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 الشكر والعرفاف

يكوف  فأ آمؿ والذي المتواضع، العمؿ ىذا إنجاز في لي العوف كاف أذ عميو والثناء سبحانو لو الحمد
. والديف العقؿ بنعمة عميَّ  أنعـ الذي القدير العمي ا وأشكر .يرضيو الذي عمى الوجو تاماَ   خالصاَ 
 والصبلة. العظيـ ا صدؽ ...67 آية يوسؼ سورة" َعِميـٌ  ِعْمـٍ  ِذي ُكؿ   َوَفْوؽَ " التنزيؿ محكـ في القائؿ
 معروفاً  إليكـ صنع مف" :والعمـ والذي قاؿ مستقيـال الصراط إلى وىادييـ البشرية معمـ عمى والسبلـ
 ..وبعد (. داوود أبو رواه) "كافأتموه أنكـ تروا حتى لو فادعوا بو تكافئونو ما تجدوا لـ فإف, فكافئوه

 في ا بعد المعينيف كانوا ومف ألىمو الفضؿ رد ومف(  الناس يشكر ال مف ا يشكر ال)  مبدأ مف 
 .إنجازه

ا لي بكؿ الشكر وعظيـ االمتناف لممشرفة التي لـ تبخؿ عمي بعونيا ونصحيا وارشادى اتقدـ بجزيؿ
 الصباح  سميماف سيير اخبلص وتفاني الدكتورة

 لعمؿ كما اتقدـ مف الدكتور الرائع عايد لحموز لوقوفو ومساعدتي التماـ ىذا ا

بأي مساعدة طيمة حياتي  الذي لـ يبخؿ عميغساف سرحاف  مدكتورل بالشكر أتقدـ أف أيضاَ  ويسرني
ثرائيا بآرائو القيمةتمطفو بقبوؿ مناقشة ىذه ا وَ  الجامعية،  .لرسالة، وا 

الذي  عفيؼ زيداف  الدكتورالخموؽ، عضو لجنة المناقشة االستاذ  كما وأقدـ شكري لبلنساف المبدع
ثرائيا بآرائو الرائعةتمطؼ بقبوؿ مناقشة ىذه ال  .رسالة، وا 

وجميع مف ومعمميف ومشرفيف وأصدقاء عمني إلنجاز ىذا العمؿ مف محكميف كما أقدـ شكري لمف د
  شجعني خبلؿ ىذه الفترة.

 

محمود نمر ابوجابر  الباحث:                                                                          
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 الُممخَّص

نشطة المغوية في تنمية ميارتي أثر استخداـ برنامج قائـ عمى األ فحصىدفت ىذه الدراسة إلى 
، واعتمد الباحث المنيج قباطية تربية المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في مديريةو االستماع 

مبة ( طالبًا مف طّ 17مغ عددىا )عينة قصدية بالتجريبي بتصميـ شبو تجريبي، وطبقت الِدراسة عمى 
الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي غرؼ المصادر التعميمية في مدرسة ذكور جبع األساسية في 

ـ(، حيث تـ تطبيؽ اختبار قبمي بعدي عمى أفراد المجموعة لمتأكد مف أثر برنامج 2018/2019)
 األنشطة المغوية عمى ميارتي االستماع والمحادثة لمّطمبة.

ستماع، ة اإلميار أعد الباحث اختبار تَـّ تصميـ برنامج باألنشطة المغوية، كما  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
َـّ التأكد مف صدقيما وثباتيما، وحممت البيانات باستخداـ اختبار المحادثة ميارةل مبلحظة بطاقة و ، وت

( ت)اختبار الباحث استخدـ كما األداة، ثبات لحساب( Test- Retest) االختبار إعادة طريقة
 .(Paired Samples t-test) المترابطة لمعينات

و بطاقة مبلحظة ستماع ذات داللة إحصائية في إختبار اإل ِدراسة وجود فروؽوقد أظيرت نتائج ال
 بعد تطبيؽ البرنامج. لمغوية ولصالح مجموعة الدراسةتعزى لبرنامج األنشطة اميارة المحادثة 

وبناًء عمى نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة توظيؼ األنشطة المغوية في تدريس ميارتي 
جراء المزيد مف الدراسات واألبحاث التي تتناوؿ لطمبة غرؼ المصادر التعميمية اإلستماع والمحادثة ، وا 

 أثر األنشطة المغوية في متغيرات ُأخرى.
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Effect of language activities-based program on the development of 

listening and conversation skills among resource room students in 

District of Qabatia 

Prepared by: Mahmoud Nimer Mohamad Abu Jaber 

Supervised by: Dr. Suheir Al Sabbah 

Abstract: 

The study aims at investigating Effect of language activities-based program 

on the development of listening and conversation skills among resource room 

students in District of Qabatia.The study was applied on a purposeful samle of 

resource room students in a governmental school in District of Qabatia in the 

academic year 2018/2019.The researcher followed the experimental approach 

and the quasi – experimental dising.The sample included(17) students at 

Jaba`a Boys school 

The researcher prepared the following instruments:a listening test, and 

conversation test. The researcher also prepared a teaching materal guide with 

language activities-based. Content validity and reliability were establish for 

the instruments.The experiment lasted for 6 weeks.The "Test-Retest"and 

"paired Samples T test" was used in the study to analysis the data. 

The result of the study also showed that were statistically significant 

differences in the mean scores during the after measuremen  of listening test 

due to language activities-based program  in favor of the experimental group 

after  

The result of the study also showed that were statistically significant 

differences in the mean scores during the after measuremen of conversation 

test due to language activities-based program  in favor of the experimental 

group  

Based on thes findings,the researcher recommened the necessity of 

implementing this strategy in teaching listening and conversation skills in 

resources rooms,and more studies should be conducted on different variables 

and subjects.
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 الفصؿ اأَلوؿ 
____________________________________________________________ 

 ُمشكمة الِدراسة وأىميتيا

 المقدمة  1.1

ينمو ُنموًا ُمتوازنًا َومتكامبًل ِمف الطَّمبة َيمروف بخبراٍت متنوعة لكي تتجو التَّربية الحديثُة ِإلى جعؿ  
الجوانب الفكرية، َوالوجدانية، والنَّفسحركية واإِلجتماعية، ِإنطبلقًا ِمف الفمسفة الحديثة لمتربية التي 

ـ اأَلساسي ِمف َأىـ المراحؿ َأصبح الّطالب فييا ِمحورًا لمعمميِة التَّعميمية التَّعمُّمية، َوُتعد مرحمة التَّعمي
التَّعميمية التي يمر فييا الّطالب، فخبلليا َتظير شخصية الّطالب َوتتمحور بشكٍؿ واضح بفعِؿ 
الخبرات التي يمر بيا، ففي حاؿ كانت ىذه الخبرات سميمة ومبلِئمة فِإنيا سُتساعده عمى النُّمو 

عمى ُظيور الكثير ِمف المشكبلت التي قد  بشكؿ متوازف َوشامؿ، َأما ِإذا كانت غير ذلؾ فستعمؿ
 (.2011تتسبب في قصور في واحدة َأو َأكثر ِمف جواِنب النُّمو المختمفة)اليماني، 

كذلؾ فِإف الثَّورة  العممية المعرفية والتُّكنولوجية التي يمر بيا العالـ َأصبحت تمعب دورًا مميزًا في 
ما َوجو الكثير ِمف دوِؿ العالـ والكثير ِمف المنظمات المعنية اإِلىتماـ باإِلنساِف بِإعتباره اأَلىـ، م

لمعمؿ عمى تطبيؽ َمبدأ المساواة َوتكافؤ الفرص لجميع اأَلفراد في المجتمع َوفي جميع نواحي الحياة 
العامػة، َوفي مجاؿ التَّعميـ بخاصة، َوبما َأف ذوي اإِلحتياجات الخاصة يشمموف شريحة ِمف شراِئح 

تَأثرت بذلؾ، تحقيقًا لمبدأ مساواة التَّعميـ، وعميو فقػد َوضعت برامج متنوعة في التَّربية المجتمع ف
 (.2012الخاصة وخدماتيا)منصور وعواد، 

ولقد َأضحت قضية الطَّمبة ِمف ذوي اإِلحتياجات الخاصة َوحقوقيـ ِمف َأىـ القضايا التي  ُتشغؿ 
في حاؿ عدـ اإِلىتماـ بيذه الفئة ِمف الطَّمبة، فِإفَّ ذلؾ فكر العامميف بيذا المجاؿ، َوذلؾ أَلنَّو وَ 

سيترؾ آثارًا َسمبيَة في جوانب النُّمو الصحية والنَّفسية واإِلجتماعية واإِلقتصادية ليـ، وىذا سينعكس 
 (.2005بطريقٍة سمبيٍة عمى المجتمعٍ  بَأسره )الزىيري، 
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ة خاصة ِمف ذوي اإِلحتياجات الخاصة التي َوجدت ولعؿ الطَّمبة ِمف ذوي صعوبات التَّعمـ، ىـ حال 
لى جاِنب ِإىتماـ َأولياء اأُلمور بالّطمبِة الذيف  ىي اأُلخرى اإِلىتماـ ِمف ُعمماء النَّفس والتَّربية، واِ 
يعانوف ِمف ىذه الصُّعوبات بالبحِث َعف دعـٍ تربوي قد ُيسيـ في التَّخفيؼ ِمف جوانب ىذه الّظاىرة 

في الوقت الذي ال يعانوف فيو ِمف َأية ِإعاقٍة حسية َأو ِإنخفاض في مستوى ذكائيـ،  لدى الطَّمبة،
حيث بدَأ اإِلنتباه ليذه الفئة في النَّصؼ الثّاني ِمف القرف العشريف، وفي بداية الس تينات بالتَّحديد، 

ف ىذه الفئة كي ال تقؼ ىذه وذلؾ لتقديـ الدَّعـ والتَّوجيو التَّربوية َوتوفير البرامج العبلجية لّطمبة م
عوبات في وجو تقدميـ العممي َوتحصيميـ الد راسي)العنزي،   (.2014الصُّ

 
وُتعد غرؼ المصادر التَّعميمية الغرفة الرَّسمّية لعبلج صعوبات التَّعمـ، بحيث يتـ فييا تشخيص  

لمعبلج، لموصوؿ بالطَّمبة الطَّمبة ، وتحديد نقاط القوة و نقاط الضَّعؼ اأَلكاديمّي ، ثـ توضع خطة 
ِإلى مستوى قريب َأو مماثؿ لمستوى طمبة صفيـ، وبعد ذلؾ يتـ ِإعادتيـ ِإلى صفيـ العادي؛ فيي 
بذلؾ تعمؿ عمى ِإشعار الطَّمبة بَأنيـ جزء ِمف المجتمع وَأفَّ الجميع يتقبمونو فيذا يؤدي ِإلى التَّقميؿ 

 (.2010لشُّعور بالعجز)ابراىيـ، ِمف شعورىـ بالفشؿ و الخوؼ ِمف المستقبؿ، وا
 

ِإفَّ لتعمـ المغة العربية َأىمية كبيرة, َوذلؾ لما َأوآلىا ا ِمف رعاية بجعميا لغة كتابو العظيـ, حيُث 
( فيي ُلغة خالدة بخمود الد يف وىي 3قاؿ تعالى: )ِكتاٌب ُفصمت اياتو مف.....()فضمت: اآلية 

غير ذلؾ, فبل يمكف فيـ ىذا الد يف والتَّعرؼ عميو ِإال بدراسة تخص جميع المسمميف عربًا كانوا أو 
ىذه المغة وفيميا. ونظرًا أَلىميتيا فِإنيا تحظى بنصيب اأَلسد في مرحمة الد راسة المدرسية وذلؾ 
. فيي ُتعد ِمف َأىـ وسائؿ اإِلتصاؿ والتواصؿ في الحياة، فيي تُنظـ الحياة  لكونيا المغة األـُ

وتقرب اأَلفكار بيف الّناس َوتُبعد الحواجز النَّفسية، وبيا يستطيع الفرد التَّعبير َعف اإِلجتماعية 
حاجاِتو وَأفكاره ومشاعره َويتبادليا مع اآلخريف وىي َأساس الّرابطة القومية أَلفراد المجتمع الواحد، 

يطرة عمييا وبالتَّالي فعف طريؽ المغة يتـ تبادؿ الخبرات والمعارؼ مما يساعد عمى فيـ البيئة والسَّ 
 (2001)ابو الييجاء،ُتؤدي ِإلى نقؿ التُّراث والحضارة والثَّقافة ِمف جيؿ ِإلى آخر

َـّ   ـَ اأْلَْسَماَء ُكمََّيا ُث وقد وضح ا عزَّ وجؿَّ في كتابو العظيـ َأىمية المغة في قولو تعالى:﴿ َوَعمَّـَ آَد
ـْ َعَمى اْلَمبَلِئَكِة َفَقاَؿ أَ  ـْ َعَرَضُي  (31َصاِدِقيَف ﴾)سورة البقرة: اآليةْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َىؤاَُلِء ِإْف ُكْنُت
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وُتعد المغة كجسـ متكاِمؿ لو َأجزاء ومكونات َأساسية وتتمثؿ ىذه اأَلجزاء بالميارات والتي ُيطمؽ 
ا تبدأ عمييا الميارات المغوية، وتنشأ ىذه الميارات عند الفرد بتتابع زمني منطقي، حيث َأني

باإِلستماع وتنتقؿ ِإلى التَّحدث)التَّعبير( وتصؿ ِإلى القراءة بَأنواعيا وَأخيرًا تصؿ بالفرد ِإلى التَّعبير 
الكتابي، وىذه الميارات تحتاج ِإلى ميارات جزئية لكؿ منيا يحتاج الفرد ِإلى تعمميا والتَّدرب عمييا، 

ف الموقؼ الواحد بطرؽ متنوعة وذلؾ لببلغة المغة فبِإتقاف الفرد ليذه الميارات يستطيع ًأف يعبر ع
، والقصة، والمسرحية، العربية وتميزىا، ولمغة العربية أشكاؿ عديدة مف األدب التربوي مثؿ: الشعر

 .(2004)طعيمة، الرواية
 

 شكمة الدراسة مُ  2.1

 االستماع و يارتيَيممس معمـ المغة العربية عادًة َضعؼ الطَّمبة في مياراتيا، َوخاصة في م       
ـُ ِمف المواقؼ التي يبقى فييا الّطالب عاجزًا َعف التَّعبير َعف المحادثة ، َوكـ َيصطدـ ىذا المعم

نفسو، حتى في المواقؼ الحياتية البسيطة، التي تحتاج منو التَّواصؿ مع غيره خارج المدرسة 
يضأ يقع في الكثير مف أخطاء َوداخميا فيصبح الطالب عاجزًا ممتزمًا الّصمت حائرًا تائيًا وأ

التواصؿ مع غيره ويرجع ذلؾ لضعؼ التركيز الذىني مع المتصؿ وتمرير ما تعممو مف ميارات 
االستماع عمى المواقؼ التعميمية والحياتية في مدرستو فيخطئ في إجاباتو وأيضًا قد يطمب منؾ 

ميارات المغة العربية وخاصة  إعادة السؤاؿ أوما قمتو ومما ال شؾ فيو فإف الترابط الوثيؽ بيف
االستماع والمحادثة قد يزيؿ عائؽ الوقت والظرفية التي ال تمكف معمـ المغة العربية مف تدريب 
طمبتو عمى أساسيات ميارتي االستماع والمحادثة كونيما ميارتاف غائبتاف عف تعمـ لغتنا العربية 

, ادثة وعدـ وجود أدوات موضوعية لقياسياوالسبب يرجع ِإلى سوء فيـ طبيعة عممية االستماع والمح

ما أثر استخداـ برنامج قائـ عمى : تياإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآل حيث تكمف مشكمة الّدراسة في
تربية األنشطة المغوية في تنمية ميارتي االستماع و المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية 

 قباطية ؟
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 أسئمة الدراسة 3.1

 :األسئمة اآلتية في الدراسة ىذه أسئمة تتمثؿو        

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -1
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى االستماع ميارةل الحسابية
 اـ برنامج قائـ عمى االنشطة المغوية؟و تعزى الستخدتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ الدراسة

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجدىؿ  -2
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى المحادثة ميارةل الحسابية
 مج قائـ عمى االنشطة المغوية؟تعزى الستخداـ برنا وتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ الدراسة

 

 فرضيات الدراسة 4.1

 :التالية الفرضيات مف لمتحقؽ الدراسة سعت

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -1
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى االستماع ميارةل الحسابية

 .و تعزى الستخداـ برنامج قائـ عمى االنشطة المغويةتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ اسةالدر 

 المتوسطات في ( α≤ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال -2
 مجموعة أفراد بيف قباطية تربية مديرية في المصادر غرؼ طمبة لدى المحادثة ميارةل الحسابية
 .تعزى الستخداـ برنامج قائـ عمى االنشطة المغوية وتطبيق وبعد البرنامج تطبيؽ قبؿ الدراسة

 

 أىداؼ الدراسة 5.1

 : ةتيىدؼ ىذه الدراسة في المحور اال مثؿيت       

فحص درجة فعالية البرنامج التدريبي القائـ عمى األنشطة المغوية لتنمية ميارتي االستماع  -1
 .في مديرية تربية قباطية ؼ المصادر الّتعميميةوالمحادثة لدى عّينة مف طمبة غر 
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 أىمية الدراسة: 6.1

 :تتمثؿ في االتي ليذه الدراسة أىمية      

األىمية النظرية ليذه الدراسة في كونيا تقدـ إطارًا نظريًا يستفاد منو  أواًل( األىمية النظرية:  تكمف
  : في اآلتي

ـ التي تتناوليا المتمثمة باألنشطة المغوية تكسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية المفاىي -1
وميارتي االستماع والمحادثة؛ فدراسة أثر األنشطة المغوية في ىذيف المفيوميف السيما لدى 

 طمبة غرؼ المصادر.
ُتعد مف الّدراسات الميمة المواكبة لما يشيده ميداف الّتربية الخاصة وطرؽ تعميـ ذوي   -2

لوقت الحاضر، وتوجو وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية اإلحتياجات الخاصة مف تطور في ا
 كذلؾ. 

ستسيـ في إثراء المكتبة العربية في مجاؿ أساليب تدريس ذوي اإلحتياجات الخاصة   -3
وتحديدًا في تنمية المغة لدييـ لكونيا المفتاح األساس لتعمـ باقي الموضوعات والمواد، 

 ي ربطت بيف ىذه المفاىيـ.وذلؾ في ضوء ندرة الدراسات التجريبية الت
ستسيـ في توفير أدوات قد تفيد المختصيف، وطمبة الّتربية الخاصة، والعامميف في غرؼ   -4

 المصادر التعميمية، وبقية المعمميف في عمميـ. 

 ثانيًا( األىمية التطبيقية

 ُيمكف ليذه الّدراسة أف تسيـ في تطور برنامج تدريبي يستند عمى األنشطة المغوية قاببلً  -1
لمّتطبيؽ العممّي مما سيسيـ في حاؿ ثبت جدواه في تطوير وتمكيف طمبة صعوبات 

 الّتعمـ مف ميارتي اإلستماع والمحادثة.
كما يمكف ليذا البرنامج في حاؿ تـ تبنيو أف يسيـ في تيسير عمؿ المعمميف في غرؼ   -2

تي اإلستماع المصادر في تعميـ الّطمبة ذوي االحتياجات الخاصة لمغة بشكؿ عاـ وميار 
والمحادثة بشكؿ خاص، واختصار الجيد والوقت المطموب لذلؾ، األمر الذي سيحسف 
مف تحصيؿ طمبة صعوبات الّتعمـ في مادة المغة العربية أواًل وفي بقية المواد التعميمية 

 ثانيًا.
 قد تفيد ىذه الدراسة المعمميف بشكؿ عاـ والمشرفيف التربوييف.  -3



6 

 

دائرة المناىج، ومصممي الّتعميـ لتضميف المناىج بعض األنشطة  إفادتيا لمقائميف عمى  -4
المستوحاة مف البرنامج لتحسيف المغة لدى الّطمبة بشكؿ عاـ ولدى طمبة صعوبات الّتعمـ 

 الممحقيف بغرؼ المصادر بوجو خاص.
إف ىذه الدراسة قد تسيـ بتطوير مقياسيف لقياس ميارتي االستماع والمحادثة،   -5

فادة الباحثيف مف ىاتيف األداتيف. وتشخيص امتبل  ؾ الّطمبة ليا، وا 
  
 االىمية البحثية ثالثًا ( 
عداد ابحاث تربوية حوؿ متغيرات ىذه الدراسة وربطيا تفسح المجاؿ لمباحثيف إل  -1

 .بمتغيرات اخرى

 

 محددات الدراسة 7.1

 تشمؿ حدود ىذه الدراسة عمى:       

 طمبة غرؼ المصادر الّتعميمّية.الدراسة عمى  طبقتحدود البشرية: ال -

 التّابعة لمديرية تربية قباطية. ساسيةمدرسة ذكر جبع األ الدراسة في طبقت مكانية:الحدود ال -

 .2018/2019األوؿ مف العاـ الدراسي  فصؿالدارسة في ال طبقتزمانية: الحدود ال -

 

 مصطمحات الدراسة 8.1

فنّيات الّتدريبّية والّتطبيقّية، القائمة عمى األفكار والبناء الّبرنامج الّتدريبّي: مجموعة مف ال       
والمحادثة لدى طمبة غرؼ  الّنظرّي لؤلنشطة المغوية التي تعمؿ عمى تنمّية ميارتي اإلستماع

  .(2017)عمواف وعباس، المصادر

ت توظؼ ( جمسا10)وعة مف الجمسات التدريبية وعددىاويعّرفو الباحث إجرائيًا بأّنو: مجم       
األنشطة المغوية كمادة تدريبية، واّلتي تعمؿ عمى تنمّية ميارات اإلستماع والمحادثة لمطبلب 

 .ثمانيف دقيقةتربوية، ومّدة كّؿ لقاء الممحقيف بغرؼ المصادر ال
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األنشطة المغوية: ىي كؿ أشكاؿ األعماؿ الفصمية التي يقوـ بيا التبلميذ مستخدميف المغة        
 (Huang,2003,6)أىداؼ معينة بجزء مف المنيج لمغوي بيدؼ انجاز 

ياس األنشطة بينما يعّرفيا الباحث إجرائيًا بأّنيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا الّطالب عمى مق       
 في الدراسة الحالية.  مستخدـالمغوية ال

ت المغوية األربعة الميارة االقؿ وضوحًا وتنظيمًا وتحديدًا بيف الميارا ميارة االستماع: ىي       
وىي األكثر صعوبة في الّتعمـ وىي تعبر عف اإلصغاء والتركيز لما يمرر مف مثيرات وكممات مف 

 (.2009 ،)ىانيالمتحدث والتفاعؿ معيا باي ردة فعؿ كانت

ويعّرفيا الباحث إجرائيًا بأّنيا: الّدرجة التي يحصؿ عمييا الّطالب عمى مقياس ميارة         
 مستخدـ في الّدراسة الحالية.االستماع ال

 ميارة المحادثة: ىي عبارة عف رموز لغوية محكية يعبر بيا الفرد عف ما يجوؿ بداخمو مف مشاعر
 (2011 ،)سيدالكبلـ طةوافكار واحاسيس الى االخر بواس

ثة ويعّرفيا الباحث إجرائيًا بأّنيا: الّدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس ميارة المحاد     
 المستخدـ في الّدراسة.

. ويذىب التمميذ إلى ىذه مدرسةالغرفة المصادر التعميمية: ىى حجرة تربية خاصة توجد في 
الحجرة عمى أساس جدوؿ ليتمقى مساعدة تدريسية خاصة مف مدرس تربية خاصة. وعادة ما يدرس 

األكاديمية التى ىى  المدرسوف فييا ميارات أساسية و/أو تدريسًا خاصًا في الموضوعات والمواد
أساس اإلحالة وعمؿ المدرس في حجرة المصادر أف يقوـ بدور قائد في تنفيذ البرنامج التربوى 

الموجوديف في ىذه الحجرة وأغمبية التبلميذ الذيف يتمقوف مساعدة في حجرة  IEPالفردى لمتبلميذ 
 (55 -50، 2001يد، )مارتف ىنمى وأخروف ترجمة جابر عبد الحمالمصادر يبقوف في حجرات. 

ىى صؼ يجيز بالمواد التعميمية، واألجيزة والوسائؿ، ودرس تـ تدريبة جيدًا ليشبع احتياجات 
 (2:  2006)فاروؽ صادؽ، طبلبو. 

أنيا خدمات خاصة تخصص في إحدى المدارس لتقديـ الخدمات  (:45:  2006حافظ )ويرى 
 .يف والمتفوقيف والمشكميفالتربوية الخاصة لذوى اإلحتياجات الخاصة مف المعوق
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 الفصؿ الثاني
___________________________________________________________ 
 اإلطار النظري والّدراسات الّسابقة

 
مة  يعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإِلطار النَّظري لمدراسة، حيث يتناوؿ الموضوعات ذات الص 

رة اإِلستماع، ميارة المحادثة، اأَلنشطة المغوية، والبرنامج بموضوع الد راسة )غرؼ المصادر، ميا
 كمفيوـ( ،ثـ يمي ذلؾ عرضًا لمدراسات الّسابقة التي تناولة موضوع الد راسة. 

