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اﻻﻫداء
إﻟﻰ روح واﻟدي اﻟطﺎﻫرة رﺤﻤﻪ اﷲ.
إﻟﻰ ﻤن أﺴﻘﺘﻨﻲ ﻛﺄس اﻟﺤﻨﺎن ﺤﺒﺎ وﺼﺒرا ،واﻟدﺘﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ أطﺎل اﷲ ﻓﻲ ﻋﻤرﻫﺎ
إﻟﻰ ﻤن ﻗﺎﺴﻤﺘﻨﻲ اﻟﺴﻬر واﻟﺘﻌب وﻤﻬدت ﻟﻲ طرﯿق اﻟﻌﻠم ،زوﺠﺘﻲ اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ.
إﻟﻰ ﻤن ﺒﻬم أﺸدد أزري وﻋﻠﯿﻬم أﺴﻨد ظﻬري اﺨوﺘﻲ وأﺨواﺘﻲ ﺤﻔظﻬم اﷲ.
إﻟــﻰ ﺨﯿــر ﻤــن ﺘﻌﻠﻤــت ﻋﻠــﻰ ﯿدﯿــﻪ إﻟــﻰ أﺴــﺘﺎذي اﻟــدﻛﺘور :ﻏﺴــﺎن ﻋﺒــد اﻟﻌزﯿــز ﺴــرﺤﺎن ،ﺤﻔظــﻪ
اﷲ وأطﺎل ﻓﻲ ﻋﻤرﻩ.
إﻟﻰ أﺴﺎﺘذﺘﻲ ﺠﻤﯿﻌﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺘرﺒوﯿﺔ -ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘدس.
إﻟﻰ زﻤﻼﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻋد اﻟدرس واﻟﻌﻠم ،وزﻤﻼﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﺠﻤﯿﻌﺎ.
إﻟﻰ ﻛل ﻤن ﻛﺎن ﻟﻲ ﻋوﻨﺎ وﺴﻨدا ﻓﻲ ﻤﺴﯿرﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ.
اﻟﺒﺎﺤث :ﺴﺎﻤﻲ إﺴﻤﺎﻋﯿل ﻤﺤﻤد اﻟﻤﺼري

شكر كعرفاف
نس ػػتفت بال ػػذم ى ػػك خي ػػر ،كالحم ػػد ا﵀ ،كالص ػػالة كالس ػػالـ عم ػػى حبيب ػػو كمص ػػطفاه كعمػ ػى آلػ ػػو كصػ ػػحبو

كأنصاره كآؿ بيتو الطيبيف الطاىريف ،كمف اتبع ىداه إلى يكـ الديف .كبعد...

فإف ىذه الرسالة لـ تصؿ إلى ما كصمت إليو اال بفضؿ ا﵀ سػبحانو كتعػالى أكالن ،يػـ بمػساعدة أصحاب
العمـ ،كالذيف كقفكا بجانبي طكاؿ فترة الدراسة.

كمف بػاب اععتػراؼ بالجميػؿ لكػؿ مػف مػد يػد العػكف كالمسػاعدة ،أتقػدـ بخػالص الشػكر كعظػيـ االمتنػاف

إلػى أسػتاذم الػػدكتكر  /غسػػاف ع ػد ايززسػػز سػػر اف ،الػذم أشػػرؼ عمػى ىػذه الرسػالة ،كلػػـ يتػكاف لحظػػة
كاحدة في تقديـ كػؿ جيػد ،كلػـ يبخػؿ عمػ ٌي بالمشػكرة أك المػػساعدة أك النصػيحة ،ممػا أخػرج ىػذه الرسػالة
إلى النكر ،فمو مني خالص الشكر كالتقدير.
كأتقدـ بالشكر الجزيؿ كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم لجنة المناقشػة ايػدكوكر اياالػؿ :ع ػح د دػد أ ػك

راس ،كايدكوكرة اياال ة إسناس عارؼ ناصر لػػدكرىما العظػيـ فػي إيػراء الد ارسػة مػف خبراتيمػا كعمميمػا

الكفير.

كمػػا يش ػرفني أف أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر كالتقػػدير إل ػى الصػػرح العممػػي الصػػامد – جامعػػة القػػدس -مميمػػة
بكمية العمكـ التربكية ،التي أتاحت لي فرصة االلتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا ،ممتقى العمـ كالعمماء.

كالشػػكر كالتقػػدير لمسػػادة المحكم ػيف الػػذيف بػػذلكا جيػػدان طيب ػان فػػي تحكػػيـ أدكات الد ارسػػة ،كأخػػص بال ػػذكر

أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية بجامعػػة القػػدس ،كجامعػػة الخميػػؿ ،كجامعػػة القػػدس المفتكح ػػة ،كمش ػرفي المغػػة

العربيػػة فػػي مديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ /جنػػكب الخميػػؿ ،كمعممػػي كمعممػػات المرحمػػة ا ساسػػية الػػدنيا الػػذيف
حكم ػكا لػػي ا دكات ،كمػػا أخػػص بالشػػكر مدرسػػة بنػػات شػػيداء دك ار ا ساسػػية مميمػػة بمػػديرتيا ا سػػتاذة:
ىكيدة النمكرة ،كالمعممة المبدعة عبير رياف.

كم ػػا إن ػػي ال أنسػ ػى تق ػػديـ الػ ػكالء كاالمتن ػػاف سػ ػرتي الكريم ػػة ،ل ػػدعميا المتكاص ػػؿ طػ ػكاؿ فتػ ػرة الد ارسػ ػػة،
كخاصػة مي الغالية كزكجتي الكريمة ،كاخكتي عمى ما قدمكه لي مف يد العكف كالمساعدة ،فجزاىـ ا﵀

ػي الخػالؽ  -جػؿ كعػال  -بػو يػـ ممػا كسػعو جيػدم ككقتػي ،فمػا
عني خير الجػزاء كىػذا ممػا تفضػؿ عم ٌ
كاف صػكابان فمػف ا﵀ ،كلو الحمد كالمنة ،كممػا كػاف فيػو خطػأ أك نقػص فمػف نفسػي كضػعفي ،كأسػأؿ ا﵀
العمي العظػيـ أف ينفع بو.

كا﵀ كلي التكفيؽ
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الباحث :سامي إسماعيؿ محمد المصرم

ايد خص
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أير استخداـ ا نشطة التمييمػية في تنميػة ميارات المغة العربيػة كالتفكيػر
التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع في فمسطيف .كطبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي اليػاني مػف العػاـ

الدراسي ( )2017/2016عمػى عينػة قصػدية تككنػت مػف ( )114طالبػا كطالبػة ،حيػث كزعػت عشػكائيا

درسػػت باسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة كشػػعبتيف ضػػابطتيف
إلػػى شػػعبتيف تج ػريبيتيف ( )60طالبػػا كطالبػػة ٌ
درس ػػت بالطريق ػػة االعتيادي ػػة ،كاس ػػتغرؽ تطبي ػػؽ الد ارس ػػة س ػػتة أس ػػابيع ،ي ػػـ جمع ػػت
( )54طالب ػػا كطالب ػػة ٌ
بيانػػات الد ارسػػة باسػػتخداـ أدكات الد ارسػػة (اختبػػار ميػػارات المغػػة العربيػػة كاختبػػار التفكيػػر التػػأممي) ،يػػـ
حممت البيانات باستخداـ تحميؿ التغاير المصاحب ).(ANCOVA
أظيرت الدراسة كجكد أير الستخداـ ا نشطة التمييمية في تنميػة ميػارات المغػة العربيػة كالتفكيػر التػأممي
لدل طمبة الصػؼ ال اربػع يعػزل لطريقػة التػدريس كلصػال المجمكعػة التجريبيػة ،كعػدـ كجػكد أيػر لمتغيػر
الجنس ،كلمتفاعؿ بيف كؿ مف طريقة التدريس كالجنس.

