل على اكودقة في الكتابة ومراع

 .وواضحة شائقةاالستماع بطريقة 
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 (.4112)أبو منديل  دراسة: وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة مثل

 :الطلبة مهارات المحادثة اكتسابالسؤال الخامس وهو بالنتائج المتعلقة  5.1.5

 (α ≤ 0.05) مستو  الداللةعند  فروقًا ذات داللة إحصائيةأظهرت النتائج أن هناك لقد 

رات المحادثة بين أفراد مها اكتسابالستجابات طلبة الصف الرابع األساسي في اختبار 

وكانت هذه الفروق لصالح المجموعتين ن وأفراد المجموعة الضابطة، المجموعتين التجريبيتي

 (.والتعلم الذاتي التعاونيالبرنامج المحوسب وفقًا لطريقتي التعلم  استخدام) نالتجريبيتي

وتوضح هذه النتائج أن أداء طلبة الصف الرابع األساسي، الذين درسوا بالبرنامج المحوسب وفقًا 

مهارات المحادثة كان أفضل من أداء  اكتسابوالتعلم الذاتي، في اختبار  التعاونيلطريقتي التعلم 

 مع تتناسبان نهاتين الطريقتيأن إلى  ، وتعزو الباحثة هذه النتيجةاالعتياديةالطريقة الذين درسوا ب

اإليجابي  االعتماد وتنميوالتعاون  المشاركة ة تعمل علىالتعاونيالطالب، فورغبات  لميو

التمييز عند ، نطق األصوات العربية نطقًا سليماً ) لخال من المجموعة أعضاء بين لالمتباد

التمييز عند النطق بين الحركة القصيرة والطويلة،  ألصوات المتشابهة تمييزًا واضحًا،النطق بين ا

 استخدامالتعبير عن األفكار ب، تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية

ح النظام الصحي استخدام، اختيار التعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة، الصيغ النحوية المناسبة

لتراكيب الكلمة العربية عند الكالم، التعبير عند الحديث عن توافر ثروة لفظية تمكنه من االختيار 

التعبير عن األفكار بالقدر المناسب  ،ترتيب األفكار ترتيبًا منطقيًا يلمسه السامع ،الدقيق للكلمة

ومترابط لفترات  من اللغة، فال هو بالطويل الممل وال هو بالقصير المخل، التحدث بشكل متصل

زمنية مقبولة مما ينب  عن الثقة بالنفس وقدرة على مواجهة اآلخرين، االستجابة لما يدور أمامه 

اإلشارات  استخداممن حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبير وأنماط التراكيب، 
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كار، إدارة مناقشة في ًا معبرًا عما يريد توصيله من أفاستخدامواإليماءات والحركة غير اللفظية 

دوار األعضاء المشتركين فيها واستخالص النتائج من بين اآلراء التي أموضوع معين، وتحديد 

 تلك المهارات اكتساب أثناء واألفكار المعلومات لتبادفهي بهذا تعمل على ( يطرحها األعضاء

لآلخرين  وتوضيحها اتللمهار الصحيحة اآلراء من والتأكد بينهم والمناقشة المجموعة أفراد مع

 وقيام المجموعة أفراد كل من واآلراء المقترحات من االستفادة أو اتللمهار فهمهم من والتأكد

 لتباد لخال من الزمالء كباقي له المحدد بالجزء الخاصة وأفكاره معلوماته بإلقاء طالب كل

 وذلك األعضاء بين قدهاون ومراجعة المعلومات الزمالء لباقي الدقيق والتنفيذ والتشاور الحوار

 .مهارات المحادثة اكتساب من ممكن مستوى أحسن إلى لللوصو

قدر كبير من المرونة  توافروأن الطريقة الذاتية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، فهي 

للتلميذ، حيث تسمح له بالتقدم في المهارات وأنشطة البرنامج بالسرعة التي تتفق مع قدراته 

التمييز عند النطق بين األصوات ، نطق األصوات العربية نطقًا سليماً )لتحصيلي ومستواه ا

التمييز عند النطق بين الحركة القصيرة والطويلة، تأدية أنواع النبر  المتشابهة تمييزًا واضحًا،

الصيغ النحوية  استخدامالتعبير عن األفكار ب، والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية

النظام الصحيح لتراكيب الكلمة  استخدام، اختيار التعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة، المناسبة

 ،العربية عند الكالم، التعبير عند الحديث عن توافر ثروة لفظية تمكنه من االختيار الدقيق للكلمة

اللغة، فال التعبير عن األفكار بالقدر المناسب من  ،ترتيب األفكار ترتيبًا منطقيًا يلمسه السامع

هو بالطويل الممل وال هو بالقصير المخل، التحدث بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة 

مما ينب  عن الثقة بالنفس وقدرة على مواجهة اآلخرين، االستجابة لما يدور أمامه من حديث 

يماءات والحركة اإلشارات واإل استخداماستجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبير وأنماط التراكيب، 
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ًا معبرًا عما يريد توصيله من أفكار، تغيير مجر  الحديث بكفاءة عندما استخدامغير اللفظية 

، كما أن هذه الطريقة تجعل المتعلم غير ملتزم بانتظار من هم أبطأ منه في (يتطلب الموقف ذلك

ن تصبان في الطريقتي بمجاراة من هم أسرع منه، وبذلك فإنسرعة استيعاب المادة التعليمية وال 

محادثة صحيحة ودقة في إلى  أهداف مهارة المحادثة كاًل منهما بطريقتها الخاصة بها للوصول

 .اختيار المصطلحات والكلمات واأللفاظ المناسبة أثناء المحادثة

 

 

 

 

 

 

 :التوصيات 5.1

التعلم و التعاوني  التعليم البرامج المحوسبة القائمة على إستراتيجيةاستخدام  ضرورة .0

 .اللغة العربية بشكل خاصمهارات و اللغة العربية بشكل عامتدريس  في الّذاتي

البرامج المحوسبة القائمة استخدام  كيفية على لتدريبهم للمدرسين دورات عقد ضرورة .4

 مؤسسات لداخ األداء مستوى لتحسين والتعلم الذاتيالتعاوني  التعلم على استراتيجيتي

 .المختلفة التعليم

أنواع البرامج المحوسبة القائمة على أحدث  استخدام على المعلم الطالب يبتدر .2

 .التخرج بعد استخدمها له يتسنى حتى استراتيجيات التعلم الحديثة في التدريس
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مصادر متنوعة للتعلم، ومشاركتهم في مهام مختلفة وفق  ستخدامتوجيه المتعلمين ال .2

لى تصنيفهم في مجموعات تتناسب مع تلك قدراتهم وميولهم واهتماماتهم مع التركيز ع

 .القدرات والميول

توجيه المتعلمين للبحث والتعلم الذاتي من خالل البرامج التعليمية المحوسبة المختلفة  .2

على مواقع محركات البحث، ومشاركتهم في مهام مختلفة وفق قدراتهم وميولهم  المتوافرة

 .لية التعليمية والبحثيةواهتماماتهم مع مراعاة دور المعلم كموجه للعم

ل برامج محوسبة لعال  او إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتن .2

 .الضعف القرائي بحد ذاته، نظرًا لوجود مشاكل كبيرة في هذه المهارة عند الطلبة

 القائمة على استراتيجيتي البرامج المحوسبةاستخدام  على األبحاث من العديد إجراء .2

 . أخر  غير اللغة العربية مباحثو مجاالت  في والتعلم الذاتيالتعاوني  التعليم

 

 قائمة المراجع

 .القرآن الكريم

 

 

صعوبات التعلم في القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية في (. 4101. )نادية عبد الغني، أبو دقة

 . رسالة ماجستير غير منشورة ،األردن، جامعة عمان األهلية. محافظة رام اهلل والبيرة في فلسطين
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فاعلية برنامج محوسب لتنمية مهارات تدريس االستما  في (. 4119. )هناء خميس، أبو دية

الجامعة . المعلمات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة /اللغة العربية لدى الطالبات

 . رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة، اإلسالمية

الحاسوب على التحصيل واالتجاه نحوه في  استخدامتأثير التدريس ب(. 4101. )محمد، أبو زهرة

 .019العدد، مصر، مجلة القراءة والمعرفة. اللغة العربية لد  تالميذ الحلقة االبتدائية

 .، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان4ط .دراسات في اللغة العربية(.  0991. )أبو شريفة وآخرون

برنامج العيادات القرائية لعالج الضعف في بعض  أثر(. 4101. )محمد احمد، أبو طعيمة

، الجامعة اإلسالمية. المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة خان يونس

 .رسالة ماجستير غير منشورة .غزة

السبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين  أثر(. 4100. )ربى إبراهيم، أبو العينين

قسم العلوم النفسية والتربوية  /كلية اآلداب والتربية. المبتدئين والمنتظمين في مادة اللغة العربية

 .في األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك

 

 ةـالكتاب قواعد بعض تدريس في الحاسوب العاب استخدام فاعلية .(4112) .أيمن، لمندي بوأ

 .ماجستير رسالة، غزة، الميةعاإلس ةعالجامع. بغزة الثامن الصف طلبة لتحصي على

 .ربدإ، دار األمل للنشر والتوزيع .علم اللغة التعليمي(. 4110. )استيتية، سمير شريف

 .كندريةعاإلس، الجامعية ةعالمعرف دار .ةـالعربي ةـاللغ دريسـت طرق (.0999. )زكريا، لإسماعي

 الفكر  دار .قـوالتطبي النظرية بين ربيةالع تدريس لأصو. (4111) .حسن الفتاح عبد، لبجةا

 .األردن – عمان، والتوزيع والنشر للطباعة
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تكنولوجيا المعلومات واالتصال في  استخداممداخل جديدة لتدريس و (. 0992. )تجيرد، بلومب

، مركز مطبوعات اليونسكو، (012)عدد ، مجلة فصلية للتربية المقارنة -مستقبليات. التعليم

 .القاهرة

، فعالية برنامج مقترح في تكنولوجيا التعليم لمعلمي الفصل الواحد(. 0992. )رؤوف عزمي، قتوفي

جامعة عين ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. دراسات في المناهج وطرق التدريس

 . 24العدد ، القاهرة، شمس

، 49العدد، لعربيةمجلة مستقبل التربية ا. المحاكاة وتطوير التعليم(. 4112. )صالح، توفيق

 . بحث محكم، 9مجلد

 السادس الصف طالب لتحصي على الحاسوب استخدام أثر .(4111) .سعد اهلل عبد، لتويما

 .منشورة غير ماجستير رسالة، سعود الملك جامعة .العربية اللغة قواعد مقرر في االبتدائي

اعة والنشر والتوزيع، العربية للطب دار النهضة .مهارات التدريس .(0929). جابر، عبد الحميد

  .مصر

 .القاهرة ، دار الفكر. استراتجيات التدريس والتعلم. (0992. )عبد الحميد، جابر

 .دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان .أساليب تدريس اللغة العربية(. 0990. )جابر، وليد

والتوزيع،  للنشر دار المناهج .طرق التدريس العامة .(0992) .السالمجامل، عبد الرحمن عبد 

 .عمان

. أساسيات المناهج التعليمية وأساليب تطويرها(. 4111. )عبد الرحمن عبد السالم، جامل

 .األردن، عمان، المناهج للنشر والتوزيع
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ترجمة مدارس . التعلم التعاوني(. 0992. )و اديث، هولبك جونسون، ديفيد و جونسون، روجر

 .وزيع، الظهرانالظهران األهلية، مؤسسة التركي للنشر والت

 .القاهرة، مكتبة زهراء الشرق .صعوبات التعلم والتعليم العالجي (.4111. )نبيل عبد الفتاح، حافظ

الحاسوب كوسيلة تدريس مساعدة على اتجاه طلبة كلية  استخدام أثر(. 4114. )صالح، الحايك

 . األردن، مانع، (4)العدد ، (20)المجلد ، مجلة دراسات. التربية الرياضية نحو الحاسوب

أثر توظيف األلعاب التربوية في تنمية بعض مهارات اللغة (. 4112. )أيمن يوسف طه، حجازي

رسالة ماجستير ، غزة، الجامعة اإلسالمية. العربية لدى تالميذ الصف األول األساسي بخان يونس

 . غير منشورة

سالمية تنمية مهارات التعلم درجة ممارسة التربية اإل (.4102. )خالد، نايل والسعودي، الحجايا

جامعة الطفيلة ، كلية العلوم التربوية .الذاتي لدى طلبتهم أثناء التدريس الصفي في لواء بصيرا

 .األردن، التقنية

في إتقان  التعاونياستراتيجية التعلم  استخدامفاعلية (. 4112. )هند حميد الرويثي، الحربي

سابية واتجاهاتهن نحو مادة الرياضيات على عينة ل متوسط للمهارات الحوتلميذات الصف األ 

قسم مناهج وطرق تدريس جامعة أم  .من المدارس المتوسط الحكومية في مدينة مكة المكرمة

 . مكة المكرمة، القر 

 .مكتبة دار الثقافة، عمان .طرق تعليم األطفال للقراءة والكتابة(. 0991. )الحسن، هشام

دريس التربية االسالمية الشائعة التي يستخدمها معلمو التربية ساليب تأ(. 4112. )شريف، مادح

مجلة (. دراسة مسحية)االسالمية في المرحلة األساسية العليا بمحافظة غزة ومبررات استخدامها 

 .249-212، (4)العدد ، (04)المجلد ، (سلسلة الدراسات االنسانية)، االمعة االسالمية
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جامعة القدس  .تكنولوجيا التربية (.0994.)خالد ة،والقضا ، نرجس والخطيب، لطفيحمدي

 .المفتوحة

وصف أخطاء القراءة الجهرية وتحليلها لد  طلبة الصف الثالث (. 4101. )محمد، الحوامدة

المجلد ، المجلة األردنية في العلوم التربوية. األساسي في محافظة اربد وعالقتها ببعض المتغيرات

 (.4)العدد ، (2)

 .، العيندار الكتاب الجامعي .التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية .(4110) .محمد، حيلةال

مستوى توظيف معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية (. 4104. )فاطمة موسى، الخالدي

رسالة ، غزة، الجامعة اإلسالمية .للمستحدثات التكنولوجية في ضوء معايير الجودة الشاملة

  .ماجستير غير منشورة

، أسس علمية وتدريبات .منهجية البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية (.4112) .علي، خريشة

 .القاهرة، دار الكتاب الحديث

 .والتفكير الرياضي، تدريسها، مناهجها: الرياضيات المدرسية (.4119. )خالد محمد، الخطيب

 .عمان، مكتبة المجتمع العربي

، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي .وس التربويالقام(. 4112. )جواهر محمد، الدبوس

 . الكويت

 الشروق  دار .تدريسها وطرائق مناهجها العربية اللغة. (4112) .سعاد، والوائلي طه، الدليمي

 .عمان، والتوزيع للنشر
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 نحو واالتجاهات الرياضي لالتحصي على التعاوني أثر التعلم (.4112. )سالم حنين، الردادي

 .الرياض. طيبة جامعة. ورةـالمن بالمدينة المتوسط لاألو الصف طالبات ىالرياضيات لد

 .، دمشقالفكر دار .العربية اللغة تدريس طرق(. 0992. )جودت، الركابي

  .، عمانوالتوزيع للنشر العلمية يافا دار .الحديثة القراءة استراتيجيات. .( 2006 )خليل فهد، زايد

كتب الرياضيات في المرحلة االساسية العليا في األردن  مدى مراعاة (.4119. )علي، لزعبيا

 .الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية .لمهارات التعلم الذاتي

دار  .سيكولوجية التدريس الصفي(. 4112. )الرحيم والمحاميد، شاكر عقلهعماد عبد ، الزغول

 .األردن، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

لدى طالب  ة العربيةفعالية مجمعات تعليمية في تنمية مهارات اللغ(. 4112. )الزهراني، مرضي

جامعة أم القر ، مكة  .المستوى األول في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهم نحوها

 .رسالة دكتوراة غير منشورة ،المكرمة

عالم  .التعليم والتعلماستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق (. 4112. ) حسن حسين، زيتون

 .الكتب، القاهرة

 ميدان في واالنترنيت الحاسوب استخدام (.4112) .فايز عادلوالسرطاوي،  أحمد جودةسعادة، 

 .عمان، الشروق دار .والتعليم التربية

 .عمان، ععوالتوزي للنشر المسيرة دار .الدماغ إلى المستند التعلم .(4112) .سميح ناديا، السلطي
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توظيف األلعاب التعليمية في التمييز بين الحروف المتشابهة  أثر(. 4101). فاتن إبراهيم، سلوت

رسالة ، غزة، الجامعة اإلسالمية .شكالا المختلفة نطقاا لدى تالمذة الصف الثاني األساسي

 . ر منشورةماجستير غي

، عالم الكتب .تطبيقاته –استراتيجياته  -التعلم التعاوني أسسه(. 4112. )سليمان، سناء محمد

 .القاهرة

 .، القاهرةمكتبة االنجلو المصرية .فن التدريس للتربية اللغوية .(0929). صالح محمد، سمك

استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط (. 4101. )شاهين، عبد الحميد

 .، بحث غير منشورجامعة االسكندرية، مصر .التعلم

 طلبة لعلى تحصي النحو تدريس في الحاسوب توظيف أثر .(4112) .محمود سمير، شتات

 غير ماجستير رسالة ،اإلسالمية الجامعة .بها االحتفاظ نحو واتجاهاتهم عشر الحادي الصف

 .منشورة

 الدار المصرية، 2ط .تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق(. 4111. )شحاته، حسن

 .القاهرة، اللبنانية

برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات القراءة لدى  أثر(. 4119. )اهينسوسن ش، يالشخريت

، الجامعة اإلسالمية. تالميذ الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بشمال غزة

 .رسالة ماجستير غير منشورة غزة،

، عمان الثقافة للنشر والتوزيع، .تعلم القراءة السريعة(. 4119. )سليم محمد وآخرون، شريف

 . األردن
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في تدريس النصوص األدبية في  التعاونياستراتيجية التعلم (. 4110. )شطناوي، بهية علي

، كلية التربية والفنون، جامعة اليرموك. التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر في لواء الرمثا

 . رسالة ماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس

فاعلية برنامج قائم على مهارات االستما  لتنمية مهارات (. 4100. )مها محمد احمد، الشوبكي

رسالة ماجستير غير ، غزة، الجامعة اإلسالمية. القراءة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة

 . منشورة

برامج الدروس التعليمية المحوسبة في تعلم  استخدام أثر(. 4101. )نداء عبد الرحيم، صالح

، كلية التربية. ل األساسي في مدارس محافظة نابلسوحصيل طلبة الصف األ اللغة العربية على ت

 . نابلس، جامعة النجاح الوطنية

برنامج محوسب بأسلوبي التعليم الخصوصي والتدريب  أثر(. 4112. )هاني علي، صيام

. والممارسة لتدريس وحدة الطاقة على المهارات العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسي

 . رسالة ماجستير، غزة، ة اإلسالميةالجامع

 .تقويمها، تدريسها، مهاراتها، أسسها، المفاهيم اللغوية عند األطفال(. 4112. )رشدي، طعيمة

 . األردن، عمان، الميسرة للنشر

والعروض العملية  أثر استخدام استراتيجيتي التعلم التعاوني .(4112) .عبابنة، أحمد حسين سالم

تحصيلهم الدراسي واتجاهاتهم  بية المهنية لطلبة المرحلة األساسية فيفي تدريس مبحث التر 

، عمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا .نحو التربية المهنية وتفكيرهم اإلبداعي في األردن

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، األردن
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اتي لتنمية مهارات فعالية برنامج تدريبي مبني على اساس التعلم الذ (.4114) .نوف، عبابنة

. استخدام الخريطة لمعلمي الجغرافية في مرحلة التعليم االساسي في األردن وأثره في أداء طلبتهم

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث التربوية

طلبة  عند لةالمشك لح أداء في والفردية والتنافس التعاون دور(. 4112. )مبارك حامد، العبادي

 (.91-2)، 22 ددعالع، (2) المجلد، والنفسية التربوية العلوم مجلة. األساسي لاألو الصف

 للنشر صفاء دار .والكتابة للقراءة العربي الطفل إعداد (.4112. )طارق جميل، المجيد عبد

 .، عمانوالتوزيع

 باستخدام يةاألدب النصوص لتدريس مقترح برنامج .(4114) .الخالق عبد مختار، اهلل عبد

 الثاني الصف تالميذ لدى األدبي التذوق مهارات وتنمية المعرفي لالتحصي على وأثره الحاسوب

 .يناير، (02) العدد، الوادي جنوب جامعة، التربوية المجلة .اإلعدادي

أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسي (. 4112. )عرقاوي، إيناس

جامعة النجاح  .الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر األساسي واالحتفاظ بمهارات

 .، رسالة ماجستير غير منشورةالوطنية، فلسطين

الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي (. 4112. )محمد عبد الفتاح، عسقول

 . غزة، مكتبة آفاق .واإلطار التطبيقي

دار  .القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية(. 4112). عالم، صالح الدين محمود

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان
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ل يـتحص مستوى تحسين في التعاوني التعلم طريقة أثر (.0992. )رشيد أرسالن حفيظة، علي

 يرماجست رسالة، عمان، إربد. اليرموك جامعة. العربية اللغة في األساسي الثالث الصف طلبة

 .ورةعمنش رعغي

الحلول ، أسبابها، مشكالت القراءة في اللغة العربية أنواعها(. 4112. )احمد منير، العمايرة

 . األردن، عمان، دائرة التربية والتعليم لوكالة الغوث الدولية، اليونسكو، األونروا .المقترحة لها

 .عّمان، دار الفكر .استخدام الحاسوب في التعليم .(4111) .إبراهيم، الفار

 طلبة لتحصي  في رهاأث ودراسة تعليمية برمجية تصميم .(4112) .عقلة اإلله عبد، فارس

 رسالة، اربد، اليرموك جامعة .وفروعها العربية اللغة مادة في األساسي السابع الصف

 . منشورة غير ماجستير

 .لبنان، ب اللبنانيدار الكتا .أصول تدريس –رائد التربية العامة  .(0921) .عبد الحميد، فايد

مشروع المدرسة ، االنترنت في التعليم(. 0999. )عبد العزيز، عبد القادر والسلطان، الفنتوأ

 (.20)عدد ، الرياض، مكتبة التربية لدول الخليج، رسالة الخليج العربي. االلكترونية

 .عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع، صعوبات التعلم (.4111. )جمال مثقال مصطفى، القاسم

فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الجهرية لدى (. 4119. )علي سعيد سالم، القحطاني

 . رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة اإلسالمية. التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط

. ويمالحاسوب وطرق التدريس والتق(. 4119. )سمير عبد سالم، غسان يوسف والخريسات، قطيط

 .األردن، عمان، الثقافة للنشر والتوزيع

 .القاهرة، عالم الكتب .التدريس بالتكنولوجيا الحديثة (.4112) .أحمد إبراهيمقنديل، 
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برنامج محوسب لتنمية مهارات الرسم البياني في الرياضيات (. 4101. )عمر واحمد يوسف، قنن

 . رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، يةالجامعة اإلسالم. لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة

. تكنولوجيا التعليم وتفعيل العملية التربوية(. 0999. )عبد اهلل بن عبد الرحمن، الكندري

 . القاهرة، مركز الكتاب للنشر، دراسات عربية -تكنولوجيا التعليم

، لكتبعالم ا، 4ط .اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 4110. )كوثر حسين، كوجك

 . القاهرة

 ىـعل االستقرائي والتعلم التعاوني التعلم طريقتي أثر(. 4112. )مخلص صالح نهاد، المحتسب

 الثامن فـالص اتـطالب دىـل التقليدية بالطريقة مقارنة اإلنجليزية اللغة في القرائي االستيعاب

 . ورةعمنش غير ماجستير رسالة، األردن، عمان، تعالبي لآ ةعجامع. المفرق مدينة في األساسي