 اإِلطار النَّظري : 1.2

 يتناوؿ اإِلطار النَّظري في ىذه الد راسة ست محاور َأساسية، وىي :

 المحور اأَلوؿ: التَّربية الخاصة 

 حور الثّاني: غرؼ المصادر الم

 المحور الثّالث: المغة

 المحور الّرابع:  ميارة اإِلستماع 

 المحور الخامس: ميارة المحادثة

 المحور الّسادس: البرنامج كمفيـو

 المحور الّسابع: األَنشطة المغوية
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 التَّربية الخاصة: 1.1.2

عاقة تشير معظـ الد راسات عمى صعوبة بعد اإِلطبلع عمى اأَلدب التَّربوي العالمي في مجاؿ اإلِ  
حصر وتحديد اأَلعداد وخاصة بيف اأَلطفاؿ نظرًا  لتزايد اأَلعداد بشكٍؿ يومي وكذلؾ الحاؿ في 
المدارس ِبسبب التَّسرب َوِقمة الوعي وحوادث الطُّرؽ والحروب واألَلغاـ َأما تقديرات وكالة اأُلمـ 

حة العالمية َأف َدرجة ِإنتشار اإِلعاقة تتراوح ما بيف المتحدة المختصة كاليونسكو ومنظمة الص
% ) كوافحة 15%( مف سكاف َأي دولة ولكنيا َتتزايد وترتفع في الد وؿ الّنامية لتصؿ ِإلى 10-12)

 (2010وعبد العزيز, 

      

متطور في َونظرًا ِلذلؾ فقد زاَد اإِلىتماـ بالطَّمبِة ذوي اإِلحتياجات الخاصة َوذلؾ نتيجة طبيعية ل
البرنامج التَّربوي َوتقدـ الُبحوث التَّربوية في َجميع المجاالت في العقوِد اأَلخيرة َوِمف الُمبلحظ 
اإِلىتماـ الواسع الذي َشيدتو الد وؿ اأَلجنبية َوالعربية في ىذا المجاؿ ِمف حيث الكشؼ الُمبكر عنيـ 

دَّعـ التَّربوي والعممي البلزميف ليـ َوتسكينيـ في المساِكف المبلِئمة وتقديـ المساعدة وال
 (.2010)شريؼ,

 

َوعندما كاَف اليدؼ اأَلساسي لمتربية الخاصة ىو ُمساعدة ذوي اإِلحتياجات الخاصة ِلوصوليـ 
عتمادىـ عمى ذواتيـ, ِوفقًا إِلمكاناتيـ َوقدراتيـ, فِإفَّ اأَلنشطة المغوية الحياتية ُتعتبر  لئِلستقبللية َواِ 

ِمف البرامج التَّربوية المقدمة ليـ َوِمنو زاَد اإِلىتماـ بتدريسيـ بشكٍؿ مبلحظ, َوتعد ىذه  ُجزءًا ميماً 
النَّشاطات ركيزة َأساسية في حياة جميع الطُّبلب العادييف َوغير العادييف, َوعمييا يعتمدوف لبناِء 

كتسابيا ىدفًا تربويًا َأساسيًا في م جاؿ التربية الخاصة الحديثة, الميارات اإِلجتماعية والتواصمية, واِ 
 .(2013، الصنعانيبلت اليومية الحياتية َوالتكيفية)ليتعامؿ ىؤالء الّطمبة مع المشك
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 التَّربية الخاصة في فمسطيف تاريخيا َومراحميا: 1.1.1.2

ِإفَّ الُبعد َوالمنطمؽ الوطني َوالخيري َواإلنساني َوالّديني كاف ىو اأَلساس في َتحريؾ ضماِئر 
نشاء المؤسسات المسيحية واإِلسبلمية في باِدئ اأَلمر َوالتي  اإِلنسانية في اأَلراضي الفمسطينية َواِ 
ُتختصر في دور رعاية المعاقيف َومما ال شؾ فيو َأفَّ مؤسسة شنيمر األَلمانية ُأولى ىذه المؤسسات 

 (2001 ،ـ .)الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ االنساف1887َوكاَف ذلَؾ سنة 

ثـ تبع ذلؾ جيود المؤسسات المختمفة إِلقامة مبلِجئ َومدارس َودور ِرعاية في جميع المناطؽ  
الفمسطينية َوخاصة بيت لحـ َوالقدس ِإال َأفَّ فمسفة ىذه المؤسسات التي تُقوـ عمى الر عاية الّداخمية 

تربويًا َوتعميميًا َوبقيت ىذه  َأدت ِإلى عزؿ المعاقيف عف مجتمعيـ َوُأسرىـ َوقمما يتمقوف ِإىتماماً 
اأُلمور عمى حاليا حتى َأواخر الس تينات، َوفي َأواِئؿ السَّبعينات َظير عدد ِمف الجمعيات التي ُتركز 
عمى تأىيؿ المعاقيف، َومتد ذلؾ ِإلى الثَّمانينات حيث تضاعفت َأعداد جمعيات التَّأىيؿ َوتنافست في 

 (.1998 ،تقديـ الخدمات َوالرعاية )حرامي

ـ فتزايد فييا َأعداد المعاقيف َوالمؤسسات 1987َأما الُمنعطؼ اآلخر فيو ِإنتفاضة الحجارة عاـ 
ييوني َوخاصة سياسة  تكسير العظاـ فوصَؿ عدد المصابيف  التَأىيمية ِبسبب سياسة اإِلحتبلؿ الصُّ

نية المستقمة لحقوؽ مصاب بِإعاقة داِئمة )الييئة الفمسطي 15000مصاب ِمنيـ  80000َأكثر مف 
 (.2001 ،االنساف

ـ فقد تـ تَأسيس اإِلتحاد العاـ لممعاقيف الفمسطينيف َوظيور ُأولى البرامج المبنية 1991أما في عاـ  
ـ قِدمت السُّمطة الوطنية الفمسطينية 1994عمى تأىيؿ المجتمع المحمي َوتفيمو لممعاقيف. وفي عاـ 

ة بتأسيس داِئرة ذوي اإٍلحتياجات الخاصة التي ِإىتمت بمتابعة حيث قامت وزارة الشُّؤوف اإِلجتماعي
قضايا المعاقيف في فمسطيف َوخبلؿ ىذه الفترة وما بعدىا  وضعت عدة مرجعيات قانونية َوىي 

 اإٍلطار النَّظري لقانوف ُحقوؽ المعاقيف الفمسطينييف. حيث ضمت التشريعات التالية: 

 فمسطيني َأواًل: مشروع القانوف اأَلساسي ال

 ثانيًا : قانوف حقوؽ المعاقيف 

 ثالثًا: قانوف العمؿ الفمسطيني 
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 رابعًا : قانوف الخدمة المدنية في فمسطيف 

ـ َعَزَز 2000ـ المصادقة عمى قانوف حقوؽ المعاقيف في فمسطيف وفي عاـ 1999كما وشيد عاـ 
كافِئة )الييئة الفمسطينية ( حقوؽ المعاقيف في العمؿ َوبفرص مت4قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ )

 (2001،المستقمة لحقوؽ المواطف 

 ِنسبة ِإنتشار اإٍلعاقة في فمسطيف:  2.1.1.2

َألؼ فرد  113ـ  بَأف َأعداد المعاقيف َبمغت حوالي 2011ُتشير بيانات اإٍلحصاء الفمسطيني عاـ 
َألؼ في قطاع  38, وَألؼ في الضفة الغربية 75% ِمف مجمؿ َأعداد السكاف مقسميف ِإلى 2.7َأي 

 (.2011،غزة َوىـ موزعيف عمى كبل الجنسيف )اإِلحصاء الفمسطيني

% ِمف اأَلفراد 37.6َأما ما يتعمؽ في الحؽ في الحصوؿ عمى التَّعميـ فَأشارت ىذه البيانات ِإلى َأفَّ 
فة الغربية و35,5سنة فًأكثر لـ يمتحقوا ًأبدًا في التَّعميـ, 15المعاقيف  % في قطاع 42,2% في الض 

غزة. َوفي سياؽ متصؿ تشير بيانات وزارة التَّربية والتَّعميـ َأفَّ َأعداد الّطمبة ِمف ذوي اإِلعاقة في 
ـ 2011طالبًا َوطالبة في العاـ  8032( سنة الممتحقيف في المدارس بمغ 17_6ُعمِر المدرسة )

طفبًل في العاـ  23825سنة بمغ  17-6ِعممًا بَأفَّ ِإجمالي عدد اأَلطفاؿ ذوي اإِلعاقة في ُعمر 
 (2011، ذاتو )اإِلحصاء الفمسطيني

ـ بَأفَّ المواءمات الخاصة بالطُّبلب ذوي 2011بينما ُتشير بيانات وزارة التربية والتعميـ لسنة 
% في مدارس الضفة َوغزة حيث تتوفر فييا مراحيض َوشواحط ُمآلِئمة 54اإِلعاقة تصؿ إلى 
 (2011، لمركز الفمسطيني لئِلحصاءلؤَلطفاؿ المعاقيف )ا

-2017بينما تدؿ آخر اإِلحصاِئيات الّصادرة َعف جياز اإِلحصاء المركزي الفمسطيني لمعاـ  
%ِمف عدد السُّكاف 5,8فَأشارت ِإلى َأفَّ نسبة المعاقيف في اأَلراضي الفمسطينية بمغت  2018
فراد ذوي اإِلعاقة ىـ مف اأَلطفاؿ َأي في % ِمف األَ 27,2ـ وَأفَّ 2017( ُمعاقًا عاـ 255224بواقع)

 (2018 ،سنة ) جياز اإِلحصاء المركزي الفمسطيني17سف المدرسة َأقؿ ِمف 

ِإفَّ التَّعريفات الحديثة لمفئات الُمستيدفة ِمف التَّربية الخاصة َتطورت َعف الماضي َفمـ َتعد تقتصر 
نما َأصبح يشتمؿ عم ى فئات جديدة ِمَمف ُيخفقوف في المدارس َأو َمف عمى تعميـ الطَّمبة المعاقيف َواِ 
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يواجيوف صعوبات تعمُّـ َأو حرماف نفسي َأو ِإجتماعي َأو ثقافي َأو َمف لدييـ مشاِكؿ في التَّكيؼ 
والتَّحصيؿ َأو المغة مسموعة َأو منطوقة َأو لبعض الفِئات المتفوقة َوالموىوبة )عبد الغفار, 

2003.) 

وؽ اإِلنساف َوتكافؤ الفرص َوسياسات الدَّمج العالمية والتَّحوؿ الممحوظ ِمف َوِمف ُمنطمؽ مبادئ حق
عزؿ فئات المعاقيف ِمف الطمبة والتَّحوؿ ِإلى المدرسة الفعالة َوتمبية ِإحتياجات جميع الطَّمبة بغض 

 (.2010، النَّظر َعف ما لدييـ ِمف فروؽ فردية )الخطيب والحديدي

لتَّعميـ الفمسطينية بباكورة َأعماليا في مجاؿ التَّربية الخاصة في مشروع التَّعميـ فبادرة وزارة التَّربية وا
ـ( َويشمؿ طمبة الصُّفوؼ مف َأوؿ َأساسي حتى الصَّؼ الّرابع 1998، 1997الجامع عاـ )

لموزارة اأَلساسي ِبتمويؿ ِمف ُمؤسسة ِإنقاذ الطفؿ السُّويدية َوبدعـ ِمف اليونسكو تَبعو المشروع الثَّاني 
ـ( بدعـ ِمف المؤسسة السُّويدية لئِلغاثة الفردية )سوار(. 2004مشروع ُغرؼ المصادر في عاـ) 
 (.2008 ،)وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية

( برامج التَّربية الخاصة بَأنيا مجموعة ِمف اأَلساليب الُمنظمة والبرامج 2010َولقد عرَّؼ يوسؼ )
تقدـ لمطمبة ِمف ذوي اإِلحتياجات الخاصة التَّربوية , ييدؼ ِإلى تقديـ التَّربوية المختصصة التي 

المساعدة َوتحقيؽ الّذات َوجمب التَّكيؼ وتنمية قدراتيـ ِإلى َأقصى مستوى ممكف ,كما َوتيدؼ 
عداد البرامج  كمجاؿ ٍإلى التَّعرؼ ِإلى المتعمميف ِمف خبلؿ التَّشخيص الُمناسب وَأدوات القياس واِ 

 ميمية والتَّربوية المناسبة بمرافقة الوسائؿ التَّعميمية التي تساعد عمى التَّطور والتَّأىيؿ.التَّع

 غرؼ المصادر: 2.1.2

( بَأنيا ُغرفة ِمف الصُّفوؼ الممحقة بالمدارس َومتخصصة 2010فمقد عرَّفيا كوافحة وعبد العزيز )
مبة جزءًا مف يوميـ الد راسي داخميا, َيقضي بيا ىؤالء الطَّ  ،بالطَّمبة ذوي اإٍلحتياجات الخاصة

َويتمقوف برامج تربوية وتعميمية مشتركة في الصُّفوؼ العادية َوفي نفس المدرسة مع الطَّمبة ِمف 
َأقرانيـ َويساعد ذلؾ زيادة فرص التَّفاعؿ التَّربوي واإِلجتماعي والثَّقافي بيف اأَلطفاؿ ذوي 

 اإِلحتياجات الخاصة َوَأقرانيـ.
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يعرؼ معمـ ُغرؼ المصادر بأنو ُمعمـ يحمؿ ُمؤىبًل عمميًا في تخصصات التَّربية الخاصة َأو بينما 
دارة غرؼ المصادر َوىو شخص متخصص في تعميـ َوتربية  التَّربية اإِلبتداِئية يتولى اإٍلشراؼ واٍ 

يستخدميا الفِئات الخاصة َوقد تمقى تدريبًا شاِمبًل عمى ٍإستخداـ ًأساليب َوبرامج تربية خاصة 
فوؼ  المدرس العادي باإٍلضافة ٍإلى قدرتو عمى ٍإستخداـ وسائؿ وًأدوات معينة ال تتوفر في الصُّ

 (2008، العادية. ) وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية

َوقد بدَأ العمؿ في مشروع ُغرؼ المصادر حسب ما َأشارت وزارة التَّربية والتَّعميـ الفمسطينية 
( ُغرفة مصادر موزعة عمى المحافظات 56( َوتـ ِخبللو ِإنشاء)2005-2004)( في العاـ 2008)

فة وقطاع غزة.36ويوجد فييا )  ( معم مة َومعم ـ موزعيف عمى جميع مديريات التَّربية في الض 

باح وشناعة ) (إلى أف اليدؼ مف غرؼ المصادر ىو ِإعداد اإِلختبارات 2010وَأشارت دراسة الصَّ
تساعد في تحديد اإِلحتياجات التربوية وشدة اإِلعاقة وتقديـ خدمات التَّشخيص  والمقاييس التي

 المناسبة وتأميف اأَلدوات واأَلجيزة الضَّرورية ليذِه الفئة والبرامج التَّعميمية والتَّربوية.

فمسطينية واش مدير عاـ اإِلرشاد النَّفسي والتَّربوي في وزارة الّتربية والّتعميـ الكما َوصرح محمد الح
ـ وَأفاد بِإحتواء 2018عف نية الوزارة ِإصدار كتاب المعايير المينية لمعممي غرؼ المصادر لمعاـ 

الكتاب معمومات ميمة عف غرؼ المصادر َأبرزىا َأفَّ عدد غرؼ المصادر في فمسطيف حتى نياية 
ية وقطاع (غرفة مصادر موزعة بيف الضفة الغرب226ـ قد بمغ ) 2018 -2017العاـ الدراسي 

قطاع ( غرفة مصادر بينما كاف نصيب 171غزة فعدد غرؼ المصادر في الضفة الغربية بمغ )
 (. 2018-7-20-ىوانا الوطف  -( غرفة لممصادر .)فضائية النجاح55غزة )

(غرفة لممصادر 40حوالي ) 2019-2018وقد ٍإزداد عدد ُغرؼ المصادر في بداية العاـ الد راسي 
فة الغربية ليصبح عددىا)التَّعميمية في ال (ُغرفة مصادر حسب ماصرح بو الدُّكتور صبري 211ض 

-2018صيدـ وزير التربية والتعميـ الفمسطيني في المؤتمر الصحفي في بداية العاـ الدراسي 
 ( 1:50بث حي ومباشر الساعة ،مؤتمر صحفي  ،2018-8-27،ـ )تمفزيوف فمسطيف2019
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 المغة: 2.1.3

لـ اإِلىتماـ بالطَّمبة الممتحقيف بغرؼ المصادر تعميميـ ُأصوؿ َوميارات المغة العربية َوِمف ُأولى معا 
حتى يتواصموا مع َمف حوليـ ويعبروا عف َأنفسيـ دوف َخَجؿ يؤكد الباحثوف والعارفوف بالمغة ُوجوب 

لما ليا ِمف عبلقة تعمـ المغة ِمف خبلؿ مياراتيا اأَلربعة َوىي الكتابة والقراءة واإِلستماع والمحادثة 
 ،تَأثر َوتأثير فيما بينيا مما يعني َأفَّ العبلقات والص بلت َبيف ىذه الميارات ُمتشاِبكة َومتداخمة
 ،َولذلؾ فِإفَّ الكفاءة َواإِلتقاف في ِإحداىا ُيؤثر ِبطريقة َأو ُأخرى عمى باقي الميارات.)العيسوي

 (2005، آخروف

ماعي ِبطبعو فيو لديو حاجة ممحة لمتواصؿ َمع مجتمعو وَأفراد ُأسرتو َوبما َأفَّ اإِلنساف كاِئف ِإجت
ُمرسؿ,  ،ولكي ينجح ىذا التَّواصؿ بشكؿ فعَّاؿ َوصحيح فيجب توفر بعض المكونات وىي: ِرسالة

ُمستقِبؿ, ووسيمة مناسبة لنقؿ ىذه الرٍّسالة وِمف ىنا ُتعد المغة المنطوقة َأبرز َوسيمة تعمميا اإٍلنساف 
 (Hegde, 2001اصؿ مع غيره ونقؿ رساِئمو.)لمتو 

( المغة: بَأنيا َمجموعة ِمَف اإِلشارات والرُّموز المتداولة التي ُتسجؿ 2004عرَّؼ العشاوي )وَ  
اأَلفكار َعف طريقيا ِمف َأجِؿ الحصوؿ عمى فيـ عممية اإِلتصاؿ والتَّواصؿ المشتَركة, َولكي تنجح 

لسَّامع َوالمتحدث ىذه اإِلشارات والرُّموز بشكؿ صحيح َومناِسب, ىذه العممية فبلبد ِمف ِإستخداـ ا
وفي حاؿ كاَف لدى َأحد اأَلطراؼ )الّسامع والمتحدث( مشاكؿ َأو ٍإضطرابات في آلية ِإستقباؿ َأو 

 ِإرساؿ المعمومات فتصبح عممية الفيـ والكبلـ والمغة والتَّواصؿ غير فعالة.

 ولمغة مظيراف رئيسياف: 

( َوىي المغة الَمكتوبة والمنطوقة و لغة اإِلشارة Expressive Langugeالمغة التَّعبيرية ) َأوليما:
 َوىي َتبرُز في مقدرة الشَّخص عمى ُنطؽ المغة َوكتابتيا 

( وىي َمقدرة الشَّخص عمى َسماع المغة Receptive Languageثانييما: المغة اإِلستقبالية )
 ( 2000، روسافَوفيميا َوتنفيذىا دوف ُنطؽ. )ال

وقبؿ التَّحدث َعف اإِلستماع يجب َأف نعرؼ َأف اإِلستماع والتَّحدث ىما ميارتاف مف ميارات المغة 
َميارًة فيي تعني -ُيقاؿ: َمير َيمُيرُ  –وتعرؼ الميارة في الُمغة بأنيا: ِإحكاـ الشَّيء والحذؽ فيو



15 

 

يقوـ بو ِمف عمؿ فيو: ماىر في العمـ وفي اإِلجادة والَحذؽ وَأف الميارة ىو الحاذؽ الفاىـ لكؿ ما 
نعة يعني أَ   (2005 ،مادة َمَيرَ  نو َأجاد فيو وَأحكـ. )إبف منظور،الصَّ

بينما ُتعرؼ الميارة ٍإصطبلحًا بأنيا: َمقدرة المتعم ـ عمى توظيؼ القواعد َوالمبادىء والنَّظريات 
اِشر َوحتى ِإستخداميا في عمميات التَّقويـ.)عمي, َواإِلجراءات ِإبتداًء ِمف ِإستخداميا في التَّطبيؽ المب

2011 ) 

( بَأنَّيا:"اأَلداء السَّيؿ الدَّقيؽ القاِئـ عمى الفيـ لما يتعممو اإِلنساف 2003َويعرفيا المقاني والجمؿ)
("بَأنيا ُأسموب اأَلداء 2002حركيًا وعقميًا مع توفير الوقت والجيد والتكاليؼ". ويعرفيا الفميت )

 َويمكف َوصفو ومبلحظتو ِمف خبلؿ سموؾ الفرد" ،ي لمطالب الذي َيتـ في دقة وسرعةالمغو 

بينما تعرؼ إجرائيًا بأنيا: درجة ِإمتبلؾ طمبة عينة الد راسة القدرة عمى توظيؼ ميارات التَّحدث 
 واإِلستماع بدرجٍة ِمف السُّرعة والكفاية والد قة .

 ميارة اإلستماع:  2.1.4

( الذي ىو مجموعة ِمف الميارات المعقدة Listeningؽ في البداية بيف اإِلستماع )ويجب َأف ُنفر 
الفيـ, َوتقييـ الصَّوت المرَسؿ ِإلينا ِمف المحيط  ،تشتمؿ عمى اإِلنتباه, اإِلستقباؿ, التَّنظيـ, التَّفسير

دـ ( تعني ٍإحدى الحواس التي يمتمكيا اإٍلنساف ُتستخHearingالخارجي, َأما السَّمع )
 ( Barr,etal,2002لمسمع.)

( بَأنو: عممية ِإستقباؿ المثيرات السَّمعية وىي Hearing( السَّمع )Price, 1991وُيعرؼ برايس)
( فيعرفيا بأنَّيا مجموعة مف الميارات Listeningَتحدُّث بشكٍؿ تمقائي طبيعي فطري.َأما اإِلستماع )

 والتَّقويـ َوتدريب ُمكثؼ ُمستمر. ،والتَّركيز ،ى التَّحميؿالتي يجب تعمُّميا وال تحدث تقاِئيًا وتحتاج ِإل

َوتُفسر نظرية معالجة المعمومات عممية اإِلستماع بَأفَّ الطُّبلب ُيعاِلجوف المعمومات السَّمعية, 
ويقوموف بتخزينيا , وِمف ثـ ِإسترجاعيا بشكؿ نشط, لذلؾ ىـ بحاجة ِإلى التَّدرب عمى ُمعالجة 

( الّذاكرة Auditory Processingعية بشكٍؿ ُمنظـ وتشتمؿ المعالجة السَّمعية )المعمومات السَّم
 (National Center For Learning,2004 )السَّمعية, والتَّمييز السَّمعي, والتَّسمسؿ السَّمعي.
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دراسة)  ( و2017كدراسة) البرقعاوي وىدواف،  وبعد اإِلطبلع عمى اأَلدب النَّظري لميارة اإِلستماع
 نستنتج َأفَّ برامج التَّدريب عمى اإِلستماع ليا عناصر وىي:( 2017عظامات، ال

اإِلستعداد لئِلستماع, َويتكوف ِمف تحديد ِإتجاه اأَلصوات في البيئِة المحيطة والتمميز بينيا  -1
والوعي بيا, ولفظ اأَلصوات البيئية وفيـ المفردات اأَلساسية التي يتـ ِإستقباليا وتفسيرىا 

, والرَّبط بيف الصَّوت ومعناه ومصدره, والقدرة عمى متابعة التعميمات المفظية وظيفياً 
 البسيطة, والوعي لممعمومات اإِلنفعالية.

التَّدريب المكثؼ عمى المكونات التّالية: تحديد اأَلىداؼ بدقة, مقدرة الّطالب عمى تحديد   -2
ستخداـ المحتوى, وتطوير المفردات واإلِ  غبلؽ السَّمعي, والتَّحميؿ الّناقد, الفكرة الرَّئيسية واِ 

واإِلستنتاجات المنطقية وميارة الّذاكرة السَّمعية, وفيـ التَّعميمات, وتحديد معاني الكممات 
ستدعاء الحقائؽ.)  (Hirsch, 1986وتذكر التَّسمسؿ واِ 

ف ( بمعنى دخوؿ الكممات في اآلذ55ولقد َورد السَّمع في القرآف الكريـ في سورة )القصص: 
ذا َسمعوا المغو َأعرضوا عنو". )القصص:  (55بشكؿ عفوي وتمقائي بدوف قصد فقاَؿ تعالى "واِ 

َأما اإِلستماع فورَد في القرآف الكريـ بمعني التَّركيز والتَّحميؿ واإِلستفادة لكؿ ما ُيقاؿ َو قاؿ 
ذ َصرفنا ِإليؾ ُنفرًا ِمف الجف  َيستمعوف القرآف( )االحقاؼ :  (29تعالى )واِ 

 َأىمية اإِلستماع: 2.1.4.1

ُيعتبر اإِلستماع َأحد َأبرز الفنوف المغوية الميمة الُمتعمقة بالتَّواصؿ واإِلتصاؿ بيف بني البشر 
في ىذا الكوف ميما صغر مجتمع التَّواصؿ وىو الفف اأَلبرز لتفيـ اأَلفكار والتَّراكيب والمفاىيـ 

كتساب المفردات التي ُتعد سبلحًا  وذخيرَة التَّواصؿ اإِلجتماعي الفّعاؿ فِإذا كاَف والجمؿ واِ 
اإِلنساف مستمعًا جيدًا كاَف متحدثًا لبقًا َوقارًئ َوكاِتبًا ُمتناسقًا فيميز المتشابيات والمختمفات 
ومخارج الحروؼ ويفاضؿ بيف اأَلفكار الرَّئيسية والثّانوية فِإمتبلؾ ىذا الفف ُيؤىؿ اأَلفراد لمنمو 

 (.2008 دة في حصيمتِو المغوية)الطحاف،ي َوزياوالتَّطور المغو 

َوُيعد البدء بالتَّدريب في سف مبكرة ِمف َأىـ اأُلمور التي يجب  ُمراعاتيا في التَّدريب عمى  
تقاف ُفنونو)ابو الضبعات  (.2007  ،اإِلستماع الفعاؿ َواِ 
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يا ببعضيا في حياتنا العممية ولقد شبَو َأحد الباحثيف ماُتمثمو الميارات المغوية اأَلربعة َوعبلقات
بكتابة كتاب وبيف الفترة التي يحتاجيا إِلنياِئو فقاؿ: ِإفَّ اإِلنساف العادي َيكتب ما ُيعادؿ كتابًا 

تمع مايعادؿ كؿ عاـ, َويقرأ ما ُيعادؿ كتابًا كؿ شير, ويتحدث ما يعادؿ كتابًا كؿ ُأسبوع, ويس
 (131ص ،1999كتابًا كؿ يوـ.)زقوت، 

( ماسبؽ بنسب الميارات المغوية اأَلربعة وما تشكمو ِمف يقظِة اإِلنساف 2002ز بوازف)ولقد عز  
 الطبيعي ِمف ساعات فيمضي :

 % في ميارِة الكتابة9 -
 % في ميارة القراءة16 -
 % في ميارة الكبلـ )التحدث(30 -
 % في ميارة اإِلستماع 45 -

% مف ساعات يومنا ومف ىنا تبرز 75فنجد َأفَّ ميارتي اإٍلستماع والمحادثة تشكبلف ما قيمتو 
 َأىمية ىاتاف الميارتاف .

 خطوات ميارات اإِلستماع:  2.1.4.2

 تتمخص في ثبلث خطوات وىي: 

 الخطوة اأُلولى: ِإستقباؿ وتجميع المثيرات والمؤثرات السَّمعية  -
 الخطوة الثانية: التَّركيز واإِلنتباه عمى بعض المثيرات وتجاىؿ بعضيا اآلخر بطريقة -

 ِإنتقائية وتصنيفيا وغربمتيا والتَّركيز عمى رسالة معينة ميمة لممستمع.
ظيار ِإستجابة معينة حوليا )ابو الضبعات,  - عطائيا المعنى واِ  الخطوة الثالثة: فيـ الر سالة واِ 

2007) 

 آداب اإِلستماع: 2.1.4.3

بعممية اإِلستماع المثمر  وحتى نقوؿ َأفَّ اإِلستماع عممية فعالة والمستمع َأصبح مدربًا وواعياً 
 عميو َأف يتقف بعض اآلداب ويمتـز بيا وىي:
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 َأف يتييأ نفسيًا لعممية اإِلستماع بِإزالة َأسباب التَّشتت. -
تييئة حاسة السَّمع إِلستقباؿ المثيرات السَّمعية واإِلنتباه وتجنب المقاطعة والسَّيطرة عمى  -

 الحركات المشتتة لئِلنتباه
 نياية الحديث وعدـ المقاطعة حتى لو كاف الحديث معارضًا أَلفكارنا.اإِلستماع ِإلى  -
ظيار جانب مف المتعة  - اإِللتزاـ باليدوء وعدـ ِإظيار َأيَّ ِإستجابة توحي بالممؿ والضجر واِ 

 واإِلنسجاـ مع المتحدث. 
ِإظيار بعض اإِلستجابات المناسبة لبعض َأنواع الحديث مف خبلؿ لغة الجسد المنسجمة  -

 الحديث.مع 
بر عميو.)السيد -  (1988، عدـ ِإحراج َأي متحدث يمتمؾ عيوب في النُّطؽ مع الصَّ

ثراء ميارة اإِلستماع لفئات ,1991Westby, Costlowولقد ِإقترح ويستبي وكوستمو) ( تطوير واِ 
التربية الخاصة مف خبلؿ تقديـ برامج تدريبية في تدرجات المغة ومستوياتيا بشكؿ كمي, ويشتمؿ 

ستخداميا ِإستخدامًا عمميًا  ىذا التدريب عمى تطوير المعاني وميارات الطمبة, وتوظيؼ المغة واِ 
حياتيًا وتطوير القواعد والتَّراكيب المغوية وقدراتيـ في ما وراء المعرفة, والتي تبلحظ في سياؽ 

 الكبلـ, والقراءة, واإِلستماع والمحادثة والكتابة.