كفي ضكء النتائج أكصى الباحث المعمميف بتكظيؼ ا نشطة التمييمية في تدريس ميارات المغة العربيػة

كالتفكير التأممي؛ كذلؾ يرىا االيجابي عمى تنمية ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي عند الطمبة.
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The impact of using a representational activities in developing the Arabic
language skills and the reflective thinking among 4th graders'
Prepared by: Sami Ismaiel Mohammad Al-Massri
Supervised by: Dr. Ghassan A.A. Sirhan
Abstract
This study aimed to identify the impact of the using a representational
activities in developing the Arabic language skills and the reflective thinking
among 4th graders'. The study was conducted in the second semester of the
academic year (2016/2017) on a purposive sample consists of (114) male and
female students, they were randomly distributed to two experimental groups
(60) students studied using representative activities and two control groups,
(54) students studied using the regular way, and it took six weeks to
implement the study. Then, the study data were collected using the study tools
(the Arabic language skills test and the reflective thinking test). The data were
then analyzed using accompanying covariance (ANCOVA).
The study showed an impact on the use of representative activities in
developing the Arabic language skills and reflective thinking among 4th
graders', due to the method of teaching and the vafer of the experimental
group, the absence of an effect on the gender variable, and the interaction
between the teaching method and gender.
In light of the results, the researcher recommended teachers to employ
representative activities in teaching Arabic language skills and reflective
thinking, because of their positive impact on students' understanding and
mastery of Arabic language skills and reflective thinking.
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اياصؿ األكؿ
خ اسة ايدراسة كدشك ويا
1.1

دقددة:
ٌ

تعتبر المغة طريقة التٌكاصؿ بيف الشعكب كا مـ في يمختمؼ منابتيا كأعراقيا ،فيي أداة االتصاؿ كالتكاصؿ
االجتماعية ،كىي الكسيمة ا فضؿ
الطبيعية ك
كالتفاىـ بينيـ ،كتيعتبر بشكؿ عاـ مف أىـ ميزات اعنساف
ٌ
ٌ

الخاصة بالفرد كالجماعة .كلقد عنيت الدكؿ المتقدمة بمغاتيا الكطنية
لمتٌعبير عف المشاعر كاالحتياجات
ٌ
محادية قراءة ككتابة ،كجعمتيا في مقدمػة المكاد الدراسية؛ إذ ىي ا ساس الذم يعتمد عميو في تدريس
جميع المكاد ،فإذا كاف الطالػب ضعيفان في لغتو صعب عميو أف يتابع أستاذه في فيـ دركسو ،كما
يستعصي عميو فيـ ما يقرأ ،كيؤدم ضعفو في المغة إلى ضعفو في بقية المكاد الدراسية ميما اجتيد

المدرسكف.

كمف ىنا تعد المغة مفتاحا لجميع العمكـ بشقييا اعنسانية كالطبيعية ،كما ٌأنيا تعد مقياسا لمحضارة كالرقي،
سيما كأف صراع الحضارات
فا مة التي تحافظ عمى لغتيا تككف في مصاؼ ا مـ المتقدمة كالمتطكرةٌ ،
مرتبط ارتباطا كييقا بصراع المغات ،لذا عمد الباحث إلى البحث عف سبؿ تنمية المغة كرفع مستكاىا عند

الطمبة إيمانا منو بأىمية ميارات المغة العربية في العممية التعميمية خاصة ،كفي الميارات الحياتية عامة،
فأم ضعؼ أك ق صكر في المغة العربية سينعكس ذلؾ عمى باقي المكاد الدراسية بالسمب  ،فمف ىنا تككف

الحاجة لتنمية ميارات المغة العربية حاجة ممحة.
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ك ىمية تنمية ميارات المغة العربية أقرت ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية المنياج الجديد ليذا العاـ

( )2017/2016ضمف الخطة الك ازرية في رفع مستكل ميارات المغة العربية عند الطمبة ،كجاء ىذا
المنياج معتمدا في محتكاه عمى الفصؿ ما بيف ميارات المغة ،كتعد ىذه الخطكة خركجا عف المألكؼ في
خمط ميارات المغة العربية في درس كاحد مدمج كما كاف عميو السابؽ ،فكانت ىذه الدراسة لمبحث عف

أفضؿ الطرؽ في تدريس ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي.

كىذا ما ذىبت إليو نتائج كتكصيات مؤتمر تنمية المغة العربية الذم انعقد في أبك ظبي خالؿ العاـ
المنصرـ ،كالتي بينت أف اىتماـ ا مـ كالشعكب في ميارات لغتيـ جعمتيـ يتفكقكف عمينا في تقديميا

لمعالـ ،كجعميا في مقاـ المنافس لمغتنا ا ـ ،فتركيزنا عمى جكامد المغة دكف مياراتيا جعمت منيا منف ار
لمناطقيف بيا قبؿ ير الناطقيف مف ا مـ ا خرل  ،لذلؾ إف تدريس الميارات كتنميتيا ىي الحؿ ا ساسي

لصعكبة المغة ،فتعميـ االستماع يعطي متحديا جيدا ،كتعميـ القراءة يكصمنا لكاتب متمرس.
و
ً
أمر ا﵀ ناف هذ فييا؛ ٌنيا لغة
لقد حظيت المٌغة العر ٌبية بما لـ تحظ بو ٌأية لغة مف االىتماـ كالعناية ،كىذا ي
أىمية لمٌغة العر ٌبية؛ ٌف ا﵀ ج ٌؿ جاللو اختارىا مف بيف ليغات
أكبر ٌ
القرآف الكريـ ،كىذا بدكره أعظـ شرؼ ك ى
ً
يككف ىذا
الساعة ،كال
ي
ا رض ليككف بيا كالمو الخالد الذم أعجز بو مف كاف كمف سيأتي إلى قياـ ٌ
اععجاز إال لككف ً
كقكة الخطاب الرٌباني (الشنطي.)2012 ،
ىذه المٌغة تحتمؿ يقؿ الكالـ
اعليي ٌ
ٌ
كلمغة العربية فنكف أربعة ىي :االستماع ،كالحديث ،كالقراءة ،كالكتابة ،لما كاف لكؿ عمـ أىدافو ،فإف ىذه

الميارات ا ربع في تعميـ المغة العربية تميؿ ا ىداؼ ا ساسية ،التي يسعى كؿ معمـ لتحقيقيا عند
المتعمميف ،فتعمـ أم لغة مف المغات ،سكاء كانت المغة ا ـ أـ لغة أجنبية ،إنما ىدفو ىك أف يكتسب

المتعمـ القدرة عمى سماع المغة ك التعرؼ عمى إطارىا الصكتي الخاص بيا ،كييدؼ كذلؾ إلى الحديث بيا
بطريقة سميمة تحقؽ لو القدرة عمى التعبير عف مقاصده ،كالتكاصؿ مع اآلخريف أبناء تمؾ المغة خاصة،