عالم  .تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلومات (.4112. )محمود، صالح الدين عرفة

 .القاهرة، الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

 .، عمانشر والتوزيععللن الميسرة دار .العربية اللغة تدريس طرق (.4112. )أحمد علي، مدكور

دار الفرقان للطباعة  .التربوي بين األصالة والمعاصرة المنهاج .(0992) .وآخرونتوفيق ، مرعي

 .األردن، والنشر والتوزيع

جامعة . الذاتياتجاهات الطلبة نحو االنترنيت في تحقيق التعلم (. 4101)مسعودي، لويزظة 

 .الحا  لخضر، الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة

 .التشخيص والعالج، المراهقة إلى مشكالت القراءة من الطفولة(. 4112. )رياض، مصطفى

 . األردن، عمان، المعتز للنشر والتوزيع
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وزارة التربية ، سلسلة الحاسوب في التعليم .الحاسوب في التعليم استخدام(. 4112. )مجد، معمر

 . والتعليم

منتديات الشبكة العالمية في رفع مستوى القراءة الحرة لدى  أثر(. 4119. )وليد إبراهيم، المهوس

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، جامعة األميرة نور للبنات. ب طالبات المرحلة الثانويةطال

فاعلية برنامج مقترح في إكساب كفايات التدريس بالتعلم التعاوني لد  (. 4112. )نهى، المال

 ، مجلة أطفال الخليج .بكليات التربية للبنات الطالبات المعلمات بقسم الدراسات اإلسالمية

1140.htm-http://www.gulfkids.com/ar/book34 
، عمان، اليازوري للنشر والتوزيع .الحاسوب في التعليم استخدام(. 4112. )يحيى محمد، نبهان

 . األردن

مركز ، إربد، األردن. ربويةالحاسوب وتطبيقاته الت(. 4114. )النجار، إياد عبد الفتاح وآخرون

 .النجار الثقافي

أثر استخدام الحاسب اآللي في اكساب الطالبات المعلمات مهارات (. 4111. )حنان، النمري

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية  .تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 .السعوديةالمملكة العربية ، جامعة أم القر  ،واإلنسانية

صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي وتصور (. 4101. )إيمان احمد، النوري

 .رسالة ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة اإلسالمية. مقترح لعالجها

  ورـمنظ نـم تماعـاالس مهارة تدريس .(4112) .فائزة، والعزاوي الرحمن عبد، الهاشمي

 .، عمانوالتوزيع للنشر المناهج دار .واقعي

http://www.gulfkids.com/ar/book34-1140.htm
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 خالل من الفردي والتعلم التعاوني التعلم من كل استخدام أثر .(1003. )حسن محمد بثينة، هديب

 .العربي النحو لقواعد األساسي العاشر الصف لطالبات والمؤجل المباشر التحصيل في الحاسوب

 .منشورة غير ماجستير رسالةد، ، إرباليرموك جامعة

تين مختلفتين تين تعليميّ أثر استخدام برمجيّ (. 4112) .أسامة، والداللعة ، زيادابنةعبو  ، عايدالهرش

مجلة جامعة تشرين للدراسات  .ل األساسي في الرياضياتالصف األوّ  في تحصيل تلميذات

 .22-22،(0)42، الالذقية، والبحوث العلمية

 الوسائل في ج الكمبيوتر متعددةأثر تنو  استراتيجيات تقديم برام(. 4114. )خالد فاروق، الهواري

جامعة كلية التربية،  .االبتدائي تنمية بعض مهارات االستما  والقراءة لدى تالميذ الصف الخامس

 .غير منشورة رسالة دكتوراه، األزهر

الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة،  دار .مهارات التدريس الفعال .(4112. )الهويدي، زيد

 .العين

 . دار الثقافة، القاهرة .استراتيجيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية(. 4111. )فتحي يونس،
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مدرسة السيدة هاجر والمدرسة إلى  كتب تسهيل مهمة من تربية وسط الخليل( 3)ملحق رقم 
 .الشرعية للبنات، والمدرسة الكورية للذكور
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 مهارة االستماع اكتساباختبار ( 4)ملحق رقم 
 الدراسات العلياعمادة 

 جامعة القدس
 
 

فاعلية ": نيل درجة الماجستير بعنوانالستكمال متطلبات  تقوم الباحثة بإجراء دراسة

لمهارات اللغة العربية في  األساسيطلبة الصف الرابع  اكتساب برنامج محوسب في استخدام

 غة العربيةة االستماع في اللمهار اختبارًا لعدت الباحثة لهذا الغرض أوقد " الخليل

من نوع اختيار من متعدد  فقرة )41( ل مكون منو أربعة أسئلة، السؤال األ من مكوناً 

فقرات من نوع أكمل الفراغ، ( 2)بدائل، والسؤال الثاني مكون من بأربعة  متبوعاً 

فقرات من نوع وفق بين العمودين، والسؤال الرابع ( 2)والسؤال الثالث مكون من 

 .نوع رتب الجمل لتكون فقرة فقرات من( 2)مكون من 

حضرتكم اإلجابة عن فقرات االختبار بدقة وموضوعية وعليه فإن الباحثة ترجو من 

علمًا بأن نتائج االختبار سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية 

 .تامة

  :الباحثة
  زهرة مشني                                                         
 جامعة القدس                                                       

 



 

 

 

 

 

 

133 

 :لوالقسم األ 

 : عزيزي الطالب الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة: المعلومات العامة

 :...........................................االسم

 :........................................    المدرسة

 ..:...........ةالشعب

 (دقيقة 21:)زمن االختبار 
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 :االختبار لمهارِة االستما فقرات : القسم الثاني

التسجيِل الصوِتّيِ ُأجيُب عن اأَلسئلِة التاليِة بوضِع دائرة حول رمز إلى  بعَد االستما  .3

 :اإِلجابة الصحيحة

؟ .0  ما عنواُن الدَّرس 

 .ُدنوُّ األجل  . د.     الثروُة العظيمةُ . .   ُر الثالثُ الجواه. ب.     العمُل الشريفُ .أ

 ما اّلذي كاَن َيْمل ُكُه الشَّْيُخ؟ .4

 .   القليَل من المال  . د. ثروًة من المال  . . صندوقًا من الذَّهب  . ب.  صندوقًا من الفّضة  .أ

؟أو َكْم َعَدَد  .2  الد  الشَّْيخ 

 .ولدان  . د.    الد  أو ثالثُة  . .    الد  أو أربعُة . ب.     الد  أو خمسُة .أ

 ب ماذا َأَحسَّ الشَّْيُخ؟ .2

 .بالُحْزن  . بالسعاَدة      د. ب ُدنوِّ َأَجل ه       . بالّتعب  الشديد    ب.أ

 ب ماذا احتفظ الشَّْيُخ؟ .2

قد  . د.       بالثروة  .  .     بالجواهر  . ب.          بالمال  .أ  .بالع 

 لثالثة ؟الده او ماذا قال الشَّْيُخ أل .2

 .َمْن يعمْل عماًل شريفًا يأخْذ جوهرةً . ب.       َمْن يجمع  الماَل يأخْذ جوهرةً .أ

 .من يساعْدني يأخْذ جوهرةً . د.         َمْن يؤذ  جارُه يأخْذ جوهرةً .  

 ُل اْلَجْوَهَرَة؟و ل ماذا اْسَتَحقَّ االْبُن األ .2

َن الَغرق  .أ ب هاإلى  ّنُه أعاَد األمانةَ أل. ب.        ألّنُه َأنقَذ الطفَل م   صاح 

 .ألّنُه أكرَم الرجَل الُمسنَّ .د.       ألّنُه ساعَد خصمُه وساَمَحهُ .     
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؟ .2  ماذا رأ  االبُن الثاني على شاط  البحر 

 .ولدًا يسبحُ .خصَمُه    د. رجاًل مسّنًا    . ولدًا يغرُق   ب.أ

فاُت اّلتي اتََّصَف ب ها االْبُن الثّا .9  ؟نيما الصِّ

 .الّتحّدي والكَرُم والوفاءُ . ب.        الشََّفقُة والّرْحمُة والكسلُ .أ

 .الشََّفقُة والّرْحمُة والّشجاَعةُ .د.      الّشجاَعُة والتحّدي والكرمُ .     

 ؟ماذا َفَعل االْبُن الثّال ُث َحّتى اْسَتَحقَّ اْلَجْوَهَرَة الثّال َثةَ  .01

 .صاحبهاإلى  أعاَد األمانةَ . ب   .       أكرَم الرجَل الُمسنَّ .أ

َن الَغرق  .د.      ساعَد خْصَمُه وساَمَحهُ .       .        أنقَذ الطفَل م 

 ؟ب ماذا َوَصَف اأَلُب َأْبناَءُه الثَّالَثة .00

 .شرفاُء بأعمال ُكم.د.    شركاُء بأعمال ُكم.  .  حكماء بأعمال ُكم. ب.   سفهاُء بأعمال ُكم.أ

ْنساُن الشَّريفُ ما اّلذي َيْكسَ  .04  ؟ُبُه اإل 

 .رضا الّناس  ومحبََّتهم. ب.              رضا اهلل  ومحبََّة الناس  .أ

 .َغضَب الّناس  وسَخَطهم. د.            َغَضَب الّناس  ورضا اهلل  .      

 :ِهيَ ( َشَعرَ )الُمراِدَفُة ِلْلِفْعِل  اْلَكِلَمةُ  .02

 .َلَمَس .د.         َأَحسَّ .     .      َتَألَّمَ .ب.         َفكَّرَ .أ

 :هو( َد َ أو ) ْلِفْعلاُمراِدف  .02

ْندي َأماَنة .أ  .ُيكلمني قبل السفر.د. يسامحني . .  ُيلقي علي السالم.ب. َوَضَع ع 

 :هو( باَدرَ ) ْلِفْعلاُمراِدف  .02

 .أْسَرعَ .د.         أبطأ. .         أَخذَ .ب.       زرع.أ
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 :ِهيَ ( َخصمي) كلمةلِ الُمراِدَفُة  اْلَكِلَمةُ  .02

 .رفيقي.جاري         د.َعدّوي       .صديقي     ب.أ

 :َيكـــوُن اْلَعْفـــُو َجميــالا ِعْنــدَ  .02

ْعف  .أ َرة  . .      اْلَمَرض  .ب.      الضَّ  .الشِّّدة  .د.       اْلَمْقد 

 :ِمَن اأَلْعماِل الشَّريَفةِ  .02

 .الظُّلمُ .د.        سِّْحرُ ال. .     السَّر َقةُ .ب.     التَّْمريُض .أ

داِئرة َعلى رمِز اإلَجاَبِة  الَفَقَرِة المسجلة التَّاليِة َأضعُ إلى  بعد االستما **

 :الصحيحةِ 

 :ِمَن اْلبْحرِ ........... كاَن الرَُّجُل َيسيُر َعلى الّشاطئ .09

 .اأَلمامي.د.    الخلفيِّ . .    اأَليسر  .ب.       اأَليمن  .أ

 :َتِقُف فيه ُأمُّ الطِّفِل بالنسبِة للبحِر هو اْلَمكاُن الذي .41

 .الجانُب الخلفيُّ .د.   الجانُب األماميُّ . .   الجانُب األيمنُ .ب.   الجانُب األيسرُ .أ

حيَحِة اْلُمناِسَبِة إلى  بعَد االستما ِ  .1 لما ورد في التسجيِل اآلتي ُاْكِمُل اْلَفراَغ ِباإلجاَبِة الصَّ

 :الدَّرس

 ...................بع ر ضا اهلل ، َوَمَحبََّة النَّاس   ْنسانُ اإل   ْكَسبُ يَ  . أ

 ....................لى، أَلنَّهُ و ُل اْلَجْوَهَرَة األو اْسَتَحقَّ االْبُن األ . ب

 .الد  أو .......... الد  الشَّْيخ  أو َعَدُد  .  

 ...............َوَلَد م نَ اْسَتَحقَّ االْبُن الثّاني اْلَجْوَهَرَة الثّان َيَة، ألَنَُّه َأْنَقَذ الْ  . د
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 ...............َوزََّع الشَّْيُخ َأمواُله ما َعدا . ه

 .................اْسَتَحقَّ االْبُن الثّال ُث اْلَجْوَهَرَة الثَّال َثَة، ب َعْفو ه  َعنْ  . و

 

 :ِل وما ُيناسُبها ِمْن عمٍل في العموِد الثّانيوّفُق بين الشخصيِة في العموِد األ أو  .1

عادُته   الغرق   على أوشكَ  الذي الولد   إ نقاذُ  االبُن األوُل بع قامَ  .أ  .ُأمِّه  إلى  وا 

 .المسنِّ  الرجل  إلى  الموَدع   المال   إعادة   قاَم االبُن الثّاني بع .ب

ْندَ  الَخْصم   ُمساعدة   قاَم االبن الثّال ُث بع .ج ه   ع   .عنهُ  والعفو   سير   ل حاد ث   َتعرُّض 

 

ْوتِّيُأرّتُب اْلجُ  .2  :َمَل التَّاليَة وفَق ما َوَردْت في التَّسجيِل اْلصَّ

 ما َعدا َثالَث َجواْهَر اْحْتَفَظ ب ها -

 َعظيَمة َثْرَوةً  َيْمل كُ  َشْيخ   كانَ  -

 َفَلّما َشَعَر ب ُدُنوِّ َأَجل ه    -

 َوَوزََّع َعَلْيه ْم َأْمواَله -

 الثَّالثَة الَدهُ أو  َجَمعَ  -

ْنُكمْ  َيْعَملْ  َمنْ : َلُهمْ  َوقال -  .َجْوَهَرة َيْأُخذْ  َشريفاً  َعَمالً  م 
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 مهارة القراءة اكتساباختبار ( 2)ملحق رقم 
 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس
 

فاعلية ": نيل درجة الماجستير بعنوانالستكمال متطلبات  تقوم الباحثة بإجراء دراسة

لمهارات اللغة العربية في  ساسياألطلبة الصف الرابع  اكتساب برنامج محوسب في استخدام

 مكوناً  ة القراءة في اللغة العربيةمهار لاختبارًا عدت الباحثة لهذا الغرض أوقد " الخليل

ايير، والفرع الثاني مكون وفق المع قراءة الدرس والكلمات المرفقةل و الفرع األ: نفرعي من

 .اإلنشائينوع السؤاال من  عشر من احد

حضرتكم اإلجابة عن فقرات االختبار بدقة وموضوعية و من وعليه فإن الباحثة ترج

علمًا بأن نتائج االختبار سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية 

 .تامة

  :الباحثة                                                       

  رة مشنيزه                                                         

 جامعة القدس                                                       
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 :لوالقسم األ 

 : عزيزي الطالب الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة: المعلومات العامة

 :...........................................االسم

 :........................................المدرسة

 ...:...........الشعبة

 (.دقائق 001) :زمن االختبار
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 :فقرات االختبار لمهارة القراءة: القسم الثاني

اسحب من الصندوق ورقة ثم اقرأ الجملة المكتوبة قراءة صحيحة أمام : ل من االسئلةو الفرع األ

 :زمالئك

الَدُه الثَّالَثة، َوَوزََّع َعَلْيه ْم أو َشَعَر ب ُدُنوِّ َأَجل ه ، َجَمَع كاَن َشْيخ  َيْمل ُك َثْرَوًة َعظيَمة، َفَلّما " .0

ْنُكْم َعَماًل َشريفًا َيْأُخْذ : َأْمواَله، ما َعدا َثالَث َجواْهَر اْحْتَفَظ ب ها، َوقاَل َلُهمْ  َمْن َيْعَمْل م 

 ".َجْوَهَرة

د  ، َرَدْدُتهُ ، اْسَتْحَقْقتَ ، ُشَرفاءُ  -َشريف    .وال ُده، ب ج 

د  َوَنشاط، َوَبْعَد ُأْسبوع  جاَء " .4 ، : لُ و الُدُه الّثالَثة، َفقاَل األأو َبَدَأ ُكلُّ َوَلد  َعَمَلُه ب ج  يا َأَبت 

ّني َرَدْدُتُه إ َلْيه  كام الأو  َن اْلمال، َوَلّما َطَلَبُه م  ْقدارًا َكبيرًا م  نٌّ م   ".َدَعني َرُجل  ُمس 

 .ب ُدُنوِّ ، َواْطَمْأَنْنتُ ، َخْصمي، ناءُ مَ أُ  -َأمين  

، : لُ و َفقاَل األ" .2 َن اْلمال، َوَلّما َطَلَبُه م ّني أو يا َأَبت  ْقدارًا َكبيرًا م  نٌّ م  َدَعني َرُجل  ُمس 

قُّ َعَلْيه  َجْوَهَرة، : َفَأجاَبُه وال ُده.َرَدْدُتُه إ َلْيه  كام ال َن اأَلماَنة  َتْسَتح  ُثمَّ إ نَّ َعَمَلَك هذا َنْوع  م 

 ".َقدََّمها إ َلْيه

نٌّ ، كاَفَأهُ ُنَبالُء،  -َنبيل    .َشَعرَ ، َأَجل ه  ، ُمس 

بي ه  " .2 ، َرَأْيُت َوَلدًا َيْغَرُق، َفباَدْرتُ : َأّما الثّاني َفقاَل أل   َبْيَنما ُكْنُت سائ رًا َعلى َشاط   اْلَبْحر 

ْسكيَنة ، َفقاَل َلُه وال ُدهُأمِّ إلى  ُمساَعدت ه، َوَأْنَقْذُتُه، ثُمَّ ُعْدُت ب ه  إلى  إ نَّ َعَمَلَك هذا : ه  اْلم 

 ".فيه  َشَفَقة  َوَرْحَمة  َوَشجاَعة ، َوكاَفَأُه ب اْلَجْوَهَرة  الثّان َية

 .َخْصمي، َدَعنيأو ، َأَبت  ، الثَّالَثةُعَلماُء،  -عال م  
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َخْصمي َوَقْد َتَعرََّض ل حاد ث  َسْير، َأّما َأنا َفَقْد َوَجْدُت : َتَقدََّم االْبُن الثّال ث، َفقالَ " .2

ْسعافات  األ  ل يََّة، واتََّصْلُت ب الُمْسَتْشفى، َفَحَضَرْت َسّياَرُة إ ْسعاف، َوراَفْقُتهُ و َفَقدَّْمُت َلُه اإل 

 ."اْلُمْسَتْشفى َواْطَمْأَنْنُت َعَليه، َوَدَعْوُت َلُه ب السَّالَمة ، َوساَمْحُتهُ إلى 

 .َثْرَوةً ، َفَأجاَبهُ ، اْلَجْوَهَرةَ ، ُكَرماءَ  -َكريم  / ءُ ُعَظما -َعظيم  

ْنُه ذل َك قال" .2 َع َوال ُدُه م  ت ل ذا اْسَتْحَقْقَت اْلَجْوَهَرَة : َفَلّما َسم  إ نَّ َعَمَلَك هذا َعَمل  َشريف 

َه اأَلبُ .الثّال َثة نائي ُشَرفاُءب َأْعمال ُكْم، َوَأْرجو إ نَُّكْم يا َأبْ : َأْبنائ ه  الثَّالَثة  قائ الً إلى  ثُمَّ َتَوجَّ

، واْحت راَمُهْم َلُكمْ   . "َأْن َتَظّلوا َكذل َك َحّتى تْكَسبوا ر ضا اهلل ، َوَمَحبََّة النَّاس 

 .َواْطَمْأَنْنتُ ، ل يَّةَ و األ، َأْمواَله، الَدهُ أو ُبَخالُء،   -َبخيل  

 :الفر  الثاني من اختبار مهارة القراءة

 :التاليَة في جمٍل مفيدٍة َمَع مراعاِة التراكيِب اللَُّغويَّةِ  ظُف الكلماتِ أو  .3

 :.....................................................................باَدرَ  . أ

 :....................................................................كاَفأ  . ب

 .......................................:.............................َدعَ أو .  

 :....................................................................َخْصم  . د

نٌّ . ه  :....................................................................ُمس 

 :مرادَف الكلماِت التي تحَتها فرْق بين .1

 )           (.عاصَمُة ف َلْسطين ، اْلُقْدُس َأَجلْ  :أ .0

 )          (.َأَجل ه  َأَحسَّ الشَّْيُخ ب ُدُنوِّ : ب
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 )          (.َعلى شاط    اْلَبْحر سائ راً  ُكْنتُ : أ .4

ْنساَن َعنْ : ب        َم اهلُل اإل   )          (.اْلَمْخلوقات   سائ ر   َكرَّ

ْسكيَنة  إلى  ب ه ُعْدتُ  :أ .2  (.        )   ُأمِّه  اْلم 

 )           (.َصديَقتي اْلَمريَضَة في اْلَمْشفى ُعْدتُ : ب       

 )            (.َصديقي ل حاد ث  َسْير   َتَعرََّض  :أ .2

 )           (.الّطال ُب ل َزميل ه  في اْلَفْصل   َتَعرََّض : ب       

 :َأضُع داِئرةا حوَل الكلمِة المضادَِّة للكلماِت الموجودة .1

 :ه يَ ( َشريف)ل َمُة اْلُمضادَُّة ل َكل َمة  اْلكَ  .أ 

 .مسكين-2.     َنحيف   -2.     َجريء   -4.     دنيء   -0

 :ه يَ ( خْصمي)اْلَكل َمُة اْلُمضادَُّة ل َكل َمة   .ب 

 .َحبيبي -2.    جاّري -2.     َعدّوي -4.     َصديقي -0

 :ه يَ ( كافَأهُ )اْلَكل َمُة اْلُمضادَُّة ل َكل َمة   .  

 . فاجأه -2.      َمَدَحهُ  -2.     عاقبهُ  -4     .أعطاهُ  -0

 :ُأعيُد َتْرتيب اْلَكِلمات التالية، وُأكوُن ِمْنها ُجَمالا ُمفيَدةا  .4

، َوَأْنَقْذُتُه، إ لى . أ  .ُمساَعَدة ، باَدْرُت، الولد 

........................................................................ 

، واْحت راَمُهْم، َوَمَحبََّة، َلُكمْ َتْكَسبوا، َأنْ  . ب  .، ر ضا، َأْرجو، َكذل ك، اهلل، َتَظّلوا، حتى، الّناس 

........................................................................ 
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ةا ذاَت َمْعنى .5 َن ِقصَّ  :ُأرتُب الجمَل التّاليَة أُلَكوِّ

 .كاءهفأسرع إليه وأخذ بيده وسأله عن سبب ب -

 .السوق، ليشتري بعض الخضار لوالدتهإلى  كان خالدًا ذاهباً  -

 .والديهإلى  أعاد الشرطي الطفل -

 .فأخبره الطفل أنه قد أضاع طريقه أثناء خروجه مع أطفال آخرين -

 .وهكذا استطاع خالد أن يقدم المعروف لهذا الطفل -

 .أقرب مركز شرطةإلى  فأخذ خالد الطفل -

 .ب الطريقفرأ  طفاًل يبكي على جان -

 :مفرد الكلمات التالية أوأكتُب جمع  .6

 جمعها الكلمة الرقم
 لاجآ ................ .3
 مقادير ............... .1
 ............... ةاألمان .1
 ............... ُمسنّ  .4
 موْ صخُ  ............... .5
 ............... شاط  .6

 

 :التالية اكتْب نو  األسلوب المناسب للجمل .7

 .........................إنَّ الرَُّجَل َغنيٌّ  . أ

 .......................ياأَبت   . ب
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 .........................َقْد َتَعرََّض ل حاد ث  َسْير   .  