 :ميارة المحادثة 2.1.5

مية لئِلستماع وىي ميارة تمؿ الصُّورة في عممية التَّواصؿ اإِلجتماعي ِإال بوجود ميارة تكاموال تك 
: ىو قدرة المتكمـ عمى صياغة مشاعره وآرائو وَأفكاره الدَّاخمية مف خبلؿ َألفاظ المحادثة. فالمحادثة

حريؼ َأو ومفردات وتراكيب مناسبة, تعمؿ عمى نقؿ المعاني المقصودة ِإلى المستمع دوف ت
 (2010، ِإلتباس.)الطيب

( بَأنو عممية ِإدراكية عقمية تشتمؿ عمى ِإستثارة نفسية ودافعية لدى 2011ويعرفيا عبد الباري) 
المتكمـ ثـ فكرة َأو مضموف يعبر عنو, ثـ تصورًا َأو نظامًا لغويًا ناقبًل ليذه الفكرة ويخرج الفكرة عمى 

 شكؿ كبلـ منطوؽ.
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 :رة المحادثةَأىمية ميا 2.1.5.1

 دث في عدة نقاط أىميا:وتكمف أىمية ميارة المحا 

تعويد وتشجيع الّطمبة عمى ُجرأة الكبلـ وتقوية الشَّخصية, ولباقة الحديث, وآدابو وحسف  -
 المناظرة.

 تشكيؿ مجموعة مف العادات اإِلجتماعية والفكرية وتعميقيا. -
 المعمؽ وحسف اإِلستماع. تعويد الّطمبة عمى التَأني قبؿ التَّحدث والتَّفكير -
بعاد التَّشويش قبؿ  - تعزيز ثقة الّطالب بَأقوالو وكتاباتو ألَنو سيتعود عمى تنسيؽ َأفكاره واِ 

 (2010، التَّحدث.)طاىر

 : ُأسس ميارة المحادثة 2.1.5.2

 يجب عمى الّطمبة التَّدرب عمييا وىي: وىناؾ ُأسس لميارة المحادث

تصا -1  ليا.تسمسؿ اأَلفكار ترتيبيا واِ 
حسف صياغة اإِلبتداء والختاـ في الحديث أَلفَّ اإِلبتداء يشد الّسامع والختاـ يترؾ آخر  -2

 ِإنطباع لممتحدث.
 التَّماشي مع مستوى الّسامعيف الثَّقافي والعمري في عرض اأَلفكار. -3
 ُحسف ِإختيار الشَّواىد واأَلمثمة لتدعيـ اأَلفكار واآلراء. -4
ياغات المناسبة لمكبلـ.المقدرة عمى اإِلقناع واإِلمت -5  اع مف خبلؿ الص 
القدرة عمى ِإصدار َأحكاـٍ حوؿ حديث اآلخريف وتحديد اأَلخطاء لغوية كانت َأوغير  -6

 (2012 ،ذلؾ)عوف

 : عوامؿ نجاح عممية المحادثة2.1.5.3

 ومنيا: تقودنا لمنجاح في عممية المحادثة وىناؾ عدة عوامؿ

 وع.اإلستعداد والتَّدرب الجيد عمى الموض -
 رغبة المتكمـ في التَّحدث. -
 وثوؽ المتكمـ في نفسو وبكمماتو وشواىده. -
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 (2001، عرض اأَلفكار الرئسية بِإحترافية وتسمسؿ مقبوؿ.)البجة -

 .ةالفعال ةالّناجح يجب التَّعرؼ عمى خطوات المحادثة ومف َأجِؿ ذلؾ

 : خطوات المحادثة2.1.5.4

كمـ حديثو بالتَّحية والسَّبلـ, ولمتحية َأشكاؿ متعددة البداية)اإِلفتتاحية( وىي َأف يبتدَأ المت -
سواء لفظية َأو غير لفظية مثؿ )التَّرحيب بكممات معروفة متداولة, َأو ِإبتسامة َأو بحركة يد 

 َأو ِإيماءة رأس( وىي تمثؿ بداية التَّواصؿ النَّاجح.
قت الذي سيستغرقو التَّغذية المتقدمة: وتشمؿ تقديـ موجز عاـ حوؿ موضوع الحديث والو  -

 حديثو.
العمؿ:ىو نواة عممية المحادثة ويمثؿ الفكرة الرَّئيسية واليدؼ الذي يريد المتحدث ِإيصالو  -

وىو يستغرؽ َأطوؿ وقت مف مراحؿ وخطوات التَّحدث وفييا تحدث معظـ التَّفاعبلت بيف 
 المستمع والمتحدث.

لتَّغذية المتقدمة وىنا وفي ىذه الخطوة التَّغذية الّراجعة:وىي مفيوـ معاكس ومخالؼ لمفيوـ ا -
تصؿ الفكرة والمراد مف الحديث ٍإلى المستمعيف وتوحي بَأفَّ العمؿ قد ُأنجز وتـ وينتظر 

 المتكمـ مف المستمعيف مقترحات َأوتعميقات َأو ِإنتقادات.
موضوع الختاـ: وفييا يتـ ِإنياء الكبلـ بكممة وداع َأو ماشابو َأو َأخذ موعد جديد لحديث ب -

 (.2014، جديد)مصطفى

فيناؾ عبلقة وطيدة ومتبلزمة بيف ميارتي  ة بيف ميارتي اإِلستماع والمحادثةَأما عف العبلق
اإِلستماع والمحادثة فيما تنمواف وتعمبلف معًا َكفف يجمع بينيما الصَّوت والكممات المسموعة وىي 

النَّواحي اإِلستقبالية إِلستماع يشكؿ محمولة عبر وسط ناقؿ وىو اليواء فبينيما عبلقة التنفؾ فا
شكؿ النَّواحي اإِلرسالية, فبل يمكف َأف تكتسب المغة ِإال مف خبلؿ ِإستماعو أَلصوات والمحادثة ت

ومفردات يوميًا ومستقبؿ يستمع يوميًا فممارساتيما في بيئة ِإجتماعية وتبادليما معًا بذلؾ تتشكؿ 
 (2011 ،المغة )عبد الباري

عميـ وتعمـ المغة وميارتي اأَلستماع و المحادثة عمى وجو الخصوص فبل بد مف توفر ومف َأجؿ ت
 برنامج نرتكز عميو ونتفاعؿ معو لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
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2.1.6 :  البرنامج كمفيـو

حيث يعرؼ البرنامج بًأنو ًأي نشاط ًأو فعالية تربوية سواء كاف ىذا النِّشاط يتعمؽ بمنياج مادة 
عممية ًأو عنصر ًأو متحدث تربوي آخر قد يحتوي عمى مجموعة مف األًنشطة دراسية ًأو نشاطات 

 (1981 ،التِّربوية)الّصائغ

أما التَّعريؼ اإِلجرائي لمبرنامج: فيو نشاط وممارسة تربوية تحتوي عمى َأىداؼ محددة ومحتوى 
منظمة ومخططة  وطرائؽ تدريس ووسائؿ تعميمية تحتوي عمى األَنشطة المغوية المعدة مسبقًا بطريقة

تبعًا لمميارات التي توصؿ ِإلييا الباحث والتي يعتقد َأنيا يمكف َأف تنمى بواسطة ىذه اأَلنشطة 
 المغوية. 

 اأَلنشطة المغوية : 2.1.7

النَّشاط لغة: النَّشاط ضد الكسؿ, َنِشَط َنشاَطًا وَنشَطًا إليو, فيو َنُشُط, ونشيط: طيب الَنفَس لمعمِؿ 
 (4011ص،  2005 ،جمع، مادة َنِشطَ  ،)ابف منظوروالنعت ناِشُط 

ويعرؼ النَّشاط ِإصطبلحًا:"كؿ ما يقوـ بو المتعمـ او المعمـ مف ممارسات خارج الصؼ وداخمو 
، 2006 ،بيدؼ اثراء الخبرات التعميمية لممتعمـ بجو مف المتعة عمى كؿ شيء يتعممو")الياشمي

113) 

ثري تعميـ وتعمـ خبرات المنياج, ويضفي عميو المتعة ( بَأنو"كؿ ما ي2008بينما عرفو يوسؼ )
والحيوية, ويتيح لممتعمـ المشاركة الفعالة مع المعمـ, لتحقيؽ َأقصى درجات التَّفاعؿ اإٍليجابي مع 

 143بما يربط خبرات التعمـ بالواقع" ص ،البيئة المحيطة ومكوناتيا

ممية في المغة العربية يقوـ بيا الّطمبة بحيث ويعرؼ النَّشاط المغوي بَأنو مجموعة مف الممارسات الع
يستخدموف المغة ِإستخدامًا وظيفيًا موجيًا في مواقؼ طبيعية حيوية تشتمؿ عمى اإِلستماع والقراءة 
فية وقيودىا وماتوجبو المادة التَّعميمية مف مختمؼ َألواف  وابط الصَّ والكتابة والحديث, مبتعدة عف الضَّ

فية وضمف وقت محدد في ِإطار النَّشاطات التَّعميمي فية يقوـ فييا الطَّمبة داخؿ الغرفة الصَّ ة الصَّ
 (1999 ،تعميمي محدد)زقوت



22 

 

( بَأنيا مجموعة مف اأَلداءات والميارات الكبلمية التعميمية التي 2010كما َوعرفيا عبد الباري )
حت ِإشرافو وتوجياتو تعبيرًا يقـو بيا الّطمبة داخؿ غرفة الصَّؼ وفقًا لتعميمات محددة مف المعمـ وت

ظيارىا عمى شكؿ مخرج جيد يتميز بالوضوح والد قة  نفعاالتيـ واِ  عف معموماتيـ ومعارفيـ وا 
 واإِليجاز.

ويعرفيا الباحث ِإجرائيًا: بَأنيا اأَلشكاؿ المتنوعة واألَلواف المختمفة مف اأَلداءات العممية لمغة  
ستماعًا, يمارسيا  طَّمبة غرؼ المصادر برغبتيـ دوف ِإجبار داخؿ غرفة المصادر, العربية, تحدثًا واِ 

ويوظفوف فييا ميارات المغة العربية ) ميارة اإلستماع والمحادثة( توظيفًا ناجحًا وموجيًا في المواقؼ 
الطبيعية والحيوية وتتمثؿ في ىذه الد راسة االنشطة المغوية في القصص والحوار والّدراما والتعبير 

 بشكؿ جماعي.الشَّفوي 

ِإفَّ التَّربية الحديثة َأصبحت تيتـ وتدعوا ِإلى تعمـ المغة مف خبلؿ الميارات المغوية ولـ تعد تعمـ 
المغات كما كاف سابقًا في الماضي مف خبلؿ الحقائؽ والمعمومات ويجب تفعيؿ مواقؼ تعميـ المغة 

فية, وىنا يعد النَّشاط المغوي العربية مف خبلؿ موقؼ التَّدريس, بِإستخداـ األَنشطة المغوية  الصَّ
فية جميع ميارات  في َأحد القنوات الميمة إِلكتساب ميارات المغة, وتمثؿ الؤَلنشطة المغوية الصَّ الصَّ
ستماعًا وكتابًة وقراءًة وتسمى اأَلنشطة المصاحبة, تمثؿ الجانب  وفنوف المغة العربية اأَلربعة تحدثًا واِ 

 (2001،داخؿ الصؼ َأو خارجو )عميرة  التطبيقي لممواد الدراسية,

فَّ اإِلتجاىات الحديثة في التَّربية تدعو ِإلى تعميـ المغة العربية عمى َأنيا عدد مف الميارات  كما واِ 
كتسابيا وفي حياتو, وذلؾ بتدريسيا تدريسًا يعتمد عمى  التي يتوجب عمى المتعمـ ممارستيا واِ 

رشاد المتعمـ وتبصيره الممارسة والتكرار في مواقؼ طبيعية وح ياتية متنوعة مستندة عمى توجيو واِ 
وتشجيعو بتجنب نواحي الضَّعؼ والقصور في َأدائو فيكوف دور المتعمـ مشاركًا وايجابيًا متفاعبًل 
رسااًل وعمى المدرس تزويده بالدَّوافع والحوافز التي  شراكو في المواقؼ التعميمية ِإستقبااًل واِ  ودنميكيًا واِ 

كتساب الميارات المغوية المتعددة في المغة العربية وتعزيزىا مف تشجعو  وتستثير فضولو لتعمـ واِ 
خبلؿ اإِلىتماـ باألَنشطة المغوية المتنوعة ووضع الطمبة في مواقؼ واقعية حيوية, تحتـ عميو 

ب المغوية توظيؼ المغة بِإستخداـ األَنشطة اإِلجتماعية والتَّفاعمية مثؿ القصص والمحادثات واألَلعا
والمسابقات والمسرحيات. كما وَأف منيج المغة العربية ال يجب عميو َأف يقتصر عمى عدد مف 
المقررات التي يتعمميا الطمبة في سياؽ حصص موزعة عمى البرنامج المدرسي, ولكنو يتعداه ِإلى 
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قؼ لغوية داخؿ الحياة المغوية التي يمارسيا ويحياىا الّطمبة في المدرسة, وكؿ مايمزميـ مف موا
 (1980 ،الحجرة الصفية وخارجيا.)يونس

 اأُلسس التربوية لؤَلنشطة المغوية: 2.1.7.1

 ويجب َأالخذ بعيف اإِلعتبار بعض اأُلسس التربوية التي يجب مراعاتيا في النَّشاط المغوي ومنيا: 

روع المغة َأف تكوف َأىداؼ النَّشاط المغوي مترابطة ترابطًا مباشرًا مع َأىداؼ تعميـ ف -1
 العربية 

 َأف ُتستخدـ المغة العربية بطريقة وظيفية  -2
 َأف تكوف ىذه األَنشطة المغوية غنية بالفنوف اأَلدبية وَألوانيا المختمفة )نثره, وشعره( -3
حتياجات الطمبة المختمفة وتمبييا -4  َأف تراعي الفروؽ الفردية واِ 
 مامات وقدرات جميع الّطمبةَأف تكوف اأَلدوار في النَّشاط المغوي مقسمة حسب ِإىت -5
 ِإشراؾ المجتمع المحمي والمؤسسات اأَلدبية ِإلى جانب معمـ المغة العربية  -6
َأف تكوف ىذه اأَلنشطة المغوية متعددة ومتمونة وليست مقتصرة عمى لوف واحد مف ىذه  -7

 اأَلنشطة
 (2003، يجب َأف تتعدى ىذه اأَلنشطة َأسوار المدرسة وال تنحسر داخميا )العمايرة -8

 أىمية األنشطة المغوية: 2.1.7.2

تعد اأَلنشطة المغوية مف َأىـ الوسائؿ التي يوظفيا المدرس وتستخدميا المدرسة الحديثة في تحقيؽ  
َأىداؼ تدريس المغة العربية, حيث بات يعرؼ بَأف المغة ال تدرس بقوالب وقواعد منظمة منطقية 

نما يتـ تدريسو بالممارسة والتقمي د والمحاكاة السميمة في مواقؼ حياتية طبيعية قريبة جدًا وحدىا, واِ 
ِإلى الواقع ومف ىنا تبرز َأىمية األَنشطة المغوية بشتى مجاالتيا المتعددة لتشكؿ َأجود الوسائؿ 

 (2005 ،لبموغ وتحقيؽ ىذه الغايات المأمولة)طعيمة

والخطابة والمقالة والشعر مف  ( َأف النَّشاط المغوي واأَلدبي متمثبًل في القصة2008وذكر طعيمة )
َأبرز ما يجب َأف يركز عميو المنيج المدرسي كوسيمة وليس غاية َوىذه الوسيمة ميمة لتنمية الجانب 
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اإِلجتماعي والجمالي والقيمي والنَّفسي عند ِإنساف المستقبؿ, وكجزء ىاـ ومتمـ لمبرنامج اأَلكاديمي, 
 ات العممية التعميمية والتي ال غنى لنا عنيا.وَأف تكوف ىذه اأَلنشطة المغوية مف ضروري

 الدراسات السابقة: 2.2

ِإفَّ الد راسات الّسابقة ىي المرجع والمرتكز الرَّئيس لمباحثيف والّدارسيف لما تشكمو مف ثروة معرفية 
بحثية ِإرتكز عمييا الباحث مف ِإجؿ اإِلستفادة مف َأىدافيا البحثية وموضوعاتيا المترابطة مع 

موف دراستو التي تناولت اأَلنشطة المغوية في تنمية ميارتي اإِلستماع والمحادثة لطمبة غرؼ مض
المصادر سواء بشكؿ مترابط َأو منفرد َولقد ِإطمع الباحث عمى العديد مف الد راسات ذات العبلقة 

بترتيب ىذه وقد قاـ الباحث  سواًء َمف ُطبقت في بيئٍة محميٍة َأو في بيئات عربية َأو َأجنبية.
 الد راسات بتدرج تاريخي ِوفقًا إِلجرائيا مف اأَلحدث ِإلى اأَلقدـ.

 الدراسات التي تناولت األنشطة المغوية:

( إلى الكشؼ عف أثر استخداـ األنشطة المغوية في تنمية االداء 2017ىدفت دراسة الروساف )
ي في المدارس الحكومية في المغوي الشفوي في المغة العربية لدى طبلب الصؼ الرابع األساس

مديرية اربد االولى, وأيضًا الكشؼ عف العبلقة االرتباطية الدالة احصائيًا بيف متوسطات درجات 
عينة الدراسة في النطؽ البعدي لبطاقة تقدير األداء المغوي ,ولقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي 

واختار الباحث   ؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة.وشبو التجريبي تصميـ المجموعة التجريبية الواحدة مف أج
وتمثمت مواد الدراسة في األنشطة  ( طالبًا،180دية, وقد بمغ عددىا )عينة الدراسة بطريقة قص

المغوية في المغة العربية, واستخداـ الباحث إختبار األداء المغوي الشفوي في المغة العربية, حيث تـ 
إعادة تطبيؽ االختبار لتحديد مستوى الطبلب في األداء وبعد  ،تطبيقو قبميًا عمى عينة الدراسة

واظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات  المغوي الشفوي.
ء عينة الدراسة في التطبيؽ البعدي لبطاقة تقدير االداء المغوي, وفي كؿ محور عمى حدة, وفي األدا

صالح االختبار البعدي ووجود عبلقة ارتباطية دالة احصائيًا بيف ل المغوي الكمي في المغة العربية،
متوسطات درجات عينة الدراسة في االختبار البعدي لبطاقة تقدير األداء المغوي ومقياس اتخاذ 

 القرار.
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( بيدؼ التعرؼ عمى فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى األنشطة 2017وجاءت دراسة عمواف وعباس)
رات التعبير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس العممي, وتكونت عينة الدراسة المغوية لتنمية ميا

أما اداتا البحث  التي تـ اختيارىا بصورة عشوائية، ( طالبة مف اعدادية الخنساء لمبنات64مف)
فاالولى كانت اختبار في التعبير الكتابي والثانية ىي بناء برنامج لميارات التعبير الكتابي 

وتوصؿ الباحثاف إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج التعميمي عمى االبداعي, 
 المجموعة الضابطة.

( إلى تنمية بعض الميارات الحياتية في المغة 2017وىدفت  دراسة رشواف وسيد واسماعيؿ) 
( باستخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة ا لمغوية العربية لدى االطفاؿ المصابيف بالتوحد)االوتيـز

( بمركز اماف لبلستشارات 5وتكونت عينة الدراسة مف عينة قصدية مف االطفاؿ التوحدييف عددىـ )
( سنوات, اما اداة 7( بمتوسط عمري )8-6النفسية والتربوية باسيوط ممف تتراوح اعمارىـ بيف)

التوحدييف, وأظيرت الدراسة فقد استخدـ الباحثوف قائمة بالميارات الحياتية المغوية البلزمة لؤلطفاؿ 
نتائج الدراسة أنو يوجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة عمى محور 

 قبؿ التطبيؽ البرنامج وبعده جاءت جميعيا دالو احصائيًا لصالح التطبيؽ البعدي الداة الدراسة.

المغوية غير الصفية في ( بتقويـ واقع ومعوقات ممارسة األنشطة 2014وقامت دراسة السحيمي) 
معيد تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة مف وجية نظر 
الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس بالمعيد ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي في 

لعربية لغير الناطقيف بيا في عرض ووصؼ األنشطة المغوية غير الصفية في معيد تعميـ المغة ا
الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنورة مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في المعيد, وكذلؾ مف 

( طالبًا مف طبلب المستوى الرابع 256وجية نظر طبلب المستوى الرابع, وكانت عينة الدراسة)
ائج الدراسة إلى َأفَّ واقع ( عضوًا مف أعضاء ىيئة التدريس في المعيد وقد توصمت نت29و)

ممارسة األنشطة المغوية غير الصفية بالمعيد كاف متدنيًا, وكذلؾ أسفرت الدراسة عف جممة مف 
 المعوقات التي تحوؿ بيف الممارسة الفعالة لؤلنشطة المغوية غير الصفية بالمعيد.

غوي لتنمية ميارات ( إلى استقصاء فعالية برنامج تدريبي ل2012وىدفت دراسة عميمات والفايز)
المغة اإلستقبالية لدى األطفاؿ ذوي اإلضطرابات المغوية في عينة اردنية وتكونت عينة الدراسة مف 

( طفبًل موزعيف بالتساوي عمى مجموعتيف مجموعة تجريبية تخضع لبرنامج تنمية ميارات المغة 20)
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ة في المركز االردني لتقويـ المغة اإلستقبالية والضابطة تتمقى عبلجيا المغوي بنفس الطريقة المتبع
والنطؽ وقد تـ اختيار أفراد عينة الدراسة مف األطفاؿ ذوي الضطرابات المغوية الذيف يتمقوف 

( سنوات ويتمتعوف 5-3عبلجيـ في المركز االردني لتقويـ النطؽ والمغة ضمف الفئة العمرية)
وعة التجريبية في تنمية ميارات بمستوى ذكاء متوسط وأظيرت النتائج وجود فروؽ لصالح المجم

المغة االستقبالية وعمى بعدييا )ميارة فيـ المفردات وميارة فيـ تكويف الجمؿ( كما وأظيرت النتائج 
فروقًا ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في تنمية ميارات المغة اإلستقبالية حيث كانت ىذه 

 حسف في ميارة المغة اإلستقبالية أعمى مف الذكور.الفروؽ لصالح اإلناث لما اظيرتو اإلناث مف ت

( بيدؼ التعرفة إلى أثر توظيؼ األنشطة المغوية في تنمية بعض 2011وجاءت دراسة عمار ) 
الميارات الكتابية لدى طمبة الصؼ الّسادس األساسي ولقد اتبع الباحث المنيج التجريبي, وتكونت 

ؼ الّسادس األساسي بمدرسة ذكور النصيرات ( طالبًا مف طبلب الصّ 60عينة الدراسة مف)
االبتدائية)ج( وتـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف عدد افراد المجتمع االصمي لمدراسة حيث وزعت 

( طالبًا واعدت 30( طالبًا واأُلخرى ضابطة وعددىا )30عمى مجموعتيف احداىما تجريبية وعددىا)
زمة لتنمية الميارات الكتابية لطمبة الصؼ السادس الدراسة استبانة تشتمؿ عمى األنشطة المغوية البل

واختبار لقياس الميارات الكتابية وكشفت الّنتائج َأنو ال توجد فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسط 
درجات المجموعة التجريبية واقرانيـ مف المجموعة الضابطة في االختبار القبمي لمميارات الكتابية 

يف متوسطات المجموعة التجريبية واقرانيـ مف المجموعة الضابطة و توجد فروؽ  دالة احصائيًا ب
 في اختبار الميارات الكتابية لصالح التجريبية .

( إلى معرفة أثر األنشطة المغوية االتصالية في تنمية التعبير 2008كما وىدفت دراسة الجوريشي) 
ة عماف االولى وتكونت الشفوي لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في المدارس التابعة لمنطق

( طالبة مف طالبات الّصؼ الثّامف األساسي في مدرستي الممكة رانيا العبدا 60عينة الدراسة مف)
الثانوية الشاممة لمبنات ويرموؾ األساسية التابعتيف لمديرية التربية والتعميـ لمنطقة عماف االولى 

ست التعبير الشفوي بممارسة االنشطة حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف االولى تجريبية در 
( طالبة في مدرسة الممكة رانيا العبدا الثانوية الشاممة لمبنات, والثانية 30المغوية حيث ضمت)

(  طالبة في مدرسة اليرموؾ 30ضابطة درست الّتعبير الّشفوي بالطريقة االعتيادية وضمت)
نشطة المغوية في تنمية ميارات التعبير االساسية االولى واعدت الدراسة  اختبار يقيس أثر األ
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الشفوي وقد أشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في ميارات 
التعبير الشفوي بفروؽ دالة احصائيًا مما يدؿ عمى فعالية األنشطة المغوية في تدريس التعبير 

 الشفوي.

 الدراسات التي تناولت ميارة االستماع:

( بيدؼ استقصاء فاعمية مثمث االستماع  في تنمية ميارتي التحدث 2017جاءت دراسة جمعة )و  
والقراءة لدى طبلب الصؼ الثالث االساسي بمحافظة رفح. وستخدـ الباحث قوائـ بناء لميارتي 
االستماع والتحدث والقراءة, واختبارات االستماع والقراءة, وبطاقة مبلحظة لمتحدث, و كانت عينة 

( طالبًا مف طبلب الصؼ الثالث األساسي في محافظة رفح. واستخدـ 42لدراسة مكونة مف)ا
 التجريبية( وأظيرت النتائج–الباحث المنيج التجريبي المعتمد عمى تصميـ المجموعتيف)الضابطة

وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية ودرجات طبلب 
وجود فروؽ دالة  ة في اختبار االستماع لصالح طبلب المجموعة التجريبية.المجموعة الضابط

احصائيًا بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في 
 اختبار التحدث لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

 الدراسات التي تناولت ميارتي االستماع والمحادثة:

( إلى قياس فاعمية نموذج زاىوريؾ في اكتساب ميارتي االستماع 2015اس)وىدفت دراسة وس
والمحادثة في ضوء الدافعية نحو تعمـ المغة العربية, لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في االردف 
وتكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي, اختيرت بطريقة قصدية في مديرية حي 

( طالبة واالخرى 26مبنات وعينت شعبتاف عشوائيًا احداىما تجريبية وعددىا)العماوي الثانوية ل
( طالبة، وتمثمت ادوات الدراسة مف اختباريف احداىما لميارة االستماع واآلخر 26ضابطة وعددىا )

لميارة المحادثة، واظيرت النتائج وجود فروؽ دالة احصائيًا في اكتساب ميارتي االستماع 
البات الصؼ السابع االساسي تعزى إلى طريقة التدريس, لصالح افراد المجموعة والمحادثة, لدى ط

التجريبية, ووجود فروؽ دالة احصائيًا في اكتساب ميارة المحادثة لدى طالبات الصؼ السابع 
األساسي تعزى إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس والدافعية نحو تعمـ المغة العربية لصالح المجموعة 
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وعدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في اكتساب ميارة االستماع تعزى إلى التفاعؿ بيف  التجريبية,
 طريقة التدريس والدافعية نحو تعمـ المغة العربية.