ككذلؾ يسعى إلى أف يككف قاد ار عمى قراءتيا ككتابتيا (حمس.)2003 ،
كيرل الباحث أف أزمة إتقاف ميارات المغة العربية إف ص التعبير ،تكمف في أسمكب تدريسيا التقميدم
الذم يعتمد طرؽ عقيمػة أك صػعبة فػي الفيػـ ،ال تتناسب كىذه الميارات؛ لذا عمد الباحث إلى ربطيا
بالتفكير التأممي كا نشطة التمييمية المسرحية.
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كفي ظؿ كجكد الصعكبات التي تحكؿ بيف الميارات المغكية كاتقانيا ،فإف التدريس بالتفكير التأممي يعتبر

فاعالن ،كخاصة فيما يتعمؽ بعالج مشكالت اكتساب ميارات المغػة بالشكؿ السميـ ،فػإف المػتفحص لمعالقػة
الكييقػة بػيف التفكيػر التػأممي كميػارات المغة يػػدرؾ أنػػو يمكػػف امػػتالؾ ناصػػيتيا ،كذلػػؾ باالقتنػػاع باسػػتبداؿ

الممارسػػات الػػسطحية يػػر المتعمقػػة ،بالممارسػػات القائمػػة عمػػى التحميػػؿ كادراؾ العالقػػات القائمػػة بػػيف

الميارات ،كتكجيو التفكير فيما يدرسو الطالب ،بحيث تساىـ تمؾ الخطكات في تنمية ميارات المغة كالتفكير
التأممي .كىناؾ استراتيجيات لتعميـ اتقاف ميارات المغة العربية منيا النشاط التمييمػي ،حيػث إف التمييػؿ أك

المسرحية اليادفة تتي لممتعمـ التدريب عمى كيير مف المكاقؼ الحياتيػة التػي يعيػشيا فػي مجتمعو ،كما
يكشؼ التمييؿ عف مكاىب التالميذ كما لدييـ مف استعدادات كقدرات.

كتعد ا نشطة التمييمية في المناىج اتجاىان تربكيان حدييان ،مف أجؿ تعمُّـ لغكم فعال ،نظ انر العتمادىا عمى
ممارسة المغة المسمكعة التي تعد أكؿ قناة اتصاالتو .كما يعتبر التمييؿ دعامة قكية مف دعائـ التربية

كالتعميـ في المدرسػة ،كقػد أشػار المربكف إلى أىميتو كما يتاح لمطالب مف الفرص اليمينة؛ لكي ينضج
كيتكامؿ كيتزكد بكييػر مف الميارات كالخبرات كالمعمكمات .كىك كا لعاب الرياضية يدرب الطالب عمى

العمؿ فػي مجمكعة ،كما يترتب عميو مف رس لممبادئ االجتماعية كالخمقية ،كما أنو يضفي عمى الجك

المدرسي الكيير مف المرح البيجة كالسركر ،كيخمصو مف كطأة الحياة الرتيبة كما تشيعو في النفكس مف
الممؿ كالتعب (الركابي.)2005 ،
كالتمييؿ يتي كذلؾ لمطالب فرصة تحمؿ المسؤكليات ،كيعدىـ لمحياة العممية كيدربيـ عمى ضبط النفس
كالسيطرة عمى ا عصاب كالتصرؼ السميـ كبذلؾ تتكامؿ شخصياتيـ .فالنشاط التمييمي ضركرة البد منيا

لكي تييئ لمتالميذ الفرص المناسبة لممارسة فنكف المغػة كأدائيا كاكتساب مياراتيا ،كاستخداميا بشكؿ
طبيعي في كيير مف نكاحي الحياة .كتعد معرفة اعنساف بالتمييؿ معرفة قديمة قدـ اعنساف نفسو ،كلقد

عرؼ عف اعنساف البدائي كلعو الػشديد بالمحاكاة كالتمييؿ ،لذلؾ كاف التمييؿ كالمحاكاة أكؿ درس يتعممو

اعنساف في مدرسة الطبيعة ،فاعنساف مميؿ بطبعو (الشنطي.)2012 ،
قكـ كاقع العممية التعميمية في المدارس ،كدقؽ النظر في ا سػاليب التدريسية ،يالحظ أف النشاط
كاذا ٌ
المسرحي لـ ينؿ االىتماـ الكافي كالتطبيؽ العممي الكافي الذم يمكف أف يساىـ في رس المعمكمة كحسف
إيصاليا في ظؿ مناىج فمسطينية جديدة ،مكتظة بالدركس كالصفحات الطكيمة ،كتتميز بالصعكبة إلى حد

كبير .لذا يرل الباحث مف خالؿ خبرتو التعميمية ،حيث إنو يعمؿ مدرسان تجريب ىذا ا سمكب لتعرؼ
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فاعميتو في تنمية ميارات المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع ،ككنو نياية المرحمة الدنيا ،مستفيدا مف

نتائج الدراسات الػسابقة التػي أكدت فاعمية ىذا ا سمكب ليذا الصؼ كالصفكؼ الدراسية ا خرل.
ايدراسة كأسئ ويا:
 2.1دشك ة ٌ

يعمؿ الباحث مدرسا لمادة المغة العربية في المرحمتيف ا ساسية العميا كالدنيا ،كمف خالؿ عممو الحظ عدـ

فعالية طريقة التدريس التقميدية لمادة المغة العربية ،كالتي يككف فييا دكر الطالب سمبيان كيانكيان ،مما ينعكس

عمى إتقانو لميارات المغة العربية ،إضافةن إلى ذلؾ عدـ تحفيزه إلى التأمؿ كالتفكير ،فكاف لزاما عمى
الباحث أف يتبع أساليب حيكية ،تخرج الطالب مف الصندكؽ التعميمي التقميدم ،إلى و
جك متفاعؿ يككف فيو
ىك المحكر النشط الفعاؿ ،ال سيما كأف المنياج الجديد قد أفرد قد انر كاسعان لميارات المغة العربية كالتفكير

التأممي ،مما زاد في كجداف الباحث إص ار انر عمى طرؽ جدار ىذا ا سمكب لما يرل فيو عالجا لرفع مستكل
إتقاف الميارات المغكية كالفكرية ،فجاءت مشكمة الدراسة تبحث عف جكاب لسؤاليا الرئيس الذم تحددت فيو

مشكمة الدراسة كىك :دا أثػػر اسػػوخداـ األنشطة ايودثس سة فػػػح وندسػػػة ديارات اي غة ايزر سة كايواكسر
ايوأد ح يػػػدل ط ة ايصؼ اي ار ع؟
ايدراسة كفرلساويا
 3.1أسئ ة ٌ
أجابت ىذه الدراسة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس مف خالؿ اعجابة عف السؤاليف اآلتييف:

-1

ىؿ يختمؼ أير استخداـ ا نشطة التمييمية في تنمية ميارات المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع

باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟

-2

ىؿ يختمؼ أير استخداـ ا نشطة التمييمية في تنمي ػػة ميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ

الرابع باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
كلإلجابة عف سؤالي الدراسة تـ صيا ة الفرضيتيف اآلتيتيف:
 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ).0.0 = αيف متكسطات عالمات طمبة

الصؼ الرابع في االختبار التحصيمي لميارات المغة العربية تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ

بينيما.
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 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( ).0.0 = αبيف متكسطات عالمات طمبة
الصؼ الرابع في االختبار التحصيمي لميارات التفكير التأممي تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ

بينيما.
ايدراسة
 4.1أىداؼ ٌ
سعت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات المغة العربية الكاجب تنميتيا لدل طمبة الصؼ الرابع حسب الكتاب
المقرر فػي فمسطيف ،كالكشؼ عف أير استخداـ ا نشطة التمييمية في تنمية ميارات المغة العربية كالتفكير

التأممي لدييـ.