ل  الُجَمَل االْسميَّةَ  .2  :العكس أوُجَمل  ف ْعليَّة  إلى  َحوِّ

 الجملة الفعلية الجملة األسمية الرقم

 ......................... توح  الك تاُب مف .3

 .......................... ناز ل   اْلَمَطرُ  .1

 اْلَعُدوُّ  اْنَهَزمَ  ......................... .1

َأضُع خطاا تحَت الفعِل الماضي في الجمِل التاليِة، ثمَّ َأكتُب ُمضارَعُه وأْمَرُه في  .9

 :العموديِن المقابلينِ 

 ِفْعُل اأَلْمرِ   ُ اْلِفْعُل اْلُمضارِ  
   .كاَن الشَّْيُخ َغن ّياً  -3
صلى وائُل الفْجَر في  -4

د    .المْسج 
  

   .اْسَتْغَفَر اْلُمَصّلي َربَّهُ  -2
   .ساَر اْلَوَلُد َعلى الّشاط   -2

 

ل، والفاعَل في العموِد الثّاني، والمفعوَل ِبِه في العموِد وَأضُع الفعَل في العموِد األ  .30

 :ثِ الثال

 اْلمفعوُل ِبهِ  اْلفاِعلُ  اْلِفْعُل  
 التِّلميذُ  َكَتبَ  -3

 .اْلواجبَ 
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 اْلَمريُض  َشِربَ  -1
 .الدَّواءَ 

   

ُق  -1 ناَل اْلُمَتَفوِّ
 .جاِئَزةا 

   

َدَرَس َأخي  -4
 .الدَّرَس 

   

 

حيَحِة اْلُمناِسَبِة وفقاا للتراكيِب التّ  .00  :اليةِ ُأْكِمُل اْلَفراَغ ِباإلجاَبِة الصَّ

 ".لـِ  -َتَعرَّّض // ِإلى -باَدرَ // ِمنْ  -َطَلبَ "

 .الَنبيَلة   ب اْلقيم   التَّمُسكَ  ُأمَّت ه  ....  السَّالم   َعَلْيه  – الرَّسولُ ........  . أ

 .ُقَرْيش   ُكّفار   م نْ  إليذاء  .... السَّالم   َعَلْيه  – الرَّسولُ .........  . ب

 .خْيرات  َعَمل  الْ ..... الُمسل ُم . .........  
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 مهارة الكتابة اكتساباختبار ( 2)ملحق رقم 
 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس
 

فاعلية ": نيل درجة الماجستير بعنوانالستكمال متطلبات  تقوم الباحثة بإجراء دراسة

عربية في لمهارات اللغة ال األساسيطلبة الصف الرابع  اكتساب برنامج محوسب في استخدام

 مكوناً  ة الكتابة في اللغة العربيةمهار اختبارًا لعدت الباحثة لهذا الغرض أوقد " الخليل

ل إمالء غير منظور، والسؤال الثاني وضع التاء المناسبة و أسئلة السؤال األ ةست من

في الفراغ، والسؤال الثالث كتابة الهمزة بشكلها المناسب، والسؤال الرابع كتابة الجملة 

خط النسخ، والسؤال الخامس كتابة جمل مناسبة على الكلمات الُمعطاة، والسؤال  وفق

 .السادس كتابة فقرة كموضوع أنشاء

حضرتكم اإلجابة عن فقرات االختبار بدقة وموضوعية وعليه فإن الباحثة ترجو من 

علمًا بأن نتائج االختبار سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية 

 .تامة

  :الباحثة

  زهرة مشني                                                         

 جامعة القدس                                                       
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 :لوالقسم األ 

 :عزيزي الطالب الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة: المعلومات العامة

 .........................................:.........................االسم

 :........................................ المدرسة

 ...:...........الشعبة

 (.دقيقة 22: )زمن االختبار
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 :فقرات االختبار لمهارة الكتابة: القسم الثاني

 :أكتُب ما ُيملى عليَّ  (3

الَدُه الثَّالَثة، َوَوزََّع َعَلْيه ْم َأْمواَلُه، أو َعظيَمًة، َفَلّما َشَعَر ب ُدُنوِّ َأَجل ه ، َجَمَع كاَن َشْيخ  َيْمل ُك َثْرَوًة 

ْنُكْم َعَماًل َشريفًا َيْأُخْذ َجْوَهَرة: ما َعدا َثالَث َجواْهَر اْحْتَفَظ ب ها، َوقاَل َلُهمْ   .َمْن َيْعَمْل م 

 :للَكِلمات في الفراغِ  الهاِء المناسبةِ  أوأكتُب شكَل التاِء  (1

 (.ت، ة، ـة، ه، ـهـ، ـه، هـ ) 

 ...عْ َخْصمي َوَقْد َتَعرََّض ل حاد ث  َسْير، َفَقدَّم ....َأّما َأنا َفَقْد َوَجدْ : َتَقدََّم االْبُن الثّال ث، َفقالَ 

ْسعافا إ ْسعاف،  ...َسّيارَ  ...ب الُمْسَتْشفى، َفَحَضرَ  ...ع، واتََّصلْ ...عل يَّ و األ ...َلُه اإل 

 ....ع، َوساَمْحتُ ...عب السَّالمَ  ....علَ  ....، َوَدَعوْ ...عَعَلي ...عاْلُمْسَتْشفى َواْطَمْأَننْ إلى ....عَوراَفْقتُ 

 :ِكتاَبَة اْلَهْمَزةِ  وُأالِحظُ  أكتبُ  (1

 .............:اْنتهى ...........:َسما -0

 :...........اْقَتضى .........:َقضى -4

 :..........اْرَتضى ..........:َبكى -2

 :...........اْرَتو  .:.........َرجا -2

 

 :ُأعيدا كتابَة المقولِة التّاليِة ِبخٍط جميٍل مراعياا قواعد خط النسخ (4

 "ال َخيَر في ُأمٍَّة ال تأُكُل ّمما َتْزرُ  َوال تْلَبُس ّمما تْصَنعُ "
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............................................................................................. 

 :أكتُب ُجَمالا ُمفيدَة َأتحدُث فيها عن عمِل كٍل ِمنْ  (5

 : ..........................................................................اْلُمَعلَِّمة -0

 ......................: .................................................الُمَهْند س  -4

 : ........................................................................الطَّبيب  -2

 .أكتُب بما ال يزيُد َعْن ثالثِة أسطٍر َعْن أيِّ عمٍل شريٍف قمُت ِبهِ  (6

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 مهارة المحادثة اكتساباختبار ( 2)ملحق رقم 
 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس
 

فاعلية ": نيل درجة الماجستير بعنوانالستكمال متطلبات  تقوم الباحثة بإجراء دراسة

لمهارات اللغة العربية في  األساسيطلبة الصف الرابع  اكتساب برنامج محوسب في استخدام

 مكوناً  في اللغة العربية ة المحادثةمهار اختبارًا لعدت الباحثة لهذا الغرض أوقد " الخليل

سئلة للمحادثة واإلجابة عليها شفويًا، من خالل التعبير عن الموضوعات أربعة أمن 

 .الموجودة في تلك األسئلة

حضرتكم اإلجابة عن فقرات االختبار بدقة وموضوعية وعليه فإن الباحثة ترجو من 

قط وستعامل بسرية علمًا بأن نتائج االختبار سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي ف

 .تامة

  :الباحثة

  زهرة مشني                                                         

 جامعة القدس                                                       
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 :لوالقسم األ 

 :عزيزي الطالب الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة: المعلومات العامة

 .........................................:..االسم

 :........................................ المدرسة

 ...:...........الشعبة

 (دقيقة 22: )مدة االختبار
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 :القسم الثاني فقرات االختبار لمهارة المحادثة

 :ُأعبُر َعْن الّصوِر التاليِة بجمٍل مفيدٍة َشفوياا  (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

أداُء الطلبة  حوارًا تمثيليًا باللغة  الفصيحة  لدرس  الطائرة  الورقية ،حوَل كيفية  اتفاق   (4

قاء  وتع  .ن هم ل ُصنع  الّطائرة  الورقية  او اأَلصد 

قياُم َأحد  الطلبة  بإ دارة  مناقشة  َمَع زمالئ ه  في موضوع  األعمال  الشريَفة  التي يقوموَن  (2

 .في حيات ه ُم العملية  بها 

 

 



 

 

 

 

 

 

153 

 ما رَْأُيَك في المواقِف التّاليِة؟ (4

 .قامت حنيُن بتقديم  الُمساَعدة  ل َجدَّت ها المريضة   -

 .قاَم خالد  برمي  الُقَمامة  على الطريق  وآذ  زميَلهُ  -

 .َأزاَل محمد  األذ  عن الّطريق   -

ه  م   -  .َن الَمْشفىزاَر وليد  وَأْصدقاُؤُه َصديَقُهم ه شاُم بعَد ُخروج 

َن الحديقة  العامَّة   -  .قطَف سامي اأَلزهاَر م 
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 نموذج تصحيح اإلجابات لمهارة االستما ( 6)ملحق رقم 

 ل من االختباروعلى السؤال األ  مفتاح اإلجابة

 رمز اإلجابة الصحيحة الفقرة في االختبار
 أ .3
1.   
1.   
 ب .4
 ب .5
 ب .2

 ب .2

 أ .2

 د .9

01.   

 د .00

 أ .04

02.   

 أ .02

 د .02

 ب .02

02.   

 أ .02

 أ .09

41.   
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 على السؤال الثاني من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 َعَمل ه  الشَّريف .أ 
 َأمين   .ب
 ثاَلثةُ  .ج
 اْلَغَرق .د
 َثالَث َجواه رَ  .هـ
 َخْصم ه   .و

 
 على السؤال الثالث من االختبار ح اإلجابةمفتا

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 .المسنِّ  الرجل  إلى  الموَدع   المال   إعادة   أ
عادُته   الغرق   على أوشكَ  الذي الولد   إ نقاذُ  ب  .ُأمِّه  إلى  وا 
ْندَ  الَخْصم   ُمساعدة   ج ه   ع   .عنهُ  والعفو   سير   ل حاد ث   َتعرُّض 

 على السؤال الرابع من االختبار ةمفتاح اإلجاب

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 َعظيَمة َثْرَوةً  َيْمل كُ  َشْيخ   كانَ   .3

 َفَلّما َشَعَر ب ُدُنوِّ َأَجل ه    .1

 الثَّالثَة أوالَدهُ  َجَمعَ   .1

 َوَوزََّع َعَلْيه ْم َأْمواَله  .4

 ما َعدا َثالَث َجواْهَر اْحْتَفَظ ب ها  .5

ْنُكمْ  َيْعَملْ  نْ مَ : َلُهمْ  َوقال  .6  .َجْوَهَرة َيْأُخذْ  َشريفاً  َعَمالً  م 
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 نموذج تصحيح اإلجابات لمهارة القراءة( 7)ملحق رقم 

 على قراءة الدرس والكلمات المرفقة من االختبار مفتاح اإلجابة

 :اإلجابة النموذجية وفق المعايير التالية
 سليمة قراءة الجمل دون توقف عند بعض الكلمات قراءة جهرية

 تنويع نبرات الصوت أثناء القراءة بما يناسب مضمون الجملة التي يقرؤها
 قراءة الجمل والفقرات قراءة جهرية مراعيًا الضبط الصحيح

 قراءة الجمل والفقرات قراءة جهرية بسرعة مناسبة
 مراعاة عالمات الترقيم أثناء القراءة
 تمييز المفرد والجمع من الكلمات

 روف بالحركات القصيرة قراءة جهرية سليمةقراءة الح
 قراءة الحروف بالحركات الطويلة قراءة جهرية سليمة

 قراءة الكلمات قراءة جهرية سليمة
 

 ل من االختباروعلى السؤال األ  مفتاح اإلجابة

 اإلجابة النموذجية الفقرة في االختبار
 مساعدة  المحتا إلى  باَدَر َسعيد    . أ
 خالد  على اجتهاده المدرسي كافَعَأ المعلمُ   . ب
 َدَعني صديقي مبلغًا من المال  لوقت الحاجةأو  .  

 تعرَض َخْصّمي لحادث  موسف  فذهبت لزيارته . د

ن  ال يستطيع السير على قدميه . ه  جدي رجل  ُمس 
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 على السؤال الثاني من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 أ  .3

 ب
 َنَعمْ : َأَجلْ 
 ُعْمر ه: َأَجل ه  

 أ .1
 ب

 ماشي اً : سائ راً 
 باقي: سائ ر  

 أ .1

 ب
 َرَجْعتُ : ُعْدتُ 
 ُزْرتُ : ُعْدتُ 

 أ .4

 ب
 َأصاَبهُ : َتَعرََّض 
 اْعَتَرَض : َتَعرََّض 

 

 على السؤال الثالث من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 .دنيء   أ
 .َصديقي ب
 .عاقبهُ  ج

 على السؤال الرابع من االختبار ح اإلجابةمفتا

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 .ُمساَعَدة  الولد  َوَأْنَقْذُتهُ إلى  باَدْرتُ   .3

 .َأْرجو َأْن َتَظّلوا َكذل ك حتى َتْكَسبوا ر ضا اهلل َوَمَحبََّة الّناس  واْحت راَمُهْم َلُكمْ   .1
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 بارعلى السؤال الخامس من االخت مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 السوق، ليشتري بعض الخضار لوالدتهإلى  كان خالدًا ذاهباً   .3

 .فرأ  طفاًل يبكي على جانب الطريق  .1

 .فأسرع إليه وأخذ بيده وسأله عن سبب بكاءه  .1

 .فأخبره الطفل أنه قد أضاع طريقه أثناء خروجه مع أطفال آخرين  .4

 .كز شرطةأقرب مر إلى  فأخذ خالد الطفل  .5

 .والديهإلى  أعاد الشرطي الطفل  .6

 .وهكذا استطاع خالد أن يقدم المعروف لهذا الطفل  .7

 

 على السؤال السادس من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 آجل  .3

 مقدار  .1

 األمانات  .1

 ُمسنون  .4

 خْصم  .5

 شواطىء  .6
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 رعلى السؤال السابع من االختبا مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 توكيد بإنَّ   .3

 نداء  .1

 توكيد بقد  .1

 

 على السؤال الثامن من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة الفقرة في االختبار
 ُفت َح الك تابُ   .3

 َنَزَل المطرُ   .1

 الَعدوَّ ُمنَهَزم    .1

 

 على السؤال التاسع من االختبار مفتاح اإلجابة

 ِفْعُل اأَلْمرِ  إجابة اْلِفْعُل اْلُمضاِر ُ  جابةإ الفقرة في االختبار
 ُكنْ  يكونُ   .3

 صلِّ  ُيصّلي  .1

 استغفرْ  يْستْغفرُ   .1

 سْر  يسيرُ   .4
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 على السؤال العاشر من االختبار مفتاح اإلجابة

 اْلمفعوُل ِبهِ  اْلفاِعلُ  اْلِفْعُل  الفقرة في االختبار
 اْلواجبَ  التِّلميذُ  َكَتبَ   .3

 الدَّواءَ  اْلَمريُض  َشِربَ   .1

قُ  نالَ   .1  جاِئَزةا  اْلُمَتَفوِّ

 الدَّرَس  َأخي َدَرَس   .4

 

 على السؤال الحادي عشر من االختبار مفتاح اإلجابة

الفقرة في 
 االختبار

 اإلجابة

 ِمنْ  -َطَلبَ  .أ

 لِـ  -َتَعرَّّض  .ب

 ِإلى -باَدرَ  .ج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

161 

 نموذج تصحيح اإلجابات لمهارة الكتابة( 8)ملحق رقم 

 ل من االختباروعلى كتابة السؤال األ  فتاح اإلجابةم

 :اإلجابة النموذجية وفق المعايير التالية
 أن يكتب الطالب ما ُيملى عليه وفق زمن مناسب

 أن يكتب الطالب ما ُيملى عليه مع مراعاة عالمات الترقيم
 مناسبة أن يكتب الطالب ما ُيملى عليه من فقرات ونصوص قصيرة كتابة صحيحة وبسرعة

 
 على السؤال الثاني من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة النموذجية الفراغ في االختبار
 ت  .3
 ــت  .1
 ت   .1
 ـة   .4
 ــت   .5
 ت  .2

 ة  .2

 ـه  .2

 ــت  .9

 ـه  .01

 ت  .00

 ـه  .04

 ـة  .02

 ـه  .02
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 على السؤال الثالث من االختبار مفتاح اإلجابة

الفقرة في 
 االختبار

 اإلجابة النموذجية

 اءً ْنتها ءً َسما أ
 اءً اْقَتض اءً َقض ب
 اءً اْرَتض اءً كبُ  ج
 اءً اْرَتو  ءً َرجا د

 
 على السؤال الرابع من االختبار مفتاح اإلجابة

 النموذجية اإلجابة
 ال َخيَر في ُأمَّة  ال تأُكُل ّمما َتْزرُع َوال تْلَبُس ّمما تْصَنعُ 

 

 على السؤال الخامس من االختبار مفتاح اإلجابة

ي الفقرة ف
 االختبار

 اإلجابة النموذجية

 ُتعلم اْلُمَعلَِّمة الطالَب ُحسَن الُخلق ، وتغرُس فيهُم األخالَق الجميلةً  أ

ُس  ب  .ُيصمُم لنا الخرائَط، لبناء  العمارات  والمباني الُمَهْند 

 ُيعالُج الطَّبيُب المرضى والمصابيَن، ويتابُع حالتهم الصحية ج
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 لسؤال السادس من االختبارعلى ا مفتاح اإلجابة

 النموذجية اإلجابة
البيت وجدت محفظًة فيها مبلغًا كبيرًا من المال، فعلمت إلى  بينما كنت سائرًا في طريقي

أن اهلل يراقبني، وفكرت في حال  الشخص  الذي سقطت منه هذه المحفظة، فسارعت إلبالغ  
بطريقتهم الخاصة، الذي ُسَر  مركز الشرطة، وسلمتهم المحفظة، وقد أعادوها لصاحبها

بعودة المحفظة ألن هذا المبلغ من المال كاَن مخصصًا إلجراء  عملية جراحية لطفل  يتيم، 
 .وقد شكروني على حسن أمانتي
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 نموذج تصحيح اإلجابات لمهارة المحادثة( 9)ملحق رقم 

 ل من االختباروعلى السؤال األ  مفتاح اإلجابة

 اإلجابة النموذجية رة في االختبارالصو 
، ليوفَر لنا المحاصيَل والثمارَ   .3  .يعمُل الفالُح بجد  ونشاط 
 .ُيعالُج الطبيُب المرضى، ويحرُص على سالمتهم  .1
 .يبني البناُء المبانَي الجميلَة، والعمارت  العالية    .1
 .يقوُد السائُق سيارتُه بحذر  شديد  .4
 .أمه المسكينةإلى  غرق ، وأعادهأنقَذ الرجُل الولَد من ال  .5

 

 على السؤال الثاني من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة النموذجية األدوار في االختبار
يجتمع األصدقاء الثالثة، ويتفقون على صنع الطائرة الورقية، مع التفكير في  األصدقاء الثالثة

ل يأخذ و ينة، األمكونات الطائرة الورقية، ويتقمص كل واحد منهم شخصية مع
 .دور حسام، والثاني يأخذ دور بشار، والثالث يأخذ دور ُعمر

 .الورق وسأحضرهإلى  إنها تحتا  :قال حسام
 .العيدان الخشبية وسأحضرهاإلى  إنها تحتا  أيضاً  :قال بشار
 .الخيوط الرفيعة القوية وسأحضرهاإلى  إنها تحتا  أيضاً  :قال ُعمر

تمع عصر اليوم التالي وسيحضر كل واحد منا ما يلزم لصنع الطائرة سنج األصدقاء الثالثة
الورقية، التقى األصدقاء في الموعد المحدد، وقد حمل كل واحد منهم ما 

 .طلب منه، ثم اتفقوا على طريقة العمل
 .يقص حسام الورق :دور حسام
 .يقص بشار العيدان، لتالئم حجم الطائرة :دور بشار
 .لف العيدان مع الورق ويثبتهاُعمر ي :دور ُعمر

يعمل األصدقاء الثالثة على ضبط ميزان الطائرة بثالثة خيوط ُشّدت معًا  األصدقاء الثالثة
بخيط الم قود،والصقوا ذياًل للطائرة، ليحفظ توازنها، فتصبح الطائرة جاهزة 
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 .ية النفاياتاو لالختبار، ثم يجمعوا بقايا الورق والعيدان، ويضعونها في ح
 .يجب أن نبحث عن مكان  عال  في طرف الحي :قال حسام
 .هذا صحيح ويجب أن يكون المكان بعيدًا عن أسالك الكهرباء :قال ُعمر
 .وال تنسوا أن يكون بعيدًا عن الشارع أيضاً  :قال بشار

تهزوا فرصة هبوب الريح نمسك بشار ذيل الطائرة، وييمسك حسام المقود و ي األصدقاء الثالثة
لة أكثر من مرة حتى تنجح عملية او وا بالطائرة في الهواء، ويكرروا المحفيرم

 .إطالق الطائرة
الطائرة وهي تحلق في السماء، كأنها نسر يبسط جناحيه وسط إلى  أنظروا :قال عمر

 .السماء
 .هذا صحيح يا عمر :قال حسام وبشار
م السعادة بالنجاح الذي حققه يفرح األصدقاء الثالثة بما صنعوا، وتغمره األصدقاء الثالثة

 .نهماو تع
 

 على السؤال الثالث من االختبار مفتاح اإلجابة

 اإلجابة النموذجية األعمال الشريفة في االختبار
صاحبه، إلى  إذا وجدُت شيئًا في المنزل ليس لي أسأل عنه وأعيده في البيت

 .وأساعُد أمي في أعمال البيت وشراء  الحاجات من السوق

ال أرمي القمامة في ساحة المدرسة أو الصف، بل أضعها في سلة  لمدرسةفي ا
المهمالت، وأساعد زمالئي في تنظيف الصف والساحة وتزينهما 

 .لنجعل مدرستنا نظيفة وجميلة

أدخل المسجد بأدب وأحترام وخشوع، وأساعد في تنظيف المسجد  في المسجد
األطفال  وأتبرع بمصاحف وأمور أخر  تلزم المسجد، وأمنع
 .الصغار من العبث بالمصاحف ومحتويات المسجد

المساعدة من كبار الّسن في الطريق، إلى  أساعد من يحتا  في الشارع
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وأساعد جيراني في تنظيف الحي، وأضع القمامة في األماكن 
 .المخصصة لها، وألعب أنا وأصدقائي بعيدًا عن الشارع

ذا  ب السوق، وال أغش فياأحترم آد في السوق عملية البيع أو الشراء، وا 
ذا لم أجده أضعه في أقرب إلى  وجدت شيئًا أعيده صاحبه، وا 

 .مسجد

إذا صعد رجل  كبير السن أو إمرءة وما شابه ولم يكن له مكان  في الحافلة
ليجلس فيه أجلسه مكاني، وأحافظ على نظافة الحافلة كما أحافظ 

 .على نظافة سيارة والدي

 

 لى السؤال الرابع من االختبارع مفتاح اإلجابة

الفقرة في 
 االختبار

 اإلجابة

 .يعجبني، ألنها تقدم المساعدة لمن يحتاجها  . أ

 .ال يعجبني، ألنه يؤذ اآلخرين وال يلتزم بأداب الطريق . ب

 "إماطة األذ  عن الطريق صدقة"يعجبني، ألن رسولنا الكريم قال  .ج

ى اهلل عليه وسلم في زيارة يعجبني، ألنهم يطبقون سنة النبي صل .ح
 المريض

ال يعجبني، ألنه يعمل على تشويه الطبيعة وتخريبها، وبهذا ال يستمتع  .خ
 .الناس بجمالها
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 معايير مهارات اللغة العربية( 30)ملحق رقم 

 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس

 
ات اللغة العربية وفق معايير مهار  التالميذ مالحظة أداءات بطاق تحكيم /الموضو 
 األساسي لرابعا للصف( االستما ، القراءة، الكتابة، المحادثة)

 .عا/ ورعاه اهللعا / ظهحف..................................ة/ الفاضل ة/ األستاذ
 .وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

الدراسات  كلية من ريسالتدأساليب  في الماجستير درجة لنيل تجريبيةة بإجراء دراسة الباحث قومت
طلبة الصف الرابع  اكتسابفاعلية برنامج محوسب في  ":نبعنواجامعة القدس بالعليا 