( تقصي أثر الطريقة السمعية الشفوية في تحسيف ميارتي اإلستماع 2012واستيدفت دراسة منسي)
ات الدراسة في اختبار اإلستماع واختبار والتحدث لدى طمبة الصؼ الّسابع األساسي وتمثمت أدو 

( طالبًا مف طمبة الّصؼ الّسابع اأَلساسي 102موقفي لمتحدث وطبقت الدراسة عمى عينة مؤلفة مف)
في مديرية التربية والتعميـ لمحافظة إربد االولى اختيروا مف أربع مدارس قصدية تابعة لممديرية 

د قسـ الّطمبة إلى أربع مجموعات مجموعتاف المذكورة بواقع شعبة واحدة مف كؿ مدرسة وق
( طالبة, 29( طالبًا والمجموعة التجريبية الثانية ضمت)25تجريبيتاف ضمت المجموعة االولى)

( طالبة وقد 26( طالبًا والمجموعة الثانية)22ومجموعتاف ضابطتاف ضمت المجموعة االولى)
ة في حيف درست المجموعتاف الضابطتاف درست المجموعتاف التجريبيتاف بالطريقة السمعية الشفوي

موضوعات اإلستماع والتحدث بالطريقة اإلعتيادية المقررة في دليؿ المعمـ واظيرت النتائج وجود 
فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطات أداء افراد الدراسة عمى جميع ميارات اختبار االستماع وعمى 

س( لصالح اداء طمبة المجموعة التجريبية الذيف االختبار ككؿ يعزى لمتغير المعالجة)طريقة التدري
درسوا موضوع االستماع والتحدث باستخداـ الطريقة السمعية الشفوية ولصالح االناث وىناؾ فروؽ 
دالة احصائيًا بيف متوسطي اداء افراد الدراسة عمى جميع ميارات التحدث وعمى االختبار ككؿ 

 يعزى إلى متغير المعالجة. 

( بتصميـ أنشطة قائمة عمى الترفيو التعميمي ىدفت إلى  تنمية بعض 2008مي)وقامت دراسة مج
ميارات االستماع والتحدث بالمغة االنجميزية لدى عينة مف طبلب الّصؼ األوؿ المتوسط بمنطقة 
جازاف ثـ تـ اختيار مجموعتيف مف مدرستيف مختمفتيف حيث طبؽ الباحث اختبار االستماع وآخر 

ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف وبعد ذلؾ درست في التحدث قبميًا 
( طالبًا باستخداـ األنشطة الترفييية لمدة ستة أسابيع 27المجموعة التجريبية والتي تكونت مف)

حصة( أي ما يعادؿ نصؼ مقرر المغة اإلنجميزية في الفصؿ الدراسي في حيف 24-)ثبلث وحدات
( طالبًا الوحدات ذاتيا بدوف استخداـ األنشطة الترفييية 25والمكونة مف)درست المجموعة الضابطة 

وتوصات الّنتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف 
التجريبية والضابطة في تطبيؽ اختبار االستماع بعديًا لصالح طبلب المجموعة التجريبية و وجدت 
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ائية بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في فروؽ ذات داللة احص
 تطبيؽ اختبار الّتحدث بعديًا لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

 الدراسات التي تناولت األنشطة المغوية والمحادثة:

( التعرؼ إلى أثر استخداـ بعض األنشطة المغوية عمى تنمية بعض 2005وىدفت دراسة بولس)
لتحدث لدى طبلب شعبة المغة الؤللمانية بكمية التربية جامعة حمواف في ضوء المدخؿ ميارات ا

التواصمي لتنمية بعض ميارات التحدث وىي: الفيـ السمعي, والتعبيرات المغوية والتفاعؿ, وقد 
تكونت عينة البحث مف مجموعة تجريبية واحدة وىـ طبلب الفرقة الثانية شعبة المغة األلمانية بكمية 

( طالبًا وطالبة, وقد اعدت الباحثة )اختباري ميارات 34لتربية جامعة حمواف, حيث بمغ عددىـ)ا
برنامج األنشطة المغوية( وكانت النتائج تشير إلى  –قائمة ميارات التحدث  -التحدث مف اعدادىا

رات وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية مما يدؿ عمى تنمية ميا
التحدث لدى طبلب شعبة المغة األلمانية كما و توصمت الباحثة إلى أفَّ حجـ تأثير المتغير 

 المستقؿ)برنامج األنشطة المغوية( عمى المتغير التابع)ميارات التحدث( يعد تأثيرًا كبيرًا.

 الدراسات األجنبية:

عمميف في اندونيسيا لى تحسيف ميارة االستماع لدى المتإ (Arono,2014نو)و وىدفت دراسة أر 
درسوا طالبًا  (126) وكانت عينة الدراسة تتكوف مف ,وظيؼ الوسائط المتعددة التفاعميةبواسطة ت
واستخدـ  جامعيًا درسوا باستخداـ الوسائط التفاعمية, (طالباً 89)و ،الوسائط السمعيةباستخداـ 

المبلحظة,  :وىيدة ادوات ولتحقيؽ اىداؼ الدراسة استخدـ الباحث ع الباحث المنيج التجريبي,
ف الوسائط المتعددة التفاعمية تعد اداة تعميمية فعالة في وكانت النتائج تشير إلى أ ,المقابمة واالختبا

 تحسيف االستماع لدى طبلب الجامعة.

( إلى تعميـ ميارة الكبلـ لدى األطفاؿ وفؽ المدخؿ Newgrom,2010)نينجروـَسَعت دراسة و
( طفبًل واتبع الباحث المنيج 11( وتكونت عينة الدراسة مف) Dell Hymesاالتصالي عند ىيمس)

الوصفي القائـ عمى جمع األدلة وايضًا تحميؿ البيانات المستقاة مف المصادر اأَلولية واشارت 
النتائج إلى َأفَّ تعمـ ميارة الكبلـ في ضوء المدخؿ التواصمي عند ىيمس ىو تدريب الطفؿ عمى 
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والمبدع لمغة وليس مجرد اجادة قواعدىا. وىو ينمي لديو القدرة عمى استعماؿ  االستعماؿ التمقائي
 الوقفة المناسبة, والحركات الجسمية المعبرة, والوسائؿ المساعدة.

( إلى قياس ميارات االتصاؿ الشفيي لدى Nahamwra 2001ىدفت دراسة ناىامورا) بينما
باحث أداة عبارة عف بطاقة مبلحظة طبقت قبؿ مدرسي المرحمة اإلبتدائية في انجمترا واستخدـ ال

( مدرسًا مف مدرسي المرحمة اإلبتدائية في انجمترا 70وبعد البرنامج وتكونت عينة الدراسة مف)
 واظيرت النتائج نجاح البرنامج في تنمية الميارات الشفيية المستيدفة.

ى أفبلـ الفيديو في تنمية ( إلى قياس فاعمية برنامج قائـ عم Line,2002وقد ىدفت دراسة اليف)
ميارات االستماع والكبلـ لدى طبلب الجامعة الذيف يدرسوف المغة اإلنجميزية لغة ثانية في تايواف 

( طالبًا مف الجامعات التايوانية واستخدـ الباحث اختباريف ليقيس 160وتكونت عينة الدراسة مف)
وَأشارت نتائج الدراسة إلى تحسف في التحسف في كؿ مف ميارتي االستماع والكبلـ لدى الّطمبة 

ميارتي االستماع والكبلـ لدى المجموعة التي طبؽ عمييا البرنامج ونجاح طريقة المواقؼ في تعميـ 
 المغة اإلنجميزية.

( إلى تحديد Rvachew,Chiang,Evans,2007ىدفت دراسة راكيو وتشيانج وايفانز) بينما
تجيا األطفاؿ العادييف واألطفاؿ الذيف ال يمتمكوف وعي خصائص األخطاء النطقية والمغوية التي ين

( طفبًل لدييـ اضطرابات لغوية 58لغوي خبلؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة وتكونت عينة الدراسة مف)
وكانت نتائج الدراسة تؤكد وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واإلناث ولصالح اإلناث في 

 .األخطاء النطقيةالقدرات المغوية المرتفعة وقمة 

( إلى قياس أثر التدريب Agnew,Dorn,and Eden,2004وىدفت دراسة اجنيو ودورف و ايدف) 
المكثؼ مف خبلؿ برنامج لغوي عبلجي عمى عممية المعالجة السمعية وميارة القراءة حيث تمثمت 

جة السمعية بعد عينة الدراسة في سبعة أطفاؿ ولقد أظير األطفاؿ تحسنًا ممحوظًا في عممية المعال
 التدخؿ العبلجي.

( دراسة ىدفت إلى اختبار أثر المستوى التعميمي لموالديف وطبيعة Domsch,2003واجرى دومش)
المغة المستخدمة في البيت في تطور المغة لدى األطفاؿ مف خبلؿ برنامج لغوي يعتبره الوالديف 
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ائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة ( طفبًل وَأشارت نت20جزءًا منو وقد تكونت عيف الدراسة مف)
 احصائيًا لتفاعؿ والدي الطفؿ عمى نموىـ المغوي عمى الرغـ مف اختبلؼ مستوياتيـ الثقافية.

( اختبار فعالية برنامج عبلجي لغوي لؤلطفاؿ ذوي Ekars2002وىدفت دراسة إكارس) 
( أطفاؿ مقسميف 10سة مف)اإلضطرابات المغوية ومقارنتيـ مع األطفاؿ العادييف وتكونت عينة الدرا

إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ومتساويتيف وبعد تطبيؽ البرنامج  المغوي الذي تكوف مف تنمية 
حصيمة المفردات والقدرة عمى ربط بعض األحداث مع بعضيا عمى المجموعة التجريبية وقد 

التجريبية لصالح أظيرت النتائج أنو يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعة الضابطة و 
 المجموعة التجريبية تعزى لتطبيؽ البرنامج المغوي المقترح.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة :

وميارة اإلستماع وميارة  األنشطة المغوية مفاىيـ أفّ  واضحاً  بدا السابقة الدراسات مراجعة خبلؿ مف
 التربوي المجاؿ في والمختصيف األكاديمييف مف الكثير باىتماـ حظيت قد المصادر المحادثة وغرؼ

الخصوص، وكانت الدراسات متنوعة في  وجو عمى النفسي واالرشاد الخاصة والتربية عموماً 
( إلى الكشؼ عف أثر استخداـ األنشطة المغوية في 2017أىدافيا، حيث ىدفت دراسة الروساف )

 فاعمية قياس إلى( 2015)دراسة وساس وىدفتشفوي في المغة العربية، كما تنمية األداء المغوي ال
العربية،  المغة تعمـ نحو الدافعية ضوء في والمحادثة االستماع ميارتي اكتساب في زاىوريؾ نموذج

( تقصي أثر الطريقة السمعية الشفوية في تحسيف ميارتي 2012بينما استيدفت دراسة منسي)
 اإلستماع والتحدث لدى طمبة الصؼ الّسابع األساسي.

نشطة المغوية وادواتيا مثؿ دراسة قائمة عمى األد مف الدراسات برامج تدريبية صممت العديكما  
الجوريشي  ( ودراسة2011(، ودراسة عمار )2017(، ودراسة عمواف وعباس )2017الروساف )

 تحسيف القائمة عمى األنشطة المغوية في التدريبية البرامج أىمية النتائج عمى واكدت (،2008)
 .اإلستماع والمحادثة بوجو خاص ية بوجو عاـ وميارتيالمغة العرب ميارات

التجريبي  الوصفي وشبو ولقد اتفقت الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات في استخداميا لممنيج
 .ستماع والمحادثة لدى الطمبة في توظيؼ برنامج لؤلنشطة المغوية في تنمية ميارتي اإل



32 

 

ف برامج  تدريس نيا اىتمت بالبحث عأ السابقة فيوتشترؾ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات 
مبة كما اىتمت لطّ ستماع والمحادثة عند اميارتي اإلنشطة المغوية لتحسيف فاعمة كبرنامج األ

باالنشطة المغوية , ولكف الدراسة الحالية امتازت عف الدراسات السابقة في محاولة الربط والتكامؿ 
 .التعميميةر وتناوليا طمبة غرؼ المصادالعربية، تعمـ المغة في اإلستماع و المحادثة بيف ميارتي 
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 الثالثالفصؿ 

__________________________________________________________ 
 الطريقة واإلجرا ات

 
ا يتضمف ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة، ومجتمعيا وعينتيا. كما يعطي وصفًا مفصبًل أَلدات

وصدقيما وثباتيما، وكذلؾ ِإجراَءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدميا الباحث  الدراسة
 في استخبلص نتائج الدراسة وتحميميا.

 

 منيج الدراسة : 3.1

بيدؼ  ،مناسبتو لطبيعة ىذه الدراسةلشبو التجريبي  وبتصميم التجريبياستخدـ الباحث المنيج 
عمى األنشطة المغوية في تنمية ميارتي االستماع والمحادثة استقصاء أثر استخداـ برنامج قائـ 

 وذلؾ لمبلئمتو لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات. لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية،

 

 مجتمع الدراسة  3.1

لمعاـ الدراسي  مديرية قباطيةتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة غرؼ المصادر في 
، وذلؾ ( طالبا وطالبة061)(غرفة مصادر والتي ضمت 08ا )عددى والبالغـ( 8108/8109)

 . قباطيةوفقا إلحصائيات قسـ اإلحصاء والتخطيط في مديرية تربية وتعميـ 
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 عينة الدراسة : 1.1

اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية مف طمبة غرفة المصادر في مدرسة ذكور جبع االساسية، 
 .فييا ( طالبًا انتظموا07اذ بمغ عددىا )

 

 برنامج الدراسة: 3.1

 برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية:

ممحؽ الستماع والمحادثة,لممادة التعميمية يوضح كيفية تنفيذ أنشطة ميارتي ا أعد الباحث دليبلً 
 لىإ موزعو، دقيقة (80جمسات، مدة كؿ جمسة )( 10) تكوف البرنامج التدريبي مفو  ،(7رقـ )
 تعميـعمى شكؿ جماعي فرؽ و  . تعقد لجميع المشاركيفلممحادثة ثانيةوال لبلستماع (د40) قسميف
  واتبع الباحث في إعداد المادة التعميمية الخطوات اآلتية:فردي، 

 لينوي لمقدرات السيكولغوية إمقياس  االطبلع عمى 
  براىيـ إتعريب كماؿ  الكويت لمذكاء غير المفظي( )اختبار 2االطبلع عمى اختبار توني

 ـ1999دارة الخدمات االجتماعية والنفسية الكويت إ –وزارة التربية  –موسى 
  كدراسة ) الروساف،  والدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة الحاليةمراجعة اإلطار النظري

 .(2012( ودراسة )عميمات والفايز، 2017
  اختبار ويب ماف لمتمييز السمعياالطبلع عمى 
 ػاتذة المغػة العربيػة ومعممي ومشرفي غرؼ المصادر مقابمة عدد مف معممػي ومشػرفي وأس

 واالسػتفادة مػف آرائيػـ حػوؿ ميػارة االستماع والمحادثة المناسبة لطمبة غرؼ المصادر .
 كاديمية التشخيصية )كراسة المعمـ  والطالب( لغرؼ المصادر طبلع عمى الحقيبة األاإل

 ـ2014
 ـ2014فمسطيف طبلع عمى دليؿ معمـ التربية الخاصة في اإل 
  ـ.1998ـ االخطوط العريضة لمنياج المغة العربية طباعة وزارة التربية والتعميـ لعمراجعة 
  ـ.2017دليؿ المعمـ طباعة وزارة التربية والتعميـ لعاـ اإلطبلع عمى 
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 ( حص3حضور )كاديمي لمطمبة في والتأكد مف المستوى األ ،لطمبة غرؼ المصادر ص
إلى نموذج التحويؿ مف الصؼ العادي إلى غرفة المصادر عرؼ وتَّ  ،المغة العربية

 والميارات التي عمى الطمبة امتبلكيا في غرؼ المصادر التعميمية.
  وزارة  مدير عاـ اإلرشاد النفسي والتربوي في محمد الحواش لؤلستاذحضور مقابمة تمفزيونية

ـ  2018في فمسطيف  حوؿ كتاب المعايير المينية لمعممي غرؼ المصادر التربية والتعميـ
 واالطبلع عمى أبرز ما سيتناولو ىذا الكتاب.

  ـ.8108/8109االطبلع عمى منياج المرحمة األساسية في المغة العربية لمعاـ الدراسي 

المختصيف والميتميف بالبحث ة عمى عدد مف المحكميف ثـ عرض البرنامج في صورتو األولي
لـ تكف ىناؾ أي مبلحظات (، و 1ممحؽ)ليذه الفئة ومبلئمتو  البرنامجلمتأكد مف صدؽ العممي 

 وتـ أعتماده.
 

 أىداؼ البرنامج: 

 :اآلتيةالعامة ىداؼ لتحقيؽ األ ىدؼ البرنامج

 .السمعي واالستقباؿصوات تمييز األ -

 .مبة السمعية عمى التمييز بيف المتشابو والمختمؼزيادة قدرة الطّ  -

 .تنمية الذاكرة السمعية -

 .عادة سرد القصةإمى مبة عزيادة قدرة الطّ  -

 .عمى التحدث بطبلقة بةمتنمية قدرة الطّ  -

 .القدرة عمى صياغة المفرد والمثنى والجمع -

 .معرفة ضمير المتكمـ واستخدامو بطريقة صحيحةعمى اكتساب  مبةالطّ  زيادة قدرة -

 

 وكانت ىناؾ مجموعة مف األىداؼ الخاصة وتمثمت باآلتي:  
 بينيـ فيما الحواجز وكسر الثقة جسور وبناء والّطمبة المعمـ بيف التعارؼ  -
 وىدؼ عنو فكرة( القاء موعد المكاف، الزماف،)  البرنامج حوؿ بالمعمومات الّطمبة تزويد  -
  وااللفة المجموعة في اإلندماج عمى الّطمبة مساعدة  -
 بالجمسات اإللتزاـ وأىمية الجمسات قوانيف توضيح  -
 ج والتوقيع عمييا .تصميـ لوحة لقوانيف البرنام  -
 ىمية االستقباؿ السمعي  ألى إ الطمبة عرؼاف يت -
 صوات الحروؼ العربية المتشابية أ مبةمييز الطّ اف ي -
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 كممات مف حياتيـ اليومية عف بعض الحروؼ المتشابية بةف يذكر الطمأ -
 الكممة المختمفة بيف مجموعة مف الكممات مبةاف يحدد الط -
 مات المتشابية في الصوتالكم بةاف يحدد الطم -
 اداب المحادثة واالستماع بةاف يستذكر الطم -
  بتطيبؽ قواعد االستماع الجيدميارة االستماع  مبةاف يمارس الط -
 اف يشارؾ الطمبة بفاعمية باالنشطة المغوية -
 اربع ارقاـ غير مرتبة بعد سماعيا مباشرة بنفس الترتيب التسمسمي مبةاف يذكر الط -
 جممة بسيطة مكونة مف اربع كممات بنفس الترتيب بةاف يذكر الطم -
 لمجمؿ المسموعة ونطقيا ف يعيد الطمبة صياغة ا -
  لمشخوص المختمفة واالوار حدوثيا واماكف القصة شخوص يحدد اف  -
  القصة احداث يمخص اف  -
 واحداثيا القصة حوؿ تدور التي االسئمة عف يجيب اف  -
  بسيطة فصيحة لغة يستخدـ اف -
  المحادثة دابا يراعي اف  -
 صحيح بشكؿ الراي ابداء كيفية يذكر اف  -
 المعروضة الصور عف لمتحدث المناسبة وااللفاظ التراكيب اختيار الطمبة يحسف أف -
 .  وحرية بشجاعة رايو عف الطالب يعبر أف  -
 خيالو مف قصة خبلؿ مف الصور عف الطمبة يتحدث اف  -
 صحيح بشكؿ الطمبة ذوات عف تعبر وارواد حياتية مواقؼ في المغوية االنشطة يوظؼ اف  -
 جممة خبلؿ مف وضدىا والكممة المرادفات وبعض الجر وحروؼ الربط ادوات الطمبة يوظؼ أف  -

 صحيحة
 صحيح  بشكؿ بترقيميا المصورة القصة احداث الطمبة يرتب اف  -
 والجمع والمثنى المفرد صياغة قواعد الطمبة يستنتج أف  -
 . والجمع والمثنى لمفردا صياغة في الطمبة يشارؾ اف  -
 .والعكس ومثنى جمع الى المفرد الطمبة يحوؿ اف  -
  حديثو في والجمع والمثنى المفرد الطمبة يوظؼ اف -
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 والجمع والمثنى الفرد سماعيا الطمبة يميز اف  -
  المتكمـ ضمير الطمبة يميز اف  -
  صحيح بشكؿ انفسيـ عف الطمبة يتحدث اف  -
 صحيح بشكؿ (نحف,  انا) المتكمـ ضمير استخداـ يوظؼ اف  -
  الجيد وتجاوبيـ بالجمسات مشاركتو عمى الطمبة بشكر اقوـ  -
 (  الجمسات قوانيف) والمحادثة االستماع باداب الطمبة اذكر  -
 البرنامج فعالية مدى لقياس البعدي االختبار اطبؽ  -

 أدوات الدراسة: 5.3

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ  األدوات اآلتية :

 : اختبار ميارة االستماع. 0.5.3

 .بطاقة مبلحظة الختبار ميارة المحادثة: 8.5.3

 وفيما يمي وصؼ لكؿ اداة مف ىذه األدوات:

 : اختبار ميارة االستماع:1.5.3

( 8107كدراسة جمعة)مف خبلؿ مراجعة األدب التربوي والبحث في دراسات ميارة االستماع ) 
( لـ يجد الباحث اختبارًا لميارة االستماع يناسب (8108( ودراسة منسي )8105ودراسة وساس)
وقد  ( اسئمة.01لميارة االستماع مكوف مف ) رؼ المصادر. فقاـ بتصميـ اختبارمستوى طمبة غ

مكونات ميارة االستماع حيث قاـ باالطبلع عمى كؿ مف : دراسة  استفاد الباحث في التعرؼ إلى
االطبلع عمى محتوى  الحقيبة أفاد الباحث مف( كما 8105ودراسة )وساس، (،8108)القاضي، 

 واإلطار،  ةالفمسطينيالتعميمية لغرؼ المصادر لمادة المغة العربية المعتمدة مف وزارة التربية والتعميـ 
 األولى األربعةالعاـ والنتاجات العامة والخاصة لمبحث المغة العربية، وكتب المغة العربية لمصفوؼ 

في ىذه الصفوؼ، ومحتوى  االستماعذلؾ لتعرؼ أىداؼ تدريس ميارة في المنياج الفمسطيني و 
فٙانفشعوركز االختبار عمى أبعاد عدة تمثمت في اإلستقباؿ السمعي .المادة المقررة ٔانًزًضم
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انًغبلانضبَٙفكبٌانزًٛٛضانغًؼٙٔانًزًضمفٙاالٔليٍانغؤالاالٔليٍفمشاداالخزجبس ايب

انغ انضبَٙيٍ انفشع ٔرًضم انؼبشش ٔانغؤال االٔل ٔانزٙؤال انغًؼٛخ انزاكشح انضبنشفٙ انًغبل

رًضهذفٙانغؤانٍٛانضبنشٔانضبئٍرًضمانًغبلانشاثغفٙاالعزٛؼبةانغًؼٙٔانز٘شًمانغؤال

.انخبيظٔانغبدطٔانزبعغ

 : مفتاح تصحيح اختبار ميارة االستماع:1.1.5.3

 ءاسئمة، وكؿ سؤاؿ مكوف مف )فرع( واحد باستثنا(11ائية مف )ختبار في صورتو النيتكوف اال
السؤاؿ االوؿ والثاني حيث تكونا مف فرعيف، لكؿ فرع نصؼ عبلمة، بينما حصؿ كؿ سؤاؿ عمى 

 (.11عمى قيمة في االختبار )( بينما أ1عبلمة واحدة فقط. وبالتالي فاف اقؿ قيمة في االختبار )

 تماع:صدؽ اختبار ميارة االس 2.1.5.3

 عمى عدد مف المحكميف وفي الدراسة الحالية بعرضاالختبار بصورتو األولية تـ التأكد مف صدؽ 
مة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مبلئلمتأكد مف  (،1والميتميف بالبحث العممي ممحؽ) المختصيف

ئمة ومبل ومبلئمة صياغة كؿ فقرة لغويًا ووضوحيا بالنسبة لمطالب، ،لممجاؿ الذي وضعت فيو
بداء أية مبلحظات أخرى  كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمستوى قدرة الطالب في غرفة المصادر، وا 

، ومقروئيتو االختباركاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمى صبلحية بعد جمع آراء المحكميف و  ،بشكؿ عاـ
 في ضوء اإلطار النظري الذي بني عمى أساسو.