أىدسة ايدراسة:
ٌ 5.1
أىمية الدراسة في ككنيا قد تسيـ اسيامان متكاضعان في دعـ تكجيات ك ازرة التربية كالتعميـ ،كحركة
ت ٍك يمف ٌ
اصالح التعميـ القائمة عمى جعؿ الطالب محكر العممية التعميمية ،فعمى الصعيد النظرم تكمف أىميتيا في
محاكلتيا لسد اليغرة في ا دب التربكم الذم يفتقر لميؿ ىذه الدراسات ،أما عمى الصعيد البحيي :فربما

تفت المجاؿ أماـ الباحييف عجراء المزيد مف الدراسات كتطبيقيا في جكانب كمتغيرات مختمفة لـ تتطرؽ

إلييا الدراسة الحالية ،كعمى الصعيد العممي (التطبيقي) :فقد تساعد ىذه الدراسة عمى احداث نقمة نكعية

في برامج تدريب المعمميف عمى الكيفية الصحيحة الستخداـ ا نشطة التمييمية في العممية التعميمية عامة
كاالستفادة مف أدكات الدراسة.

 6.1دكد ايدراسة:
يمكف تعميـ نتائج الدراسة الحالية ضمف الحدكد اآلتية:
 -1الحد الزماني :أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الػياني مف العاـ الدراسي 2017 /2016ـ

 -2الحد المكاني :طبقت الدراسة في محافظة الخميؿ/مدرسة ذككر الصديؽ ا ساسية كمدرسة بنات
شيداء دك ار ا ساسية.

 -3الحد البشرم :أجريت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ الرابع في مديرية تربية جنكب الخميؿ  /فمسطيف
كالمنتظميف في الدراسة في الفصؿ الدراسي الياني لمعاـ الدراسي 2017 / 2016ـ.
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 -4الحد المفاىيمي :حددت ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا.
 7.1دصط ات ايدراسة
األ نشطة ايودثس سة:
عرفيا القرشي كالمقاني ( )79 ،2001بأنيا "كسيمة اتصاؿ فعالة لمتعبير عف فكرة أك مفيكـ معيف ،كيعتمد

في ذلؾ عمى المغة كحركات الجػسـ كتعبيػرات الكجػو كاعيمػاءات كاعشارات ،كىك تعبير عف المشاعر،

كاعفصاح عف ا فكار ،بالقكؿ أك اعيحاء ،كاعشارات ،كىك ميؿ طبيعي يشترؾ فيو الجنس البشرم".

كيعرفيا البجة ( )574 ،2000بأنيا "تقميد سمككي لمكقؼ أك حاديػة فػي الحيػاة العمميػة ،كيستخدـ في

التدريب ىميتو التربكية ،إذ يزيد مف سرعة التعمـ بأنكاعو المختمفة" .أما اسكندر ك زاكم ()359 ،2003

فعرفاىا بأنيا "أسمكب تربكم ىادؼ باعضافة إلػى التػسمية اليادفة كيعد بديالن لمكاقع يعرض ا حداث في
فترة زمنية قميمة تحتاج مشاىدتيا إلى أياـ عمى الكاقع".

كعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا أنشطة ىادفة في كقت الحػصة لمػساعدة الطمبة عمػى تنمية ميارات عدة لغكية

ك ير لغكية ،عف طريؽ الممارسة كالمشاركة اعيجابية .كتتضمف الجمسة تحركات كاجراءات يكجو بيا
المعمـ طمبتو بخطكات مرتبة بشكؿ تدريجي ،ليحفزىـ لبناء صكر ذىنية لمحقائؽ كالمعمكمات التي درسكىا،

مف التأمؿ في المكحات الصكرية كالنصكص في المقرر الدراسي.
ايديارة:

عرفيا عبد الحميد ( )88 ،2006بأنيا "عدة معاف مرتبطة ،منيا خصائص النشاط المعقد الذم يتطمب
فترة مف التدريب المقصكد ،كالممارسة المنظمة بحيػث تػؤدل بطريقػة مالئمة ،كعادة ما يككف ليذا النشاط

كظيفتو مفيدة ،كمف معاني الميارة أيضاى الكفاءة كالجكدة في ا داء".

كيرل الباحث أف تعريؼ الميارة إجرائيان في ىذه الدراسة ىك قدرة الطمبة عمى اكتساب مجمكعة مػف
الميارات الخاصة باالستماع كالمحادية كالكتابة كالقراءة ،كرفع مستكل أدائيـ فػي حالػة تكاجػدىما بصكرة

ضعيفة ،كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ العالمة التي يحصؿ عمييا الطمبة ليذه الميارة في االختبار الذم

أعده الباحث.
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ديارات اي غة ايزر سة:
عرفيا البجة ( )185 ،2001بأنيا "اداء صكتي أك ير صكتي يتميز بالسرعة كالدقة كالكفاءة .كمراعاة
القكاعد المغكية المنطكقة كالمكتكبة .كالمقصكد ىنا (قراءة ،كتحدث ،كاستماع ،ككتابة)".

كيعرفيا الباحث إجرائيان في ىذه الدراسة :إكساب الطمبة مجمكعة مػف الميارات الخاصة باالستماع
كالمحادية كالكتابة كالقراءة كرفع مستكل أدائيـ فػي حالػة تكاجػدىـ بصكرة ضعيفة ،كيستدؿ عمى قكتيا

كضعفيا مف خالؿ العالمة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار المعد لمميارات المغكية.
ايواكسر ايوأد ح:
بأنو "استقػصاء ذىنػي لمفػرد حػكؿ مفاىيمػو ،كمعتقداتػو كسػمككياتو ،تػػستيدؼ
عرفو مصطفى (ٌ )91 ،1999
الػػكعي بالمعػػاني الجديػػدة لمخب ػرات ،كاشػػتقاؽ اسػػتدالالت منيػػا تعينػػو عمػػى تحقيػػؽ أىدافػػو العممية " .كعرفو

ات الرؤية البصرية
القطراكم ( )76 ،2010أنو "نشاط عقمي ىادؼ يقكـ عمى التأمؿ مف خالؿ ميار ٍ
لمكشؼ عف المغالطات؛ لمكصكؿ إلى استنتاجات ،كاعطاء تفسيرات مقنعة ،ككضع حمكؿ مقترحة
لممشكالت العممية ،كيقاس باالختبار التأممي المعد لذلؾ".