 ."األساسي لمهارات اللغة العربية في الخليل
 ،مهارات اللغة العربية األساسية األربع تتضمن ،ظةمالحات بطاقض الغر  لهذاة الباحثت أعد وقد
قراءة، ومهارة الكتابة، ومهارة المحادثة، وبعض المهارات الفرعية مهارة االستماع، ومهارة ال :وهي

 .المذكورة الرئيسةالتي تتضمنها المهارات 
 باالطالع التكرمحضرتكم  من نرجو المجال، هذا فيص واالختصا الخبرة أصحاب ألنكمظرًا ون

 أهمية يكمألر  كونوسي تعدياًل، أو إضافةً  أو حذفاً  فيه يكمأر  إبداء ثم ومن ت،االمهار  تلك على
 .سةراالد هذه إنجاز في بالغة

 نكمو اتع حسن لكم شاكرين
 زهرة مشني :الباحثة                                                           
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب وفق معايير مهارة االستما 

 ارةدرجة تحقيق المه المهارات الفرعية لمهارة االستما  الرقم
جيد  ممتاز

 جداا 
 ضعيف مقبول جيد

  مهارة الفهم ودقته:      
      .القدرة على حصر الذهن، وتركيزه فيما يستمع إليه  .3
      .إدراك الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث  .1
      .إدراك األفكار األساسية للحديث  .1
      .االقدرة على متابعة تعليمات شفوية وفهم المقصود منه  .4
  مهارة االستيعاب:      
      .التمييز بين الحقيقة والخيال  .5
      .القدرة على إدراك العالقات بين األفكار المعروضة  .6
      .القدرة على تصنيف األفكار التي تعرض لها المتحدث  .7
  مهارة التذكر:      
      .القدرة على تعرف الجديد في المسمو   .8
      .مكتسب بالخبرات السابقةربط الجديد ال  .9

      .القدرة على اختيار األفكار الصحيحة باالحتفاظ بها في الذاكرة  .30
  مهارة التذوق والنقد:      

      .حسن االستما  والتفاعل مع المتحدث  .33
إدراك مدى أهمية األفكار التي تضمنها الحديث ومدى   .31

 .صالحيتها للتطبيق
     

 أوفي ضوء الخبرات السابقة وقبوله  الحكم على الحديث  .31
 .رفضه

     

      .القدرة على مشاركة المتحدث عاطفياا   .34
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب وفق معايير مهارة القراءة

 درجة تحقيق المهارة المهارات الفرعية لمهارة القراءة الرقم
 ضعيف مقبول جيد جيد جداا  ممتاز

  ئيمهارات التعرف والفهم القرا      
      .تكوين جمل مفيدة من كلمات معطاة  .3
      .ترتيب الكلمات لتكون جمالا ذات معنى  .1
      .توظيف التراكيب اللغوية في جمل ذات معنى  .1
      .تمييز المفرد والجمع من الكلمات  .4
      .تحديد نو  األسلوب المستخدم في الجمل  .5
      .العكس أوجمل فعلية إلى  تحويل الجمل األسمية  .6
      .تحديد الفعل والفاعل والمفعول به في الجمل  .7
      .تمييز الفعل الماضي من المضار  من األمر  .8
      .ترتيب الجمل المكتوبة لتكون فقرة ذات معنى  .9

      .تحديد مرادف الكلمات  .30
      .تحديد الكلمات المضادة  .33

  مهارات النطق القرائي      
      .حروف بالحركات القصيرة قراءة جهرية سليمةقراءة ال  .31
      .قراءة الحروف بالحركات الطويلة قراءة جهرية سليمة  .31
      .قراءة الكلمات قراءة جهرية سليمة  .34
قراءة الجمل دون توقف عند بعض الكلمات قراءة جهرية   .35

 .سليمة
     

تنويع نبرات الصوت أثناء القراءة بما يناسب مضمون   .36
 .لجملة التي يقرأهاا

     

قراءة الجمل والفقرات قراءة جهرية مراعيا الضبط   .37
 .الصحيح

     

      .قراءة الجمل والفقرات قراءة جهرية بسرعة مناسبة  .38
      .مراعاة عالمات الترقيم أثناء القراءة  .39
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب وفق معايير مهارة الكتابة

 درجة تحقيق المهارة :مهارات الكتابة الرقم

 ضعيف مقبول جيد جيد جداا  ممتاز

      .كتابة ما ُيملى عليه وفق زمن مناسب  .3

      .كتابة ما ُيملى عليه مع مراعاة عالمات الترقيم  .1

يكتب كتابة صحيحة وبسرعة مناسبة ما ُيملى   .1

 .عليه من فقرات ونصوص قصيرة

     

      .للكلمة الهاء المناسبة أويكتب شكل التاء   .4

يكتب امالئيًا الهمزة بصورة صحيحة في اخر   .5

 .الكلمة

     

يكتب عبارات ذات انماط لغوية متنوعة بخط   .6

 .جميل

     

      .يعبر كتابة باالنماط اللغوية في المواقف المتنوعة  .7

يعبر كتابة عن بعض الكلمات المعطاة له   .8

 .مستعينًا باالنماط اللغوية التي تعلمها

     

      .يكتب معبرًا بفقرات قصيرة عن العمل الشريف  .9
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 بطاقة مالحظة أداء الطالب وفق معايير مهارة المحادثة

 درجة تحقيق المهارة مهارات المحادثة   الرقم

جيد  ممتاز

 جداا 

 ضعيف مقبول جيد

      .نطق األصوات العربية نطقًا سليماً   .3

المتشابهة تمييزًا  التمييز عند النطق بين األصوات  .1

 .واضحاً 

     

      .التمييز عند النطق بين الحركة القصيرة والطويلة  .1

تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي   .4

 .العربية

     

الصيغ النحوية  استخدامالتعبير عن األفكار ب  .5

 .المناسبة

     

      .اختيار التعبيرات المناسبة للمواقف المختلفة  .6

النظام الصحيح لتراكيب الكلمة العربية عند  استخدام  .7

 .الكالم

     

التعبير عند الحديث عن توافر ثروة لفظية تمكنه من   .8

 .االختيار الدقيق للكلمة

     

      .ترتيب األفكار ترتيبًا منطقيًا يلمسه السامع  .9
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التعبير عن األفكار بالقدر المناسب من اللغة، فال   .30

 .لطويل الممل وال هو بالقصير المخلهو با

     

التحدث بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقبولة   .33

مما ينب  عن الثقة بالنفس وقدرة على مواجهة 

 .اآلخرين

     

      .نطق الكلمات المنونة نطقًا صحيحاً   .31

اإلشارات واإليماءات والحركة غير اللفظية  استخدام  .31

 .يد توصيله من أفكارًا معبرًا عما ير استخدام

     

االستجابة لما يدور أمامه من حديث استجابة تلقائية   .34

 .ينوع فيها أشكال التعبير وأنماط التراكيب

     

التركيز عند الكالم على المعنى وليس على الشكل   .35

 .اللغوي الذي يصوغ فيه هذا المعنى

     

تغيير مجر  الحديث بكفاءة عندما يتطلب الموقف   .36

 .ذلك

     

إدارة مناقشة في موضوع معين، وتحديد ادوار   .37

األعضاء المشتركين فيها واستخالص النتائج من 

 .بين اآلراء التي يطرحها األعضاء
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 دليل المعلم( 33)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 دليل المعلم
 لغتنا الجميلة

لصفي المحوسب تدريس وحدة العمل الشريف من خالل برنامج التفاعل ا

 .والتعلم الّذاتي التعاونيوفق استراتيجيتي التعلم 

 الصف الرابع األساسي

 الفصل الدراسي الثاني

 م 4102
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

174 

 :ة ومحتوياته /دليل المعلم
ربع ختبارات مهارات اللغة العربية األة في كيفية تطبيق ا/أعدت الباحثة هذا الدليل لمساعدة المعلم

، وكيفية تطبيق البرنامج التفاعلي المحوسب وفق استراتيجيتي (ة، الكتابة، المحادثةاالستماع، القراء)

 التفاعلي التعّلم برنامج تنفيذ تعليمية حول آليات خر ، ومادةمرة والتعلم الّذاتي مرة أ التعاونيالتعلم 

 :الحاسوب في مختبر

 :أعزائي المعلمين والمعلمات الكرام

الوحدة الثامنة من كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي إلى  خالل هذه الصفحات تم التطرق

وهي وحدة العمل الشريف، من خالل برنامج التفاعل الصفي المحوسب، وقد استخدمت الباحثة 

واستراتيجية التعلم الّذاتي، وقد أعدت  التعاونياستراتيجيتين لتدريس الوحدة وهما استراتيجية التعلم 

ارًا تحصيليًا للوحدة المختارة، وعليه فقد تم تصميم دليل لكيفية تطبيق اختبارات الباحثة كذلك اختب

 ، ولكيفية تطبيق برنامج التفاعل(االستماع، القراءة، الكتابة، المحادثة)مهارات اللغة العربية األربع 

 التعّلم مجبرنا تنفيذ التعليمية حول آليات ن، والمادةيالصفي المحوسب وفق االستراتيجيتين المحددت

 . الحاسوب في مختبر التفاعلي

 :من االختبار والبرنامج المحوسب موزعة كالتالي الزمنية التي يحتاجها تنفيذ كل   والفترة

 (دقيقة 21: )اختبار مهارة االستماع

 (دقيقة 001: )اختبار مهارة القراءة

 (دقيقة 22: )اختبار مهارة الكتابة

 (دقيقة 22) :اختبار مهارة المحادثة

 (.حصة 02: )المادة التعليمية وفق البرنامج الحوسب
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 ات االربعةدليل المعلم في تطبيق االختبار 

(  لو الفصل الدراسي األ)....(  )األساسي الرابع:الصف :........... التاريخ: .........   اليوم

 (.دقيقة21)العمل الشريف  زمن االختبار: عنوان الدرس:.....................  اسم المدرسة

 اختبار مهارة االستما   : الموضو 

 :األهداف العامة
 .أن تكون لد  الطالب القدرة على الدقة في الفهم فيما يسمع  (0
 .أن تكون لد  الطالب القدرة على استيعاب ما يسمع (4
 .أن تكون لد  الطالب القدرة على التذوق والنقد فيما يسمع (2

الذي يحتوي على  CDقرص  ، سماعات ، الحاسوب جهاز :التعلمية التعليمية الوسائل
 .راق اختبار مهارة االستماع، أقالمأو  التسجيل الصوتي للدرس واألسئلة،

 
الفترة  اإلجراءات مهارة االستما  أهداف

 .الزمنية
 أدوات التقييم

إدراك الفكرة العامة التي يدور -
 .حولها الحديث

 
إدراك األفكار األساسية -

 .للحديث
ابعة التعليمات القدرة على مت-

 .الشفوية وفهم المقصود منها
القدرة على تعرف الجديد في  -

 .المسموع
أن تكون لديه القدرة على  -

حسن االستماع والتفاعل مع 
 .المتحدث

إدراك مد  أهمية األفكار التي -
تضمنها الحديث ومد  

التسجيل  الصوت يِّ كل  إلى استمعْ .0
ْب عن اأَلسئلة   فقرة على حدا ثمَّ َأج 

 :التالية  لها
 ":الفقرة األولى"

 ما عنواُن الدَّرس؟(0
 ما اّلذي كاَن َيْمل ُكُه الشَُّخ؟( 4
؟(2  َكْم َعَدُد أوالد  الشَّْيخ 
 ب ماذا َأَحسَّ الشَّْيُخ؟( 2
 ب ماذا احتفظ الشَّْيُخ؟(2
 ألوالده الثالثة ؟ ماذا قال الشَّْيخُ (2

 ":الفقرة الثانية"
 ل ماذا اْسَتَحقَّ االْبُن األوُل اْلَجْوَهَرَة؟(0

 ":الفقرة الثالثة"
ماذا رأ  االبن الثاني على شاط  (0

(: دقيقة 41)
 موزعة كالتالي

 
 

 دقائق 01
 
 
 
 
 

 دقيقة 4
 

 دقائق 2
 

رصد إجابات الطلبة بعد 
للتسجيل استماعهم 

الصوتي لفقرات الدرس 
جابتهم على السؤال  وا 

 .األول
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 .صالحيتها للتطبيق
القدرة على مشاركة المتحدث -

 .عاطفياً 
 
 

 البحر؟
فاُت اّلتي اتََّصَف ب ها االْبُن (4 ما الصِّ

 ؟الثّاني
 

 ":الفقرة الرابعة"
َتَحقَّ ماذا َفَعل االْبُن الثّال ُث َحّتى اسْ (0

 ؟اْلَجْوَهَرَة الثّال َثةَ 
 ":الفقرة الخامسة"

 ؟ب ماذا َوَصَف اأَلُب َأْبناَءُه الثَّالَثة(0
ْنساُن الشَّريف(4  ؟ما اّلذي َيْكَسُبُه اإل 

 
 
 

 
 دقيقة 4

 
 

 دقائق 2

القدرة على متابعة التعليمات -
 .الشفوية وفهم المقصود منها

 .التمييز بين الحقيقة والخيال -
القدرة على تعرف الجديد في -

 .المسموع
أن تكون لديه القدرة على  -

حسن االستماع والتفاعل مع 
 .المتحدث

على الحديث  القدرة على الحكم-
في ضوء الخبرات السابقة وقبوله 

 .أو رفضه
 
 
 

التسجيل الصوتي إلى  بعد االستماع.4
 :ضع دائرة حول رقم االجابة الصحيحة

َفُة ل ْلف ْعل   اْلَكل َمةُ (أ  :ه يَ ( َشَعرَ )الُمراد 
 تََألََّم  -4َفكََّر        -0
 .َلَمَس  -2َأَحسَّ       -2
 :هو( َدعَ أو ) ْلف ْعلاُمراد ف  (ب

ْندي َأماَنة-0 ُيلقي علي  -4. َوَضَع ع 
 .يسامحني -2.   السالم

 .ُيكلمني قبل السفر -2
 :هو( باَدرَ ) ْلف ْعلاُمراد ف (  

 .        أَخذَ  -4.       زرع-0
 .أْسَرعَ  -2.       أبطأ -2 
َفُة  اْلَكل َمةُ ( د  ( َخصمي) ل كلمةالُمراد 

 :ه يَ 
 -2        َعدّوي -4صديقي      -0

 .رفيقي -2جاري     
ْنععدَ (   :َيكعععوُن اْلَعْفعععُو َجميععاًل ع 
ْعف       -0  -2اْلَمَرض        -4الضَّ

ر ة        .الشِّّدة -2اْلَمْقد 
َن اأَلْعمال  الشَّريَفة  (د  :م 

د إجابات الطلبة بعد رص (دقائق2)
استماعهم للتسجيل 

الصوتي ألسئلة الفهم 
جابتهم  واإلستيعاب وا 

 .الثاني السؤالعلى 
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 السَّر َقُة      -4التَّْمريُض     -0
 .الظُّلم -2السِّْحُر        -2 

القدرة على حصر الذهن،  -
 .وتركيزه فيما يستمع إليه

القدرة على متابعة التعليمات -
 .الشفوية وفهم المقصود منها

القدرة على تعرف الجديد في -
 .المسموع

ستماع القدرة على حسن اال-
 .والتفاعل مع المتحدث

 

ضْع  الَفَقَرة  التَّالية  ثمَّ إلى  استمعْ -2
 :دائ رة َعلى َرَقم  اإلَجاَبة  الصحيحة  

 ":الفقرة هي"
بينما كنُت سائرًا على الشاط  األَيمن  "

فاًل يغرْق، فسارعتُ  ، رَأيُت ط  َن البحر   م 
لى إ ب ه  ُعْدُت ُمساَعَدت ه ، وَأنقذُتُه، ثُمَّ إلى 
التي كانْت َتق ُف َأماَم  اْلم ْسكيَنة  ُأمِّه  
 .البحر
كاَن الرَُّجُل َيسيُر َعلى  -2

َن اْلبْحر  ........... الّشاط   :م 
 -2اأَليسر        -4األَيمن         -0

 .اأَلمامي -2الخلفي      
اْلَمكاُن الذي َتق ُف فيه ُأمُّ الطِّفل  (ب

 :بالنسبة  للبحر  هو
 يسرُ الجانُب األ-0
 الجانُب األيمُن   -4
 الجانُب األمامُي   -2
 .الجانُب الخلفيُ  -2

رصد إجابات الطلبة بعد  (دقائق2)
استماعهم للتسجيل 

الصوتي لفقرة خارجية 
جابتهم على  السؤال  وا 

 .الثالث

القدرة على متابعة التعليمات -
 .الشفوية وفهم المقصود منها

ربط الجديد المكتسب بالخبرات -
 .بقةالسا
القدرة على حسن االستماع  -

 .والتفاعل مع المتحدث
 

حيَحة  -2 ْل اْلَفراَغ ب اإلجاَبة  الصَّ َأْكم 
َبة  وفقًا للكلمات  التّالية    :اْلُمناس 

ه ، اْلَغَرق، ) َعَمل ه  الشَّريف، ثاَلثُة، َخْصم 
َر، َأمين    (.َثالَث َجواه 

ْنسانُ  ْكَسبُ يَ (0 َة ر ضا اهلل ، َوَمَحبَّ  اإل 
 .............بع النَّاس  

اْسَتَحقَّ االْبُن األوُل اْلَجْوَهَرَة األولى، (4
 ..............ألَنَّهُ 
 .أوالد  .......... َعَدُد أوالد  الشَّْيخ  (2
اْسَتَحقَّ االْبُن الثّاني اْلَجْوَهَرَة الثّان َيَة، (2

رصد إجابات الطلبة بعد  (دقائق2)
استماعهم للتسجيل 

الصوتي ألكمل الفراغ 
جابتهم  بالكلمة المناسبة وا 

 .على  السؤال الرابع
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 .......ألَنَُّه َأْنَقَذ اْلَوَلَد م نَ 
 ......ْيُخ َأمواُله ما َعداَوزََّع الشَّ (2
اْسَتَحقَّ االْبُن الثّال ُث اْلَجْوَهَرَة الثَّال َثَة، (2

 ..........ب َعْفو ه  َعنْ 
مات القدرة على متابعة التعلي-

 .الشفوية وفهم المقصود منها
القدرة على تصنيف األفكار -

 .التي تعرض لها المتحدث
القدرة على حسن االستماع -

 .والتفاعل مع المتحدث
 
 

وّفْق بين الشخصية  في العمود  -2
األول  وما ُيناسُبها م ْن عمل  في العمود  

 :الثّاني
قاَم 

االبُن 
األوُل 

 بع

ُمساعدة  الَخْصم  
ْندَ  ث   ع  ه  ل حاد  َتعرُّض 

 .سير  والعفو  عنهُ 

قاَم 
االبُن 
الثّاني 

 بع

 إعادة  المال  الموَدع  
 .الرجل  المسنِّ إلى 

قاَم 
االبن 
الثّال ُث 

 بع

إ نقاُذ الولد  الذي 
أوشَك على الغرق  

عادُتهُ   .ُأمِّه  إلى  وا 

 

رصد إجابات الطلبة بعد  (دقائق2)
استماعهم للتسجيل 

ق بين الصوتي للتوفي
جابتهم على   العمودين وا 

 .السؤال الخامس

القدرة على متابعة التعليمات -
 .الشفوية وفهم المقصود منها

القدرة على إدراك العالقات  -
 .بين األفكار المعروضة

القدرة على اختيار األفكار  -
الصحيحة باإلحتفاظ بها في 

 .الذاكرة
القدرة على حسن االستماع -

 .ثوالتفاعل مع المتحد

رّتْب اْلُجَمَل التَّاليَة َحْسَب ما َوَردْت -2
ْوتِّي  :في التَّسجيل  اْلصَّ

 َجَمَع أوالَدُه الثَّالَثة-
 ما َعدا َثالَث َجواْهَر اْحْتَفَظ ب ها-
 كاَن َشْيخ  َيْمل ُك َثْرَوًة َعظيَمة-
ْنُكْم َعَماًل : َوقاَل َلُهمْ - َمْن َيْعَمْل م 

 .ةَشريفًا َيْأُخْذ َجْوَهرَ 
 َفَلّما َشَعَر ب ُدُنوِّ َأَجل ه  -
 َوَوزََّع َعَلْيه ْم َأْمواَله-

رصد إجابات الطلبة بعد  (دقائق2)
استماعهم للتسجيل 

الصوتي للجمل من أجل 
جابتهم على   ترتيبها وا 

 .السؤال السادس
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(  لو دراسي األالفصل ال)....(  )األساسي الرابع: الصف :........... التاريخ: .........   اليوم

 (.دقائق001)زمن االختبار. العمل الشريف: عنوان الدرس:.................... اسم المدرسة

 اختبار مهارة القراءة :عالموضو 

 :األهداف العامة
 .أن يكون لد  الطالب القدرة على التعرف على الكلمات والجمل (0
 .أن يكون لد  الطالب القدرة على الفهم القرائي  (4
 .د  الطالب القدرة على النطق الصحيحأن يكون ل (2

بطاقات مكتوب عليها جمل وكلمات، مسجل صوتي لتسجيل قراءات  :التعلمية التعليمية الوسائل
 .راق اختبار مهارة القراءة، أقالمأو الطلبة، 

 
مهارة  أهداف

 القراءة
الفترة  اإلجراءات

 .الزمنية
أدوات 
 التقييم

قراءة الجمل -
دون توقف عند 

لمات بعض الك
قراءة جهرية 

 .سليمة
تنويع نبرات -

الصوت أثناء 
القراءة بما يناسب 
مضمون الجملة 

 .التي يقرؤها
قراءة الجمل -

والفقرات قراءة 
جهرية مراعيًا 

 .الضبط الصحيح
قراءة الجمل -

َن الصندو  .0 ق  ورقًة ثمَّ اقرْأ الجملَة المكتوبَة قراءًة صحيحًة اسحْب م 
 :أماَم زمالَئكَ 

 ":الفقرة األولى"
كاَن َشْيخ  َيْمل ُك َثْرَوًة َعظيَمة، َفَلّما َشَعَر ب ُدُنوِّ َأَجل ه ، َجَمَع أوالَدُه "-

ها، َوقاَل الثَّالَثة، َوَوزََّع َعَلْيه ْم َأْمواَله، ما َعدا َثالَث َجواْهَر اْحْتَفَظ ب  
ْنُكْم َعَماًل َشريفًا َيْأُخْذ َجْوَهَرة: َلُهمْ   ".َمْن َيْعَمْل م 

 ":الفقرة الثانية"
د  َوَنشاط، َوَبْعَد ُأْسبوع  جاَء أوالُدُه الّثالَثة، "- َبَدَأ ُكلُّ َوَلد  َعَمَلُه ب ج 

ْقدارًا َكبيراً : َفقاَل األولُ  نٌّ م  ، أوَدَعني َرُجل  ُمس  َن اْلمال، َوَلّما  يا َأَبت  م 
 ".َطَلَبُه م ّني َرَدْدُتُه إ َلْيه  كام ال
 ":الفقرة الثالثة"

َن اْلمال، : َفقاَل األولُ - ْقدارًا َكبيرًا م  نٌّ م  ، أوَدَعني َرُجل  ُمس  يا َأَبت 
ّني َرَدْدُتُه إ َلْيه  كام ال َنْوع  إ نَّ َعَمَلَك هذا : َفَأجاَبُه وال ُده .َوَلّما َطَلَبُه م 

قُّ َعَلْيه  َجْوَهَرة، ثُمَّ َقدََّمها إ َلْيه َن اأَلماَنة  َتْسَتح   ".م 
 

 (دقيقة21)
للسؤال 
األول 
والثاني 
 والثالث

تسجيل 
قراءات 
الطلبة 

للفقرات من 
ل رصد أج

قراءاتهم 
حسب 

المعايير 
هداف واأل

الموضوعة
. 
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والفقرات قراءة 
جهرية بسرعة 