 :ثبات اختبار ميارة االستماع 3.1.5.3

(، Test- Retestلتأكد مف ثبات األداة في الدراسة الحالية مف خبلؿ طريقة إعادة االختبار )تـ ا
( طمبة 17االختبار عمى عينة مف الطمبة خارج عينة الدراسة تكونت مف ) ؽحيث قاـ الباحث بتطبي

ومف ثـ أعاد الباحث تطبيؽ ، بنات أبو ذر الغفاري طوباسطمبة غرؼ المصادر في مدرسة مف 
( يوما، وبمغ معامؿ االرتباط بيف نتائج الدراسة 20داة عمى نفس العينة وذلؾ بعد مرور)األ

.  (12111( عند مستوى داللة )12622االستطبلعية األولى ونتائج الدراسة االستطبلعية الثانية )
دقيقة( تكفي لحؿ جميع  55قاـ الباحث بحساب الزمف التقريبي لبلختبار وكاف بمعدؿ )كما 
 دقيقة(. 55دقيقة(، واألخير بعد ) 85ة، عمما بأف الطالب األوؿ أنيى االختبار بعد )األسئم
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 :ميارة المحادثة:بطاقة مالحظة  2.5.3

مف خبلؿ القياـ بمراجعة األدب التربوي،  بطاقة مبلحظة الختبار ميارة المحادثةقاـ  الباحث ببناء 
ع عمى العديد مف المقاييس واألدوات ودراستيا، . واإلطبلميارة المحادثةبوالدراسات السابقة الخاصة 

لى قياس مدى امتبلؾ افراد العينة لميارة المحادثة، مف خبلؿ المقارنة يميا. وىدفت البطاقة إوتحم
( مؤشرًا 12بيف درجاتيـ في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة المبلحظة، وتتألؼ البطاقة مف )

 درجات(. 3مف ) سموكيًا، وضعت اماـ مقياس متدرج، مكوف

 :ميارة المحادثة بطاقة مالحظة: مفتاح تصحيح 1.2.5.3

، وحصمت كؿ مبلحظة( 12ي صورتيا النيائية مف )ف ميارة المحادثةبطاقة مبلحظة تكونت 
( درجات في حدىا االعمى و)درجة واحدة( في حدىا األدنى. وبالتالي فاف اقؿ 3عمى ) مبلحظة
ف درجة (. بحيث أ3ي االختبار )( بينما اعمى قيمة ف1) حادثةميارة المبطاقة مبلحظة قيمة في 

( درجات، ودرجة االجابة المتوسطة تحصيؿ عمى )درجتيف(، 3االجابة الصحيحة تحصؿ عمى )
ولمتعرؼ إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد . ودرجة االجابة الضعيفة تحصيؿ عمى )درجة واحدة(

(، ثـ تـ 24= 12-36، تـ حساب المدى )متوسط الحسابي)درجات ميارة المحادثة(، وفؽ قيمة ال
(، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه 8=  24/3( لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية الصحيح )3/ 24تقسيـ عمى )

( وذلؾ 12وىى  )أو بداية بطاقة المبلحظة مؤشر سموكي في بطاقة المبلحظةالقيمة إلى أقؿ قيمة 
  -بح طوؿ الخبليا كما يمى:لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أص

 (: يوضح طوؿ الخاليا.3.1جدوؿ )

 الدرجة المستوى الرقـ

 اداء ضعيؼ 1929 – 12إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد بيف  1

 اداء متوسط 2729  - 21إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد بيف أكثر مف  2

 اداء جيد 36  - 28ة أو البعد بيف أكثر مف إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبار  3
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 :ميارة المحادثة بطاقة مالحظةصدؽ . 2.2.5.3

قاـ الباحث بعرضو بصورتو األولية عمى  بطاقة مبلحظة اختبار ميارة المحادثة لمتحقؽ مف صدؽ
، مف أساتذة الجامعات ومشرفيف (0ممحؽ) مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص

 بطاقة مبلحظة اختبار ميارة المحادثةومعمميف لمادة المعة العربية، وذلؾ لمراجعة فقرات  تربوييف
والحكـ عمييا مف حيث المبلئمة المغوية والعممية، وفاعمية البدائؿ، ومدى قياس كؿ مبلحظة لميدؼ 

بار كاف ىناؾ اتفاؽ بينيـ عمى صبلحية بطاقة مبلحظة اختبعد جمع آراء المحكميف الخاص بيا، و 
 ا، في ضوء اإلطار النظري الذي بنيت عمى أساسو.ميارة المحادثة ومقروئيتي

 :ميارة المحادثةبطاقة مالحظة . ثبات 3.2.5.3

(، Test- Retestتـ التأكد مف ثبات األداة في الدراسة الحالية مف خبلؿ طريقة إعادة االختبار )
( طمبة 17ج عينة الدراسة تكونت مف )األداة عمى عينة مف الطمبة خار  ؽحيث قاـ الباحث بتطبي

ومف ثـ أعاد الباحث تطبيؽ ، بنات أبو ذر الغفاري طوباسة غرفة المصادر في مدرسة طمبمف 
( يوما، وبمغ معامؿ االرتباط بيف نتائج الدراسة 20األداة عمى نفس العينة وذلؾ بعد مرور)

 .  (12111( عند مستوى داللة )1.786االستطبلعية األولى ونتائج الدراسة االستطبلعية الثانية )

  تطبيؽ الدراسة: إجرا ات 6.3

 تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الدراسة:

 .قباطيةفي طمبة غرؼ المصادر في مديرية  ؿالقياـ بحصر مجتمع الدراسة والمتمث -

ؿ بناء ادوات الدراسة بعد اطبلع الباحث عمى مجموعة مف األدوات المستخدمة في مث -
 ىذه الدراسة ومراجعة األدب التربوي الخاص بموضوع البحث.

   محكًما.عشر  ثبلثةالدراسة مف خبلؿ عرضيا عمى  ادواتتـ التأكد مف صدؽ  -

القياـ باإلجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيؽ ادوات الدراسة، وذلؾ مف خبلؿ الحصوؿ  -
عمى موافقة إدارة التربية والتعميـ في مديرية قباطية، وذلؾ لمحصوؿ عمى إحصائيات 

 أعداد الطمبة، وتوزيع أداتا الدراسة، وتطبيؽ البرنامج التجريبي.

برنامج قائـ عمى ألنشطة التدريسية وفؽ تـ إعداد البرنامج التعميمي الذي يتضمف ا -
 . األنشطة المغوية
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تـ تطبيؽ الدراسة عمى العينة في المجموعة التجريبية في الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ  -
 ـ(.8108/8109الدراسي )

تطبيؽ اختبار ميارة االستماع وبطاقة مبلحظة المحادثة عمى طمبة المجموعة التجريبية  -
 تجريبي لمتعرؼ عمى اثر البرنامج.بعد إجراء البرنامج ال

 تـ جمع البيانات ومعالجتيا إحصائيا الستخراج النتائج وتفسيرىا  -

 لتحميؿ البيانات واستخراج النتائج. SPSSاستخدـ البرنامج اإلحصائي  -
 

 متغيرات الدراسة : 6.1

  -اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية:

 المتغير المستقؿ:   1.6.3

 (.برنامج قائـ عمى األنشطة المغويةس )طريقة التدري - أ

 المتغيرات التابعة   2.6.3

 ميارة االستماع تنمية  - أ

 ميارة المحادثة.تنمية  -ب

 تصميـ الدراسة  3.3

لتعبير عف تصميـ الدراسة، كما عينة الدراسة عمى نظاـ المجموعة الواحدة، ويمكف اشممت 
 :يأتي

E: O1 O2 X O1 O2 

 حيث أف:

Eجريبية.: المجموعة الت 

O1 اختبار االستماع : 



42 

 

O2 بطاقة مالحظة ميارة المحادثة : 

X)المعالجة التجريبية ) برنامج األنشطة المغوية : 

 

 المعالجة اإلحصائية   3.1

 ،األعداد باستخراجوتـ استخداـ اإلحصاء الوصفي  ،تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات
واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجاباتيـ عمى  ،ةالمتوسطات الحسابيو والنسب المئوية، 

طريقة  :التالي التحميمي ختبار اإلحصائيالوقد فحصت فرضيات الدراسة عف طريؽ ا، االختبارات
لمعينات )ت( اختباراستخدـ الباحث  كما ،لحساب ثبات األداة( Test- Retestإعادة االختبار )

وذلؾ باستخداـ الحاسوب باستخداـ برنامج الرـز ، (Paired Samples Test)) المترابطة
 (.SPSSاإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
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 الفصؿ الرابع
___________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

الت الدراسة يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا كامبًل ومفصبًل لنتائج الدراسة، وذلؾ لئلجابة عف تساؤ 
 والتحقؽ مف صحة فرضياتيا.

 نتائج الدراسة  3.3

  . نتائج السؤاؿ األوؿ:1.1.4

في المتوسطات ( α) ≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
االستماع لدى طمبة  ةالحسابية ألثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميار 

قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعد تطبيؽ  مجموعة الدراسةطية بيف أفراد ي مديرية قباغرؼ المصادر ف
 البرنامج.

  وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية األولى وفيما يمي نتائج فحصيا:

 : نتائج الفرضية األولى:1.1.1.4

 ابيةالحس متوسطاتي الف( α) ≤0.05 الداللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىال 
االستماع لدى طمبة غرؼ  ةثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميار أل 

قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعد تطبيؽ  بيف أفراد مجموعة الدراسةالمصادر في مديرية قباطية 
 البرنامج.
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 Paired)) لمعينات المترابطة)ت( اختبارلمتأكد مف صحة الفرضية األولى استخدـ الباحث 

Samples Test)،  ة أثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميار لمفروؽ في
 .(124كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )االستماع لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية 

أثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في لتوضيح  (t-test) ت نتائج اختبار: .41جدوؿ 
 .االستماع لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية ةية ميار تنم

المتوسط  العدد االستماع ةمهار الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

السؤال األول ) تمييز المقطع 
 الصوتي(

 4.190- 1.36 1.59 17 قبل تطبيق البرنامج
 

16 
 

1.001** 
ق البرنامجبعد تطبي   17 1.97 1.12 

تمييز المقطع الشؤال الثاني ) 
 الصوتي(

 1.34 1.35 17 قبل تطبيق البرنامج
-5.191 16 1.000** 

 1.25 1.82 17 بعد تطبيق البرنامج
السؤال الثالث )اختيار اللون 

 المخالف للسجع(
 4.243- 1.47 1.29 17 قبل تطبيق البرنامج

 
16 

 
1.001** 

طبيق البرنامجبعد ت   17 1.82 1.39 
السؤال الرابع ) رسم دائرة 

على الصورة بحسب صوت 
 صاحبه(

 1.33 1.12 17 قبل تطبيق البرنامج
 1.3 1.88 17 بعد تطبيق البرنامج **1.000 16 7.211-

السؤال الخامس ) استنتج 
شعور االرنب عند انتهاء 

 السباق(

 7.211- 1.24 1.06 17 قبل تطبيق البرنامج
 

16 
 

 1.39 1.82 17 بعد تطبيق البرنامج **1.000

السؤال السادس ) تحديد عنوان 
 النص(

 1.44 1.24 17 قبل تطبيق البرنامج
-5.416 16 1.000** 

 1.33 1.88 17 بعد تطبيق البرنامج

السؤال السايع )مكان حدوث 
 النص حسب ما اسمع(

 3.771- 1.47 1.29 17 قبل تطبيق البرنامج
 

16 
 

1.002** 
 1.44 1.76 17 بعد تطبيق البرنامج 

السؤال الثامن ) كم عدد 
 أشخاص القصة(

 **1.001 16 4.243- 1.33 1.12 17 قبل تطبيق البرنامج

 1.49 1.65 17 بعد تطبيق البرنامج

السؤال التاسع )أعيد ترتيب 
 أحداث القصة(

 4.781- 1.00 1.00 17 قبل تطبيق البرنامج
 

16 
 

1.000** 
 1.51 1.59 17 بعد تطبيق البرنامج

السؤال العاشر) ألون الشكل 
 حسب ما أسمع؟ ( 

 1.44 1.24 17 قبل تطبيق البرنامج
-4.243 16 1.001** 

 1.44 1.76 17 بعد تطبيق البرنامج

- 1.08 2.24 17 قبل تطبيق البرنامج الدرجة الكلية لمهارة االستماع
11.341 

16 1.000** 
 1.96 7.97 17 بعد تطبيق البرنامج

بيف  (α) ≤0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (124)يتضح مف الجدوؿ 
األنشطة المغوية في تنمية ألثر عمى االختبار القبمي والبعدي  اداء مجموعة الدراسةمتوسطات 

 ، وقد كانت لصالح مجموعة الدراسةقباطيةاالستماع لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية  ةميار 
قبؿ تطبيؽ  ة الدراسةمجموعوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لبعد تطبيؽ البرنامج، حيث بمغ المت

( كما أنو تبيف أف  7297( بينما أصبح المتوسط الحسابي بعد تطبيؽ البرنامج )2224البرنامج )
 ذات داللة احصائية وتبعا لوجود فروؽ (.0.000( عند مستوى الداللة )11.341-قيمة )ت= 

قائـ عمى األنشطة البرنامج الأثر استخداـ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية االولى، وىذا يدؿ عمى 
 .االستماع لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية ةالمغوية في تنمية ميار 
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 . نتائج السؤاؿ الثاني: 3.3.3

في المتوسطات ( α) ≤0.05ند مستوى الداللة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ع
لدى طمبة  المحادثة ةالحسابية ألثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميار 

قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعد تطبيؽ  مجموعة الدراسةطية بيف أفراد غرؼ المصادر في مديرية قبا
 البرنامج.

  ة الثانية وفيما يمي نتائج فحصيا:وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفري

 : نتائج الفرضية الثانية:1.2.1.4

 الحسابية متوسطاتي الف( α) ≤0.05 الداللة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىال 
المحادثة لدى طمبة غرؼ  ةثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميار أل 

قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعد تطبيؽ  ف أفراد مجموعة الدراسةبيالمصادر في مديرية قباطية 
 البرنامج.

 Paired)) لمعينات المترابطة)ت( اختبارلمتأكد مف صحة الفرضية الثانية استخدـ الباحث 

Samples Test)،  ة أثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميار لمفروؽ في
 .(224كما ىو واضح في الجدوؿ رقـ )ر في مديرية قباطية المحادثة لدى طمبة غرؼ المصاد
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أثر استخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة المغوية لتوضيح  (t-test) ت نتائج اختبار: 3.3جدوؿ 
 .المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية ةفي تنمية ميار 

يالؽظخيٓبسحانشلى

انًؾبدصخ

انًزٕعظانؼذد

انؾغبثٙ

شافاالَؾ

انًؼٛبس٘

دسعبد لًٛخد

 انؾشٚخ

انذالنخ

 اإلؽصبئٛخ

)ٚؼجشانًالؽظخاالٔنٗ

ػٍاألفكبسثٕضٕػ(

 7.500- 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

 
16 

0.000** 

 0.49 1.88 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 

)ُٚظىانًالؽظخانضبَٛخ

األفكبسثشكميزغهغم(

 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ
-5.339 16 

0.000** 

 0.64 1.82 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 

)ٚخزىانًالؽظخانضبنضخ

انًٕضٕعثخبرًخ

يُبعجخ(

 4.667- 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

 
16 0.000** 

 0.73 1.82 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ

)انًالؽظخانشاثؼخ

ٚزؾذسثغًهخربيخ

انًؼُٗ(

 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

-4.243 16 
0.001** 

 0.51 1.53 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 

انًالؽظخ

)ٕٚظفانخبيغخ

انزشاكٛتانهغٕٚخ

انًُبعجخ(

 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ
-2.954 

 
16 

0.009** 

 
 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ

76 1.35 0.49 

)انًالؽظخانغبدعخ

ٚخزبسانكهًخانًُبعجخ

(نهزؼجٛش

 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

-13.876 16 
0.000** 

 0.33 2.12 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 

)انًالؽظخانغبثؼخ

ٚزؾذسثصٕدٔاضؼ(

 11.324- 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

 
16 0.000** 

 0.49 2.35 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ

)ٚزؾذسانًالؽظخانضبيُخ

عجخ(ثطاللخٔعشػخيُب

 12.344- 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ
16 

0.000** 

 0.39 2.18 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 

)ُٕٚعانًالؽظخانزبعؼخ

فٙاألداءانصٕرٙ(

 13.876- 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

 
16 0.000** 

 0.33 2.12 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ

)انًالؽظخانؼبششح

غٕٚخ(ًٚزهكصشٔحن

 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ
-9.051 16 

0.000** 

 0.43 1.94 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 

)انًالؽظخانؾبدٚخػشش

انضمخلٙانًؾبدصخ(

 12.344- 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ

 
16 0.000** 

 0.39 2.18 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ

)انًالؽظخانضبَٛخػشش

خانغغذ(ٕٚظفنغ

 0.00 1.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ
-13.876 16 

0.000** 

 0.33 2.12 76 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ 
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انذسعخانكهٛخنًٓبسح

 انًؾبدصخ

 0.00 12.00 76 لجمرطجٛكانجشَبيظ
-12.349 16 0.000** 

 3.77 23.29 17 ثؼذرطجٛكانجشَبيظ

بيف ( α) ≤0.05اللة إحصائية عند المستوى ( وجود فروؽ ذات د2.4يتضح مف الجدوؿ )
ألثر األنشطة المغوية في تنمية عمى االختبار القبمي والبعدي  دراسةمتوسطات اداء مجموعة ال

 دراسةمديرية قباطية، وقد كانت لصالح مجموعة الميارة المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في 
قبؿ  دراسةالدرجة الكمية لمجموعة ال وسط الحسابي عمىبعد تطبيؽ البرنامج، حيث بمغ المت

( كما أنو 23.29( بينما أصبح المتوسط الحسابي بعد تطبيؽ البرنامج )12.00تطبيؽ البرنامج )
(. وتبعا لوجود فروؽ ذات داللة 0.000( عند مستوى الداللة )-12.349تبيف أف  قيمة )ت= 

ى أثر استخداـ البرنامج القائـ عمى احصائية فقد تـ رفض الفرضية الصفرية الثانية، وىذا يدؿ عم
 األنشطة المغوية في تنمية ميارة المحادثة لدى طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية.
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 الفصؿ الخامس

___________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

إنٗانكشف انذساعخ انهغٕٚخفٙرًُٛخيٓبسرٙأصشاعزخذاوْذفذْزِ ثشَبيظلبئىػهٗاألَشطخ

انفصمُيُبلشخ.االعزًبعٔانًؾبدصخنذٖطهجخغشفانًصبدسفٙيذٚشٚخلجبطٛخ ؽٛشرُبٔلْزا

انزٕصمإنٛٓبثؼذرطجٛكانذساعخ،ثبإلضبفخإنٗثؼضانزٕصٛبدٔانًمزشؽبدانزٙ انُزبئظانزٙرىَّ

َخهصنٓبانجبؽش.

 النتائج  مناقشة 1.5

 ُمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.5

(فٙانًزٕعطبدانؾغبثٛخ(α ≤ 0.05ْمرٕعذفشٔقراددالنخإؽصبئٛخػُذيغزٕٖانذالنخ

ألصشاعزخذاوثشَبيظلبئىػهٗاألَشطخانهغٕٚخفٙرًُٛخيٓبسحاالعزًبعنذٖطهجخغشفانًصبدس

لجمرطجٛكانجشَبيظٔثؼذرطجٛكانجشَبيظ.ًٕػخانذساعخيغطٛخثٍٛأفشادفٙيذٚشٚخلجب

أظٓشدانُزبئظانزٙرىانزٕصمإنٛٓبفًٛبٚزؼهكثٓزاانغؤالٔعٕدفشٔقراددالنخإؽصبئٛخؽٛش

ثؼذيغًٕػخانذساعخذكبَذنصبنؼٔل،ألصشاألَشطخانهغٕٚخرؼضٖ((α ≤ 0.05ػُذانًغزٕٖ

يٓبسحاالعزًبعؾغٍٛاعزخذاواألَشطخانهغٕٚخفٙرفبػهٛخأصشاْزٚغزذليٍرطجٛكانجشَبيظ،ٔ

لجبطٛخ إنٗأٌانجشَبيظانمبئىنذٖطهجخغشفانًصبدسفٙيذٚشٚخ انُزٛغخ انجبؽشْزِ ٔٚؼضٔ ،

ػهٗأٌ انطهجخ رشغٛغ ثم انًؼهٕيبد، ٔؽفع انززكش ػهٗ ْذفّ الٚمزصش انهغٕٚخ ػهٗاألَشطخ

ٕأٚشثطٕايبرؼهًِٕثخجشارٓىانغبثمخ،ٔٚطجمَّٕفٙؽٛبرٓىانٕٛيٛخكًبٚفًٕٓايبٚغزًؼٌٕٔٚزؾذص
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نالعزًبع انطهجخ انجشَبيظأدٖإنٗرشغٛغ ْٔزا ػًهٛخ، دُٚبيٛكٛخ ٚزؼهًٌٕثطشٚمخ ٔرغؼمانطهجخ

ٔاالػزًبدػهٗنٕعٓبدَظشانطهجخاٜخشٍْٚٔزاأدٖإنٗسلٙرفكٛشْى،ٔرطٕسرؼهًٓىانهّغٕ٘،

انؾغبثٛخنًغبالديٓبسحاالعزًبعاالسثؼخْٔٙاالعزمجبلانغًؼٙٔانًزًضمفٙانفشعانًزٕعطبد

ايب(0,97ثذسعخ)ٔكبَذاعزغبثخانطهجخنّيشرفؼخاالٔليٍانغؤالاالٔليٍفمشاداالخزجبس

جبسانًغبلانضبَْٕٙٔانزًٛٛضانغًؼٙٔانًزًضمفٙانفشعانضبَٙيٍانغؤالاالٔليٍفمشاداالخز

 (0,82)ثذسعخ ثذسعخ انؼبشش (0,76)ٔانغؤال اٚضب يشرفغ دسعبد انطهجخْٔٔٙ ٔؽمك كًب

انغًؼٛخٔانزٙرًضهذفٙانغؤانٍٛانضبنشٔانضبيٍ دسعبديشرفؼخفٙانًغبلانضبنشْٕٔانزاكشح

(كًبٔاٌانًغبلانضبنشْٕٔفٓىانًغًٕعأاالعزٛؼبة0,65(ٔ)0,82ثًبٔعطبدؽغبثٛخثهغذ)

انؾغبثٛخيشرفؼخا نغًؼٙٔانًزًضمفٙانغؤالانخبيظٔانغبدطٔانزبعغؽٛشكبَذيزٕعطبرٓى

ٔثهغذ) يُخفضخ فكبَذَزبئظانطهجخ انزبعغ انغؤال الٌْزا0,59ثبعزضُبء طجٛؼٛخ َزٛغخ (ْٔزِ

ٔٚؾزبطانٗلذسادػمهٛخػبنٛخٔالَُغٗخصٕصٛخانًغبلثًضمانًغزٕٖانؼبنٙيٍْشوثهٕو

يغْز نهزؼبيم اكضش ٔرذسٚت نهزطجٛك ايكبَبدٔٔلذاطٕل انٗ رؾزبط ٔانزٙ انطهجخ يٍ انفئخ ِ

.انًغزٕٖانؼبنٙيٍانًٓبسادانزُْٛخ

أدٖإنٗرًُٛخيٓبسحاالعزًبعٔيٍانًالؽعثبٌانًزٕعطبدانؾغبثٛخكبَذثبنًغًميشرفؼخيًب

ِدساعخ َزبئظ يغ انذساعخ ْزِ ٔرزفك نذٚٓى، )ٔانزؾذس انمبض2017ٙانشٔعهٍ  ٔدساعخ ،)

(2018.)

  تعلق بالسؤال الثانيالممناقشة النتائج  2.1.5

 انذالنخ يغزٕٖ ػُذ إؽصبئٛخ دالنخ راد فشٔق رٕعذ انًزٕعطبد(α ≤ 0.05ْم فٙ )

انؾغبثٛخألصشاعزخذاوثشَبيظلبئىػهٗاألَشطخانهغٕٚخفٙرًُٛخيٓبسحانًؾبدصخنذٖطهجخغشف

لجمرطجٛكانجشَبيظٔثؼذرطجٛكانجشَبيظ.يغًٕػخانذساعخطٛخثٍٛأفشادفٙيذٚشٚخلجبانًصبدس

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى يتعلق بهذا السؤال،  إليها فيماأظهرت النتائج التي تم التوصل 
α)  ≤0.05 )البرنامج،  بعد تطبيؽ دراسةكانت لصالح مجموعة ال، و ألثر األنشطة المغوية تعزى

استخداـ البرنامج القائـ عمى األنشطة المغوية في تنمية ميارة المحادثة لدى  فاعميةوىذا يدؿ عمى 
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى وجود أثر إيجابي لبرنامج  طمبة غرؼ المصادر في مديرية قباطية.
لى تشجيع الطمبة عمى  األنشطة المغوية الذي ركز عمى االستماع والمحادثة جنبًا إلى جنب، وا 

التحدث وربط ما تعمموه بخبراتيـ السابقة، وتطبيقو في حياتيـ اليومية، كما وتشجع الطمبة عمى 
التزاـ آداب الحديث وفنياتو، وىذا يؤدي إلى زيادة ثقة الطمبة بأنفسيـ، ومناقشة الطمبة ألفكارىـ 

لنظر المختمفة، وىذا يؤدي وآرائيـ في بيئة نشطة يسودىا االحتراـ المتبادؿ واالستماع لوجيات ا
حيث أنو عندما  ة المتبادلة بيف االستماع والمحادثةإلى تطور تعمميـ المغوي، وىنا تظير العبلق

يتحدث أحد الطمبة البد مف االستماع لمطمبة اآلخريف وىذا يؤدي إلى تعميميـ أىمية التعبير عف 
 (.2005ودراسة بولس )(، 2008نتائج دراسة مجمي )آرائيـ، وتتفؽ ىذه النتائج مع 

ولقد اتفقت الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات في استخداميا لممنيج الوصفي وشبو التجريبي 
 في توظيؼ برنامج لؤلنشطة المغوية في تنمية ميارتي اإلستماع والمحادثة لدى الطمبة .

عف برامج  تدريس في أنيا اىتمت بالبحث  بقةوتشترؾ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السا
فاعمة كبرنامج األنشطة المغوية لتحسيف ميارتي اإلستماع والمحادثة عند الّطمبة كما اىتمت 
باالنشطة المغوية , ولكف الدراسة الحالية امتازت عف الدراسات السابقة في محاولة الربط والتكامؿ 

 طمبة غرؼ المصادر التعميميةبيف ميارتي اإلستماع و المحادثة في تعمـ المغة العربية، وتناوليا 
 .والبيئة التعميمية والفئة العمرية المستيدفة والزماف والمكاف 

 

 

.
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 والمقترحات التوصيات 2.5

 أوالً: تىصيات الِدراسة

انذساعخ َزبئظ ضٕء فٙ انذساعخ، ْزِ ٔالغ ٔيٍ انُظش٘، اإلطبس إنٗ ٔاعزُبداً انجبؽش، لذو

:اٜرٛخانزٕصٛبدانًمزشؽبدٔ

انفهغطُٛٛخٔلغى–1 انزشثٛخٔانزؼهٛى َشطخثشايظرؼهًٛٛخرمٕوػهٗاألاإلسشبدأٌرزجُٗٔصاسح

،ٔانزؼهىانُشظكأعبطنزذسٚتطهجخصؼٕثبدانزؼهىانًهؾمٍٛثغشفانًصبدس.انهغٕٚخ

االعزًبع–2 ثًفٕٓو ٔػٛٓى صٚبدح ٚزىيٍخالنٓب نًؼهًّٙغشفانًصبدس، ػًمٔسػرذسٚجٛخ

ٔأًْٛزٓب،ٔاعزشارٛغٛبدرؼهًٛٓب،ٔيٓبسارٓب،ٔرطجٛمٓبفٙؽٛبرٓى.ٔانزؾذس،

ٔانزؼهٛ-3 انزشثٛخ ٔصاسح لٛبو ٔانًؾبدصخضشٔسح االعزًبع يٓبسرٙ ثئدساط انًؼهِّىى دنٛم ضًٍ

نغشفانًصبدس.

.رٕظٛفإعزشارٛغٛخاألَشطخانهغٕٚخفٙرذسٚظيٓبسرٙاالعزًبعٔانًؾبدصخ-4
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 :مقترحات الدراسةثانياً 

 تطويرًا واستكمااًل لمدراسة يقترح الباحث عمى الباحثيف القياـ بالدراسات اآلتية:

إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ أثر استخداـ األنشطة المغوية في متغيرات ُأخرى،  .1
 مثؿ: ميارة الكتابة، ميارة القراءة.

ستخداـ إستراتيجية األنشطة المغوية في إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ أثر ا .2
 الجوانب الشخصية لطبلب صعوبات التعمـ.

إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ أثر استخداـ األنشطة المغوية في مراحؿ دراسية  .3
 أخرى.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع العربية

القاىرة:  المرجع في صعوبات التعمـ: النمائية واالكادمية.(. 2010ابراىيـ، سميماف عبد الواحد. )
 مكتبة االنجمو المصرية.

 بيروت: دار صادر لمنشر والتوزيع.  لساف العرب.(. 2005إبف منظور، جماؿ الديف محمد. )
عماف: دار الفكر لمنشر  طرائؽ تدريس المغة العربية. (. 2007أبو الضبعات, زكريا إسماعيؿ. )

 ع.والتوزي
عداد دروسيا اليومية (. 2001ابو الييجاء، فؤاد حسف. ) أساليب وطرؽ تدريس المغة العربية، وا 

 عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع. باألىداؼ السموكية.
عماف: دار الكتاب اساليب تدريس ميارات المغة العربية وآدابيا. (. 2001البجة، عبد الفتاح. )

 الجامعي.
أثر المدخؿ االتصالي في تنمية ميارتي التحدث (. 2017دواف، عمياء. )البرقعاوي، جبلؿ وى

مجمة كمية التربية األساسية  .واالستماع في مادة قواعد المغة العربية عند تمميذات الصؼ الخامس
 .155-133. جامعة بابؿ، ص35العدد  لمعمـو التربوية واإلنسانية.

. ترجمة إلياـ خوري. 2ات الدماغ العقمي. طاالستخداـ األقصى لطاق(. 2002بوازف، توني. )
 دمشؽ: دار الحصاد لمطباعة والنشر والتوزيع.