كيعرفو الباحث إجرائيان ليذا البحث بأنو تفكير مكجو يتطمب تحميؿ مكاقؼ لغكية تتناسب كطمبة الصؼ

الرابع ،إلى عناصرىا المختمفة ،كالبحث عف العالقات الداخمية القائمة مف خالؿ تكظيؼ المالحظة كالتأمؿ

في الفيـ العاـ لممعني ،كتفسير كاستبعاد ما ليس لو عالقة حتى يصؿ الطالب إلى التفسير السميـ .كيستدؿ

عمى ذلؾ مف خالؿ العالمة التي يحصؿ عمييا الطمبة ليذه الميارة في االختبار الذم أعده الباحث.
ط ة ايصؼ اي ار ع:

ىـ الطالب كالطالبات الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )10-9سنكات ،كالمػسجميف في المدارس الحككمية

أك الككالة أك الخاصة.
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اياصؿ ايثانح
اإلطار اينظرم كايدراسات ايسا قة
يتحدث ىذا الفصؿ عف االدب النظرم المتعمػؽ با نشػطة التمييميػة كميػارات المغػة العربيػة كالتفكيػر التػأممي
كالدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات الدراسة.
1.2

اإلطار اينظرم

يتناكؿ ىذا البند مراجعة لالدب النظرم المتعمؽ با نشطة التمييمية كميارات المغة العربية كالتفكير التأممي.
 1.1.2األنشطة ايودثس سة
 1.1.1.2داىسة األنشطة ايودثس سة
فعمية لمعمؿ (المعجـ الكسيط )2000 ،كودثسال( :فف) أداء أدكار في عمؿ
األنشطة يغة ىي ممارسة ٌ
يكني (المعجـ الكسيط .)2000 ،كاصطال ا" :ىك النشاط المغػكم المحبػب
مسرحي أك
سينمائي أك تمفز ٌ
ٌ
ٌ

كالذم يعتبر مف أبرز ا نشطة التعريفية التي ير ب فييا الصغار كييكاىا الكبػار ،كاذا مػا أحسف استغاللو
كاف مف العكامؿ الميمة في تنمية اليركة المغكية عند التالميذ فػي الم ارحػؿ ا كلى في التعميـ" (عفانة

كالمكح.)72 ،2008 ،
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عرؼ أيضا عمى أنيا" :كسيمة اتصاؿ تعميمية فعالة لمتعبير عف فكرة أك ـ فيكـ معيف ،كيعتمد ذلؾ عمى
كت ٌ
المغػة كحركػات الجػسـ ،كتعبيػرات الكجػو كاعيماءات كاعشارات ،ككؿ ذلؾ يجعؿ عممية التمييؿ ليا تأيير

كبير فػي عمميػة التعمػيـ كالتكجيو كالتأيير في نفكس اآلخريف إلى جانب التركي

التالميػذ" )القرشي كالمقياني. )79 ،2001 ،

كاشػاعة البيجػة لػدل

كسزرفيا اي ا ث إجرائسان فح ىذه ايدراسة :بأنيا أنشطة ىادفة في كقت الحػصة لمػساعدة الطمبة عمػى تنمية

الميارات المغكية ،كميارات التفكير التأممي ،ك ير لغكية كفكرية ،عف طريؽ الممارسة كالمشاركة اعيجابية.
كتتضمف الجمسة تحركات كاجراءات يكجو بيا المعمـ طمبتو بخطكات مرتبة بشكؿ تدريجي ليحفزىـ لبناء
صكر ذىنية لمحقائؽ كالمعمكمات التي درسكىا مف التأمؿ في المكحات الصكرية كالنصكص في المقرر

الدراسي.

 2.1.1.2أىدسة األنشطة ايودثس سة:
بالرجكع إلى ا دب التربكم كالدراسات السابقة ،كدراسة حسيف كعبد التكاب ( )1999كدراسة كركاف

تبيف أف أىمية ا نشطة التمييمية تنقسـ إلى يالية أقساـ ،كىي:
( )2012كدراسة نكفؿ (ٌ ،)2011

أ -األىدسة اي غكسة :تنبع ا ىمية المغكية إلى اكتساب المميؿ ميارات ا دكار كالتعبير كالنطؽ
الصحي  ،كتساعد عمى اكتشاؼ مكاىب الطمبة كالعمؿ عمى تنميتيا ،مف خالؿ ا دكار التي يقكـ
بيا كبخاصة التعبير المغكم بشكؿ دقيؽ .كما كتيرم قامكس المتعمـ المغكم ،فيكتسب الطالب

حصيمة لغكية بأسمكب شائؽ محبب ،كيعرفيـ إلى نماذج مف ا دب الجيد مما ييرم معاجميـ

المغكية بأساليب ،كمفردات ربما ال يتحصؿ عمييا مف خالؿ دركس المنيج ،يضاؼ إلى ذلؾ أف
التمييؿ كسيمة ناجحة عشباع الميكؿ عندىـ بطريقة طبيعية تمقائية.
ب -األىدسة ايناسسة :يرل كيير مف عمماء النفس أف التمييؿ مف أىـ الكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ
الشفاء النفسي ،كمف الظكاىر النفسية التي يمكف معالجتيا عف طريؽ التمييؿ :الخجؿ كاالنطكاء
كعيكب النطؽ ،كما أف معناه ال يرتبط بالتركي عف النفس كالتسمية فحسب بؿ يتعدل ذلؾ إلى
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ربط االتصاؿ الفعاؿ لمتعبير عف فكرة أك مفيكـ أك شعكر ما عف طريؽ المغة كحركة الجسـ

كتعبيرات الكجو كاالشارات كأسمكب الكالـ .كما إيارة المشاكؿ كاالضطرابات كالسمكؾ ير السكم
لدل بعض ا طفاؿ إال نتيجة لعدـ االىتماـ بمشكمة التالميذ كحبس مكاىبيـ كطاقاتيـ كعدـ

استغالليا عف طريؽ تفجيرىا.

ج -األىدسة االجوداعسة :يسعى المسرح المدرسي إلى تعكيد المتعمميف عمى كيفية االندماج في
الجماعة كربط حياتيـ اليكمية مع الكسط المدرسي ،كذلؾ عف طريؽ االىتماـ بقضايا المجتمع
كباالحتفاؿ بالذكريات كا عياد ك رس القيـ المجتمعية السامية كتنمية ركح التعاكف كالمشاركة

كاكتساب ميارات مختمفة ،كما يعتبر المسرح المدرسي خطابا تربكيا يعمـ ا طفاؿ اكتشاؼ الذات
كمف خالليا تتـ عممية اكتشاؼ العالـ.

إف عدـ االىتماـ بمشكالت التالميذ التي تحصؿ في بعض المدارس سببيا إىماؿ الجانب النفسي في
حياتيـ كالتي تتعمؽ بعدـ تكافر ا نشطة المكازية ك ير ذلؾ مما يضطر التالميذ إلى التعبير عما في

أنفسيـ مف طاقات كمكاىب كقدرات بطرؽ ير صحيحة فيييركف المشاكؿ كاالضطراب ككؿ ما يمت
بصمة إلى السمكؾ ير السكم .ك ف المكىبة عندما تحبس بداخؿ الطفؿ فإنيا تشكؿ خط ار عميو كتيدد

كيانو النفسي كتفقده اتزانو الكجداني فيك يحس بضغط داخمي شديد عمى نفسو كما يحس بأف الطاقة

العقمية

ير المستغمة ك ير المستيمرة تجعمو في مكضع المظمكـ المحركـ مف الكضع الالئؽ بو في

المجتمع.
كمف ىنا يأتي دكر المسرح في أنو يعالج حاالت الخكؼ كالخجؿ مف مكاجية الناس كالتي تؤير بدكرىا في
طريقة إلقاء الكممات لمتمميذ فتصيبو بعيكب في النطؽ كالتأتأة كالفأفأة … فيمكف عالج ذلؾ بأف يمن

المدرس التمميذ اليقة في نفسو كيجنبو كؿ خكؼ كيجعمو يكاجو الجميكر مف خالؿ المشاركة في ا عماؿ
المسرحية.