 .مناسبة
مراعاة عالمات -

الترقيم أثناء 
 .القراءة

 

 ":الفقرة الرابعة"
بي ه  "- ، َرَأْيُت : َأّما الثّاني َفقاَل أل  َبْيَنما ُكْنُت سائ رًا َعلى َشاط   اْلَبْحر 

ُأمِّه  إلى  ُعْدُت ب ه  ُمساَعدت ه، َوَأْنَقْذُتُه، ثُمَّ إلى  َوَلدًا َيْغَرُق، َفباَدْرتُ 
إ نَّ َعَمَلَك هذا فيه  َشَفَقة  َوَرْحَمة  َوَشجاَعة ، : اْلم ْسكيَنة ، َفقاَل َلُه وال ُده
 .َوكاَفَأُه ب اْلَجْوَهَرة  الثّان َية

 ":الفقرة الخامسة"
َض َأّما َأنا َفَقْد َوَجْدُت َخْصمي َوَقْد َتَعرَّ : تََقدََّم االْبُن الثّال ث، َفقالَ -

ْسعافات  األول يََّة، واتََّصْلُت ب الُمْسَتْشفى،  ث  َسْير، َفَقدَّْمُت َلُه اإل  ل حاد 
اْلُمْسَتْشفى َواْطَمْأَنْنُت َعَليه، إلى  َفَحَضَرْت َسّياَرُة إ ْسعاف، َوراَفْقُتهُ 
 .َوَدَعْوُت َلُه ب السَّالَمة ، َوساَمْحُتهُ 

 ":الفقرة السادسة"
َع - ْنُه ذل َك قالَفَلّما َسم  ت ل ذا : َوال ُدُه م  إ نَّ َعَمَلَك هذا َعَمل  َشريف 

َه اأَلبُ  .اْسَتْحَقْقَت اْلَجْوَهَرَة الثّال َثة : َأْبنائ ه  الثَّالَثة  قائ الً إلى  ُثمَّ َتَوجَّ
وا ب َأْعمال ُكْم، َوَأْرجو َأْن َتَظّلوا َكذل َك َحّتى تْكَسب إ نَُّكْم يا َأْبنائي ُشَرفاءُ 

، واْحت راَمُهْم َلُكمْ   .ر ضا اهلل ، َوَمَحبََّة النَّاس 
تمييز المفرد -

والجمع من 
 .الكلمات

قراءة الحروف  -
بالحركات القصيرة 

 قراءة جهرية
 .سليمة

قراءة الحروف -
بالحركات الطويلة 

قراءة جهرية 
 .سليمة

قراءة الكلمات -
قراءة جهرية 

 .سليمة

 :انطْق الكلمات  التَّاليَة ُنْطقًا سليمًا مع التمييز  .4
ها الَكل مة  جْمع 
 ُشَرفاءُ  َشريف  
 ناءُ مَ أُ  َأمين  
 ُنَبالءُ  َنبيل  
 ُعَلماءُ  عال م  
 ُكَرماءَ  َكريم  
 ُعَظماءُ  َعظيم  
  ُبَخالءُ  بخيل

تسجيل  
قراءات 
الطلبة 
للكلمة 

وجمعها 
ل من أج
رصد 

قراءاتهم 
حسب 

المعايير 
هداف واأل

الموضوعة
. 
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قراءة الحروف  -
بالحركات القصيرة 

قراءة جهرية 
 .سليمة

قراءة الحروف -
بالحركات الطويلة 

قراءة جهرية 
 .سليمة

قراءة الكلمات -
قراءة جهرية 

 .سليمة

  :ْق الكلمات  التَّاليَة ُنْطقًا سليماً انط.2
د   نٌّ  َخْصمي ب ج   اْلَجْوَهَرةَ  الثَّالَثة ُمس 
 كاَفَأهُ  َأْمواَله َرَدْدُتهُ  َأَجل ه   َثْرَوةً 
 اْسَتْحَقْقتَ  األول يَّةَ  َفَأجاَبهُ  َأَبت   َشَعرَ 
َواْطَمْأَننْ  وال ُده أوَدَعني ب ُدُنوِّ 

 تُ 
 أوالَدهُ 

تسجيل  
 قراءات
الطلبة 

للكلمات 
ل من أج
رصد 

قراءاتهم 
حسب 

المعايير 
هداف واأل

الموضوعة
. 

تكوين جمل  -
مفيدة من كلمات 

 .معطاة
توظيف  -

التراكيب اللغوية 
في جمل ذات 

 .معنى
قراءة الحروف  -

بالحركات القصيرة 
قراءة جهرية 

 .سليمة
قراءة الحروف -

بالحركات الطويلة 
قراءة جهرية 

 .سليمة
لمات قراءة الك-

قراءة جهرية 
 .سليمة

وظِّْف الكلمات  التاليَة في جمل  مفيدة  غير  الجمل  الواردة  في .2
 :القطعة  َمَع مراعاة  التراكيب  اللَُّغويَّة  

 :.......................................باَدرَ 
 :.......................................كاَفأ
 ..................:....................أوَدعَ 
 :.....................................َخْصم
نٌّ   :..........................................ُمس 

توظيف  (دقائق2)
الطلبة 

الكلمات 
الُمعطاة 
 في جمل  
مفيدة 

باإلجابة 
على ورقة 

 .األسئلة
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تحديد مرادف  -
 .الكلمات

 :ط  اختْر مرادَف الكلمات  التي تحَتها خ.2
 (.اْعَتَرَض، ُزْرُت، باقي، َنَعْم، ُعْمر ه، َرَجْعُت، ماشي ًا، َأصاَبهُ ) 

 )           (.، اْلُقْدُس عاصَمُة ف َلْسطينَأَجلْ .–أ
 )          (.َأَجل ه  َأَحسَّ الشَّْيُخ ب ُدُنوِّ - 
 )          (.َعلى شاط    اْلَبْحر سائ راً ُكْنُت –.ب
نْ -  َم اهلُل اإل   )        (.اْلَمْخلوقات   سائ ر  ساَن َعْن َكرَّ
ْسكيَنة  إلى  ب ه ُعْدتُ –.   )           (.ُأمِّه  اْلم 
 )       (.َصديَقتي اْلَمريَضَة في اْلَمْشفى ُعْدتُ  -  
ث  َسْير   َتَعرََّض –.د  )            (.َصديقي ل حاد 

 (.    )    الّطال ُب ل َزميل ه  في اْلَفْصل   َتَعرََّض  -   

اختيار  (دقائق2)
الطلبة 
مرادَف 
الكلمات  

التي تحَتها 
خط  

باإلجابة 
على ورقة 

 .األسئلة

تحديد الكلمات  -
 .المتضادة

 :ضْع دائ رًة حوَل الكلمة  المضادَّة  للكلمات  التّالية   -2

 :ه يَ ( َشريف)اْلَكل َمُة اْلُمضادَُّة ل َكل َمة  .أ

 . َبطيء -2  َنحيف   -2َجريء     -4دنيء   -0
 :ه يَ ( خْصمي)اْلَكل َمُة اْلُمضادَُّة ل َكل َمة  .ب

 حبيبي -2جاّري    -2َعدّوي    -4َصديقي -0
 :ه يَ ( كافأه)اْلَكل َمُة اْلُمضادَُّة ل َكل َمة  . 

 فاجأه -2َمَدَحُه    -2عاقبُه     -4اعطاُه    -0

اختيار  (دقائق2)
الطلبة 

اد دأض
الكلمات  
باإلجابة 

ى ورقة عل
 .األسئلة

ترتيب الكلمات -
لتكون جماًل ذات 

 .معنى
 

ْنها ُجَماًل ُمفيَدةً  -2 ْد َتْرتيب اْلَكل مات التالية، لتكون م   :َأع 
، األوليَّة ، َقدَّْمتُ - ْسعافات  ، اإل   ل لَمريض 

...................................... 
 .َلُه، َوساَمْحُتُه، َدَعْوُت، ب السَّالَمة  -

...................................... 

َتْرتيب  (دقائق2)
الطلبة 

لْلَكل مات 
ْنها  ليكون م 
ُجَماًل ُمفيَدًة 

باإلجابة 
على ورقة 

 .األسئلة
ترتيب الجمل -

المكتوبة لتكون 
 .فقرة ذات معنى

 

ًة ذاَت َمْعنى -2 َن ق صَّ  :رتْب الجمَل التّاليَة أُلَكوِّ
 .حتى وقفت السيارات عند إشارات المرورفأسرع إليه وأخذ بيده -
 .المكتبة، ليشتري بعض األدواتإلى  كان أحمد ذاهباً -
 .وعبر الشارع واطمأن على سالمته، فشكره الرجل لمروءته-
 .وهكذا استطاع أحمد أن يقدم المعروف لهذا الرجل-

تيب َترْ  (دقائق2)
الطلبة 
للجمل 

ْنها  ليكون م 
فقرة بوضع 
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الرقم  .فرأ  رجاًل أعمى يريد أن يعبر الشارع المملوء بالسيارات-
المناسب 
بجانب 
 .الجملة

كتابة جمع -
ومفرد الكلمات 

 .الُمعطاه

 :أكتْب جمع أو مفرد الكلمات التالية-9
 جمعها الكلمة الرقم
 ............... أَجل .0
 مقادير ............. .4
 األمانات ............ .2
 ............... ُمسنّ  .2
 ............... َخْصم .2
  َشواط  ............. .2

تحديد  (دقائق01)
الطلبة 

لجمع أو 
مفرد 

الكلمات 
التالية من 

خالل 
تعبئة 

الجدول 
 .المرفق

تحديد زمنية -
 .األفعال

 
 
 
 
 

ضْع خطًا تحَت الفعل  الماضي في الجمل  التالية ، ثمَّ اكتْب -01
  :ودين  المقابلين  كما في النموذ   ُمضارَعُه وأْمَرُه في العم

اْلف ْعُل  
 اْلُمضار عُ 

 ف ْعُل اأَلْمر  

 ُكنْ  َيكونُ  .كاَن الشَّْيُخ َغن ّياً 
   .صاَم ُعَمُر َرَمضانَ  .0
   .اْسَتْغَفَر اْلُمَصّلي َربَّهُ  .4
   ساَر اْلَوَلَد َعلى الّشاط     .2

تحديد  (دقائق2)
الطلبة 
ألزمنة 

األفعال في 
لجمل ا

التالية من 
خالل 
تعبئة 

الجدول 
 .المرفق

تحديد نوع -
األسلوب 
 .المناسب

 :أختر نوع األسلوب المناسب للجمل التالية-00
 {توكيد بإن، توكيد بقد، نداء}

 .......................يا أَبت  -
 .....................إنَّ َعَمَلَك َهذا َعَمل  َشريف  -
ث  -  .........................َسْير   َقْد َتَعرََّض ل حاد 

تحديد  (دقائق2)
الطلبة لنوع 

سلوب األ
في الجمل 

 .التالية
ل  الُجَمَل االْسميَّةَ -04تحويل الجمل - تحويل  (دقائق01) :ُجَمل  ف ْعليَّة  أو العكسإلى  َحوِّ
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جمل إلى  االسمية
 فعلية أو العكس

 الجملة الفعلية الجملة األسمية الرقم
 ......................... الَجدَُّة صائ مةً  .0
 اْنَهَزَم اْلَعُدوُّ  ......................... .4
  .......................... اْلَمَطُر ناز ل   .2

الطلبة 
الجمل 
 االسمية

جمل إلى 
فعلية أو 

العكس من 
خالل 
تعبئة 

الجدول 
 .المرفق

تحديد مكونات -
 .الجملة

 

عمود  األول، والفاعَل في العمود  الثّاني، ضْع الفعَل في ال.02
 :والمفعوَل ب ه  في العمود  الثالث  

لُ  اْلف ْعُل   اْلمفعوُل  اْلفاع 
 ب ه  

َشر َب اْلَمريُض 
 .الدَّواءَ 

 الدَّواءَ  اْلَمريُض  َشر بَ 

َكَتَب التِّلميُذ  0
 .الدَّْرَس 

   

ُق  4 ناَل اْلُمتََفوِّ
 .جائ َزةً 

   

َحف َظ َأخي  2
 .النَّشيدَ 

   

 

تحديد  (دقائق2)
الطلبة 

لمكونات 
الجملة في 

الجمل 
التالية من 

خالل 
تعبئة 

الجدول 
 .المرفق

توظيف التراكيب -
اللغوية في جمل  

 .ذات معنى

َبة  وفقًا للتراكيب  التّالية  .02 حيَحة  اْلُمناس  ُل اْلَفراَغ ب اإلجاَبة  الصَّ  :ُأْكم 

 ".لع   -َتَعرَّّض // ىإ ل -باَدرَ // م نْ  -َطَلبَ "
ْن ُكّفار  ُقَرْيش  ....َعَلْيه  السَّالم  –الرَّسوُل ......... -أ  .إليذاء  م 

 .ُأمَّت ه  التَّمُسَك ب اْلقيم  الَنبيَلة  .... َعَلْيه  السَّالم  –الرَّسوُل ........ -ب

 .َعَمل  اْلخْيرات  ..... الُمسل ُم ......... - 

توظيف  (دقائق2)
 الطلبة

للتراكيب 
اللغوية في 

الجمل 
ذات 
 .معنى
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(  لو الفصل الدراسي األ)....(  )األساسي الرابع:الصف :........... التاريخ: .........   اليوم

 (.دقيقة22)العمل الشريف  زمن االختبار: عنوان الدرس:.....................  اسم المدرسة

 اختبار مهارة الكتابة : الموضو 

 :مةاألهداف العا

 .أن يكون لد  الطالب القدرة على الكتابة الواضحة الخالية من األخطاء (0

 .أن يكون لد  الطالب القدرة على مراعاة قواعد خط النسخ في كتاباتهم  (4

 .راق االختبار، أقالمأو  :التعلمية التعليمية الوسائل

 
مهارة  أهداف

 الكتابة
الفترة  اإلجراءات

 الزمنية
 أدوات التقييم

 أن يكتب-
الطالب ما ُيملى 
عليه وفق زمن 

 .مناسب
أن يكتب -

الطالب ما ُيملى 
عليه مع مراعاة 
 .عالمات الترقيم

أن يكتب -
الطالب ما ُيملى 
عليه من فقرات 

ونصوص قصيرة 
كتابة صحيحة 
 . وبسرعة مناسبة

 :أكتُب ما ُيملى عليَّ . 0
ُنوِّ َأَجل ه ، َجَمَع كاَن َشْيخ  َيْمل ُك َثْرَوًة َعظيَمة، َفَلّما َشَعَر ب دُ "

أوالَدُه الثَّالَثة، َوَوزََّع َعَلْيه ْم َأْمواَله، ما َعدا َثالَث َجواْهَر 
ْنُكْم َعَماًل َشريفًا َيْأُخْذ : اْحْتَفَظ ب ها، َوقاَل َلُهمْ  َمْن َيْعَمْل م 

 ".َجْوَهَرة
 

 

 

ُيملي المعلم  (دقيقة02)
اإلمالء 

كلمًة كلمة 
بة، على الطل

ويقوم 
طلبة ال

بكتابة ما 
 عليهم يملى

بخط واضح 
على ورقة 

 .اإلجابة

أن يكتب -
الطالب شكل التاء 

 :شكَل التاء  أو الهاء  المناسبة  في الفراغ   تبُ كْ أ.4
 (.ت، ة، عة، ه، عهع، عه، هع ) 

يكتُب  (دقائق2)
الطالب 
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أو الهاء المناسبة 
 .للكلمة

 

ْصمي َوَقْد خَ  ....َأّما َأنا َفَقْد َوَجدْ : تََقدََّم االْبُن الثّال ث، َفقالَ 
ْسعافا ....َتَعرََّض ل حاد ث  َسْير، َفَقدَّمْ  ، ....األول يَّ  ....َلُه اإل 

إ ْسعاف،  ....َسّيارَ  ....ب الُمْسَتْشفى، َفَحَضرَ  ....واتََّصلْ 
، ....َعَلي ....اْلُمْسَتْشفى َواْطَمْأَننْ إلى ....َوراَفْقتُ 
 .....ْحتُ ، َوسامَ ....ب السَّالمَ  ....لَ  ....َوَدَعوْ 

شكَل التاء  
أو الهاء  

المناسبة  في 
 .الفراغ  

أن يكتب -
إمالئيًا الطالب 

الهمزة بصورة 
خر صحيحة في آ

 .الكلمة

ظْ َكما في النَّموَذ    تبْ كْ أ.2  :ك تاَبَة اْلَهْمَزة   ، والح 
 اْنت هاءً : اْنتهى َسماءً : َسما 
 ..........:.اْقَتضى .........:َقضى -0
 :..........اْرَتضى :..........َبكى -4
  :...........اْرَتو  :.........َرجا -2

يكتب  (دقائق2)
الطالب 

على ورقة 
اإلجابة 
الصورة 

الصحيحة 
 جراءللهمزة وا  
التغير 

المناسب 
 .على الكلمة

أن يكتب -
الطالب عبارات 

ذات انماط لغوية 
متنوعة بخط 

جميل ووفق خط 
 .النسخ

ْد كتابَة المقولة  الّتالية  ب خط  جميل  مراعيًا قواعد خط .2 َأع 
 :النسخ

 "ال خيَر في ُأمَّة  ال تأُكُل ّمما َتْزرُع َوال تْلَبُس ّمما تْصَنعُ "
..................................................... 

كتابة الجملة  (دقيقة4)
المعطاة لهم 
 .بخط جميل

أن يعبر الطالب -
كتابًة في المواقف 

 .المتنوعة
أن يعبر الطالب -

كتابة عن بعض 
الكلمات المعطاة 

له مستعينًا 
باألنماط اللغوية 

 .التي تعلمها

 :أْكتْب ُجَماًل ُمفيدَة تتحدُث فيها عن عمل  كل  م نْ .2
 :...............................اْلُمَعلَِّمة-0
 ......:........................الُمَهْند س-4
 : ..............................الطَّبيب-2

أن يعبر  (دقائق2)
الطالب 

كتابة في 
المواقف 
المتنوعة 
وحسب 
الكلمات 

المعطاه له 
مستعينًا 
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باألنماط 
 .اللغوية

أن يكتب  -
الطالب معبرًا 

بفقرات قصيرة عن 
 .العمل الشريف

عمل  شريف  أْكتْب بما ال يزيُد َعْن ثالثة  أسطر  َعْن أيِّ .2
 .قمَت ب ه  

................................................ 

................................................ 

................................................ 
 

 يكتب تعبيراً  (دقائق2)
كتابيَا فقرة 
تدل على 
أّي عمل 
شريف قام 

 .به
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(  لو الفصل الدراسي األ)....(  )األساسي الرابع:الصف :........... التاريخ: .........   يومال

 (.دقيقة22)العمل الشريف  زمن االختبار: عنوان الدرس:.....................  اسم المدرسة

 اختبار مهارة المحادثة : الموضو 

 :األهداف العامة

 .ثروة لغوية تمكنهم من التعبير اكتسابأن يكون لد  الطالب القدرة على  (0

 .أن يكون لد  الطالب القدرة على التعبير بلغة فصيحة سهلة (4

 .أن يكون لد  الطالب القدرة على محاكاة األنماط اللغوية التي تعرض لهم (2

 . راق االختبار، مسجل صوتي، مالحظة االيماءات واالشاراتأو  :التعلمية التعليمية الوسائل

مهارة  أهداف
 ثةالمحاد

الفترة  اإلجراءات
 .الزمنية

أدوات 
 التقييم

أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
الحركة الطويلة 

 .والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

والتنغيم بطريقة مقبولة 
 .من متحدثي العربية

التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
اختيار التعبيرات -

 :َعبِّْر َعْن الّصور  التالية  بجمل  مفيدة  َشفوياً .0
 

 

 

يعبر الطالب  (دقيقة02)
عن الصور 
المعروضة 
في ورقة 
االختبار 

بجمل  مفيدة  
َشفويًا 

وتسجيل 
تعبيراتهم 

لى المسجل ع
الصوتي من 
أجل قياس 

هداف األ
المرجوة 
لمهارة 
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المناسبة للمواقف 
 .المختلفة

النظام  استخدام-
الصحيح لتراكيب الكلمة 

 .العربية عند الكالم
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
نطق الكلمات المنونة -

 .صحيحاً نطقًا 

 .المحادثة

أن ينطق الطالب -
ربية نطقًا األصوات الع

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
الحركة الطويلة 

 .والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

والتنغيم بطريقة مقبولة 
 .من متحدثي العربية

التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
يث التعبير عند الحد -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
ترتيب األفكار ترتيبًا -

 .منطقيًا يلمسه السامع
التحدث بشكل متصل  -

حى لدرس  أداُء الطلبة  حوارًا تمثيليًا باللغة  الفص.4
قاء  وتعاون هم  الطائرة  الورقية ،َعْن كيفية  اتفاق  اأَلصد 

 .ل صنع  الطائرة  الورقية  

 

لب يعبر الطا (دقيقة42)
عما يدور 

في فكره من 
ه خالل أدائ
لحوار   

تمثيلي  يتعلق 
بدرس الطائرة 
الورقية بجمل  
مفيدة  ومرتبة 

َشفويًا 
وتسجيل 
تعبيراتهم 

على المسجل 
 الصوتي من
 أجل قياس

هداف األ
المرجوة 
لمهارة 
 .المحادثة
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ومترابط لفترات زمنية 
مقبولة مما ينب  عن 

الثقة بالنفس وقدرة على 
 .مواجهة االخرين

نطق الكلمات المنونة  -
 .نطقًا صحيحاً 

اإلشارات  استخدام-
يماءات والحركة غير واإل

ًا معبرًا استخداماللفظية 
عما يريد توصيله من 

 .أفكار
االستجابة لما يدور -

أمامه من حديث 
استجابة تلقائية ينوع فيها 

أشكال التعبير وأنماط 
 .التراكيب

تغيير مجر  الحديث -
بكفاءة عندما يتطلب 

 .الموقف ذلك
أن ينطق الطالب -

األصوات العربية نطقًا 
 .سليماً 

التمييز عند النطق بين -
األصوات المتشابهة 

 .تمييزًا واضحاً 
التمييز عند النطق بين -

الحركة الطويلة 
 .والقصيرة

تأدية أنواع النبر -
والتنغيم بطريقة مقبولة 

 .من متحدثي العربية
التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

قياُم َأحد الطلبة بإ دارة  مناقشة  َمَع زمالئ ه  في . 2
موضوع  األعمال  الشريفة  التي يقوموَن بها في حيات ه ُم 

 .لعملية  ا

 

د يترأس اح (دقيقة02)
الطلبة إدارة 
المناقشة مع 

ه، زمالئ
ويقوم باقي 

بدور  الطلبة
المشتركين 
المتحدثين 

عمال عن األ
الشريفة التي 
يقومون بها 
في البيت أو 
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 .المناسبة
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
ترتيب األفكار ترتيبًا -

 .منطقيًا يلمسه السامع
التعبير عن األفكار -

بالقدر المناسب من اللغة 
فال هو بالطويل الممل 
 .وال هو بالقصير المخل

التحدث بشكل متصل  -
ومترابط لفترات زمنية 
مقبولة مما ينب  عن 

الثقة بالنفس وقدرة على 
 .مواجهة االخرين

نطق الكلمات المنونة -
 .نطقًا صحيحاً 

االستجابة لما يدور -
أمامه من حديث 

استجابة تلقائية ينوع فيها 
أشكال التعبير وأنماط 

 .التراكيب
تغيير مجر  الحديث -

ا يتطلب بكفاءة عندم
 .الموقف ذلك

إدارة مناقشة في -
موضوع العمل الشريف، 
وتحديد أدوار األعضاء 

المشتركين فيها 
واستخالص النتائج من 
بين االراء التي يطرحها 

 .األعضاء

المدرسة أو 
المسجد أو 

الشارع 
 .وهكذا
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أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
ن التمييز عند النطق بي-