أثر استخداـ األنشطة المغوية عمى تنمية بعض ميارات التحدث لدى (. 2005بولس، نرميف. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الرياض. طالب شعبة المغة األلمانية.

فاعمية استراتيجية مثمث االستماع في تنمية ميارتي التحدث و القرا ة (. 2017)جمعة، نائؿ. 
رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة  لدى طالب الصؼ الثالث األساسي بمحافظة رفح.

 اإلسبلمية غزة.
راـ  األشخاص المعوقوف في فمسطيف.(. 2011الجياز اإلحصاء المركزي لئلحصاء الفمسطيني. )

 نشورات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني.ا: م
راـ  األشخاص المعوقوف في فمسطيف.(. 2018الجياز اإلحصاء المركزي لئلحصاء الفمسطيني. )

 ا: منشورات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني.
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أثر األنشطة المغوية االتصالية في تنمية ميارات التعبير الشفوي (. 2008الجوريشي، رقية. )
. لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدارس ميدرية التربية والتعميـ لمنطقة عماف األولى

 منشورة، الجامعة االردنية.غير  رسالة ماجستير
المستويات المعيارية لميارة التحدث وتقويـ ادا  تالميذ المرحمة (. 2006حافظ، وحيد. )

 لنشر.مصر: دار الوفاء لمطباعة وااالبتدائية في ضوئيا. 
. القدس: المجنة المركزية الوطنية واقع خدمات التأىيؿ في فمسطيف(. 1998حرامي، غادة. )

 لمتأىيؿ.
 مقدمة في تعميـ الطمبة ذوي الحاجات الخاصة.(.  2010الخطيب، جماؿ والحديدي، منى. )

 ..عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع2ط
(. تنمية بعض الميارات الحياتية في 2017) رشواف، أحمد و سيد، عبدالوىاب و إسماعيؿ، والء.

( باستخداـ برنامج قائـ عمى األنشطة.  المغة العربية لدى األطفاؿ المصابيف بالتوحد )األوتيـز
 .153-125، العدد الثاني، ص23المجمد .المجمة العممية لكمية التربية، جامعة اسيوط

. ييف، مقدمة في التربية الخاصةسيكولوجية األطفاؿ غير العاد(. 2000الروساف، فاروؽ. )
 عماف: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

(. أثر استخداـ األنشطة المغوية في تنمية ميارات األداء المغوي الشفوي 2017الروساف، محمد. )
في المغة العربية لدى طبلب الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مديرية إربد األولى. 
Route Educational and Social Sce Journal Volume 5(2), February 

2018. 
 غزة: الجامعة اإلسبلمية. .2المرشد في تدريس المغة العربية. ط(. 1999زقوت، محمد شحادة. )

. غزة: مكتبة االمؿ لمطباعة 2المرشد في تدريس المغة العربية. ط(. 1999زقوت، محمد. )
 والنشر والتوزيع.
. القاىرة: دار 4. طفمسفة تربية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيـ(. 2005ىيـ. )الزىيري، ابرا
 الفكر العربي.

األنشطة المغوية غير الصفية في معيد تعميـ المغة العربية لغير (. 2014السحيمي، عبد الواحد. )
غير  ررسالة ماجستي الناطقيف بيا في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة: دراسة تقويمية.

 ، الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنورة.منشورة
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 (.التعمـ وعممياتو االساسية. القاىرة ,الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية2011سيد,محمود.)
 . سوريا: جامعة دمشؽ.طرائؽ تدريس المغة العربية(. 1988السيد، محمود. )

. ألطفاؿ ذوي اضطراب التوحدميارات إدراؾ مخاطر الطريؽ ل(. 2010شريؼ، عادؿ جابر.)
 القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية.

( المغة والتواصؿ لذوي االحتياجات الخاصة, القاىرة: دار رواء لمنشر 2006صادؽ,فاروؽ محمد )
 والتوزيع.

الكويت: المركز  تقسيـ البرامج التربوية في الوطف العربي.(. 1981الصائغ، محمدعبد ا. )
 لتربوية.التعميمي لمبحوث ا

(. واقع غرؼ المصادر الخاصة بالطمبة ذوي 2010الصباح، سيير و شناعة، ىشاـ. )
االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية الفمسطينية مف وجية نظر المديريف و المعمميف و 

 -2187(، 8) 24، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمـو اإلنسانية(المرشديف التربوييف. 
2226. 
الميارات الحياتية لدى األطفاؿ الذاتوييف مف وجية نظر (. 2013ني، عبدوه سعيد. )الصنعا

مجمة بحوث ودراسات تربوية، تصدر عف مركز التأىيؿ والتطوير  مربياتيـ في مدينة تعز.
 .355-330التربوي، جامعة تعز الجميورية اليمنية، العدد الثامف، يونيو، ص 

امج قائـ عمى األنشطة القصصية في تنمية بعض الميارات فاعمية برن(. 2016صوماف، أحمد. )
 . رسالة ماجستير، جامعة الكويت.المغوية لدى طفؿ الروضة في مدينة عّماف

بث حي ومباشر  ,, مؤتمر صحفي2018-8-27ف فمسطيف ,(. تمفزيو 2018. ), صبريصيدـ 
 .1:50الساعة 

عماف، االردف: دار  الطرائؽ التربوية. تدريس المغة العربية وفقًا ألحدث(. 2010طاىر، عموي. )
 المسيرة.

عماف، األردف:  .2ميارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة. ط(. 2008الطحاف، طاىرة. )
 دار الفكر لمنشر والتوزيع.
القاىرة: دار  الميارات المغوية: مستوياتيا، تدريسيا، صعوباتيا.(. 2004طعيمة، رشدي أحمد. ) 

 ي.الفكر العرب
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العيف، االمارات  األنشطة المغوية: أنواعيا، معاييرىا، استخداماتيا.(. 2005طعيمة، رشدي. )
 العربية المتحدة: الكتاب الجامعي.

 عماف: دار المسيرة. المنيج المدرسي المعاصر.(. 2008طعيمة، رشدي. )
ارات القراءة (. فاعمية استخداـ استراتيجية لعب االدوار في تنمية مي2010الطيب، بدوي. )

، 105القرا ة والمعرفة. ع الصامتة والتعبير الشفيي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. مصر: مجمة 
 .131-00ص

عماف: الكتابة الوظيفية االبداعية، المجاالت، االنشطة، التقويـ. (. 2010عبد الباري، ماىر. )
 دار المسيرة. 

. عماف، االردف: دار المسيرة لمنشر ممية واالدا ميارات التحدث الع(. 2011عبد الباري، ماىر. )
 والتوزيع. 

. عماف، األردف: دار الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة(. 2003عبد الغفار، أحبلـ. )
 الفجر لمنشر والتعميـ.
ضطرابات الكالـ:الكشؼ المبكر لصعوبات التعمـ (. 2004العشاوي، ىدى. ) صعوبات المغة وا 

 . دمشؽ: دار الشجرة لمنشر والتوزيع.بؿ سف المدرسةألطفاؿ ما ق
(. أثر أسموب السرد القصصي في تحسيف ميارة االستماع الناقد 2017العظامات، عبد السبلـ. )

 مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية. .لدى طبلب الصؼ العاشر في األردف
 .171-155. جامعة بابؿ، ص34العدد 
(. فاعمية برنامج تعميمي وفؽ األنشطة المغوية لتنمية ميارات 2017، رغد و عباس، بساـ. )عمواف

مجمة كمية التربية التعبير اإلبداعي لدى طالبات المرحمة اإلعدادية في مادة التعبير الكتابي. 
 ،(33). كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، جامعة بابؿ.العدداألساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية

 .163-149ص
 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.موسوعة المصطمحات التربوية(. 2011عمي، محمد. )

(. أثر برنامج تدريبي لغوي لتنمية ميارات المغة 2012عميمات، ايناس والفايز، ميرفت. )
المجمة االستقبالية لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ذوي االضطرابات المغوية في عينة أردنية. 

 .46-35، ص1، عدد 8مجمد  ،األردنية في العمـو التربوية
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أثر توظيؼ األنشطة المغوية في تنمية بعض الميارات الكتابية لدى طمبة (. 2011عمار، ياسر.)
 . رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية غزة.الصؼ السادس األساسي

مجمة المعمـ  .ة المغوية، أىميتيا، أىدافيا، أنواعياالنشاطات المنيجي(. 2003العمايرة، أحمد.)
 .80- 67، ص2عدد  ،والطالب

النشاط الطالبي، مفيومو وتصنيفو وضوابطو ومكانو مف المنيج (. 2001عميرة، إبراىيـ.)
. المقاء السنوي التاسع لمعمـو التربوية والنفسية. الرياض: جامعة الممؾ الدراسي وأىدافو التربوية

 سعود.
أثر برنامج لتطوير الميارات االجتماعية واالنفعالية لدى عينة (. 2014نزي، يوسؼ محيبلف.)الع

 .284-199(، 6)1، المجمة العربية لمعمـو االجتماعية. مف صعوبات القرا ة بدولة الكويت
. عماف: دار صفاء لمنشر طرائؽ تدريس المغة العربية و أساليب تدريسيا(. 2012عوف، فاضؿ.)

 .والتوزيع
طرؽ تدريس المغة  (.2005العيسوي، جماؿ وموسى، محمد والشيزاوي، عبد الغفار، محمد.)

 العيف: دار الكتاب الجامعي. العربية لمرحمة التعميـ االساسي بيف النظرية والتطبيؽ.
برنامج مقترح في القرا ات االضافية لتنمية بعض ميارات التعبير (. 2002الفميت، جماؿ كماؿ. )

. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة األزىر: دى طمبة الصؼ التاسع في محافظات غزةالكتابي ل
 كمية التربية.

أثر استخداـ استراتيجية مثمث االستماع في تنمية ميارات (. 2018القاضي، سمحة عادؿ.)
رسالة ماجستير، جامعة االستماع الناقد والقرا ة االبداعية لدى طمبة الصؼ السادس االساسي. 

 لقدس، فمسطيف.ا
. عماف: دار 4طمقدمة في التربية الخاصة، (.  2010كوافحة، تيسير وعبد العزيز، عمر.) 

 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
معجـ المصطمحات التربوية المعرفية في المناىج وطرؽ (. 2003المقاني، أحمد والجمؿ، عمي. )

 . القاىرة: عالـ الكتب.13التدريس. ط
تعريب –(.خصائص التبلميذ ذوي الحاجات الخاصة واستراتيجيات تدريسيـ 2001ي .)مارتف ,ىنم

 القاىرة : دار الفكرالعربي –جابر عبد الحميد جابر 
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تدريس المغة اإلنجميزية باستخداـ األنشطة القائمة عمى الترفيو لتنمية (. 2008مجمي، عمي. )
رسالة  لمتوسط "دراسة تجريبية".بعض ميارات االستماع والتحدث لدى طالب الصؼ األوؿ ا

 ماجستير، كمية التربية، جامعة الممؾ خالد.
 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 4ميارات المغة العربية. ط(. 2014مصطفى، عبد ا. )

أثر الطريقة السمعية الشفوية في تحسيف ميارتي اإلستماع والتحدث (. 2012منسي، غادة. )
 رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة اليرموؾ. االردف. بع.لدى طمبة الصؼ السا

تصور مقترح لتطوير نظاـ دمج األطفاؿ ذوي االحتياجات (. 2012منصور، سمية وعواد، رجاء. )
مجمة . الخاصة بمرحمة رياض األطفاؿ في سورية في ضو  خبرة بعض الدوؿ: دراسة مقارنة

 .356-301(، 1)28، جامعة دمشؽ
, ار  تعمـ ميارة الكالـ لدى االطفاؿ بالمدخؿ االتصالي عند ديؿ ىيمس (. 2010ي. )نينجرـو

(Dell Hymes) رسالة ماجستير. كمية العموـ االنسانية والثقافية. جامعة موالنا مالؾ ابراىيـ .
 االسبلمية الحكومية ماالنج. اندونيسيا

المرحمة الثانوية ومشكالتو. أساليب تدريس التعبير المغوي في (. 2006الياشمي، عبد الرحمف. )
 . عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.1ط

(.اساليب تدريس التعبير المغوي في المرحمة الثانوية ومشكبلتو,دار 2009ىاني ,عبد الرحمف .)
 المناىج لمنشر والتوزيع : عماف.

-7-28مس.(. ىوانا الوطف. مقابمة تمفزيوف فضائية النجاح الوطنية. ناب2018. ),محمدىواش 
 ـ 2018

تقرير حوؿ حقوؽ ذوي االحتياجات (.  2001الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ اإلنساف.)
 .راـ ا.(25الخاصة في التشريعات السارية في فمسطيف التقارير القانونية )

(. حقوؽ المعوقيف في المجتمع الفمسطيني. 2001الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف. )
 (. راـ ا: منشورات الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ المواطف.47مة تقارير خاصة )سمس

(. 2008وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية، دائرة القياس والتقويـ والتربية الخاصة. )
الصعوبات التي تواجو دمج المعاقيف مف وجية نظر العامميف في المدارس الحكومية األساسية 

 . فمسطيففي 
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فاعمية نموذج زاىوريؾ في اكتساب ميارتي االستماع والمحادثة في (. 2015وساس، أمؿ. )
. رسالة ضو  الدافعية نحو تعمـ المغة العربية لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في االردف

 دكتوراه منشورة، الجامعة االردنية.
 وائؿ لمنشر.. عماف: دار أسس التربية(. 2011اليماني, عبد الكريـ. )
. مصر: دار الوفاء لدنيا المرجع في التربية الخاصة المعاصرة(. 2010يوسؼ، سميماف. )

 الطباعة والنشر.
 الرياض: مكتبة الرشد. .المنياج ومنظومة التعمـ(. 2008يوسؼ، ماىر. )
 فة.القاىرة: دار الثقا أساسيات تعميـ المغة العربية والتربية الدينية.(. 1980يونس، فتحي. )
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 (1ممحؽ )
 قائمة محكمي أداتي الدراسة

 العمؿمكاف  االسـ الرقـ
 جامعة النجاح الوطنية د. سييؿ صالحة -1

 جامعة النجاح الوطنية د.عمياء العسالي -2

 جامعة القدس المفتوحة د.سائد ربايعة -3

 وزارة التربية والتعميـ د.مراد مرشد -4

 جامعة القدس د.اميرة الريماوي -5

 جامعة القدس د.سعيد عوض -6

 جامع القدس د. غساف سرحاف -7

 جامعة القدس د.اناس ناصر -8

 طوباس-مدرسة بنات ابو ذر الغفاري  أ.زينب ربايعة -9

 ذكورجبع االساسية-مدرسة غرفة مصادر روال طافش -10

 وكالة الغوث–مشرؼ لغة عربية  محمد طو.أ -11

 مدير مدرسة ذكور جبع  االساسية  اسماعيؿ حمداف -12

في مديرية التربية  مشرفة التعميـ الجامع جمبلت دراغمة -13
 والتعميـ طوباس
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 (2ممحؽ )       
 التقدير المفظي لميارات االستماعجدوؿ 

 اداء ضعيؼ اداء متوسط اداء ممتاز ميارات االستماع 

 االستقباؿ السمعي -1

يحدد ما تـ 
االستماع اليو 

بسرعةودقة بشكؿ 
صحيح بعد 

 االستماع االوؿ

يحدد ما تـ االستماع 
قت اطوؿ اليو بو 

وبتردد ويكف بشكؿ 
صحيح بعد االستماع 
 لممرة الثانية او الثالث

اليستطيع تحديد 
االجابة الصحيحة 

 نيائيا

 التمييز السمعي -2

يميز بيف الصوت 
المختمؼ بدقة 
وسرعة بعد 

 االستماع االوؿ

يميز بيف الصوت 
المختمؼ بتردد 

وبوقت اطوؿ   بعد 
االستماع الثاني او 

 الثالث

يع تحديد ال يستط
االجابة الصحيحة 

 نيائيا

3- 
التذكر)الذاكرة السمعية 

( يتذكر اسماء 
 االصوات المسموعة

يتذكر  اسماء 
االصوات 

المسموعة مباشرة 
بسرعة ودقة بعد 
 االستماع االوؿ

يتذكر  اسماء 
االصوات المسموعة 
بوقت اطوؿ وبتردد 
 بعد االستماع الثاني

يتذكر  اسماء  بعض 
عة االصوات المسمو 

 بعد االستماع الثالث

 (ستيعاباالفيـ المسموع )-4

 

يحدد عنواف النص 
المسموع بسرعة 

ودقة بعد االستماع 
 االوؿ

يحدد عنواف النص 
المسموع مع بعض 
المساعدة وبوقت 

اكبر بعد االستماع 
 الثالث

ال يستطيع اف يحدد 
عنواف النص المسموع 

 نيائيا
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يحدد الفكرة الرئيسة 
ع في النص المسمو 
بعد االستماع 

 االوؿ

يحدد الفكرة الرئيسة 
في النص المسموع 
 مع بعض المساعدة

ال يستطيع اف يحدد 
الفكرة الرئيسة في 
 النص المسموع

يستطيع التنبؤ 
بدالالت بعض 

العبارات والكممات 
في النص المسموع 

بعد االستماع 
 االوؿ

يستطيع التنبؤ 
بدالالت بعض 

العبارات والكممات 
لمسموع في النص ا

مع مساعدة بعد 
 االستماع الثالث

ال يستطيع التنبؤ 
بدالالت أي مف  

العبارات والكممات في 
 النص المسموع

يستطيع ترتيب 
االفكار واالحداث 
التي وردت في 
النص المسموع 
 بشكؿ صحيح

يستطيع ترتيب بعض 
االفكار واالحداث 
التي وردت في 

النص المسموع مع 
 مساعدة

 ال يستطيع ترتيب
االفكار واالحداث التي 

وردت في النص 
 المسموع
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 (3ممحؽ )
  ستماعالختبار اال الصوتية المقاطع

 
 (CD) تسجيؿ صوتي عمى الصوتي لمتمميز و السمعي لبلستقباؿ صوتية مقاطع:  أوالً 
                                                                  لبلستماع لغوية نصوص: اً ثاني

 األسئمة إجابة الطمبة مف يطمب ثـ مرات ثبلث بتميؿ  االستماع لمقطع الطمبة يستمع:  مبلحظة
 توضح حيث ، عميو لئلجابة  دقيقة نصؼ سؤاؿ كؿ ويعطى ، مباشرة  الصوتي بالمقطع الخاصة
 عميو االجابة والية سؤاؿ كؿ طبيعة لمطمبة
 العربية المغة حروؼ جميع عمى الحتوائياو  العالمي االدب مف عالية بدقة النصوص اختيار وتـ

 :  والسمحفاة األرنب قصة: األوؿ النص
 مغروراً  أرنباً  ىناؾ كاف الّزماف، قديـ في كاف ما يا كاف والّسمحػػػػػفاة األرنػػػػػػب قّصة               

 وفي عميو، بيتغمّ  أف يستطيع أحد وال الحيوانات، أسرع بأّنو دائماً  يفتخر وكاف الغابة، في يعيش
 مف لؾ يا: ليا ويقوؿ بيا يستيزئ وراح شديد، ببطءٍ  تمشيء مسكينةً  سمحفاةً  شاىد األّياـ مف يوـٍ 

 مف نرى وسوؼ وأنت أنا نتسابؽ أف رأيؾ ما: الّسمحفاة لو فقالت جّدًا، جّداً  بطيئةٌ  فأنت مسكينة،
 ىذه تغمبني لف يكّرر واألرنب اؽالّسب وبدأ معًا، وذىبا السمحفاة عرض عمى األرنب وافؽ!! سيفوز؟
 زالت ما فالسمحفاة الراحة مف قسطاً  ويأخذ يناـ لكي الركض مف األرنب توّقؼ السباؽ أثناء. البطيئة

 زاؿ وما الّنياية إلى ووصمت أبدًا، تتوّقؼ ولـ المشي تابعت السمحفاة ولكفّ  الّطريؽ، بداية في
 فتفاجأ عميو، انتصرت قد السمحفاة أفّ  وجد نومو مف األرنب استيقظ فمّما نائمًا، المغرور األرنب
 .المّرة خسارتو عمى يبكي وأخذ بذلؾ،
 والفأر االسد قصة:  الثاني النص
 في األسد اضطرب. األماميتيف قدميو إحدى عمى فأر سقوط أثر عمى فجأة نومو مف أسد استيقظ
 كيؼ نائـ؟ الحيوانات ممؾ أف مـتع أال: "لو قاؿ سخرية وبكؿ بو أمسؾ فأرا رآه إذ لكنو عرينو،

، الموت مصيره أف الفأر أدرؾ منو؟ تخؼ وال وتميو تمعب كيؼ عرينو؟ ودخمت تجاسرت  المحتـو
 لمغاية صغير فأر إني.وسمطانؾ العظيمة قوتؾ أعمـ إني الممؾ، جبللو سيدي:وقاؿ نفسو فتمالؾ
 لؾ، وجبة أكوف أف أصمح ال إني.تقًرامح صغيًرا فأًرا يقتؿ أف عظيـ بممؾ يميؽ ال. جبروتؾ قوة أماـ
". تتركني أف جبللؾ عظـ أجؿ مف أرجوؾ.الخ ثعمًبا أو سميًنا ذئًبا أو إنساًنا تأكؿ أف بؾ يميؽ إنما
 عقوبة أقؿ ىو الموت فإف نومي؟ مف أيقظتني وأنت أتركؾ ولماذا: "لو قاؿ شديد استخفاؼ في
 ال أنو ويدرؾ عظمتؾ يعمـ الكؿ. الممؾ سيدي يا": الفأر صرخ بدموع!" ألخوتؾ درًسا فتكوف... لؾ
 سيدي يا وأعمـ المرة، ىذه واتركني ارحمني. جًدا والصغير الضعيؼ أنا وبيني بينؾ لممقارنة وجو
" ىذا؟ وتقوؿ تتجاسر كيؼ أحتاجؾ، أنا: "يقوؿ وىو مستيزءً  األسد ضحؾ!" إلىّ  تحتاج ربما أنو
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 إلى حاجتؾ بنفسؾ وسترى اتركني، الممؾ، جبللة سيدي: "فقاؿ تجاسر لكنو جًدا، الفأر اضطرب
 جارًيا الفأر أنطمؽ". مثمؾ ىو مف إلى الوحوش ممؾ يحتاج كيؼ سأرى: "وقاؿ األسد ألقاه". ضعفي
 سقط قميمة أياـ بعد". خدمتؾ في فتجدني ، إزأر إلى احتجت أف. الممؾ سيدي يا شكًرا: "يقوؿ وىو
 الفأر أما فزًعا، البرية حيوانات كؿ اضطربت. قوة بكؿ األسد فزأر ماىر، صياد شباؾ تحت األسد
 فقاؿ السبب، عف فسألتو يجري الحيوانات فرأتو. الصوت نحو انطمؽ حتى األسد زئير سمع اف ما
 شبكة في حبيًسا فوجده األسد إلى الفأر ذىب!" بوعديّ  ألفي الممؾ جبللو إلى اذىب أني: "ليـ

 مف األسد فنطمؽ كبيًرا جزءً  قرض و. لمغاية شاًقا العمؿ وكاف وتو،ق بكؿ الشبكة يقرض فبدأ. صياد
 دوف والحرية بالحياة يتمتع لف وعظمتو قوتو بمغت ميما الممؾ أف عممت اآلف: "يقوؿ وىو الشبكة
 !غيره إلى محتاج كائف كؿ. الضعفاء الصغار معونة
 والذئب ليمى قصة:  الثالث النص
 جدتيا بيت إلى طعاماً  تأخذ أف أّميا منيا طمبت ،(الحمراء القبعة ذات) ليمى ُتدعى طفمة ىناؾ كاف

 ولكنيا معو، تمعب أف منيا طمب ذئباً  رأت الطريؽ في أّنيا إالّ  الطريؽ، في أحداً  تكمـ بأال وحذرتيا
 الزىور بعض تجمع أف عمييا فاقترح الطعاـ، لتعطييا جدتيا لبيت ذاىبة إّنيا لو وقالت رفضت
 وجمس واختبأت منو، بالّذعر فأصيبت جّدتيا، بيت واقتحـ الذئب سبقيا. ففعمت دتياج إلى لتيدييا
 جّدتيا فراش في نائماً  الذئب فرأت ودخمت، بابو ودّقت البيت، ذلؾ بعد ليمى وصمت. محميا الذئب
 وىي خرجت بأكميا الذئب ىـّ  وحينما مريضة، ألنيا تغّيرا وصوتيا شكميا وأفّ  ىي، أنو مدعيا
نقاذ إلنقاذىا فسارع حّطاباً  وكاف رأتو، شخص بأّوؿ واستنجدت تصرخ،  الذئب، وقتؿ جدتيا وا 
 وجدتيا ليمى وشكرتو
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 (4ممحؽ )

 أسئمة االختبار الموجية لمطمبة في ميارة االستماع

 اسـ الطالب /..........................                     الصؼ/.........................

 ضع دائرة حوؿ االجابة الصحيحة :

 ت التالية اختر االجابة الصحيحة ؟                               اصو لى المسجؿ ما مصدر األإالسؤاؿ االوؿ : بعد االستماع 

  عبلمات 3          الصوت االوؿ )صوت سيارة االسعاؼ( مقطع صوتي - أ
 

1-  2- 3-  4-  
 

                                                  عبلمات3ة ( مقطع صوتي                             الثاني )صوت قط الصوت –ب    

1- 2-   3-      4-  

 

 ر الصوت المخالؼ لمسجع )المقطع االخير(؟                                                            ااخت :السؤاؿ الثاني

                                                                          عبلمات 3                                 ؟                ىو ؼ الصوت  المختم - أ
 جوز  -4تيف                -3فوز                -2موز          -1

 
                                                             عبلمات 3؟        ىوتية صوات اآلالصوت المختمؼ في األ  - ب
 مقعد -4حذاء             -3دواء             -2ماء             -1

                                                             عبلمات3سمع اسمو ؟                      االموف الذي  رسـ دائرة حوؿلنالسؤاؿ الثالث: 
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  -د         -ج          -ب          - أ
                                                     عبلمات3سمع اسمو ؟              اـ  دائرة عمى صورة الحيواف الذي لنرس :السؤاؿ الرابع

  -د -ج     -ب    -أ

 

 عبلمات                            3؟   رنبفي قصة السمحفاة واأل ...عند انتياء السباؽ برنشعور األ السؤاؿ الخامس: ما

 حزينة  -تبكي        د -ج     غاضبة      -ب   تضحؾ )فرحانة(     -أ 

 

                                                     عبلمات3السؤاؿ السادس : عنواف النص المغوي الذي سمعتو ىو ؟                 

1-  2-    3-   4-  
 ) االسد والفأر()ليمى والذئب(         لسمحفاة واالرنب (   ) ا     لحمامة والنممة() ا   

 

                                 عبلمات3؟ ي سمعتيات التاصو حدوث النص المغوي ليمى والذئب حسب األ : مكافالسؤاؿ السابع

 الممعب  -4السوؽ               -3البحر                  -2الغابة                 -1

 

                                                  عبلمات3يا؟    تسد والفأر التي سمعالسؤاؿ الثامف: كـ عدد االشخاص في قصة اال

 (4) -د     (          3) -ج       (         2) -ب       (    1) - أ
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  عبلمات3     د ترتيب احداث القصة التي سمعتيا بترقيميا؟ يعأع: السؤاؿ التاس
                                                             

   

 

 

 

 

 

 عبلمات3؟               يمعممسمع مف ألوف الشكؿ  حسب ما أالسؤاؿ العاشر : 
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 (5ممحؽ )
 مبلحظة ميارة المحادثةقائمة 

 اداء ضعيؼ اداء متوسط اداء جيد  الفقرات 

1- 
 يعبػػػػػػػر عػػػػػػػف االفكػػػػػػػار

 بوضوح.