10


 3.1.1.2أنكاع األنشطة ايودثس سة:
لقد عنيت بعض الدراسات في ىذا الجانب مف جكانب ا نشطة التمييمية بشكؿ مبالغ فيو ،كدراسة كاظـ
كعبد الحميد ( )1984كدراسة كركاف ( ،)2012إال أف الباحث في ىذا البحث كبعد الرجكع إلى الدراسات

المذككرة يمخصيا في الجدكؿ اآلتي:

جدكؿ  :1.2أنكاع األنشطة ايودثس سة
اينكع
ايودثس سة ايصادوة

طاقة وزرساسة
يعتمػػد التػػأيير فػػي التمييميػػة الصػػامتة عمػػى حركػػات أعضػػاء الجسػػـ المختمفػػة كمالم ػ

الكجػو ،كقػػد تسػتخدـ المكسػيقى التصػكيرية ك يرىػا مػف كسػائؿ التعبيػر عػف المعنػي مػا

عدا اسػتخداـ الكممػات المنطكقة.
ايودثس سة اياردسة

كىػػي الػػذم يقػػكـ بػػو فػػرد كاحػػد يمعػػب عػػدة شخصػػيات فػػي المسػػرحية ،كىػػذا النػػكع مػػف

ا نشطة التمييمية ال يحتاج إلى إمكانيات كييرة ،فيظؿ الطالب بزيو المدرسي.

ايودثسؿ دع ايقراءة كىذا النكع يككف مف خالؿ كرقػة مكتػكب فييػا الػنص المسػرحي ،كمحػدد فييػا دكر كػؿ
طالب ،كذلؾ مف أجؿ تسييؿ التمييؿ كاتقاف الدكر مف الطمبة
ايودثسؿ االروجايح

كىذا النكع مف ا نشطة التمييمية يعتمد عمى شخصية الطالب كيقافتو ،فيك يؤدم دكره

ايودثسؿ اإل ورافح

كىػػذا النػػكع بحاجػػة الػػى إمكانيػػات عاليػػة ،كخشػبة مسػػرح مجيػػز باعضػػاءة كالػػديككرات

دكف الحاجة إلى نص مكتكب.

ك يرىا مف أمكر يحتاجيا المميؿ داء دكره بإتقاف.

 4.1.1.2أىداؼ األنشطة ايودثس سة:
تيدؼ ا نشطة التمييمية إلى اعفادة مف إمكانات المسرح لتنشئة الطالب المػكاطف ذم الشخصية السكية

المتكاممة نفسيان كخمقيان كاجتماعيان كعمميان ،كما أنو يعمػؿ عمى دعـ القيـ الركحية كالكطنية بيف الطالب،

كتيدؼ أيضان إلى ربػط ا نشطة التمييمية بالمكاد الدراسية كا نشطة المدرسية المختمفة ،كتعمؿ أيػضان عمػى
تنػشيط الحيػاة المسرحية بيف طمبة المدرسة كالكشؼ عف الطمبة المكىػكبيف كتنميػة مػكاىبيـ ،كيمكف اعفادة

مف ا نشطة التمييمية في الربط بيف المدرسة كالبيئة كجعػؿ المدرسػة مركز إشعاع حقيقي لخدمة البيئة
كتطكيرىا كحؿ مشكالتيا.
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المغكم عنػد ا طفاؿ ،ىذا كتتأكد أىمية
الفني ك ٌ
كما أف ا نشطة التمييمية تعد كسيمة فعالة لتنمية الت ٌذكؽ ٌ
االستعانة (بمسرح المنػاىج) ،كطريقػة مػف الط ارئػؽ التدريسية الناجحة التي قد تخرج بالدركس مف جمكد
الحركؼ المكتكبة إلى الػصكر الحية الناطقة المحببة إلى نفكس ا طفاؿ ،كبيذا ترتبط ا نشطة التمييمية

ارتباطػا طبيعيان بالمكاد الدراسية كا نشطة المدرسية المختمفة ،عمى أف ذلؾ يتكقؼ عمى طبيعة المعالجة

لممناىج ،كبالطبع ليست المناىج كميا كال الدركس كميا صالحة لممسرحة مف دكف تكمٌؼ (الشنطي،
.)2012

كما كتيدؼ ا نشطة التمييمية إلى مساعدة الطالب عمى االتزاف عاطفيا ،كتقبؿ التعميـ بسيكلة ،كالتعامؿ
مع المجتمع بنجاح ،كتخمصو مف االنشغاؿ بنفسو؛ مف خالؿ تميمو أحد أشخاص المسرحية ،إضافة إلى

أنيا تيير عكاطؼ كييرة لدل الطمبة مف إعجاب ،كخكؼ ،كشفقة ،كيالحظ أف العرض الجيد بطريقة طيبة
ينمي ا حاسيس الطيبة كاعدراؾ السميـ لدييـ ،بينما يدمر العرض السيئ الرخيص نفكسيـ ،كىذا مف شأنو

أف يقدـ ليـ كجيات نظر جديدة في ا شياء كا شخاص كالمكاقؼ ،مما ينمي لدييـ التفكير كالمركنة،
كاعحساس بالمسؤكلية (عفانة كالمكح.)2008 ،

كمف خالؿ مراجعة ىذا المكضكع في العديد مف الدراسات السابقة ،كجد أف دراسة (القرشي كالمقياني،

 )2001قد قسمت أىداؼ ا نشطة إلى مستكيات يالث :ا ىداؼ المغكية ،كالتعميمية ،كاليقافية ،فا ىداؼ
المغكية تسعى إلى تدريب الطالب عمى النطؽ السميـ ،كالكاض  ،كا داء الجيد ،كما أنو يعد جاذبا إلى

إقباؿ الطالب بشغؼ عمى فركع المغة ،كبخاصة ا دب ،إذ إف كيي انر مف مكضكعاتو يمكف أف تتحكؿ إلى

حكار يمكف تمييمو ،كما أنيا تساعد عمى تنمية ميارات االتصاؿ مف خالؿ تنمية ميارات الطالب عمى

التعبير مف خالؿ الكالـ كالحركة كاعشارات كاعيماءات ،كتسعى إلى اكسابيـ القيـ الدينية كا خالقية
كاالجتماعية ،كمساعدتيـ عمى التمييز بػيف الصكاب كالخطأ كعمى إتباع السمككيات التي تتالءـ مع فيـ

المجتمع ،عمى أف يتـ ذلؾ بطريقػة ير مباشرة كفي ينايا أحداث العمؿ المسرحي.
 5.1.1.2دسر ة ايدنياج:
إف مسرح ا طفاؿ مف أعظـ الفنكف الحديية ،إنو أقكل معمـ لألخالؽ ،كخيػر دافػع لمسمكؾ الطيب اىتدت
إليو عبقرية اعنساف،

ف دركسو ال تمقػى بالكتػب بطريقػة مرىقػة ،أك فػي المنػػزؿ بأسػػمكب ممػػؿ ،بػػؿ
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بالحركػػة المتطػػكرة التػػي تبعػػث الحمػػاس كتصػػؿ مباش ػرة إلػػى قمػػكب ا طفاؿ كالتي تعد أنسب كعاء ليذه

الدركس .مف ىنا يتض لنا قيمة مسرح ا طفاؿ ،كتتجمى في قدرتو عمى تحكيؿ المادة العممية الجافػة إلػى
فف مسرحي راؽ رفيع المستكل ،يغذم العقؿ كيمس شغاؼ القمب (العناني.)1993 ،