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
الحركة الطويلة 

 .والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

والتنغيم بطريقة مقبولة 
 .من متحدثي العربية

التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
اختيار التعبيرات -

المناسبة للمواقف 
 .المختلفة

ام النظ استخدام-
الصحيح لتراكيب الكلمة 

 .العربية عند الكالم
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
التعبير عن األفكار -

بالقدر المناسب من اللغة 
فال هو بالطويل الممل 
 .وال هو بالقصير المخل

نطق الكلمات المنونة -
 .نطقًا صحيحاً 

 المواقف  التّالية ؟ ما َرْأُيَك في.2

 .قامت حنيُن بتقديم  المساعدة  لجدَّت ها المريضة-

 .قام خالد  برمي  الُقَمامة  على الطريق  وآذ  زميَلهُ -

 .َأزاَل محمد  األذ  عن الطريق  -

ه  م َن - زاَر وليد  وأصدقاُؤُه َصديَقُهم ه شاُم بعَد ُخروج 
 .الَمْشفى

َن الحدي-  .قة  العامَّة  قطَف سامي اأَلزهاَر م 

يعبر الطلبة  (دقائق01)
عن المواقف 
المعروضة 
في ورقة 
االختبار 

بجمل  مفيدة  
َشفويًا 

وتسجيل 
تعبيراتهم 

لى المسجل ع
الصوتي من 
أجل قياس 

هداف األ
المرجوة 
لمهارة 
 .المحادثة
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 :الحاسوب في مختبر التفاعلي التعّلم برنامج تنفيذ آليات حولدليل المعلم 

 :المعلمة عزيزتي..... علمالم عزيزي

 على المحوسب التفاعلي التعّلم برنامج معلم تعين والتي التالية الضرورية التوجيهات قراءة يرجى

 الغايات وتحقيق الحاسوب مختبر داخل العربية اللغة في البرنامج دروس وتقويم وتنفيذ، تخطيط،

 .واقتدار كفاية بكل الطالب أبنائنا لصالح منه المرجوة

 :الحاسوب مختبر داخل للبرنامج األساسية التجهيزات :الا أو 

 الحاسوب أجهزة سالمة حيث من ستخداملال المختبر صالحية من المعّلم عزيزي تأّكد .1

 .(وغيرها بالطالب الخاصة الشاشات ،سالرأ سماعات المفاتيح، لوحة ،ةالفأر )اوملحقاته

 وبما ممكن إخرا  بأفضل لصورةا وضبط، ( Data Show LCD)العرض جهاز سالمة من تأّكد .2

 ةيّ الذك السبورة على للصورة المحاذاة ضبط مع ،(Smart Board) ةالذكيّ  السبورة مع يتناسب

 .االستجابة وسرعة النقر دقة لضمان

 األجهزة هذه ةيوجاهز  ((Micوالالقط، للصوت بّرةالمك والسماعات الصوت جهاز ضبط من تأّكد .3

 .ستخداملال

 التلف، من ناتهامكوّ  وعلى عليها المحافظة وكيفية، لألجهزة األمثل ستخداماال على طالبك ّربد .4

 .األعطال وتجّنب

 على المحافظة وفي لأو ب الً أو  األعطال إصالح في المدرسي المبنى في الحاسوب معّلم مع نو اتع .5
 .الجمالي ومظهره المختبر نظافة

 معلم بمساعدة التالميذ وأجهزة المعلم جهاز على التفاعلي التعّلم برنامج تنزيل من تأكد .6

 .المناطق في المصادر مراكز مساعدي السادة أو) وجد إن(الحاسوب
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كي  المعلم، بجهاز التالميذ أجهزة اتصال ومن، المختبر داخل الشبكة برنامج سالمة من تأّكد .7

غالقها، األجهزة فتح في والجهد الوقت ولتوفير أجهزتهم، في التحكم من تتمّكن  برامج،ال ونسخ وا 

 .إلخ ....، المهام من العديد وتنفيذ

 وتبّني ،تالخبرا تبادل بهدف الحاسوب معلمي الزمالء بقية مع واحد فريق ضمن العمل ضرورة .8

 .الطارئة المشكالت حل في نو اوالتع مشتركة، أنشطة

ثل لجميع األم ستخداماال فرصة يتيح وبما منّظمة بطريق األجهزة على طالبك توزيع من تأكد .9

والتي  التعاونياستراتيجيتي تدريس هما استراتيجية التعلم  استخداملطالب، وبخاصة أننا نريد ا

التي تتطلب أن  جهاز واحد واستراتيجية التعلم الّذاتي استخدامب( أربعة طالب)تتطلب اشتراك 

 .يستخدم كل طالب جهاز

 :التفاعلي التَعلم برنامج دروس إعداد قبل :اا ثاني

ّرب والتد، مكوناته على واالطالع (ilp.unrwa.ps ) للبرنامج األلكتروني الموقع بفتح قم -

 .البيت في الخاص جهازك من هاستخدام على

 ):للدروس التخطيط (التفاعلي التَعلم برنامج دروس إعداد في الشرو  عند :اا ثالث

إلى  الدخول قبل للدروس التخطيط (التفاعلي التعَلم برنامج دروس إعداد في الشروع عند .0

 الزمنية والخطة المدرسي، الكتاب :يلي ما أمامك تضع أن عليك بوجّ يت (الحاسوب مختبر

 يلالتفاع والبرنامج ،مجللبرنا المصاحب المعلم ودليل الدروس، تحضير ودفتر الدروس، لتوزيع

 .حاسوب وجهاز ،بالمحوس

، وقم بتوزيع طالب التعاونيلى استراتيجية التعلم و اتبع في المرة األ للدرس التخطيط عند .4

، واتبع في المرة الثانية "كل مجموعة تحتوي على اربعة طالب"مجموعاتإلى  الصف



 

 

 

 

 

 

195 

استراتيجية التعلم الّذاتي، وقم بتوزيع الطالب على األجهزة الموجودة بحيث يستخدم كل طالب 

 لممارسة التالميذ لصالح الوقت من األكبر الكم صصّ خهكذا يكون قد و  جهاز حاسوب وحده،

 االستماع تاومهار  واإلمالئية القرائية المهارات إتقانإلى  تقود التي التفاعلية واألنشطة األلعاب

 .الفهم على الطالب وتعين التعّلم، صعوبات وتذّلل المفاهيم طسّ وتب

 التحصيل يئبطي ب الطال وتعّلم تعليم على تقوم التي البرنامج بفكرة وقناعة وعي على ُكن .2

 األنشطة خالل من التدريس في االعتيادية للطرق يستجيبون ال لذينا األضعف والطالب

 زيالتعز  مدّ يق تفاعلي إطار في والحركة واللون الصوت عناصر توافر التي التفاعلية بواأللعا

 : يلي ما تحقيق أجل من وذلك الالزمة الراجعة والتغذية

 .التعّلمإلى  وديق الذي الهادف اللعب خالل من األطفال عند اللعب دافع إشباع - أ

 .وبقدراته بنفسه التلميذ ثقة تعزيز - ب

 الحاسوب ربمخت داخل (يالذات التعّلم آليات خالل من المهارات اكتساب من التلميذ تمكين - ت

 (.وخارجه

يز التعز  وتلّقي، األلعاب ممارسة خالل من والخطأ لةو اوالمح للتكرار للتلميذ الفرصة إتاحة - ث

 .التعّلم مسار ديللتع التطويرية الراجعة والتغذية

، والتخريب، األنانية مثل التالميذ لد  السلوكية المشكالت من العديد على التغّلب -  

 .وغيرها المتكرر والغياب ،ةالمدرس عن والتأخر، واالعتداء

، والتشتت، واالحباط، االنطواء مثل التالميذ لد  النفسية المشكالت من العديد على التغلب - ح

 .وغيرها والخجل

 .)يوالحرك والبصري، السمعي،) المتعلمين أنماط ومراعاة التعلم، صعوبات من الحد - أ
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، اإليجابية والمشاركة ن،و اوالتع النظافة، مثل فيها المرغوب القيم بعض التلميذ إكساب - د

 .وغيرها المسؤولية لحمّ وت

 :الحاسوب مختبر داخل المحوسبة التفاعلية الدروس تنفيذ عند :اا رابع

د المسان والمعلم األساسي المعلم بصحبة بهدوء الحاسوب مختبرإلى  ذالتالمي دخول ضرورة .0

 .وهدوئهم، وانضباطهم التالميذ جلوس من والتأكد

 نم ةيالذك السبورة على ورةصال ويضبط( LCD) العرض وجهاز الرئيسي جهازه المعلم يشّغل .4

 .المحاذاة ضبط خالل

 الفرصة إتاحة عدم مع بالمعلم الخاص الشبكة برنامج خالل من التالميذ أجهزة المعلم يشّغل .2

 .األجهزة سالمة على للمحافظة بأنفسهم أجهزتهم إغالق أو لفتح للتالميذ

 في للمعلم التالميذ انتباه من للتاّكد( انتباه) وضع في وضعها يتم التالميذ أجهزة تشغيل بعد .2

 .الحصة بداية

ثارة التالميذ انتباه بلجذ اً مالئم يراه بما التعليمي الموقف بفتح المعلم يبدأ .2  للدرس ةيالدافع وا 

 (.وغيرها تمهيدية أسئلة، فزورة، أعداد سرد، محببة أنشودة)

 ويخدم، ذيالتالم لمستويات ومالئم بسيط كتابي نشاط) للحصة األساسي المتطلب المعلم ينّفذ .2

 .ب الطال لجميعبطريقة واضحة  النشاط عرض مع( الحصة أهداف

 .لقراءتها المحوسب البرنامج خالل من تعّلمها سبق كلمات المعلم يعرض .2

 شفوية أسئلة يعقبه (للغة العربية) المعلم دليل في ورد ما بحسب اً سمعي اً نشاط المعلم ينّفذ .2

 .الكراسات في واحد كتابي اختباري وبند، دةحدّ م
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 من التأكد مع )إسهاب دون دةحدّ م أسئلة (يجماع بشكل طالبه مع الدرس صور المعلم يناقش .9

 ويعقب رؤيتها لتسهيل شاشاتهم على عرضها ويمكن الطالب لجميع المعروضة الصورة وضوح

 .والتصويب التدقيق مع (الطالب مستو  بحسب) محدد كتابي اختباري بند ذلك

 من أجهزتهم التالميذ ويشاهدها، الذكية السبورة على الجديدة الدرس كلمات المعلم يعرض .01

 .الجهرية القراءة باتصعو  لتذليل لقراءتها ويستمعون

 مع الصوت ربّ مك استخدامب المعلم جهاز من الدرس لقراءة جماعي بشكل التالميذ يستمع  .00

 .للتالميذ ومالءمته الصوت وضوح من التأكد

 .المعلم من الدرس لقراءة جماعي بشكل التالميذ يستمع .04

 أجهزتهم من رديف بشكلس في استراتيجية التعلم الّذاتي الدر  قراءةإلى  التالميذ يستمع .02

 للجمل االستماع تكرار فرصة إلعطائهم ضرورية خطوة وهذه الرأس تاسماع استخدامب

 .يتشارك كل اربعة طالب مع بعضهم في التعلم التعاوني، وفي استراتيجية التعلم والكلمات

 .المدرسي الكتاب من ثم الحاسوب من اً جهري الدرس قراءة التالميذ بعض من المعلم يطلب .02

 ضوء وفي البرنامج في ورودها بحسب المحوسبة التفاعلية واأللعاب األنشطة المعلم ينّفذ .02

 بعض تأخير أو تقديم للمعلم يمكن) الدرس خطوات من خطوة كل يناسب بما المعلم دليل

 :التالية بالخطوات االلتزام ضرورة مع( اً مالئم يراه ما األنشطة بحسب

 :المحوسبة ةالتفاعلي اللعبة أو النشاط تنفيذ خطوات

 منه الهدف وتوضيح جماعي بشكل الذكية السبورة على المحوسب التفاعلي النشاط عرض .0

 في التالميذ أجهزة أن التأكد مع الطالب مع النشاط من جزء تنفيذ ويمكن، معه التعامل وكيفية

 (.انتباه) وضع



 

 

 

 

 

 

198 

 من االنتقال خالل نم أجهزتهم على التفاعلية اللعبة أو النشاط بتنفيذ للتالميذ المعلم يسمح .4

 .، حسب استراتيجية التدريس المستخدمة(عرض)وضع إلى  (انتباه) وضع

 انخراط لضمان والمراقبة المتابعة عملية في األدوار المساند والمعلم األساسي المعلم نو ايتع .2

 مع الطارئة التقنية المشكالت بعض لحل الالزم الدعم وتقديم المستهدف النشاط في التالميذ جميع

أكمل  على طاالنش نّفذوا التالميذ جميع أن من والتأكد، للعب الكافي الوقت التالميذ إعطاء ضرورة

 .أكثر من استراتيجية تدريس دجو و  ظل في اً خصوص وجه

على  امّ إ الكتابي العملإلى  بتالميذه ينتقل ثم (انتباه) وضعإلى  التالميذ أجهزة المعلم يعيد .2

 وعلى ةكيّ الذ ةر السبو  على المطلوب الكتابي النشاط عرض مع العمل راقأو  على أو الكتب

 .الشرح سبق كما التالميذ شاشات

 :هامة مالحظات

 إتاحة دون التالميذ أمام جماعي بشكل التفاعلي النشاط عرضإلى  المعلمين بعض يميل .0

 .نامجالبر  فكرة مع يتنافى وهذا أجهزتهم على التفاعلية اللعبة أو النشاط لممارسة لهم الفرصة

 األخطاء عدد من االستفادة ويمكن، كتابي نشاط كل بعد المجيدين الطالب عدد رصد ضرورة .4

تقانهم الطالب فهم لمد  أداء كمؤشرات البرنامج يعرضها التي التاو المح وعدد  .للنشاط وا 

 وهنا، كافية غير المدرسي الكتاب أنشطة بأن شعر إذا ائيةأثر  كتابية أنشطة إعداد للمعلم يمكن .2

 العمل تعزيز ضرورة توضيحها،مع سبق التي بالطرق ويعرضها األنشطة هذه ُيعد أن عليه

 .الصف داخل االعتيادية الحصص في الكتابي

 ويعقبها، الواحد اليوم في المختبر داخل متتاليتين حصتين خالل العربية اللغة أنشطة تنفذ .2

 .الرياضيات حصة
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 عدد أكبر خالل من الحاسوب مختبر يارةز  على التفاعلي التعلم برنامج معّلمو يحرص .2

 بحسب وذلك، العربية اللغة حصص لتنفيذ األسبوع خالل المدرسة في متاح لهم حصص

المدرسة  مدير مع التفاعلي البرنامج معلمو ناو يتع أن يجب وهنا، وطبيعتها المدرسة ظروف

اللغة  حصص اداستبع بعد، وتقاسمها الحاسوب مختبر داخل لهم المتاحة الحصص تحديد في

 .والسادس الخامس للصفين الحاسوب وحصص، والثاني لو األ للصفين اإلنجليزية
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دليل المعلم حول آلية تنفيذ البرنامج المحوسب للمهارات األربع وفق استراتيجية 

 :التعلم التعاوني

 (حصة02)الحصصالعمل الشريف       عدد : اللغة العربية      عنوان الدرس: المبحث

 :...............اسم المدرسة)....( األساسيالرابع :الصف:........... التاريخ: .........اليوم

 :التعاونيآلية تنفيذ البرنامج المحوسب للمهارات األربع وفق استراتيجية التعلم  : الموضو 

على البرنامج الذي يحتوي  CDقرص  سماعات، الحاسوب، جهاز: ةالتعلمي التعليمية الوسائل

 .، أقالمالمحوسب، الكتاب المدرسي، دفاتر

 ملحوظات التقويم اإلجراءات هدافاأل
العمل وفق مجموعات -

ضمن استراتيجية التعلم 
 .التعاوني

 
 
 
يعبر عن فهمه لما -

 .يسمع
القدرة على الحكم على -

الحديث في ضوء 
الخبرات السابقة وقبوله 

 .رفضه أو
القدرة على مشاركة  -
 .تحدث عاطفياً الم

مجموعات إلى  تقسيم الطلبة
طالب  2)نية غير متجانسة او تع

، يختار كل (في كل مجموعة
 .طالب المهمة وفق ميوله

 :التمهيد  
سرد قصة المرأة التي كانت تخلط 

 .الماء باللبن
لماذا كانت األم تخلط الماء -

 باللبن؟
 لو كنت مكان البنت ماذا تفعل؟-

من خالل إجابات التالميذ تكون 
المجموعة، ويتم عرض إجابات كل 
مجموعة ومناقشتها أمام 

 .المجموعات األخر 

 
 
 
 
 

 :نشاط كتابي
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ........."من غشنا فليس"

 
 
 
 
 

ربط بمبحث 
التربية 
 اإلسالمية

التعبير عن صور  -
 .الدرس شفوياً 

التعبير عن األفكار -

يتأمل التالميذ في المجموعات 
صور الدرس التي يعرضها 
المدرس عن طريق السبورة الذكية، 

 :نشاط كتابي
 :.............البحر هو

ربط مع 
التربية 
 .الوطنية
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وية الصيغ النح استخدامب
 .المناسبة

اختيار التعبيرات -
المناسبة للمواقف 

 .المختلفة
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة

 :ثم يسألهم
ماذا تشاهدون في الصورة -
 لى؟و األ
 كم شخصًا في الصورة؟-
 أين تدور أحداث القصة؟-
ما الذي يدلك على أن الطفل -

 غرق؟
 صف شعور األم؟-
 لو كنت مكان الرجل ماذا تفعل؟-

إدراك الفكرة العامة التي -
 .يدور حولها الحديث

 

 :العرض
قراءة الدرس يكلف المعلم التالميذ ب

قراءة صامتة ثم اإلجابة عن 
 :األسئلة التالية

 الده؟أو بماذا كلف الشيخ -
 الد الشيخ؟أو كم عدد -

 :الفكرة األنسب للدرس
 .األمانة -
 .العفو عند المقدرة -
 .العمل الشريف -

 

إدراك األفكار األساسية -
 .للحديث

القدرة على متابعة -
التعليمات الشفوية وفهم 

 .هاالمقصود من
ربط الجديد المكتسب -

 .بالخبرات السابقة
القدرة على تعرف  -

 .الجديد في المسموع
أن تكون لديه القدرة  -

على حسن االستماع 
 .والتفاعل مع المتحدث

إدراك مد  أهمية -
األفكار التي تضمنها 

الحديث ومد  صالحيتها 

لتالميذ في يكلف المعلم ا-
المجموعات االستماع الجيد لدرس 
االستماع من أجل اإلجابة عن 

يقوم المعلم )األسئلة التي تليها
من ( 0بتشغيل الشريحة رقم

البرنامج المحوسب ثم يقوم الطالب 
بالقراءة، ويسأل الطالب عما 
جاباتهم تكون عن  استمعوا إليه وا 
طريق المجموعات والمناقشة فيما 

 :بينهم
 نواُن الدَّرس؟ما ع(0
 ما اّلذي كاَن َيْمل ُكُه الشَّْيُخ؟( 4
؟أو َكْم َعَدُد (2  الد  الشَّْيخ 
 ب ماذا َأَحسَّ الشَّْيُخ؟( 2
 ب ماذا احتفظ الشَّْيُخ؟(2

مالحظة مد  صحة القراءة ومراعاة 
 .عالمات الترقيم، ومد  دقة سمعهم
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 .للتطبيق
القدرة على مشاركة -

 .المتحدث عاطفياً 
القدرة على تعرف  -

 .الجديد في المسموع
ه القدرة أن تكون لدي -

على حسن االستماع 
 .والتفاعل مع المتحدث

القدرة على حصر -
الذهن، وتركيزه فيما 

 .يستمع إليه
تمييز المفرد والجمع -

 .من الكلمات
قراءة الحروف  -

بالحركات القصيرة قراءة 
 .جهرية سليمة

قراءة الحروف -
بالحركات الطويلة قراءة 

 .جهرية سليمة
قراءة الكلمات قراءة -

 .سليمةجهرية 
قراءة الحروف  -

بالحركات القصيرة قراءة 
 .جهرية سليمة

قراءة الحروف -
بالحركات الطويلة قراءة 

 .جهرية سليمة
قراءة الكلمات قراءة -

 .جهرية سليمة

قراءة الكلمات إلى  يستمع الطالب-
، ثم (4شريحة رقم )الجديدة للدرس

يتم توزيع الكلمات على 
المجموعات من أجل تكرارها 

ها ضمن مخزونهم اللغوي وجعل
ومن ثم تقوم المجموعات بقراءة 

 .تلك الكلمات

 نشاط كتابي
 :ما العالقة بين كلمتي

 (.رحمة -شفقة)

 

 مالحظة مد  صحة القراءة ودقتها قراءة الدرس إلى  يستمع الطالب-القدرة على متابعة -
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التعليمات الشفوية وفهم 
 .المقصود منها

القدرة على إدراك  -
العالقات بين األفكار 

 .المعروضة
القدرة على اختيار  -

األفكار الصحيحة 
 .اإلحتفاظ بها في الذاكرةب
القدرة على حسن -

االستماع والتفاعل مع 
 .المتحدث

القراءة النموذجية من قبل البرنامج 
ثم تليها ( 2الشريحة رقم)المحوسب 

قراءة طالب ُمجيد من كل 
 .مجموعة

 

 .للطالب األقوياء والمتوسطين

قراءة الجمل دون توقف -
عند بعض الكلمات قراءة 

 .جهرية سليمة
تنويع نبرات الصوت -

أثناء القراءة بما يناسب 
مضمون الجملة التي 

 .يقرؤها
قراءة الجمل والفقرات -

قراءة جهرية مراعيًا 
 .الضبط الصحيح

قراءة الجمل والفقرات -
قراءة جهرية بسرعة 

 .مناسبة
مراعاة عالمات الترقيم -

 .أثناء القراءة

بعد قراءة الطلبة الُمجيدين يتم -
من أجل ( 2الشريحة رقم)تشغيل 

قراءة الدرس جملة جملة من قبل 
باقي الطالب عن طريق 

 .المجموعات
 

مالحظة مد  صحة قراءة الطالب 
 .الضعفاء

 

القدرة على متابعة -
التعليمات الشفوية وفهم 

 .المقصود منها
أن تكون لديه القدرة  -

يبدأ المعلم والمجموعات  -
الشريحة )بالمناقشة التحليلية لألسئلة

ر أفراد كل مجموعة او ، يتح(2رقم
على اإلجابة وبعد المناقشة يتم 

 :نشاط كتابي
 :من األعمال الشريفة

 ...........و...........
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حسن االستماع  على
 .والتفاعل مع المتحدث

 

عرض اإلجابة الصحيحة من قبل 
 .البرنامج المحوسب

القدرة على متابعة -
التعليمات الشفوية وفهم 

 .المقصود منها
ربط الجديد المكتسب -

 .بالخبرات السابقة
القدرة على حسن  -

االستماع والتفاعل مع 
 .المتحدث

 

، يطلب (2الشريحة رقم)عرض -
المعلم من كل مجموعة تعبئة 

 :الفراغات بالكلمة المناسبة
َغَرق، َعَمل ه  الشَّريف، ثاَلثُة، الْ )

 (َأمين  
ْنسانُ  ْكَسبُ يَ (0 ر ضا اهلل ،  اإل 

 .............بع َوَمَحبََّة النَّاس  
ُل اْلَجْوَهَرَة و اْسَتَحقَّ االْبُن األ(4
 ..............لى، ألَنَّهُ و األ
.......... الد  الشَّْيخ  أو َعَدُد (2
 .الد  أو 

 :نشاط كتابي
كيف يكسب اإلنسان رضا اهلل ومحبة 

 الناس؟

 

تحديد مرادف  -
 .الكلمات

، وهي (2الشريحة رقم)عرض 
الكلمات الصعبة ويتم توزيعها على 
المجموعات ثم تبدأ كل مجموعة 
بالبحث عن المرادفات للكلمات من 