يعبػػػر التمميػػػذ عػػػف 
 .االفكار بوضوح

يعبػػػػر عػػػػف االفكػػػػار 
 .بشكؿ أقؿ وضوحا

ال يعبػر عػف االفكػار 
 .بوضوح

2- 
يػػػػػنظـ االفكػػػػػار 
 بشػػػػػػكؿ متسمسؿ

يرتػػػػػػػػػب التمميػػػػػػػػػذ 
االفكػػػػػػار الفرعيػػػػػػة 
لمموضوع ترتيبا  

 مناسػػب 

يرتػب بعػض االفكػار 
الفرعيػػة ويخطػػئ فػػي 
فكػرة أو فكػرتيف أثنػاء 

 .الترتيب

يرتػب التمميػذ االفكػار 
الفرعية ترتييًا يخػػؿ 

 موف الحديث.بمض

3- 
يخػػػتـ الموضػػػوع 
 .بخاتمػػػة مناسبة

يختػػػػػػػػار التمميػػػػػػػػػذ 
الخاتمػػة الصػػحيحة 
لمموضػػػػوع بصػػػػورة 

 .صحيحة

يختػػػػػػػػػػار التمميػػػػػػػػػػػذ 
الخاتمػػػػة الصػػػػحيحة 
لمموضػػػػػػوع بصػػػػػػورة 

 .أقؿ صحة

ػػػذ يختػػػػػػػػػػار التمميػػػػػػػ
الخاتمػػة البعيػػدة عػػف 

 .الموضوع

4- 
يتحػػػدث فػػػي جمػػػؿ 

 .تامػػػة المعنى

يعبػػػر التمميػػػذ عػػػف 
االفكػار بجمػؿ 
تامػة  مناسػػبة 
مراعي سياؽ 

 الحديث

يعبػػػػر التمميػػػػذعػػػػػف 
االفكػػػػار فػػػػي جمػػػػؿ 
تامػػػػػػػة المعنػػػػػػػػى وال 

ػي سػػػػػػػػػػػػياؽ يراعػػػػػػػػػػػ
 .الحديث

يعبػػػػر التمميػػػػذ عػػػػف 
االفكػػػػار فػػػػي جمػػػػؿ 
غيػػر تامػػة وال يراعػػي 

 سياؽ الحديث

5- 
يوظػػؼ التراكيػػب 
 .المغويػػة المناسبة

يوظػػػػػػػؼ التمميػػػػػػػػذ 
أدوات الػػػػربط بػػػػيف 
الجمػػػػؿ والعبػػػػارات 

ػػػػػب بشػػػػػػػكؿ مناسػػ
 ودقيؽ

يوظػؼ التمميػذ أدوات 
الػػػػربط بػػػػيف الجمػػػػؿ 
 . والعبارات بدقة أقؿ

ال يوظػػػػػػؼ التمميػػػػػػذ 
أدوات الػػػػػػربط بػػػػػػيف 

 الجمؿ والعبارات
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6- 

يختػػػار الكممػػػة -
المناسػػػػبة المعبػػػػػػرة 

عػػػػػػف المعنػػػػػػى 
 .المقصود

يػػػػػػػػػذ يختػػػػػػػػار التمم
الكممػػػات المناسػػػبة 
والدقيقػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف 
 .المعنى المقصود

يختػار التمميػذ كممػات 
قريبػػػػة لمتعبيػػػػر عػػػػف 

 .المعنى المقصود

يختار التمميػذ كممػات 
بعيػػػدة عػػػػف المعنػػػػى 

 .المقصود

7- 

يتحػػػدث بصػػػوت 
واضػػػح مػػع إخػػراج 

روؼ مػػف الحػػ
 .مخارجيا الصحيحة

يمفػػػػػػػػػػظ التمميػػػػػػػػػػذ 
أصػػػػوات الحػػػػروؼ 
بشػػػػػػػػػػكؿ دقيػػػػػػػػػػؽ 

بإعطػػاء كػػؿ حػػرؼ 
حقو ومستحقو مف 

 .النطؽ

يمفػػػظ التمميػػػذ بعػػػض 
أصػػػػػػوات الحػػػػػػروؼ 
 مػػػػػػػػػػػف مخارجيػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػو الصػػػػػػػػحيحة لكنػ
يخطػئ فػػي حػػرؼ أو 

 .حرفيف

يمفػظ التمميػذ أصػوات 
الحػػػػػػػػروؼ بشػػػػػػػػكؿ 

 خاطئ

8- 
يتحػػػدث بطبلقػػػة 
 .وسػػػرعة مناسبة

يظير التمميذ 
الجػرأة والثقػػػة عمػػػػا 
يعبػػػػر عنػػػػػػو مػػػػػػع 
خمػػػػػػو الكػػبلـ مػػف 

عيػػوب النطػػػؽ مػػػع 
 بةسػػػرعة مناس

يظيػػر التمميػػذ بعػػض 
التردد عما يعبػر عنػو 
مػػع خمػػو الكبلـ مػػف 
عيػػػػوب النطػػػػؽ مػػػػع 
سػػػػػػػػػػرعة مناسػػػػػػػػػػبة  

 أحياناً 

يظيػػر التمميػػذ التمكػػؤ 
والتػػػػردد عمػػػػا يعبػػػػر 
عنػػػػػو مػػػػػػع عيػػػػػػوب 
النطػػؽ بسػػرعة غيػػر 

 .مناسبة

9- 
ينػػوع فػػي االداء 

  .الصػػوتي وفقاً لممعنى

يحسػػػػػػػف الوقػػػػػػػوؼ 
بشػػػػػػػػػػكؿ دقيػػػػػػػػػػؽ 

ومناسب وقفًا معبرًا 
 عف المعنى

يحسػػػف الوقػػػوؼ فػػػي  
أثنػاءالتحػػدث وقفًا 
غيػػػػػػر معبػػػػػػر عػػػػػػف 

 .المعنى

ال يحسػػػػػف الوقػػػػػوؼ 
وال  فػي أثنػاء التحػدث

يعبػػػػر عػػػػف المعنػػػػى 
 .بشكؿ دقيؽ

10- 
يمتمػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػروة 
 .لغويػػػػػػػػة مناسبة

يسػػػػػػتخدـ كممػػػػػػات 
كافية مف محصػولو 

 المغوي

يسػتخدـ كممػات غيػر 
كافيػػة مػػف محصػػولو 

 .المغوي

يسػتخدـ كممػات قميمػة 
مػػػػػػػػػػف محصػػػػػػػػػػولو 

 .المغوي
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11- 

يتخػػػػػذ الوقفػػػػػة 
المعتدلػػػػػة المناسػػبة 

بثقػة وجػرأة دوف خجؿ 
 .أو ارتباؾ

يراعػي التمميػذ 
آداب الحػػػػػػديث 

والوقفػػػػػػة 
المناسػػػػػػػػػبة بػػػػػػػػػيف 

الفقػرات دوف خجػػؿ 
أو ارتبػػػػػاؾ بشػػػػػكؿ 
أمثػػػػػػػػؿ يتناسػػػػػػػػب 
 وموضوع التعبير

ػي التمميػػػذ آداب يراعػػ
الحػػػػػػػػديث والوقفػػػػػػػػة 

المناسبة بيف الفقػرات 
دوف خجػؿ أو ارتبػاؾ 

بشػكؿ قميػػؿ 
جػػدًايتناسػػػػػب 

 .وموضػػػػػوع التعبير

ال يراعػػػػػػػي التمميػػػػػػػذ 
آداب الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث 

والوقفػة المناسػبة بػيف 
الفقػرات دوف خجػػؿ أو 

ػػػػػػػاؾ بشػػػػػػػكؿ ارتب
يتناسػػػػػب وموضػػػػػوع 

 .التعبير

12- 
يسػتعمؿ لغػة الجسػد 
وفػؽ المعنى المعبر 

 عنو

التوظيػػػػؼ االمثػػػػػؿ 
تعػػػػػػػػابير مبلمػػػػػػػػح 
الوجػػػػو أو حركػػػػات 
اليػػػػػػػديف أو ىيػػػػػػػأة 
الجسػػػػػػػػػـ بشػػػػػػػػػكؿ 
 .مناسب لمسياؽ

ػػػػػػػػؼ بعػػػػػػػػػض توظيػ
تعػابير مبلمػح الوجػو 
أو حركػات اليػديف أو 
ىيػػػأة الجسػػػـ بشػػػكؿ 
غيػػػػػػػػػػػر مناسػػػػػػػػػػػب 

 .لمسياؽ

ال يوظػػػػػػؼ التمميػػػػػػذ 
تعػابير مبلمػح الوجػو 
أو حركػات اليػديف أو 

 .ىيأة الجسـ
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 (6ممحؽ )
 المحادثة اختبار

 الطالب:عزيزي 

 بيف يديؾ اختبار لقياس قدرتؾ عمى التحدث )المحادثة( عف الموضوعات التالية، وىذا

قة بدرجاتؾ التحصيمية، لذلؾ أرجو منكـ االجابة عميو بتأف واىتمػػاـ بلاالختبار ليس لو ع
 وموضوعية.

ت، وترتيػػب االفكػػػار مراعيًا نبػرات الصػػػو (  )غرفة المصادر: تحػػػدث شػػفويًا عف السػػػؤاؿ االوؿ 
 وتنظيميا، وسبلمة المغة والنطؽ، واستخداـ الحركات وااليماءات. وتسمسػػػميا

 )قصة ليمى: أمامػؾ مجموعػة مػف الصػػور التػي تعبػر عػف قصػػة فحواىػػػػػػاالسػػؤاؿ الثػػاني 
 ، حػاوؿ التعبيػػر عف ىذه الصور.والذئب(
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 نوانًا مناسبًا لمصورة التالية ؟: اقترح ع السؤاؿ الثالث

 

 

 صحيحةصحيح اـ خاطئ ولماذا ؟ تحدث بجممة  في الصورة .ىؿ ىذا التصرؼ السؤاؿ الرابع
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 (7ممحؽ )
 نامج القائـ عمى األنشطة المغويةالبر 

(دقيقة. تعقد لجميع 80جمسات، مدة كؿ جمسة )10يتكوف البرنامج التدريبي مف  مقدمة: 
 :وذلؾ لتحقيؽ االىداؼ التالية عمى شكؿ جماعي فرؽ وبتنافس فردي، المشاركيف

 األىداؼ العامة لمبرنامج:

 ستقباؿ السمعيصوات واإلتمييز األ .1
  مبة السمعية عمى التمييز بيف المتشابو والمختمؼزيادة قدرة الطّ  .2
 تنمية الذاكرة السمعية  .3
 عادة سرد القصة إمبة عمى زيادة قدرة الطّ  .4
 .عمى التحدث بطبلقة  بةملطّ تنمية قدرة ا  .5
 القدرة عمى صياغة المفرد والمثنى والجمع   .6
 الب معرفة ضمير المتكمـ واستخدامو بطريقة صحيحةف يكتسب الطّ أ -7

  الجمسة األولى:
 عنواف الجمسة: )كسر الجميد ( والتمييد لمبرنامج

 والتعريؼ بالبرنامج ةبمالترحيب بالطّ  :اليدؼ العاـ
 : الجمسةؼ الخاصة بأىدا 
 وبناء جسور الثقة وكسر الحواجز فيما بينيـ ةبمالتعارؼ بيف المعمـ والطّ   -1
 ( فكرة عنو وىدفووعد القاءبالمعمومات حوؿ البرنامج ) الزماف، المكاف، م مبةتزويد الطّ  -2
 ندماج في المجموعة وااللفة عمى اإل ّطمبةمساعدة ال  -3
 ت لتزاـ بالجمساىمية اإلأتوضيح قوانيف الجمسات و  -4

 دقيقة.   80المدة الزمنية لمجمسة: 

 المكاف: غرفة المصادر التعميمية.

, دمى، العاب ببلستيكية، كرة مطاطيةاألدوات: األلعاب الموجودة داخؿ غرفة المصادر ) 
 مجسمات، مكعبات... (
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 اإلجراءات:

 ( دقائؽ10التييئة )

نامج ليـ ومساعدتيـ في ىمية البر أاء التحية والتعريؼ عف نفسة وعف بالق معمـيقوـ ال -1
 تحسيف مياراتيـ المغوية )االستماع والمحادثة (

 بالتحدث عف الجمسات ومدتيا وحثيـ عمى االلتزاـ والمثابرة  معمـوسيقـو ال -2
 نشطة لغوية مثيرة وجوائز تشجيعية أف البرنامج ممتع ويحتوي أ مبةلمطّ  معمـوسيبيف ال -3
 لتزاـ بيا قواعد الجمسة التي يجب اال معمـوسيوضح ال -4

 (1نشاط لغوي مدخمي)

 ( دقيقة20زمف النشاط )

 االجراءات : 

الوقوؼ في دائرة وأف يمسكو بأيدي بعضيـ  الّطمبةكرة مطاطية صغيرة يطمب مف يحضر المعمـ 
ف يكوف رأسيـ مرفوع ويبدأ ىو أسمائيـ بصوت مرتفع وبثقة و أ لبعض ثـ يطمب مف المشتركيف ذكرا

خص الذي عمى يمينو ثـ الذي يميو إلى أف يذكر جميع المشتركيف اسمائيـ بيذه الخطوة ويتبعو الش
بالشكؿ المطموب ثـ يطمب منيـ ترؾ أيدييـ ويشرح تعميمات المعبة وىي أف يقوـ الشخص الذي 

ليو وعمى الشخص الذي ذكر اسمو أف إأي شخص مف المجموعة ويرمي الكرة بيده الكرة بذكر اسـ 
وعندما يمسكيا يذكر اسـ أي شخص آخر والذي يوقع الكرة يخرج مف يمسؾ بالكرة دوف أف تقع 

المعبة وتستمر المعبة حتى يبقى شخص واحد وىو الشخص الفائز والذي يقـو بقية المشتركيف 
 بالتصفيؽ والغناء لو وتعزيزه .

 ( دقائؽ10استراحة )

 (2)المغوي مدخميالنشاط 

 دقيقة(20زمف النشاط )

 :االجراءات  
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داخؿ الغرفة كما يشاء دوف قيود ويختار المكاف الذي يريدوف  اف يتحركو أ الّطمبة مـ مفعيطمب الم
 البأف يتقبؿ أي شيء يقولو الطّ  عمـمالجموس فيو واأللعاب التي يرغبوف الّمعب بيا، وىنا عمى ال

 عمـالمالصمت، وفي ىذه الحالة عمى ب البية، والمتوقع ىنا أف يمتـز الطّ في سبيؿ بناء العبلقة ودّ 
عمى راحتو  البالّمعب وىنا أيضا ُيترؾ الطّ  البفاعؿ داخؿ الغرفة، وقد يرفض الطّ أف ال يتعجؿ الت

مبلطفًا ومحاواًل تقديـ الدعـ والمساعدة  ّطمبةبيف ال عمـوال ُيفرض عميو أي نشاط. ولكف يتجوؿ الم
 في المعب وذلؾ في سبيؿ بناء جسور تعارؼ .

 ( دقائؽ5استراحة )

 ىبل وسيبل:نشاط  أ

 ( دقائؽ10زمف النشاط )

 :اإلجراءات

 تسير المجموعة في منطقة المعب بشكؿ عشوائي متمقيف التوجيو.

لذي يقابمؾ امش في الفراغ بكؿ االتجاىات، خبلؿ مشيؾ في الفراغ قـ بتحية الشخص ا -التوجيو 
 ، اآلف ابتسـ واحني رأسؾ، بانحناء الرأس قميبلً 

 ؿ مف تقابمو، اآلف قؿ "صباح الخير" لك

 اآلف صباح الخير والمصافحة باليد اليمنى،

 اآلف صباح الخير والمصافحة باليد اليمنى وابتسامة جميمة،  

 اآلف قؿ لكؿ مف تقابمو وأنت تصافحو: صباح الخير، أنا اسمي ... وأحب .... 

 اآلف صباح الخير، أنا اسمي ... وأكره .....

عف رأييـ في  اساؿموس في مجموعة واحدة بشكؿ دائرة ثـ الج ّطمبةبعد االنتياء أطمب مف ال
 نشاطات اليـو وىؿ استمتعوا ؟

 التقويـ : قائمة مبلحظات لجميع الطبلب
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 :الخاتمة

 ( دقائؽ 5الزمف )

االتفاؽ عمى صيحة لى المقاء باستخداـ كممة وحركة او ايماءة معينة و إنختـ الجمسة بطرح تحية  
 )....( . الختاـ بصوت عؿٍ 

 : لواجبا

شخاص وماذا حد األأرسة ىؿ استخدمت تحية عند المقاء والشارع والمدمبلحظة نفسي في البيت 
 قمت لو؟

  الجمسة الثانية :

 موضوع الجمسة )االستقباؿ السمعي(

 صوات واالستقباؿ السمعيتمييز األ :اليدؼ العاـ

 أىداؼ الجمسة : 

 تصميـ لوحة لقوانيف البرنامج والتوقيع عمييا .  -1
 ىمية االستقباؿ السمعي  ألى إ الطمبة عرؼاف يت -2
 صوات الحروؼ العربية المتشابية أ مبةمييز الطّ اف ي -3
 كممات مف حياتيـ اليومية عف بعض الحروؼ المتشابية بةف يذكر الطمأ -4
 

 ( دقيقة80) زمف الجمسة:

 المكاف : غرفة المصادر 

 ( دقائؽ 10التييئة لمجمسة:الزمف )

 :تءاالجرا

 والقاء التحية  ّطمبةالالترحيب ب -
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 جابة عمى سؤالو التذكير بالواجب واإل -
 التمثؿ باداب االستماع والمحادثةالتذكير بقوانيف البرنامج و  -

 (1النشاط االستقباؿ السمعي )
 عنواف النشاط : صوتؾ دليمي  

 (دقيقة 20زمف النشاط: )

 ، خرخيشة .األدوات: دؼ، صفارة، طبمة صغيرة

 اإلجراءات :

ف كرمز متعارؼ عميو بينيما إلى ازواج واطمب مف كؿ زوج اختيار صوت يكو  طمبةقسيـ البت اقوـ
، تصفيؽ ... الخ ( ثـ تغطى عيني األوؿ الذي يتحرؾ نحو الصوت المتفؽ عميو مع مثؿ )صفير

قت ذاتو مع اختيار أصوات شريكو ثـ يتـ التبادؿ بينيـ ويقوـ بقية المشتركيف بتنفيذ التمريف في الو 
 قبلـ تمويف(ا ,رسكاك ببلليف, ,عزيز الفائزيف بجوائز )طوابع نجـت، مفةمخت

 ( دقائؽ 10استراحة )

 (2نشاط االستقباؿ السمعي )

 عنواف النشاط: ) الكراسي الموسيقية(

 ( دقيقة20زمف النشاط )

 : مجموعة مف الكراسي ومسجؿ وموسيقىواتاألد

 :اإلجراءات

دائرة ثـ  وضع عدد مف الكراسي عمى شكؿطمبة سبعة  مجموعات مكونة مفقسـ المجموعة إلى أ
بقواعد المعب بحيث  تكوف الكراسي أقؿ مف عدد األعضاء بكرسي واحد يشتغؿ  ةبمنذكر الطّ 

جؿ حوؿ الكراسي وبعد فترة زمنية معينة يوقؼ المدرب المس ةبمالمسجؿ عمى الموسيقى ويدور الطّ 
الب الذي ال  يحصؿ عمى كرسي يخرج مف والطّ لى كرسي معيف إوبيذه المحظة يتوجو كؿ طالب 

 وبقاء طالب واحد يكوف ىو الفائز. بةمالنشاط ويخرج معو كرسي وىكذا حتى انتياء جميع الطّ 
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 , وتشجيع وىتاؼ باسـ الفائزالتعزيز: تصفيؽ

 ( دقائؽ10استراحة)

 (3النشاط المغوي )

 , د ( )ت, ط(موضوع النشاط :الحروؼ المتشابية صوتًا ) ؽ, ؾ ( )س, ص( )ض

 ( دقيقة20زمف النشاط )

اوراؽ مصور ، لوحة وبرية ,بطاقات مكتوب عمييا الحروؼالب توب ,  ,cdمع  مسجؿ : األدوات
 مكتوب عمييا كممات مسجمة عمى كاسيت 

 االجراءات :

بانو ىناؾ حروؼ في المغة العربية متشابية في صوتيا وىناؾ  بةمالطّ  وبتنبي معمـيقوـ ال -
 تـ التمييز بينيااجراءات لي

بتييئة بيئة الغرفة الستماع التسجيبلت الصوات الحروؼ المتشابية مفردة ويرافؽ  معمـيقوـ ال -
 ذلؾ عرض لبطاقات الحروؼ بالتوافؽ مع التسجيبلت 

 اعادة التسجيبلت ثبلثة مرات بالتوافؽ مع البطاقات لكؿ حرؼ عمى حدى  -
الذي يحمؿ البطاقة الممثمة لصوت الحرؼ  مبةثـ الطمب مف الط بةمتوزيع البطاقات عمى الطّ  -

 بالوقوؼ وابرازىا اماـ الطبلب وىكذا لجميع البطاقات 
عرض تسجيؿ لكممات تحتوي الحروؼ المتشابية بالتوافؽ مع عرض بطاقات ممثمة ليذه  -

 الكممات 
عرض تسجيؿ لصوت حرؼ ثـ الطمب مف الطبلب االتياف بكممات مف البيئة المحيطة تحتوى  -

 الصوت نفس 
توزيع بطاقات لكممات مع صورىا مثبل ) كممة تفاحة وصورة لمتفاحة ( ثـ عرض تسجيؿ  -

لصوت حرؼ ونطمب مف الطبلب التي كمماتيـ تحتوى صوت الحرؼ الوقوؼ وكذلؾ لجميع 
 الحروؼ المتشابية 
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عرض كممات مصورة تحتوي بدايتيا عمى اصوات متشابية ونستمع الى الفرؽ في نطقيا مف  -
 لطمبة قبؿ ا

 طبع ممونة , اقبلـ تمويف ,التعزيز : عبارات تشجيعية , سكاكر

ـ المتشابية وذكرىا بصوت واضح اما كممات لحرؼ مف الحروؼ 5الواجب : احضار اسماء 
  بةالطم

    الجمسة الثالثة :

 عنواف الجمسة: تمييز المتشابو والمختمؼ مف الكممات سمعيا

 السمعية عمى التمييز بيف المتشابو والمختمؼاليدؼ العاـ : زيادة قدرة الطمبة 

 االىداؼ الخاصة :

 الكممة المختمفة بيف مجموعة مف الكممات مبةاف يحدد الط -
 الكممات المتشابية في الصوت بةاف يحدد الطم -
 اداب المحادثة واالستماع بةاف يستذكر الطم -

 دقيقة  80زمف الجمسة: 

 المكاف : غرفة المصادر

, بطاقات مكتوب كممات متشابية وكممات مختمفة حسب التسجيؿ الصوتي  ؿومسج cdاألدوات:  
 نجـ تعزيزية، بالونات، كرات تنس، مبلعؽ ببلستيكية، أقماع، 

 االجراءات المدخمية:

 ( دقائؽ :5الزمف )

 الترحيب بالطمبة ومراجعتيـ باداب االستماع والمحادثة  -
 لتاكيد عمى الواجبات السابقةوتذكيرىـ بالجمسات السابقة وما استفدنا منيا وا -
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 (: ناجحنشاط تمييدي  ) البطؿ ال

 ( دقيقة30زمف النشاط :)

 اإلجراءات :

 تقسيـ المشتركيف إلى مجموعتيف  لمسباؽ و يحدد ليـ نقطة بداية ونقطة النياية، 

 يتكوف التحدي في جزئو االوؿ مف تنافس الفريقيف كؿ زوج عمى حدا في الجري وبيف ارجميـ بالوف
ويجب اف ينطمؽ مف خط البداية الى النياية دوف اف يوقع البالوف الذي معو وىو يردد جممة بسيطة 
مف ثبلثة كممات ،مثبل )االرنب يحب اكؿ الجزر( والذي ينقؿ الجممة بشكؿ صحيح واقؿ زمف ىو 

 الفائز ،

نتقاؿ مف خط وتحسب النقاط لكؿ فريؽ ثـ ينتقؿ الفريقاف إلى التحدي الثاني وىو عبارة عف اال
البداية إلى خط النياية وىو يحمؿ كرة بممعقة بفمو ويجتاز األقماع الموجودة امامو وىو مزود 
بجممة مف اربع كممات و دوف اف يوقع الكرة وكؿ العب عميو اجتياز خط البداية وىو يحتفظ بالكرة 

وتضاؼ إلى نقاط  والجممة الصحية واقميما زمنًا ىو الفائز . وتحسب النقاط في ىذا التحدي
التحدي األوؿ ويكوف الفائز الفريؽ الذي يحصؿ عمى نقاط اكبر ويتـ تعزيز الفريؽ الفائز بالتصفيؽ 

عطائيـ نجمات وعبارات تشجيعية .  والغناء وا 

 ( دقائؽ10استراحة )

 (  الكممة المختمفة وتحديد الكممات المتشابية صوتا2النشاط المغوي )

 ( دقيقة30زمف النشاط )

 جراءات :اال

 وانتباىيـ بعرض جوائز النشاط الحالي  بةاثارة دافعية وتشويؽ الطم -
 بعرض ثبلثة كممات اثنتناف متشابيتاف وواحدة مختمفة والكممات ىي  تشغيؿ التسجؿ  -
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)بنات ,بنات ,نبات ( مع االعادة ثبلثة مرات قبؿ السماح لمطمبة باالجابة لكؿ مجموعة ثـ 
ية )لوز ,موز, موز( وكممات ) طريؽ ,طميؽ ,طميؽ ( ويرافؽ ذلؾ اعرض عمييـ الكممات الثان

 التنبيو لمتركيز السمعي وتعزيز الطمبة الفوري لبلجابات
التسجيؿ الثاني اختيار يذكر كممة معينة ثـ يمكث برىة ويذكر ثبلث كممات مرقمة ويختار  -

 صحيحة والكممات ىي :الطالب الكممة المشابية لمكممة المذكورة سابقا بذكر رقـ االجابة ال
 كتب ( -3كتاب ,  -2كباب ,  -1كتاب ... )  

 عتمة ( -3عتبة ,  -2عمبة ,-1عمبة ...)
 ثبلجة(-3حجة ,-2دجاجة , -1ثبلجة ...) 
 حمؿ ( -3حمـ , -2لحـ , -1حمـ ...)