إف مسػػرحة المنػػاىج الد ارسػػية طريػػؽ نػػاج عيصػػاؿ المعمكمػػات كا فكػػار الم ػراد نقميػػا لمتالميذ ،لمػا ليػا
مػف دكر فاعػؿ فػي تأكيػد المفيػكـ لممػادة العمميػة المطمكبػة ،كتبسػيطيا بأسػمكب مناسب ،كمف متطمبات

مسرحة المناىج :عمى المعمميف أال ينسكا أف المنياج المقػرر مكجػكد ،كمػا عمييـ إال مسػػرحة ىػػذه
المقػػررات ،كفػػي ىػػذا ال يكجد تأكيد عمػػى التخصػػص فػػي ذلػػؾ ،كلكػػف قػػدر اعمكػػاف اختيار الدرس الذم

يحتاج إلى المسرحية ،يـ تحكيؿ ا فكار إلػى شخصػيات ،يػـ كتابػة الحػكار ،كيتطمب :اختيار ا لفاظ
كالعبارات كاالبتعاد عف الرمزية في التعبير ،كفيـ مسػتكل التالميػذ العػاـ ،كمتطمبػاتيـ لمغػة الحػكار ككضػع

عنصػر التشػكيؽ مػف خػالؿ الحػكار ،يػـ مشػاركة أكبػر عػدد ممكػػف مػػف التالميػػذ بالتمييػػؿ عمػػى أف يحت ػكل

الػػنص عمػػى أفكػػار تربكيػػة كتعميميػػة ،كخدمػػة ا ىػػداؼ السػػمككية كالتربكيػػة مػػف خػػالؿ الح ػكار ،كخػػالؿ
ىػػذه الػػدركس لغػػرس الػػركح اعسػػالمية كالكطنية كحب الكطف (حمس.)2007 ،
كبيذا يتض أف مسرحة المناىج ليا أىمية بالغة في تحكيؿ المػادة العمميػة إلػى فػػف مسػػرحي ينمػػي الػركح
كيغػػذم العقػػؿ كالكجػػداف كيبسػط المػػادة العمميػػة ليجعميػػا شػػيقة كسيمة تتسمؿ إلى نفكس الطمبة ،مما يسيؿ

فيميا كاستيعابيا.

 6.1.1.2كساسة دسر ة ايدنياج
تتـ مسرحة المنياج مف خالؿ طريقتيف ،كىما :طرسقة ايدرادا اإل داعسة كىي الػدراما التي ال تعتمػد عمػى
كجػكد نػص؛ فػالفكرة كالمكقػؼ كالػنص مف إبداع التالميذ تحت إشراؼ المعمـ ،ككذلؾ تجييز مكاف التمييؿ
ك ير ذلؾ ممػا يمػزـ لتنفيذ عممية التمييؿ بالفصؿ الدراسي .كدسر ة ايد وكل كايطرسقة كينظر إلييا عمى

أنيا إعػادة صػيا ة محتػكل المػنيج الػذم يػدرس لمتالميػذ ،أك جػزء منػو ليخػرج فػي شػكؿ مسػرحية ،كينفػذ

فػي ضػكء ذلػؾ مػع م ارعػاة عػدـ التغييػر ،أك التحريػؼ فػي الحقػائؽ كالمعمكمات التي يتضمنيا المحتكل،

كأال تعرض بشكؿ مشكه أك مبتكر (يكنس كعبد العظيـ.)2000 ،
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كيرل الباحث أف إعػادة صػيا ة محتػكل المػنياج الػذم يػدرس في فمسطيف ،كبالتحديد كتاب المغة العربية

لمصؼ الرابع ،أمر ليس بالصعب ،كيجب أف يتـ إعطاء الدكرات التدريبية؛ حتى يقكـ المعمـ بنفسو
بمسرحة المنياج مف خالؿ ا نشطة التمييمة التي تعتمد عمى تحكيؿ دركس المغة العربية كمياراتيا إلى

نصكص ممسرحة ،كأيضا قػد يقػكـ بػذلؾ القائمكف عمى إعداد المنػاىج ،باالشػتراؾ مع متخصصيف كفنييف
في فنكف النص المسػرحي ،كىذا ا مر يشترط أف يحسػف اختيػار المكضػكع الػذم يريػد مسػرحتو؛ بحيػث
يكػكف مػدخؿ مسػرحة المنػاىج ىػك أنسب المداخؿ لتدريس ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي.
 7.1.1.2د ادئ كوا ة اينص ايدسر ح ايوز سدح
مف أجؿ الخركج بنص مسرحي يحقؽ اليدؼ الذم كضع لو ،ال بد مف معرفة مبادئ كتابة ىذا النص،
كالتي تتميؿ في اعتبػػار المسػػرحية التعميميػػة عنص ػ ار مػػف عناصػػر المسػػرح التعميمػػي ،فيػػي تجمع ما بيف
خصكصية الكتابة المسرحية كالكسيمة التعميمية ،كىذا الجمع ما بيف خصكصية الكتابة كالكسيمة يجب أف

يككف متكازنا فػ ػي اس ػػتخداـ عناص ػػر المس ػػرح ،بمعنػػى عدـ اع ػراؽ فػػي تقنيػات الكتابػػة عمى حساب
ا متاع كالتسمية ،فاع راؽ قػد يصػرؼ النظػر عػف االىتمػاـ بالعناصر التعميمية ،كأيضا االستطراد في

التسمية قد يضعؼ بناء المسرحية التعميمية ،كيفقدىا القدرة عمى جذب الطالب؛ لذا عمى كاتب النص
المسرحي التعميمي أف يككف حذ ار كمتكازنا فيما بينيا ،كأيضا مف المبادئ الكاجب مراعاتيا في كتابة النص

المسرحي ،أف المسػرحية التعميميػة تستمد عناصػرىا مػف مصػادر المنػاىج الد ارسػية كالػنظـ التعميمية،

كتكظؼ لمساعدة المعمميف عمى تحقيؽ مزيد مف التفسير كالفيػـ لممكضكع الدراسي الذم تتناكلو المسرحية،

كأيضا يمكػف اسػتخداـ كافػة ا جنػاس كا سػاليب كالمنػاىج الدراميػة المعركفػة فػي فنيػػة كتاب ػػة المسػػرحية

(حسيف.)2005 ،

 8.1.1.2عناصر اينص ايدسر ح ايوز سدح
مف خالؿ االطالع عمى ا دب التربكم كا دب العربي لفركع المغة العربية (ضيؼ1962 ،؛ محمد،

 ،)1983تبيف أف ال بد مف أف يحتكم أم نص مسرحي تعممي كاف أـ ير ذلؾ ،عمى مجمكعة مف

العناصر المتكاممة التي مف خالليا يبني النص المسرحي بحرفية كميارة تفي بالغرض المطمكب ،كىذه

العناصر تعتبر مف بديييات كتابة النص المسرحي ،كىي:
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أ -عنصر اي كادث :كالحدث ىك المكقؼ أك الحكاية التي يقكـ عمييا البناء المسرحي ،كىك عنصػر

أساس فػي المسػرحية كتطكرىػا فػي البنػاء الػدرامي ،كيبعػث فػي العمػؿ المسرحي الحركة كالنشاط
كالقكة ،كيحػرؾ الشخصػيات كا حػداث ،كيشػكؽ الطمبة إلػى متابعػة المسػػرحية حتػى النيايػػة.