 .خالل الصورة المقابلة لها

 :نشاط كتابي
 :ما مرادف الكلمات التالية

ن    .َرَدْدُتهُ _ ُمس 

لعبة فتش 
عن المرادف 
من خالل 

ة العدس
 .المكبرة

تحديد مرادف  -
 .الكلمات

وهي ( 2الشريحة رقم )عرض
اختيار المرادف المناسب للكلمات 

 :الُمعطاة
اْعَتَرَض، ُزْرُت، باقي، َنَعْم، ) 

 (.ُعْمر ه، َرَجْعُت، ماشي ًا، َأصاَبهُ 
)  ، اْلُقْدُس عاصَمُة ف َلْسطينَأَجلْ .–أ
) 
 (.     )  َأَجل ه  َأَحسَّ الشَّْيُخ ب ُدُنوِّ -
َعلى شاط     سائ راً ُكْنُت –.ب

 )(اْلَبْحر
ْنساَن َعْن - َم اهلُل اإل   سائ ر  َكرَّ

 :نشاط كتابي
 :ما الفرق في المعنى بين

ث  َسْير   َتَعرََّض –  )      (.َصديقي ل حاد 
 )  (.الّطال ُب ل َزميل ه  في اْلَفْصل   َتَعرََّض -
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 )     (اْلَمْخلوقات  
تحديد الكلمات -
 .لمتضادةا

واستخرا  ( 9الشريحة رقم )عرض
 :كل مجموعة للكلمات المتضادة

أعرفه، ُدُنّو، َشَفَقة،وزََّع، َشريفًا، 
 .....اأَلمانة

 :نشاط كتابي
 .اكتْب ضد كلمة جمَّعَ 

فتش  عن 
الكلمات 

 استخدامب
 األسهم

تمييز الطلبة بين -
الكلمات المتضادة 
 .والكلمات المرادفة

اختيار (01الشريحة رقم)عرض 
اإلجابة الصحيحة من مرادف 

 .....ضدها أوالكلمة 

 :نشاط كتابي
 ....يكون العفو جمياًل عندَ 

صّوب 
المدفع على 

اإلجابة 
 الصحيحة

كتابة جمع ومفرد -
 .الكلمات الُمعطاه

كل ( 00الشريحة رقم )بعد عرض
مجموعة تعمل على اختيار الجمع 

 .المناسب للكلمات المعطاة

 :نشاط كتابي
 ا جمع كلمة جوهرة؟م

اضغط على 
البيت الذي 

يحمل الجمع 
 الصحيح

أن يكتب الطالب -
إمالئيًا الهمزة بصورة 

 .صحيحة في اخر الكلمة

اختيار (04الشريحة رقم )عرض 
الكلمة المفردة للجمع المناسب مع 

 .مالحظة الهمزة

 :نشاط كتابي
 ما مفرد كلمة بخالء؟

اضغط على 
الزهرة التي 

تحمل المفرد 
 لصحيحا

 تحويل الجمل االسمية-
 أوجمل فعلية إلى 

 العكس

وعمل ( 02الشريحة رقم )عرض
المجموعات على تحويل الجمل 

 .العكس أوفعلية إلى  األسمية

 :نشاط كتابي
جملة إلى  حول الجملة األسمية التالية

 :فعلية
 ...........الجيُش منتصر  

الكلمة  انقل
وضعها 

جذر  على
 .الشجرة

 .ة األفعالتحديد زمني-
 

وعمل ( 02الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على تحويل الفعل 

في  مضارع وأمرإلى  الماضي
 .الجمل ومناقشتها بين المجموعات

 :نشاط كتابي
اكتْب مضارع وأمر الفعل  الماضي 

 :التالي
 .........، ........صاَم، 

 صوب الكرة
إلى 

مضارعها 
 .وأمرها

وعمل ( 02يحة رقم الشر )عرض .تحديد مكونات الجملة
كل مجموعة على تحديد الفعل 
والفاعل والمفعول به في الجمل 

 .ومناقشتها بين المجموعات

 :نشاط كتابي
اكتْب الفعل والفاعل والمفعول به في 

 :جملة
 .........اْلواجبَ  التِّلميذُ  َكَتبَ 

صّوب الكرة 
في السلة 
 .المناسبة

صوب كرة  :نشاط كتابيوعمل كل ( 02رقمالشريحة)عرضتحديد نوع األسلوب -
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مجموعة على تحديد نوع األساليب  .المناسب
 :التالية ومناقشتها بين المجموعات

 .......................يا أَبت  -
إنَّ َعَمَلَك َهذا َعَمل  -

 ............َشريف  

توكيد، )أسلوب " قد تعرض لحادث  سير"
 (.نفي، نداء

إلى  البولينج
األسلوب 
 .الصحيح

وظيف التراكيب ت-
اللغوية في جمل  ذات 

 .معنى

وعمل كل ( 02الشريحة رقم)عرض
مجموعة على وضع التراكيب 
اللغوية التالية في جمل مفيدة 

 :ومناقشتها بين المجموعات
 (.احتفظ بع/ طلب من/ وزَّع على)

 :نشاط كتابي
 .في جملة مفيدة" بادر إلى"ضع التركيب

اختْر الدفتر 
الّذي يحمل 

اإلجابة 
 .الصحيحة

أن يكتب الطالب -
إمالئيًا الهمزة بصورة 

 .صحيحة في اخر الكلمة

وعمل كل ( 02الشريحة رقم)عرض
مجموعة على تحديد كيفية كتابة 
الهمزة ومالحظة التغييرات 
ومناقشتها بين المجموعات بعد 
شرح المعلم لسبب كتابة الهمزة 

 .المتطرفة على السطر

 :نشاط كتابي
 :ت التاليةاكتْب همزة الكلما
 : .............سما
 : ............ارتو 

 إمأل
القرطاس 
باإلجابة 
 .الصحيحة

ترتيب الكلمات لتكون -
 .جماًل ذات معنى

 

وعمل ( 09الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على ترتيب الكلمات 
لتكوين جمل مفيدة ومناقشتها بين 

 .المجموعات

 :نشاط كتابي
، ل  : اعْد ترتيب الكلمات التالية لَمريض 

، َقدَّْمتُ و األ ْسعافات   .ليَّة ، اإل 

ضْع 
صناديق 

الكلمات في 
الشاحنة 
بشكل 
 .صحيح

أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
 .الحركة الطويلة والقصيرة

وعمل ( 41الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على التعبير الشفهي 
عن الصور المعروضة بجمل 

 .مفيدة ومناقشتها بين المجموعات

عبر عن الصورة التالية بثالث جمل 
 :مفيدة
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بر تأدية أنواع الن-
والتنغيم بطريقة مقبولة 

 .من متحدثي العربية
التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
اختيار التعبيرات -

المناسبة للمواقف 
 .المختلفة

النظام  استخدام-
الصحيح لتراكيب الكلمة 

 .العربية عند الكالم
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
ار تمكنه من االختي

 .الدقيق للكلمة
نطق الكلمات المنونة -

 .نطقًا صحيحاً 
أن يعبر الطالب كتابًة -

 .في المواقف المتنوعة
الطالب كتابة  أن يعبر-

عن بعض الكلمات 
المعطاة له مستعينًا 

باألنماط اللغوية التي 
 .تعلمها

وعمل ( 40الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على التعبير الكتابي 
عن الكلمات المعروضة بجمل 

 .مفيدة ومناقشتها بين المجموعات

 :نشاط كتابي
 :عبر عن الكلمة التالية بجملة مفيدة

 ..............:............السائق

إلى  انقْر 
الكلمة 
إلى  لتستمع
 .الجملة

ترتيب الجمل المكتوبة -
 .لتكون فقرة ذات معنى

 

وعمل ( 44الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على ترتيب الجمل 
لتكوين قصة ذات معنى ومناقشتها 

 .بين المجموعات

اضغط على  .رتب الجمل وكون قصة ذات معنى
الجملة 

الصحيحة 
وضعها في 

 مستطيلال
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أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
 .الحركة الطويلة والقصيرة

تأدية أنواع النبر -
والتنغيم بطريقة مقبولة 

 .من متحدثي العربية
التعبير عن األفكار -
لنحوية الصيغ ا استخدامب

 .المناسبة
اختيار التعبيرات -

المناسبة للمواقف 
 .المختلفة

النظام  استخدام-
الصحيح لتراكيب الكلمة 

 .العربية عند الكالم
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
التعبير عن األفكار -

بالقدر المناسب من اللغة 
ل فال هو بالطويل المم

 .وال هو بالقصير المخل
نطق الكلمات المنونة -

 .نطقًا صحيحاً 

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على طرح أرائهم في 
المواقف المطروحة في الشريحة 

 .ومناقشتها بين المجموعات

إتاحة الفرصة للطالب إلبداء أرائهم مع 
 .عدم المقاطعة

تصوير 
ومالحظة 
إجابات 
 .الطلبة
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أهمية  إدراك مد -
األفكار التي تضمنها 

الحديث ومد  صالحيتها 
 .للتطبيق

 

( 42و42الشريحتان رقم )عرض
وعمل كل مجموعة على االستماع 

 .وقراءة النشيد

  

أن يكتب الطالب ما -
ُيملى عليه وفق زمن 

 .مناسب
أن يكتب الطالب ما -

ُيملى عليه مع مراعاة 
 .عالمات الترقيم

أن يكتب الطالب ما -
ليه من فقرات ُيملى ع

ونصوص قصيرة كتابة 
صحيحة وبسرعة 

 .مناسبة

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على التدرب على 
األمالء من خالل المجموعة مع 

 .التركيز على الكلمات الصعبة

ُيملي المعلم على الطالب اإلمالء بعد 
حجبها عنهم بوحدات مناسبة ثم إعادة 

ت إمالئها ثانية ثم جمع الكراسا
 .لتصحيحها

تصحيح 
الكراسات 
وعرض 
القطعة 

 .ثانية

أن يكتب الطالب شكل -
الهاء المناسبة  أوالتاء 
 .للكلمة

 

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على التدرب على 

الهاء المناسبة  أوكتابة شكل التاء 
 .من خالل المجموعة

 :نشاط كتابي
اكتب الشكل المناسب للتاء في الكلمات 

 ...، األسعافا...وجدّ : ةالتالي
 

مالحظة 
 .كتابة التاء

أن يكتب الطالب -
عبارات ذات انماط لغوية 

 .متنوعة بخط جميل

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على التدرب على 
الكتابة بخط النسخ وفق الخطوات 
المعروضة من خالل المجموعة 
ومناقشة ذلك مع المجموعات 

 .األخر 

 :نشاط كتابي
 .ب جملة من إنشائك بخط النسخاكت

مالحظة 
صحة 
 .الكتابة

أن يكتب الطالب  -
معبرًا بفقرات قصيرة عن 

 .العمل الشريف

وعمل ( 49الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة على كتابة موضوع 
تعبيري غير ما شاهدوه في 
الشريحة ومناقشة المواضيع مع 

 :نشاط كتابي
ثالثة اسطر عن اكتب بما ال يزيد عن 

 .أي عمل شريف قمت به

تصحيح 
النشاط 
 .الكتابي
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 .المجموعات األخر 
القدرة على الحكم على -

الحديث في ضوء 
الخبرات السابقة وقبوله 

 .رفضه أو
إدراك مد  أهمية -

األفكار التي تضمنها 
الحديث ومد  صالحيتها 

 .للتطبيق

 "التقويم الختامي"
تكتب كل مجموعة عشرة أعمال -

أعمال سيئة،  شريفة تعرفها، وعشرة
مع طرح وجهة نظرهم، ومناقشتها 

 .مع باقي المجموعات

 :نشاط كتابي
 .جمع كلمات المجموعات وتصحيحها

مالحظة 
الطالب 

الذين كتبوا 
كلمات غير 

واردة 
 .بالدرس

أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
 .الحركة الطويلة والقصيرة

تأدية أنواع النبر -
والتنغيم بطريقة مقبولة 

 .من متحدثي العربية
التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
التعبير عند الحديث  -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
بًا ترتيب األفكار ترتي-

 .منطقيًا يلمسه السامع
التحدث بشكل متصل  -

 "غلق الدرس"
وعمل ( 21الشريحة رقم )عرض -

كل مجموعة على أداء حوار 
تمثيلي باللغة الفصيحة غير ما 
شاهدوه في الشريحة ومناقشة 

لمجموعات األخر  لما قدمته كل ا
 .مجموعة

مالحظة  .تصوير حوار الطلبة
حوار 
 .الطلبة
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ومترابط لفترات زمنية 
مقبولة مما ينب  عن 

الثقة بالنفس وقدرة على 
 .مواجهة االخرين

نطق الكلمات المنونة  -
 .نطقًا صحيحاً 

اإلشارات  استخدام-
واإليماءات والحركة غير 

ًا معبرًا استخداماللفظية 
عما يريد توصيله من 

 .أفكار
ستجابة لما يدور اال-

أمامه من حديث استجابة 
تلقائية ينوع فيها أشكال 
 .التعبير وأنماط التراكيب

تغيير مجر  الحديث -
بكفاءة عندما يتطلب 

 .الموقف ذلك
أن ينطق الطالب -

األصوات العربية نطقًا 
 .سليماً 

التمييز عند النطق بين -
األصوات المتشابهة 

 .تمييزًا واضحاً 
التمييز عند النطق بين -

 .الحركة الطويلة والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

بطريقة مقبولة والتنغيم 
 .من متحدثي العربية

التعبير عن األفكار -

يترأس ( 20الشريحة رقم )عرض
كل مجموعة فرد يقوم بإدارة مناقشة 

تحدث فيها مع باقي المجموعات ي
عن األعمال التي يقومون بها في 

 .حياتهم العملية مع المناقشة

مالحظة  .تصوير مناقشات الطلبة
مناقشات 

 الطلبة
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الصيغ النحوية  استخدامب
 .المناسبة

التعبير عند الحديث -
عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
ترتيب األفكار ترتيبًا -

 .منطقيًا يلمسه السامع
التعبير عن األفكار -

بالقدر المناسب من اللغة 
الطويل الممل فال هو ب

 .وال هو بالقصير المخل
التحدث بشكل متصل  -

ومترابط لفترات زمنية 
مقبولة مما ينب  عن 

الثقة بالنفس وقدرة على 
 .مواجهة االخرين

نطق الكلمات المنونة -
 .نطقًا صحيحاً 

االستجابة لما يدور -
أمامه من حديث استجابة 
تلقائية ينوع فيها أشكال 

 .بالتعبير وأنماط التراكي
تغيير مجر  الحديث -

بكفاءة عندما يتطلب 
 .الموقف ذلك

إدارة مناقشة في -
موضوع العمل الشريف، 
وتحديد أدوار األعضاء 

المشتركين فيها 
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واستخالص النتائج من 
بين االراء التي يطرحها 

 .األعضاء
تركيز مفهوم األعمال -

الشريفة في أذهان 
 .الطلبة

 "النشاط البيتي"
كل مجموعة تقوم بكتابة بعض 
اآليات واألحاديث التي تحثنا على 

 .القيام باألعمال الشريفة
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 :دليل المعلم حول آلية تنفيذ البرنامج المحوسب للمهارات األربع وفق استراتيجية التعلم الّذاتي
 (حصة02)العمل الشريف       عدد الحصص: اللغة العربية      عنوان الدرس: المبحث

 :...............اسم المدرسة)....( األساسيالرابع : الصف:........... التاريخ: .........اليوم

 :آلية تنفيذ البرنامج المحوسب للمهارات األربع وفق استراتيجية التعلم الّذاتي: الموضو 

الذي يحتوي على البرنامج  CDقرص  سماعات، الحاسوب، جهاز: ةالتعلمي التعليمية الوسائل

 .المدرسي، دفاتر، أقالم الكتابالمحوسب، 

 
 ملحوظات مالتقوي اإلجراءات هدافاأل

العمل وفق قدرة -
 .الطالب وسرعته وميوله

 
 
 
يعبر عن فهمه لما -

 .يسمع
القدرة على الحكم --

على الحديث في ضوء 
الخبرات السابقة وقبوله 

 .رفضه أو
القدرة على مشاركة  -

 .المتحدث عاطفياً 

كل طالب يستخدم جهاز حاسوب 
خاص به، وعمله يكون فرديًا، 

 .وحسب قدرته
 :التمهيد  

سرد قصة المرأة التي كانت تخلط 
 .الماء باللبن

لماذا كانت األم تخلط الماء -
 باللبن؟

 لو كنت مكان البنت ماذا تفعل؟-
إجابات التالميذ تكون فردية ويذكر 

ل او الطالب اإلجابة أمام زمالئه لتد
 .المعلومات

 
 
 
 
 

 :نشاط كتابي
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ......."..من غشنا فليس"

 
 
 
 
 

ربط 
بمبحث 
التربية 
 اإلسالمية

التعبير عن صور  -
 .الدرس شفوياً 

التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة

ميذ صور الدرس التي يتأمل التال
يعرضها المدرس عن طريق 

 :السبورة الذكية، ثم يسألهم
ماذا تشاهدون في الصورة -
 لى؟و األ

 :نشاط كتابي
 :.............البحر هو

ربط مع 
التربية 
 .الوطنية
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اختيار التعبيرات -
المناسبة للمواقف 

 .المختلفة
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة

 كم شخصًا في الصورة؟-
 أين تدور أحداث القصة؟-
ما الذي يدلك على أن الطفل -

 غرق؟
 صف شعور األم؟-
 لو كنت مكان الرجل ماذا تفعل؟-

إدراك الفكرة العامة -
التي يدور حولها 

 .الحديث
 

 :العرض
يكلف المعلم التالميذ بقراءة الدرس 

قراءة صامتة ثم اإلجابة عن 
 :األسئلة التالية

 الده؟أو بماذا كلف الشيخ -
 الد الشيخ؟أو كم عدد -

 :الفكرة األنسب للدرس
 .األمانة -
 .العفو عند المقدرة -
 .العمل الشريف -

 

إدراك األفكار األساسية -
 .للحديث

القدرة على متابعة -
التعليمات الشفوية وفهم 

 .المقصود منها
ربط الجديد المكتسب -

 .بالخبرات السابقة
القدرة على تعرف  -

 .الجديد في المسموع
أن تكون لديه القدرة  -

على حسن االستماع 
 .والتفاعل مع المتحدث

إدراك مد  أهمية -
األفكار التي تضمنها 

الحديث ومد  
 .صالحيتها للتطبيق

القدرة على مشاركة -

يكلف المعلم التالميذ االستماع -
الجيد لدرس االستماع من أجل 
يقوم )اإلجابة عن األسئلة التي تليها

من ( 0المعلم بتشغيل الشريحة رقم
البرنامج المحوسب ثم يقوم الطالب 

ل الطالب عما بالقراءة، ويسأ
جاباتهم تكون فردية  استمعوا إليه وا 

 :كل
 ما عنواُن الدَّرس؟(0
 ما اّلذي كاَن َيْمل ُكُه الشَّْيُخ؟( 4
؟أو َكْم َعَدُد (2  الد  الشَّْيخ 
 ب ماذا َأَحسَّ الشَّْيُخ؟( 2
 ب ماذا احتفظ الشَّْيُخ؟(2

مالحظة مد  صحة القراءة ومراعاة 
 .عهمعالمات الترقيم، ومد  دقة سم
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 .المتحدث عاطفياً 
القدرة على تعرف  -

 .الجديد في المسموع
أن تكون لديه القدرة  -

على حسن االستماع 
 .والتفاعل مع المتحدث

القدرة على حصر -
الذهن، وتركيزه فيما 

 .يستمع إليه
تمييز المفرد والجمع -

 .من الكلمات
قراءة الحروف  -

بالحركات القصيرة قراءة 
 .جهرية سليمة

قراءة الحروف -
ات الطويلة قراءة بالحرك

 .جهرية سليمة
قراءة الكلمات قراءة -

 .جهرية سليمة
قراءة الحروف  -

بالحركات القصيرة قراءة 
 .جهرية سليمة

قراءة الحروف -
بالحركات الطويلة قراءة 

 .جهرية سليمة
قراءة الكلمات قراءة -

 .جهرية سليمة

قراءة الكلمات إلى  يستمع الطالب-
، ثم (4شريحة رقم )الجديدة للدرس

يتم توزيع الكلمات على الطالب 
من أجل تكرارها وجعلها ضمن 
مخزونهم اللغوي ومن ثم يقوم 
 .الطالب بقراءة تلك الكلمات

 نشاط كتابي
 :ما العالقة بين كلمتي

 (.رحمة -شفقة)

 

القدرة على متابعة -
التعليمات الشفوية وفهم 

 .المقصود منها

قراءة الدرس إلى  يستمع الطالب-
القراءة النموذجية من قبل البرنامج 

ثم تليها ( 2الشريحة رقم)المحوسب 

ة مد  صحة القراءة ودقتها مالحظ
 .للطالب األقوياء والمتوسطين
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القدرة على إدراك  -
كار العالقات بين األف

 .المعروضة
القدرة على اختيار  -

األفكار الصحيحة 
باإلحتفاظ بها في 

 .الذاكرة
القدرة على حسن -

االستماع والتفاعل مع 
 .المتحدث

قراءة الطالب الُمجيدين في 
 .الصف

 

قراءة الجمل دون توقف -
عند بعض الكلمات قراءة 

 .جهرية سليمة
تنويع نبرات الصوت -

أثناء القراءة بما يناسب 
مضمون الجملة التي 

 .يقرؤها
قراءة الجمل والفقرات -

قراءة جهرية مراعيًا 
 .الضبط الصحيح

ات قراءة الجمل والفقر -
قراءة جهرية بسرعة 

 .مناسبة
مراعاة عالمات الترقيم -

 .أثناء القراءة

بعد قراءة الطلبة الُمجيدين يتم -
من أجل ( 2الشريحة رقم)تشغيل 

قراءة الدرس جملة جملة من قبل 
 .باقي الطالب في الصف

 

مالحظة مد  صحة قراءة الطالب 
 .الضعفاء

 

القدرة على متابعة -
هم التعليمات الشفوية وف

 .المقصود منها
أن تكون لديه القدرة  -

على حسن االستماع 

يبدأ المعلم والطالب بالمناقشة  -
، (2الشريحة رقم)التحليلية لألسئلة

ر الطلبة والمعلم على اإلجابة او يتح
وبعد المناقشة يتم عرض اإلجابة 

الصحيحة من قبل البرنامج 

 :نشاط كتابي
 :ألعمال الشريفةمن ا

 ...........و...........
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 .والتفاعل مع المتحدث
 

 .المحوسب

القدرة على متابعة -
التعليمات الشفوية وفهم 

 .المقصود منها
ربط الجديد المكتسب -

 .بالخبرات السابقة
القدرة على حسن  -

االستماع والتفاعل مع 
 .المتحدث

 

، يطلب (2الشريحة رقم)عرض -
المعلم من كل طالب تعبئة 

 :سبةالفراغات بالكلمة المنا
َعَمل ه  الشَّريف، ثاَلثُة، اْلَغَرق، )

 (َأمين  
ْنسانُ  ْكَسبُ يَ (0 ر ضا اهلل ،  اإل 

 .............بع َوَمَحبََّة النَّاس  
ُل اْلَجْوَهَرَة و اْسَتَحقَّ االْبُن األ(4
 ..............لى، ألَنَّهُ و األ
.......... الد  الشَّْيخ  أو َعَدُد (2
 .الد  أو 

 :نشاط كتابي
يكسب اإلنسان رضا اهلل ومحبة كيف 
 الناس؟

 

تحديد مرادف  -
 .الكلمات

، وهي (2الشريحة رقم)عرض 
الكلمات الصعبة ويتم توزيعها على 
الطالب ثم يبدأ كل طالب بالبحث 
عن المرادفات للكلمات من خالل 

 .الصورة المقابلة لها

 :نشاط كتابي
 :ما مرادف الكلمات التالية

ن    .َرَدْدُتهُ _ ُمس 

بة فتش لع
عن 

المرادف 
من خالل 
العدسة 
 .المكبرة

تحديد مرادف  -
 .الكلمات

وهي ( 2الشريحة رقم )عرض
اختيار المرادف المناسب للكلمات 

 :الُمعطاة
اْعَتَرَض، ُزْرُت، باقي، َنَعْم، ) 