 (تصفيؽ ,والتجيع بكممات مناسبة )بطؿ, رائع, احسنت, مبدع التعزيز الفوري طبع ممونة 
: الوقوؼ بشكؿ حمقة مغمقة واالمساؾ بايدي بعضنا مع اليتاؼ بصوت عاؿ بصيحة  الخاتمة 

 الختاـ ) نحف االبطاؿ , نحف الشجعاف ( مع رفع االيدي عاليا والقفز باليواء

 الواجب : بالتعاوف مع اسرتي )امي تقرأ وانا اجيب (

 تحديد الكممة المختمفة سماعياً 

 حرب حبر  حرب  حرب 

 حبس سحب حبس سحب

 عمر عامر عمر عمر
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  الجمسة الرابعة :

 : الذاكرة السمعيةعنواف الجمسة

 ( دقيقة80زمف الجمسة )

 : تنمية الذاكرة السمعية اليدؼ العاـ

 األىداؼ الخاصة بالجمسة: 

  بتطيبؽ قواعد االستماع الجيدميارة االستماع  مبةاف يمارس الط -1
 يةاف يشارؾ الطمبة بفاعمية باالنشطة المغو  -2
 اربع ارقاـ غير مرتبة بعد سماعيا مباشرة بنفس الترتيب التسمسمي مبةاف يذكر الط -3
 جممة بسيطة مكونة مف اربع كممات بنفس الترتيب بةاف يذكر الطم -4
 لمجمؿ المسموعة ونطقيا ف يعيد الطمبة صياغة ا -5

 رتبة(:) جياز المسجؿ , بطاقات لمجمؿ الرباعية , بطاقات لبلعداد غير مادوات  الجمسة

 النشاط المدخمي : 
 ( دقائؽ10زمف النشاط )

الوقوؼ بحمقة ووالترحيب بالطمبة ومراجعة الواجبات وتعزيز جميع مف انجز الواجب بالسكاكر ,  -
 والبلصقات الممونة 

 بقوانيف الجمسات وادابيا ذكر -
 ( الدائرة الكيربائية :) التمفوف المقطوع(2النشاط )

 ( دقيقة 25زمف النشاط:) 

 : دقة االستماع ودقة التحدث وتوصيؿ الرسالة نشاطال ىدؼ

 اإلجراءات: 

يجمس أفراد المجموعة بشكؿ دائرة بينيـ مسافة ثابتة قريبة، أقوـ بتبديؿ جمسة األعضاء بشكؿ 
كممة بصوت خافت وفي اذف الطالب  يقوؿ عمـ حيثبأيدييـ يبدأ الم طمبةيمسؾ العشوائي بعد ذلؾ 



86 

 

 عمـي عمى يمينو وىكذا حتى تصؿ المقوـ الطالب بنقميا الى زميمو الذالذي يجمس عمى يمينو وي
اف يرفعوا ايدييـ لمف وصمتو الكممة  بةممة التي وصمتو ثـ يطمب مف الطمبنطؽ الك عمـفيقوـ الم

الصحيحة ويتـ تحديف ايف قطع الياتؼ وتحديد ىؿ المشكمة مف المستمع اـ مف المتحدث ثـ يتـ 
ت اخرى وىكذى مع التذكير باسباب الفشؿ والتركيز اكثر مع استخداـ اعادة المحاولة بكمما

 العبارات التشجيعية والتحفيز المادي والمعنوي .

 ( دقائؽ10استراحة :)

 ( 3النشاط )

 ( دقيقة25زمف النشاط )

 عنواف النشاط : تذكر االعداد  المسموعة والجمؿ 

 يذبشرح مبسط لمنشاط وخطواتو والية التنف معمـيقـو ال -
امثمة بسيطة جدا مكونة مف رقميف ويختبر ذاكرة الطمبة السمعية ثـ يذكر ثبلث  معمـيعرض ال -

( ويطمب مف احد الطمبة اف يعيد سردىا كما سمعيا ويكرر العممية 8, 2, 9ارقاـ مبعثرة )
 ( 80, 40, 20)  –(  3,8, 5)  –( 6,4,1) -(  6,0, 7العداد اخرى مثؿ : )

يعرض االرقاـ المسجمة المكونة مف اربع ارقاـ غير مرتبة ويقـو يالطمب يقـو بتشغيؿ المسجؿ و  -
 مف الطمبة بالتذكر السمعي ليا مع التعزيز الفوري بالتصفيؽ وعطائيـ اقبلـ ممونة 

االنتقاؿ الى التذكر السمعي لمجمؿ نبدا بجمؿ بسيطة مف كممتيف )اكؿ سامي ( و) شرب احمد  -
بعد سماعيا مف المعمـ بتذكرىا ونطقيا بنفس الترتيب مع (, ) الغرفة نظيفة (واطمب منيـ 

 التعزيز الفوري 
 االستماع لممسجؿ لجمؿ ثبلثية والطمب منيـ تذكرىا بنفس الترتيب والجمؿ ىي :  -

 )اكؿ احمد التفاحة ( )شاىد صالح التمفاز ( )سمع يزيد الجرس ( )الغزاؿ حيواف جميؿ(
 كر , تصفيؽ(مع التعزيز الفوري )اقبلـ , طمع , سكا

 
 ( دقائؽ 5استراحة ) 
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االنتقاؿ الى التسجيبلت الرباعية والطمب مف الطمبة االستماع بتركيز مع تشجيعيـ عمى ذلؾ  -
والجمؿ الرباعية )شاىد محمود سيارة جميمة ( , )وقؼ الولد اماـ الباب ( , )شرب اسامة 

التعزيز المناسب ويعرض  عصير برتقاؿ (, ) رسـ وليد عمـ ببلدي ( بعد ذلؾ يقدـ المعمـ
الجمؿ عمى لوحات ثـ يقرأ عمى مسامع الطمبة ثـ يعد الطمبة جميعا كؿ جممة يسمعونيا مف 

 المدرس بصوت عاؿ 

 ( دقائؽ5) :الخاتمة

الوقوؼ بحمقة ثـ االستماع الغنية يستمعوف الييا مع التفاعؿ معيا مع اليتاؼ بصيحة الفوز 
 نحف االبطاؿ( –)نحف االبطاؿ 

 :سة الخامسة الجم

 موضوع الجمسة :سرد قصة مسموعة 

 ( دقيقة80(زمف الجمسة: 

 ادوات الجمسة : قصة مسجمة عمى جياز تسجيؿ , 

 اليدؼ العاـ :زيادة قدرة الطمبة عمى اعادة سرد القصة 

 األىداؼ :

 اف يحدد شخوص القصة واماكف حدوثيا واالوار المختمفة لمشخوص  -1
 اف يمخص احداث القصة  -2
 ب عف االسئمة التي تدور حوؿ القصة واحداثيااف يجي -3
 اف يستخدـ لغة فصيحة بسيطة  -4
 اف يراعي اداب المحادثة  -5
 بشكؿ صحيح ابداء الراي يةكيف ذكراف ي -6

 النشاط المدخمي : 

 ( دقائؽ 5زمف النشاط )
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 وتذكيرىـ بقوانيف الجمسة واثارة دافعية الطمبة  مبةالترحيب بالط

 (  المرآة العجيبة:2نشاط )

 ( دقيقة  30زمف النشاط:) 

 اإلجراءات:

 يقـو المعمـ بتوضيح قواعد والية تنفيذ ىذا النشاط  -
يقؼ المشتركيف في مجموعتيف متقابمتيف كؿ طالب مقابمو طالب آخر حيث يمثؿ كؿ طالب    -

مرآة لمطالب اآلخر فيقوـ الطالب االوؿ بحركة ال تمثؿ ما يقولو مف اجزاء الجسـ ويشر عمى 
مف اعضاء الجسـ غير المنطوؽ اسمو مثبَل )يقوؿ يد ويشير لمفـ (فيحاوؿ الطالب  عضو آخر

اآلخر )المرآة ( اف يترجـ االسـ المنطوؽ بحركة صحيحة بأف يقوؿ )يد ويشير الى اليد ( مثبًل 
وىكذا حتى خمسة محاوالت وتسجؿ نقطة لكؿ اجابة صحيحة وبعد ىذه المحاوالت نعكس 

يجمع اكبر عدد مف النقاط يفوز يرافؽ ذلؾ تشجيع وتصفيؽ وتحفيز االدوار والطالب الذي 
 لبلجابات الصحيحة ومتابعة باقي الطمبة لبلجابات ونقـو بتعزيز الفريؽ الفائز بالغناء والمدح

 
 ( دقائؽ 10استراحة )

 ( القصة 2النشاط )
 ( دقيقة 30زمف النشاط )

 واحداثيا  الطمبة لمقصة بتحفيزىـ لبلسماع لمقصةمعمـ ال يييئ -
 القصة مرة اخرى مف المسجؿ  يعيد المعمـ  -
 باعادة سرد القصة بنفسة  معمـال عيدي -
 بعض االسئمة الخاصة باحداث القصة وشخوصيا وجو المعمـي -
 مف الطبلب اعادة سرد القصة بمغتيـ الخاصة  معمـيطمب  -
شخوص واالحداث مف الطمبة اعادة سرد القصة مع بعض التوجيو لمتركيز عمى ال معمـيطمب ال -

 بمغة فصيحة 
 تحديد بعض الدروس المستفادة مف القصة بةمف الطم معمـيطمب ال -
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 اختيار كؿ واحد منيـ شخصية مف القصة واعادة تمثيميا  بةالطمب مف الطم -
 

 مف خبلؿ قائمة مبلحظة لمطبلب  بةبقويـ اداء الطم معمـيقـو ال
 الخاتمة:
 ( دقائؽ5الزمف )
 الختاـ )نحف ابطاؿ التحدي( مقة واليتاؼ بصيحة بتشكيؿ ح بةيقـو الطم

 الواجب : الطمب منيـ اعادة سرد القصة الحد افراد اسرتؾ

  الجمسة السادسة:

 موضوع الجمسة :التحدث حوؿ قصة مصورة 

  (دقيقة80زمف الجمسة : )

 اليدؼ العاـ: تنمية قدرة الطبلب عمى التحدث بطبلقة 

 األىداؼ  الخاصة :

 اختيار التراكيب وااللفاظ المناسبة لمتحدث عف الصور المعروضة ةالطمب أف يحسف -1
 عف رايو بشجاعة وحرية  . الطالب أف يعبر -2
 عف الصور مف خبلؿ قصة مف خيالو مبةاف يتحدث الط -3
 

 االدوات : مجموعة قصص مصورة ومطبوعة , اقبلـ لكتابة االرقاـ عمى الصور بعد ترتيبيا

 النشاط المدخمي : 

 دقائؽ (10الزمف :)

 بقوانيف الجمسات ذكرالواجبات وا اراجعو  بةبالطم رحبا-

 موضوع النشاط : ما المختمؼ ؟  (1النشاط )
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 ( دقيقة 30زمف النشاط: )

 اإلجراءات: 

المجموعة إلى فريقيف متساوييف عشوائيًا عف طريؽ القرعة، ومف ثـ يجمس كؿ فريؽ في  اقسـ -
 جية محددة مف غرفة المصادر،

 المعبة لمفريقيف وىي:شرح قواعد ا  -
إختبلفات ويقـو أعضاء الفريؽ األوؿ بمحاولة  3سيتـ عرض صورتيف يوجد في الصورتيف  -1

 دقائؽ ولكؿ فرؽ نقطة  4معرفة ىذه الفروؽ خبلؿ 
يتـ اعطاء صورتيف مختمفتيف لمفريؽ الثاني وعمييـ معرفة الفروؽ الثبلثة خبلؿ نفس الوقت  -2

إختبلفات  4يؽ األوؿ بصورتيف جديدتيف ويكوف ىنا دقائؽ، بعد ذلؾ نعود لمفر  4وىو 
 دقائؽ لمعرفة اإلختبلفات، 5بينيما ويأخذ كؿ فريؽ 

ينتقؿ بعد ذلؾ الفريقيف إلى المرحمة الثالثة والتي تتضمف صورتيف لكؿ فريؽ في كؿ   -3
 دقائؽ، 7إختبلفات عمى الفريؽ معرفتيا خبلؿ  5صورة 

ة الرابعة والتي تتضمف صورتيف لكؿ فريؽ في كؿ وبعد ذلؾ ينتقؿ الفريقيف إلى المرحم  -4
دقائؽ لكؿ فريؽ .مع التركيز والتشديد  9إختبلفات عمى الفريؽ معرفتيا خبلؿ  6صورة 

عمى التحدث بمغة سميمة وصوت مسموع والتركيز عمى مخارج الحروؼ واالجابة برفع 
بلـ دوف غيره فتترؾ اليد دوف جماعية في االجابة وعدـ السماح لطالب بالسيطرة عمى الك

 فرصتو لبلجابة لبلخر بعد االستماع الجابة طالب واحد اخر عمى االقؿ 
يجاد الفريؽ الفائز ونطمب مف كؿ  -5 بعد ذلؾ نقوـ بجمع النقاط لكؿ فريؽ في كؿ مرحمة وا 

عضو مف أعضاء الفريؽ الفائز الحكـ عمى عضو يختاره مف أعضاء الفريؽ الخاسر 
 زز الفريؽ الفائز ونوزع عمييـ جوائز .بشيء مناسب، بعد ذلؾ نع

 ( دقائؽ 10استراحة : )

 ( 2) :نشاط 

 قصة الصور رويموضوع النشاط : ا

 ( دقيقة 30زمف النشاط  :)
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 اإلجراءات :

التحدث عف طمب منيـ النظر الييا لمدة دقيقة واحدة و امعينة و  صورة واحدة تمثؿ قصة اعرض -
الطمبة مف خبلؿ طرح بعض االسئمة التي تقودىـ عمؿ عمى توجيو اأي شي داخؿ الصورة ثـ 

الى شخوص القصة واحداثيا وتشجيع مف يجيب اجابات صحيحة بالتصفيؽ والتعزيز المادي ) 
سكاكر ( ثـ يطمب منيـ بعد ذلؾ تكويف قصة مف خياليـ حوؿ الصورة والتحدث عنيا اماـ 

 الطبلب مع التعزيز والتشجيع 
 اد مف القصةحوؿ الدرس المستف بةالطم اساؿ -
 مثيؿ القصة واخذ ادوار بعض الشخصياتت مبةمف الط اطمب -

 
 ( دقائؽ5): الختامة

 تشكيؿ دائرة واليتاؼ ومعا عف صيحة الختاـ بةالطمب مف الطم

 الواجب : اعطاء كؿ طالب صورة والطمب منيـ التحدث عنيا بمساعدة اسرتو في الجمسة القادمة

 ب وادائيـ واجاباتيـ  التقويـ مف خبلؿ قائمة مبلحظة لمطبل

 

 :الجمسة السابعة 

 (2موضوع الجمسة : سرد قصة مصورة )

 اليدؼ العاـ : تنمية قدرة الطبلب عمى التحدث بطبلقة

 األىداؼ الخاصة  :

 بشكؿ صحيح االنشطة المغوية في مواقؼ حياتية وادوار تعبر عف ذوات الطمبة اف يوظؼ -1
مف خبلؿ  وبعض المرادفات والكممة وضدىا ادوات الربط وحروؼ الجر بةأف يوظؼ الطم -2

 جممة صحيحة
  ..بترقيميا بشكؿ صحيح احداث القصة المصورة مبةاف يرتب الط -3
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 االدوات : صور ميف مختمفة , صور قصص مبعثرة

 ( دقائؽ10: )نشاط مدخمي

 ومتابعة الواجبات  بةالترحيب بالطم

 موضوع النشاط : أحب اف اصبح  (2النشاط )

 ( دقيقة 25) زمف النشاط :

 اإلجراءات:

 -، مذيع...( بطرح العديد مف األدوار مثؿ ) طبيب، مدرس، ممرض، شرطي، بائع عمـيقـو الم -
إختيار الدور الذي يحب أف يصبحو، وعمى كؿ مشترؾ تمثيؿ الدور  طالبثـ يطمب مف كؿ 

د إال في الذي اختاره كما يراه ويتعامؿ وسط مجموعة ليصؿ إلى انو ال يمكف أف يعيش الفر 
مجموعة مف الناس، ولكؿ فرد دوره الميـ في المجتمع ولو حقوؽ وعميو واجبات، وبعد ذلؾ 
 يدور نقاش حوؿ أىمية كؿ شخصية وكيؼ يجب أف نعمؿ ونخطط لنصبح كما نريد أف نكوف 

 ( دقائؽ 10استراحة )

 (3النشاط )
 ( دقيقة 30الزمف : )

 موضوع النشاط : سرد قصة مبعثرة 
بعرض مجموعة مف الصور تمثؿ احداث قصة مصورة غير مرتبة وقاـ الباحث  مـمعيقـو ال -

بالتحدث عف كؿ صورة ثـ يعمؿ عمى ترتيبيا ويذكر الشخوص واالحداث وينبو عمى بعض 
 التفاصيؿ ثـ يعمؿ عمى اعطاء كؿ صورة رقـ بتسمسؿ ثـ يعمؿ عمى سرد القصة بشكؿ مشوؽ 

ة تمثؿ قصة مصورة غير مرتبة  ثـ يطمب منيـ مجموعة مف الصور عمى لوحة وبري  اعرض -
 النظر الى الصور والعمؿ عمى ترتيب الصور لتشكؿ قصة 

 منيـ التحدث عف الصور بقصة مف خيالو  طمبا -
مف الجميع المحاولة وتشجيعيـ وتعزيزىـ وقبوؿ جميع المحاوالت وابراز المحاوالت  طمبا -

 المميزة 
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ء كؿ مجموعة اربع صور وتزويدىـ باقبلـ العادة الى ثبلث مجموعات واعطا بةالطم اقسـ  -
وعة بالتحدث ترتيب كؿ قصة بشكؿ صحيح واعطائيا ارقاـ متسمسمة وتفويض طالب مف المجم

مف زمبلئو االستماع وسؤالو ىو ومجموعتو عف القصة واالجابة  طمبوا بةعف القصة اماـ الطم
بعض القضايا المغوية ادوات الربط  عمييا وبدعـ مف المعمـ وتعزيز المجموعات والتركيز عمى

 وحروؼ الجر
 

 ( دقائؽ 5): الخاتمة
 غناء اغنية مف المسجؿ معا 

 

  الجمسة الثامنة :

 موضوع الجمسة : المفرد والمثنى والجمع 

 اليدؼ العاـ :القدرة عمى صياغة المفرد والمثنى والجمع

  ( دقيقة80) :زمف الجمسة

 األىداؼ الخاصة :

 المفرد والمثنى والجمع اغةصي قواعد ةمبالط ستنتجأف ي -1
 في صياغة المفرد والمثنى والجمع . بةاف يشارؾ الطم -2
 المفرد الى جمع ومثنى والعكس. يحوؿ الطمبةاف  -3
 المفرد والمثنى والجمع في حديثو  الطمبة اف يوظؼ -4
 سماعيا الفرد والمثنى والجمع الطمبة اف يميز -5

) ممعقة، شوكة، فرشاة أسناف، نموذج غسالة، حذاء، قمـ، االدوات : األدوات المعروفة في المنزؿ 
مقص ....الخ (,بطاقات لكممات مفردة , واخرى مثنى ,واخرى لمجمع, مسجؿ , كاسيت مسجؿ 

 عميو كممات لممفرد والمثنى والجمع, صور تمثؿ مفرد وصور لممثنى وواخرى الجمع
 نشاط مدخمي : 
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 ( دقائؽ5زمف النشاط:)
 لترحيب بيـ وتشجيعيـ عمى ىذه الجمسة وتذكيرىـ بقواعد الجمساتوا بةاستقباؿ الطم

 (2نشاط )

 ( دقيقة25زمف النشاط: )

األعضاء إلى فريقيف  ويخرج أحد أعضاء الفريؽ خارج الغرفة ويقوـ بقية األعضاء  اقسـ -
بوضع أحد األدوات المعروفة في المنزؿ ) ممعقة، شوكة، فرشاة أسناف، نموذج غسالة، حذاء، 

 ، مقص ....الخ ( والتي يختارىا المدرب في صندوؽ قمـ
المشترؾ إلى الصؼ ويقوـ كؿ عضو مف أعضاء الفريؽ بإعطاء  مفتاح عف  ادخؿوبعد ذلؾ   -

الشيء الموجود داخؿ الصندوؽ وكمما كاف الوصؼ دقيؽ يستطيع المشترؾ مف نفس الفريؽ 
 عو فريقوبمعرفتو والتعرؼ عميو و مف يخمف ما ىو يفوز طبعا ويفوز م

 الدور إلى الفريؽ الثاني ويتـ العمؿ بنفس اآللية  انقؿثـ   -
دقائؽ (  لمعرفة ما في داخؿ  10ثـ في المستوى الثاني تكرر العممية مع تحديد وقت ) مدة   -

الصندوؽ. ويتـ  تكرار المعبة إلعطاء كؿ تمميذ فرصة لمخروج خارج غرفة المصادر ومعرفة ما 
ـ تكرار الشيء الموجود داخؿ الصندوؽ، ويتـ أخذ العب مف كؿ في داخؿ الصندوؽ. مع عد

 فريؽ بالتتابع . 

 ) ويمكف استبداؿ الصندوؽ بكيس قماش ككيس الوسادة حتى يتمكنوا مف تحسسو (

 وبعد ذلؾ نحسب النقاط لكؿ فريؽ ونعزز الفريؽ الفائز بالتصفيؽ والغناء والمدح .

 ( دقائؽ10استراحة : ) 

 (3النشاط : )

 ( دقيقة30ف النشاط )زم

بعرض صور تمثؿ المفرد ويقـو الباحث بتوضيح مفيوـ المفرد انو يدؿ عمى شئ واحد  اقوـ -
 فقط 
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اعطاءه اسماء اشياء مفردة مف بيأتيـ المحيطة مثبل) قمـ واحد , كرسي  بةمف الطم  اطمب -
 واحد, باب واحد , معمـ واحد , انؼ واحد ,رأس واحد ,اـ واحدة ,(

صور الشياء تمثؿ مفيوـ المثتى مثؿ )صورتاف, ولداف,بنتاف ,شجرتيف ,  مبةلطعمى ا اعرض -
عيناف ,  كرسياف (ويوضح ليـ اف مفيوـ المثنى ىو مايدؿ عمى اثنيف او اثنتيف لزيادة الؼ 

 ونوف ,او ياء ونوف 
ة اسماء مفردة ثـ يقـو بتحويميا صوتيا الى مثنى الكثر مف اسـ ثـ يقدـ ليـ اسماء مفرد اعرض -

 صوتيا ويطمب منيـ تحويميا صوتيا 
يعرض عمييـ جممة تمثؿ المفرد ويحوليا الى مثنى مثؿ شاىد احمد قمما , تحوؿ الى شاىد  -

احمد قمماف ثـ اطمب منيـ تحويؿ بعض الجمؿ مف صيغة المفرد الى المثنى وتعزيز االجابات 
 الصحيحة

يدؿ عمى اكثر مف اثنيف او صور تمثؿ الجمع وبيف الباحث اف الجمع  بةاعرض عمى الطم -
اثنتيف بزيادة الؼ ونوف او واو ونوف في جمع المذكر السالـ , وزيادة الؼ وتاء مبسوطة في 
جمع المؤنث السالـ , ويوضح الباحث انو ىناؾ جمع اخر اسمو جمع التكسير مثؿ ) اشجار , 

 العاب , بيوت ,مدارس(
ا الى جمع ويقوـ بالتعزيز الفوري طمب منيـ تحويميااسماء مفردة و  بةالطم اعرض عمى -

 الجاباتيـ الصحيحة

 كممات جموع والطمب منيـ اتحويميا مرة الى مفرد ومرة الى مثنى  بةالواجب : اعطاء الطم

 الجمسة التاسعة :

 موضوع الجمسة : ضمير المتكمـ 

  ( دقيقة80زمف الجمسة :)

 يقة صحيحةضمير المتكمـ واستخدامو بطر  ميز الطمبةيدؼ العاـ :اف يال

 االىداؼ الخاصة : 

 ضمير المتكمـ  بةالطم يميزاف  -1
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  عف انفسيـ بشكؿ صحيح بةالطم تحدثاف ي -2
 بشكؿ صحيحاف يوظؼ استخداـ ضمير المتكمـ )انا , نحف ( -3

 :االجراءات 

 دقائؽ(10الزمف )، الواجب والتذكير بقوانيف الجمساتبالطمبة ومراجعة  ارحب -
 : المدرب الصغير: (1النشاط )

 ( دقيقة  30مف النشاط : )ز 
 اإلجراءات:

مف الفريؽ الجموس في وضع دائرة ويشرح ليـ تعميمات المعبة وىي أف كؿ المشتركيف  اطمب  -
سيقفوف عمى خط مستقيـ وسيخرج مشترؾ مشترؾ يقـو بدور المدرب ويختار أي نشاط أو 

 بو .تمريف ويقوـ بشرح ما سيفعمو ثـ توجيو المشتركيف الى القياـ بما يطم
 كؿ طالب لماذا اخترت ىذا النشاط اؿس -
 

 ( دقائؽ10استراحة : )
 ( 2النشاط )

 ( دقيقة30زمف النشاط )
 موضوع النشاط : مف انا ؟ 

بالتحدث عف شئ معيف بمساف ىذا الشئ عمى شكؿ فزورة مف خبلؿ ذكر صفاتة مستخدما اقوـ 
عمى االرض , وانا احمؿ عدد كبير  ضمائر المتكمـ انا ونحف مثبل )انا سريع جدا , وانا ال امشي

 مف المسافريف ,فمف انا ؟؟

نحف نمسؾ االشياء , ونحف نساعد االنساف عمى لبس المبلبس , ونحف نربط لو حذاءه ,بفضمنا 
 نحف يأكؿ الطعاـ , ونحف مف يمسؾ السكيف , والمبلعؽ , نحف مف نكتب ونرسـ , فمف نحف؟؟

 ع الطبلب الختاـ :طرح سؤاؿ مفتوح االجابة لجمي
ناقصة ويطمب مف الطمبة االجابة بذكر نوع ضمير المتكمـ الجمع اـ المفرد  بجممة  اتحدث -

 )........ اكتب الدرس (
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 )........ طبلب مجتيدوف (                 
 )........طالباف مجتيداف (                

 مع التعزيز والتشجيع الفوري 
 

كمـ الجمع ( جمؿ لضمير المت3المتكمـ  المفرد و)( جمؿ لضمير 3الواجب : احضار )
 في الجمسة القادمة مبةوالتحدث بيا اما الط

 

 )الختامية (الجمسة العاشرة :

 موضوع الجمسة :الجمسة الختامية 

 األىداؼ لمجمسة  : 

 عمى مشاركتو بالجمسات وتجاوبيـ الجيد  بةبشكر الطم اقوـ -1
 )قوانيف الجمسات ( باداب االستماع والمحادثة  بةالطم اذكر -2
 االختبار البعدي لقياس مدى فعالية البرنامجاطبؽ  -3
 

 االجراءات :
بمراجعة المفاىيـ التي تضميا البرنامج ومدى االستفادة الى عادت عمى الطبلب وقاـ  اقوـ -

الباحث بتذكير الطبلب باداـ االستماع والمحادثة )قواعد الجمسات ( وتجيع الطبلب عمى 
 في الصفوؼ العادية والحياة اليومية لما ليا مف اىمية في ذلؾ االستفادة منيا 

استذكار اىـ االفكار التي وردت في البرنامج والقصص واالنشطة واىميتيا العممية وفتح  -
 النقاش حوليا 

 فة مدى فعالية البرنامج وسيقـو الباحث  بجمع االختبار ر االختبار البعدي لمع اطبؽ -
نيـ واىتماميـ بحضور الجمسات دوف انقطاع وتجاوبيـ مع بشكر الطبلب عمى تعاو  اقوـ -

 التغذية الراجعة وتقبميـ لمواجبات وااللتزاـ بيا
 الشوكبلطة  واليدايا عمى الطبلب والتقاط صور ليـ . اوزع -
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 63 قائمة محكمي أداتي الدراسة (1ممحؽ )
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 71 المحادثة ميارة مبلحظة قائمة (5ممحؽ)

 74 المحادثة اختبار (6ممحؽ)

 76 البرنامج القائـ عمى األنشطة المغوية (7ممحؽ)

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 الجداول فهرس

 

 الصفحة الجدوؿ الرقـ 
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 45 (  ألثر البرنامج عمى ميارة اإلستماعt-testنتائج اختبار ت ) (2جدوؿ )
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