 (.ُعْمر ه، َرَجْعُت، ماشي ًا، َأصاَبهُ 
)  ، اْلُقْدُس عاصَمُة ف َلْسطينَأَجلْ .–أ
) 
 )       (.َأَجل ه  الشَّْيُخ ب ُدُنوِّ َأَحسَّ -
َعلى شاط     سائ راً ُكْنُت –.ب

 )(اْلَبْحر
ْنساَن َعْن - َم اهلُل اإل   سائ ر  َكرَّ

 :نشاط كتابي
 :ما الفرق في المعنى بين

ث  َسْير   َتَعرََّض –  )       (.َصديقي ل حاد 
 )   (ْلَفْصل  الّطال ُب ل َزميل ه  في ا َتَعرََّض -
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 )     (.اْلَمْخلوقات  
تحديد الكلمات -

 .المتضادة
واستخرا  ( 9الشريحة رقم )عرض

 :كل طالب للكلمات المتضادة
أعرفه، ُدُنّو، َشَفَقة،وزََّع، َشريفًا، 

 .....اأَلمانة

 :نشاط كتابي
 .اكتْب ضد كلمة جمَّعَ 

فتش عن 
الكلمات 

 استخدامب
 األسهم

تمييز الطلبة بين -
الكلمات المتضادة 

 .مات المرادفةوالكل

اختيار (01الشريحة رقم)عرض 
اإلجابة الصحيحة من مرادف 

 .....ضدها أوالكلمة 

 :نشاط كتابي
 ....يكون العفو جمياًل عندَ 

صّوب 
المدفع 
على 

اإلجابة 
 الصحيحة

كتابة جمع ومفرد -
 .الكلمات الُمعطاه

كل ( 00الشريحة رقم )بعد عرض
طالب يعمل على اختيار الجمع 

 .كلمات المعطاةالمناسب لل

 :نشاط كتابي
 ما جمع كلمة جوهرة؟

اضغط 
على البيت 

الذي 
يحمل 
الجمع 
 الصحيح

أن يكتب الطالب -
إمالئيًا الهمزة بصورة 

 .صحيحة في اخر الكلمة

اختيار (04الشريحة رقم )عرض 
الكلمة المفردة للجمع المناسب مع 

 .مالحظة الهمزة

 :نشاط كتابي
 ما مفرد كلمة بخالء؟

اضغط 
لى الزهرة ع

التي تحمل 
المفرد 

 الصحيح
 تحويل الجمل االسمية-

 أوجمل فعلية إلى 
 العكس

وعمل ( 02الشريحة رقم )عرض
كل طالب على تحويل الجمل 

 .العكس أوفعلية إلى  األسمية

 :نشاط كتابي
جملة إلى  حول الجملة األسمية التالية

 :فعلية
 ...........الجيُش منتصر  

 انقل
الكلمة 
وضعها 

جذر  ىعل
 .الشجرة

 .تحديد زمنية األفعال-
 

وعمل ( 02الشريحة رقم )عرض
كل طالب على تحويل الفعل 

في  مضارع وأمرإلى  الماضي
 .الجمل ومناقشتها بين زمالئه

 :نشاط كتابي
اكتْب مضارع وأمر الفعل  الماضي 

 :التالي
 .........، ........صاَم، 

صوب 
إلى  الكرة

مضارعها 
 .وأمرها
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وعمل كل (02الشريحة رقم )عرض .ونات الجملةتحديد مك
طالب على تحديد الفعل والفاعل 
والمفعول به في الجمل ومناقشتها 

 .بين زمالئه

 :نشاط كتابي
اكتْب الفعل والفاعل والمفعول به في 

 :جملة
 .........اْلواجبَ  التِّلميذُ  َكَتبَ 

صّوب 
الكرة في 

السلة 
 .المناسبة

تحديد نوع األسلوب -
 .سبالمنا

وعمل كل ( 02الشريحةرقم)عرض
طالب على تحديد نوع األساليب 

 :التالية ومناقشتها بين زمالئه
 .......................يا أَبت  -
إنَّ َعَمَلَك َهذا َعَمل  -

 ............َشريف  

 :نشاط كتابي
توكيد، )أسلوب " قد تعرض لحادث  سير"

 (.نفي، نداء

صوب كرة 
 البولينج

إلى 
األسلوب 

 .لصحيحا

توظيف التراكيب -
اللغوية في جمل  ذات 

 .معنى

وعمل كل ( 02الشريحة رقم)عرض
طالب على وضع التراكيب اللغوية 
التالية في جمل مفيدة ومناقشتها 

 :بين زمالئه
 (.احتفظ بع/ طلب من/ وزَّع على)

 :نشاط كتابي
 .في جملة مفيدة" بادر إلى"ضع التركيب

اختْر 
الدفتر 
الّذي 
يحمل 

جابة اإل
 .الصحيحة

أن يكتب الطالب -
إمالئيًا الهمزة بصورة 

 .صحيحة في اخر الكلمة

وعمل كل ( 02الشريحة رقم)عرض
طالب على تحديد كيفية كتابة 

الهمزة ومالحظة التغييرات 
ومناقشتها بين زمالئه بعد شرح 

المعلم لسبب كتابة الهمزة المتطرفة 
 .على السطر

 :نشاط كتابي
 :ت التاليةاكتْب همزة الكلما
 : .............سما
 : ............ارتو 

 إمأل
القرطاس 
باإلجابة 
 .الصحيحة

ترتيب الكلمات لتكون -
 .جماًل ذات معنى

 

وعمل ( 09الشريحة رقم )عرض
كل طالب على ترتيب الكلمات 

لتكوين جمل مفيدة ومناقشتها بين 
 .زمالئه

 :نشاط كتابي
، ل لَمر : اعْد ترتيب الكلمات التالية يض 

، َقدَّْمتُ و األ ْسعافات   .ليَّة ، اإل 

ضْع 
صناديق 
الكلمات 

في 
الشاحنة 
بشكل 
 .صحيح

 عبر عن الصورة التالية بثالث جمل وعمل ( 41الشريحة رقم )عرضأن ينطق الطالب -
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األصوات العربية نطقًا 
 .سليماً 

التمييز عند النطق بين -
األصوات المتشابهة 

 .تمييزًا واضحاً 
التمييز عند النطق بين -

الحركة الطويلة 
 .والقصيرة

تأدية أنواع النبر -
لتنغيم بطريقة مقبولة وا

 .من متحدثي العربية
التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
اختيار التعبيرات -

المناسبة للمواقف 
 .المختلفة

النظام  استخدام-
الصحيح لتراكيب الكلمة 

 .العربية عند الكالم
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .دقيق للكلمةال
نطق الكلمات المنونة -

 .نطقًا صحيحاً 

كل طالب على التعبير الشفهي 
عن الصور المعروضة بجمل 

 .مفيدة ومناقشتها بين زمالئه

 :مفيدة
 

أن يعبر الطالب كتابًة -
 .في المواقف المتنوعة

ابة أن يعبر الطالب كت-
عن بعض الكلمات 

وعمل ( 40الشريحة رقم )عرض
كل طالب على التعبير الكتابي عن 

الكلمات المعروضة بجمل مفيدة 
 .ومناقشتها بين زمالئه

 :نشاط كتابي
 :عبر عن الكلمة التالية بجملة مفيدة

 :..........................السائق

إلى  انقْر 
الكلمة 
 لتستمع
إلى 
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المعطاة له مستعينًا 
باألنماط اللغوية التي 

 .تعلمها

 .الجملة

ترتيب الجمل المكتوبة -
 .لتكون فقرة ذات معنى

 

وعمل ( 44الشريحة رقم )عرض
كل طالب على ترتيب الجمل 

لتكوين قصة ذات معنى ومناقشتها 
 .بين زمالئه

اضغط  .رتب الجمل وكون قصة ذات معنى
على 

الجملة 
الصحيحة 
وضعها 

في 
 المستطيل

الب أن ينطق الط-
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
الحركة الطويلة 

 .والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

والتنغيم بطريقة مقبولة 
 .من متحدثي العربية

التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
تيار التعبيرات اخ-

المناسبة للمواقف 
 .المختلفة

النظام  استخدام-
الصحيح لتراكيب الكلمة 

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل طالب على طرح رأيه في 

المواقف المطروحة في الشريحة 
 .ومناقشتها بين زمالئه

إتاحة الفرصة للطالب إلبداء أرائهم مع 
 .عدم المقاطعة

تصوير 
ومالحظة 
إجابات 
 .الطلبة



 

 

 

 

 

 

223 

 .العربية عند الكالم
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
التعبير عن األفكار -

بالقدر المناسب من اللغة 
فال هو بالطويل الممل 

 .خلوال هو بالقصير الم
نطق الكلمات المنونة -

 .نطقًا صحيحاً 
إدراك مد  أهمية -

األفكار التي تضمنها 
الحديث ومد  

 .صالحيتها للتطبيق
 

( 42و42الشريحتان رقم )عرض
وعمل كل طالب على االستماع 

 .وقراءة النشيد

  

أن يكتب الطالب ما -
ُيملى عليه وفق زمن 

 .مناسب
أن يكتب الطالب ما -

ُيملى عليه مع مراعاة 
 .عالمات الترقيم

أن يكتب الطالب ما -
ُيملى عليه من فقرات 
ة ونصوص قصيرة كتاب

صحيحة وبسرعة 
 .مناسبة

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل طالب على التدرب على 

األمالء مع التركيز على الكلمات 
 .الصعبة

ُيملي المعلم على الطالب اإلمالء بعد 
حجبها عنهم بوحدات مناسبة ثم إعادة 

إمالئها ثانية ثم جمع الكراسات 
 .لتصحيحها

تصحيح 
الكراسات 
وعرض 
القطعة 

 .ثانية

أن يكتب الطالب شكل -
الهاء المناسبة  أوالتاء 
 .للكلمة

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل طالب على التدرب على كتابة 

 .الهاء المناسبة أوشكل التاء 

 :نشاط كتابي
اكتب الشكل المناسب للتاء في الكلمات 

 ...، األسعافا...وجدّ : التالية

مالحظة 
كتابة 
 .التاء
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أن يكتب الطالب -

ذات انماط لغوية  عبارات
 .متنوعة بخط جميل

وعمل ( 42الشريحة رقم )عرض
كل طالب على التدرب على 

الكتابة بخط النسخ وفق الخطوات 
المعروضة ومناقشة ذلك مع باقي 

 .زمالئه

 :نشاط كتابي
 .اكتب جملة من إنشائك بخط النسخ

مالحظة 
صحة 
 .الكتابة

أن يكتب الطالب  -
معبرًا بفقرات قصيرة عن 

 .مل الشريفالع

وعمل ( 49الشريحة رقم )عرض
كل طالب على كتابة موضوع 

تعبيري غير ما شاهده في الشريحة 
ومناقشة المواضيع مع باقي 

 .زمالئه

 :نشاط كتابي
اكتب بما ال يزيد عن ثالثة اسطر عن 

 .أي عمل شريف قمت به

تصحيح 
النشاط 
 .الكتابي

القدرة على الحكم على -
الحديث في ضوء 

السابقة وقبوله  الخبرات
 .رفضه أو
إدراك مد  أهمية -

األفكار التي تضمنها 
الحديث ومد  

 .صالحيتها للتطبيق

 "التقويم الختامي"
يكتب كل طالب خمسة أعمال -

شريفة يعرفها، وخمسة أعمال 
سيئة، مع طرح وجهة نظرهم، 

 .ومناقشتها مع باقي طالب الصف

 :نشاط كتابي
 .جمع كلمات الطالب وتصحيحها

حظة مال
الطالب 

الذين كتبوا 
كلمات 

غير واردة 
 .بالدرس

أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز عند النطق بين -

األصوات المتشابهة 
 .تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
الحركة الطويلة 

 .والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

والتنغيم بطريقة مقبولة 

 "غلق الدرس"
وعمل ( 21الشريحة رقم )عرض -

كل طالب على أداء حوار تمثيلي 
باللغة الفصيحة مع غيره من 

الزمالء غير ما شاهده في الشريحة 
ومناقشة الطالب الغير مشاركين 

 .في الحوار لما قدمه كل طالب

مالحظة  .تصوير حوار الطلبة
حوار 
 .الطلبة
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 .بيةمن متحدثي العر 
التعبير عن األفكار -
الصيغ النحوية  استخدامب

 .المناسبة
التعبير عند الحديث  -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
ترتيب األفكار ترتيبًا -

 .منطقيًا يلمسه السامع
التحدث بشكل متصل  -

ومترابط لفترات زمنية 
مقبولة مما ينب  عن 
لى الثقة بالنفس وقدرة ع

 .مواجهة االخرين
نطق الكلمات المنونة  -

 .نطقًا صحيحاً 
اإلشارات  استخدام-

واإليماءات والحركة غير 
ًا معبرًا استخداماللفظية 

عما يريد توصيله من 
 .أفكار

االستجابة لما يدور -
أمامه من حديث 

استجابة تلقائية ينوع فيها 
أشكال التعبير وأنماط 

 .التراكيب
 تغيير مجر  الحديث-

بكفاءة عندما يتطلب 
 .الموقف ذلك
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أن ينطق الطالب -
األصوات العربية نطقًا 

 .سليماً 
التمييز التمييز عند -

النطق بين األصوات 
 .المتشابهة تمييزًا واضحاً 

التمييز عند النطق بين -
الحركة الطويلة 

 .والقصيرة
تأدية أنواع النبر -

والتنغيم بطريقة مقبولة 
 .من متحدثي العربية

التعبير عن األفكار -
نحوية الصيغ ال استخدامب

 .المناسبة
التعبير عند الحديث -

عن توافر ثروة لفظية 
تمكنه من االختيار 

 .الدقيق للكلمة
ترتيب األفكار ترتيبًا -

 .منطقيًا يلمسه السامع
التعبير عن األفكار -

بالقدر المناسب من اللغة 
فال هو بالطويل الممل 
 .وال هو بالقصير المخل

التحدث بشكل متصل  -
منية ومترابط لفترات ز 

مقبولة مما ينب  عن 
الثقة بالنفس وقدرة على 

 .مواجهة االخرين

يترأس  ( 20الشريحة رقم )عرض
المناقشة فرد يقوم بإدارة المناقشة 

مع باقي الطالب يتحدث فيها عن 
األعمال التي يقومون بها في 

 .حياتهم العملية

مالحظة  .لطلبةتصوير مناقشات ا
مناقشات 

 الطلبة
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نطق الكلمات المنونة -
 .نطقًا صحيحاً 

االستجابة لما يدور -
أمامه من حديث 

استجابة تلقائية ينوع فيها 
أشكال التعبير وأنماط 

 .التراكيب
تغيير مجر  الحديث -

بكفاءة عندما يتطلب 
 .الموقف ذلك

إدارة مناقشة في -
موضوع العمل الشريف، 
وتحديد أدوار األعضاء 

المشتركين فيها 
واستخالص النتائج من 
بين االراء التي يطرحها 

 .األعضاء
تركيز مفهوم األعمال -

الشريفة في أذهان 
 .الطلبة

 "النشاط البيتي"
كل طالب تقوم بكتابة بعض 

اآليات واألحاديث التي تحثنا على 
 .القيام باألعمال الشريفة
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 :قائمة بأسماء المحكمين(: 04)ملحق رقم 
 



 

 

 

 

 

 

229 

 :لاوفهرس الجد
رقم 

 الجدول

 ن الجدولعنوا

 

 الصفحة

 

4.1 

 

 في بطالالنحرافات المعيارية لعالمات المتوسطات الحسابية واإل
 .مهارات اللغة العربية حسب طريقة التدريساختبار 

77 

 

4.2 
لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) األحادي  نتائج تحليل التغاير

 .حسب طريقة التدريس مهارات اللغة العربيةاختبار 

78 

 

 

4.3 

، ةلمقةرنة  تةثنة  إ تةبعديإ (LSD)ج تختبةر أقل فو  دتل نتة 

 .ةمهةرت  تةلغإ تةعوب إ اسب طويقإ تةتدريس

79 

 

 

4.4 
 لمتغيرالبعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية

 .مهارات اللغة العربية حسب طريقة التدريس

81 

 

 

4.5 
 في بطالالية لعالمات نحرافات المعيار المتوسطات الحسابية واإل

 .حسب طريقة التدريس االستماعمهارات اختبار 

81 

 

 

4.6 
لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) األحادي  نتائج تحليل التغاير

 .بحسب طريقة التدريس مهارات االستماعاختبار 

82 

 

 

4.7 

، ةلمقةرنة  تةثنة  إ تةبعديإ (LSD)نتة ج تختبةر أقل فو  دتل 

 .ع اسب طويقإ تةتدريسةمهةرت  تلستمة

83 

 

 لمتغيرالبعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 8 .4
 .مهارات االستماع حسب طريقة التدريس

84 

 في بطالالنحرافات المعيارية لعالمات المتوسطات الحسابية واإل 4.9
 .القراءة حسب طريقة التدريس مهارات اختبار

85 

لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) األحادي  التغاير نتائج تحليل 4.11
 .حسب طريقة التدريس مهارات القراءةاختبار 

86 

، ةلمقةرنة  تةثنة  إ تةبعديإ (LSD)نتة ج تختبةر أقل فو  دتل  4.11

 .ةمهةرت  تةقوتءة اسب طويقإ تةتدريس

87 

 88 غيرلمتالبعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 4.12



 

 

 

 

 

 

231 

 .مهارات القراءة حسب طريقة التدريس
 في بطالالنحرافات المعيارية لعالمات المتوسطات الحسابية واإل 4.13

 .مهارات الكتابة حسب طريقة التدريساختبار 

89 

لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) األحادي  نتائج تحليل التغاير 4.14
 .حسب طريقة التدريس مهارات الكتابةاختبار 

91 

، ةلمقةرنة  تةثنة  إ تةبعديإ (LSD)نتة ج تختبةر أقل فو  دتل  4.15

 .ةمهةرت  تةكتةبإ اسب طويقإ تةتدريس

91 

 لمتغيرالبعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 4.16
 .مهارات الكتابة حسب طريقة التدريس

92 

 في بطالالعالمات نحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واإل 4.17
 .مهارات المحادثة حسب طريقة التدريساختبار 

93 

لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) األحادي  نتائج تحليل التغاير 4.18
 .حسب طريقة التدريس مهارات المحادثةاختبار 

94 

، ةلمقةرنة  تةثنة  إ تةبعديإ (LSD)نتة ج تختبةر أقل فو  دتل  4.19

 .ويقإ تةتدريسةمهةرت  تةمحةدثإ اسب ط

95 

 لمتغيرالبعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية 4.21
 .مهارات المحادثة حسب طريقة التدريس

96 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

231 

 :قائمة المالحق

 رقم الصفحة محتوى الملحق الرقم

 وسط /مهمة من مديرية التربية والتعليمالكتب تسهيل  0

 .يق الدراسة فيهاالمدارس المراد تطبإلى  الخليل

049 

 024 .مهارة االستماع اكتساباختبار  4

 022 .مهارة القراءة اكتساباختبار  2

 022 .مهارة الكتابة اكتساباختبار  2

 021 .مهارة المحادثة اكتساباختبار  2

 022 .مهارة االستماعنموذ  اإلجابات الصحيحة ألسئلة اختبار  2

 022 .مهارة القراءةئلة اختبار نموذ  اإلجابات الصحيحة ألس 2

 020 .مهارة الكتابةنموذ  اإلجابات الصحيحة ألسئلة اختبار  2

 022 .مهارة المحادثةنموذ  اإلجابات الصحيحة ألسئلة اختبار  9

 022 .معايير مهارات اللغة العربية 01

 022 .دليل المعلم 00

 442 .ائمة بأسماء المحكمينق 04

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

232 

 تفهرس المحتويا

 الصفحة المحتوى

 أ اإلقرار 

 ب شكر و تقدير 

 ج الملخص باللغة العربية 

 ه نجليزيةالملخص باللغة اإل 

 33 – 3 خلفية الدراسة و أهميتها: لوالفصل األ 

 3 المقدمة

 5 مشكلة الدراسة

 6 أهداف الدراسة وأسئلتها

 7 فرضيات الدراسة

 8 أهمية الدراسة

 9 الدراسة حدود

 9 ت الدراسة و التعريفات االجرائيةمصطلحا

 67 – 31 اإلطار النظري و الدراسات السابقة: الفصل الثاني

 31 اإلطار النظري

      31 الحاسوب في التعليم

 34 التعليم بمساعدة الحاسوب



 

 

 

 

 

 

233 

 34 الحاسوب في إدارة التعليم استخدام

 36 الحاسوب في التعليم استخدامأهداف 

 36 تعليمية الجيدةخصائص البرمجية ال

 37 التعاونيتعريف التعلم 

 38 التعاونيخصائص التعلم 

 38 التعاونيشروط التعلم 

 39 التعاونيأهداف التعلم 

 10 التعاونيأنوا  التعلم 

 13 التعلم الّذاتي

 13 أهمية التعلم الّذاتي

 11 خصائص التعلم الّذاتي

 15 أهداف التعلم الّذاتي

 15 مهارات التدريس

 18 مهارات اللغة العربية

 19 مهارة االستما : الا أو 

 10 المهارات الفرعية لمهارة االستما 

 11 مهارة القراءة: ثانياا 

 14 أنوا  القراءة



 

 

 

 

 

 

234 

 14 المهارات الفرعية لمهارة القراءة

 16 أساليب تنمية مهارات القراءة

 17 مهارة الكتابة: ثالثاا 

 18 أنوا  اإلمالء

 16 ت اإلمالئية التي يجب أن يمتلكها الطالبالمهارا

 40 مراحل التدريب على اإلمالء

 40 مهارة المحادثة: رابعاا 

 43 المهارات الفرعية لمهارة المحادثة

 65-41 الدراسات السابقة

 60-41 الدراسات العربية

 65 -60 الدراسات األجنبية

 65 التعقيب على الدراسات السابقة

 75-68   طريقة الدراسة و إجراءاتها: الفصل الثالث

 68 منهج الدراسة

 68 مجتمع الدراسة

 69 عينة الدراسة

 69 أداة الدراسة

 70 خطوات إعداد االختبارات التحصيلية



 

 

 

 

 

 

235 

 70 صدق االختبارات

 70 ثبات االختبارات

 73 إجراءات تطبيق الدراسة

 74 متغيرات الدراسة

 75 األساليب اإلحصائية

 97-76 نتائج الدراسة: الرابع الفصل

 76 الطلبة مهارات اللغة العربية اكتسابالنتائج المتعلقة ب

 80 الطلبة مهارات االستما  اكتسابالنتائج المتعلقة ب

 84 الطلبة مهارات القراءة اكتسابالنتائج المتعلقة ب

 88 الطلبة مهارات الكتابة اكتسابالنتائج المتعلقة ب

 91 الطلبة مهارات المحادثة اكتسابة بالنتائج المتعلق

 97 ملخص نتائج الدراسة

 331-98 مناقشة النتائج و التوصيات: الفصل الخامس

 99 الطلبة مهارات اللغة العربية اكتسابمناقشة النتائج المتعلقة ب

 304 الطلبة مهارات االستما  اكتسابمناقشة النتائج المتعلقة ب

 306 الطلبة مهارات القراءة اكتساببمناقشة النتائج المتعلقة 

 307 الطلبة مهارات الكتابة اكتسابمناقشة النتائج المتعلقة ب

 309 الطلبة مهارات المحادثة اكتسابمناقشة النتائج المتعلقة ب



 

 

 

 

 

 

236 

 331 التوصيات 

 317-331 المراجع

 314-331 المراجع العربية

 317-315 المراجع األجنبية

 118-318 المالحق

 113-110 لوارس الجدفه

 111 فهرس المالحق

 116-111 فهرس المحتويات

 
 

 

 

 

 