ب -عنصر ايوشكسؽ :كىذ العنصر يعني استيارة الجميكر كايقافيـ قمقيف دائما ،كمتحفزيف بشكؿ
مستمر ،يترقبكف بشغؼ ما ستؤكؿ إليو الحكادث كتتنكع صكر التشػكيؽ كتتفػاكت درجاتػو تبعػا
لمكىبػة الكاتب المسرحي ،كالمسػرحيات الجيػدة تييػر عكاطػؼ كييػرة كالشػفقة كالخػكؼ كالحػب

كاععجػاب ،كاذا أييػػرت ىػػذه العكاطػػؼ بطريقػػة سػػميمة فإنيػػا تنمػػي فػػي نفػػس الفػػرد أحاسػػيس

طيبػػة ،كادراكا سميما.

ج -عنصر ايذركة أك قدة ايوأزـ أك ايزقدة :كىنا نتحدث عف قمػة التعقيػد التػي تبمغيػا أحػداث
المسػرحية .كحيػث ينشػد انفعػاؿ المميمػػيف ،كالذم ينػػتج عنػػو انفعػػاؿ ممايػػؿ لػػدل المشػػاىد

فتضػػطرب عكاطفػػو كتخػػتمط أحاسيسو كيتضاعؼ شكقو إلػى معرفػة الحػؿ كىنػا تبػرز مكىبػة
الكاتػب المسػرحي فػي تطػكيره لمحػكادث معتمػدا عمػى مبػدأ السػببية الفنيػة بحيػث يبػدك تطػكر

ا حػداث مػف خالؿ الحكار.

د -عنصر اي كة :كينظر إلييا عمى أنيا سمسمة الحكادث التي تجرم في العمؿ المسػرحي.

ق -عنصر اياكرة أك ايقسدة (األىداؼ) :تتميؿ بمقصد الكاتب مف كتابة النص المسرحي كتأليفو

الككميدية
قدـ أم عمؿ مسرحي دكف ىدؼ أك مغزل ،بما في ذلؾ ا عماؿ
قصتو ،فيستحيؿ أف يي ٌ
ٌ
حية القشرة التي
التي يظف البعض ٌأنيا تيدؼ لإلضحاؾ كحده ،ككيي انر ما تككف الككميديا المسر ٌ
ييغمٌؼ الكاتب بيا جكىر حكايتو ،داعيان المتمقيف عمى كراسي المسرح عزالتيا تدريجيان كالكصكؿ
لمكمف النص ،كالحديث عف معاناة المكاطف مع فكاتير الكيرباء كالماء ك ٌؿ نياية شير بقالب
المزرم الذم يعيشو الكييركف ،كيدعك إلى
ككميدم يييير الضحؾ لدل الناس ،لكنو يسخر بالكاقع ي
تحسينو سريعان.

ك -ايشخصسات :ىـ مميمك القصة التي يحكييا النص المسرحي ،كمنيـ البطؿ أك ا بطاؿ الذيف

المتممة لمعمؿ المسرحي ،كىناؾ
تتمحكر حكليـ تفاصيؿ الحكاية ،كأصحاب ا دكار اليانكية ي
نمطية كقصيرة لمغاية؛ كالحرس ،أك الخادـ ،أك كصيفة الممكة في
الككمبارس كالتي تككف أدكارىـ
ٌ

يخية ميالن.
مسرحية تار ٌ
ٌ

ز -اي غة :تعتبر الطريقة التي يتكاصؿ بيا المميمكف مع الجميكر ،أك يتفاعمكف مف خالليا مع النص

المحكية ،كقد يعمد إلى
المعركض أماميـ ،فقد يختار الكاتب الحكار العادم الشعبي أك الميجة
ٌ
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استخداـ الفصحى ال سيما إذا كاف النص تاريخيان ،أك طريقة المكنكلكج الداخمي التي يشرح مف

المحتدمة.
خالليا الكاتب معاناة الشخكص كصراعاتيـ
ٌ
الداخمية ي

ح -اي ؿ :كىنا ينظر إلييا عمى أنيا النيايػػة لمص ػراع كتفسػػير مػػكض المكقػػؼ ،كمػػف بعػػده يسدؿ
الستار كلكف بعض النقاد يفضمكف أف يأتي الحؿ طبيعيا كنياية لألحداث جراء تتابعيػػا كلكػػف

بعضػػيـ اليػػكـ يفضػػؿ أف يػػأتي مفاجئػػا مػػف قبيػػؿ المصػػادفة كالتمقائيػػة كالمبا تو.

ط -ايزداف كايدكاف :كىنا يجب اعشارة إلى الفترة الزمنية التي تجرم فييا أحداث المسرحية،
كأيضا اظيار المكاف الذم تدكر فيو ا حداث.
 9.1.1.2دزسقات كوا ة كوط سؽ األنشطة ايودثس سة:
ىناؾ عدة معيقات تكاجو المعمـ في كتابة كتطبيؽ ا نشطة التمييمية ،كقمة اىتماـ برامج إعداد الطالب
المعمميف بكميات التربية ،بتدريب الطالب المعممػيف عمػى اكتساب ميارات تخطيط كتنفيذ المدخؿ الدرامي،
كأيضا قمة اىتماـ برامج تدريب المعمميف أيناء الخدمة ،بتدريبيـ عمى ميػارات اسػتخداـ ا نمػاط الدرامية

المختمفة ،كعمى ميارات صيا ة المحتكل صيا ة درامية ،إضافة إلى كجكد بعض القيادات التربكية ،سكاء
عمى مستكل إدارة المدرسة اك عمى مستكل التكجيو الفنػػي ،التػػي ال تشػػجع المعممػػيف عم ػى تطبيػػؽ

ا نشػػطة التمييميػػة ،لعػػدـ اقتنػػاعيـ بأىميتيػػا التربكية ،كضعؼ المستكل الفني لبعض مكجيي التربية
المسرحية ،بسػبب قمػة كضػعؼ إعػدادىـ ،مما يػكير بالتػالي فػي مسػتكل كفػاءة المعممػيف الػذيف يشػرفكف
عمػى ا نشػطة المسػرحية ،كفػي فعالية ا نشطة التمييمية (أبك ىداؼ.)2009 ،

كمف المعيقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ االنشطة التمييمية ندرة كجكد المعمـ المتخصص كالمعد إعدادا

أكاديميا كمينيا في الدراما ،ككيرة ا عباء الممقاة عمى عاتقو ،كالتػي تتميػؿ فػي كيػرة عػدد الحصػص التػي
يقػكـ بيا ،كأيضا عدـ تكافر مسرح مدرسي ،أك قاعات يمكف تحكيميا إلى مسرح ،كقمة المخصصات المالية

المكجية لإلنفاؽ عمى ا نشطة المسرحية بالمػدارس (كركاف.)2012 ،
 10.1.1.2دقور ات ي د دف صزك ة وط سؽ األنشطة ايودثس سة:

فيما يمي مجمكعة مف المقترحات قد تحد مف صعكبة تطبيؽ ا نشطة التمييمية ،كىي:
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أ -ربط ا نشطة المدرسية كخاصة المنيج المدرسي بالمناىج الد ارسػية ،مػف خػالؿ أىػداؼ تعميميػة
معمنػة تحقػؽ داخػؿ قاعػات الػدرس ،كمػف خػالؿ ممارسػة النشػاط المدرسػي المسػرحي عمى السكاء.

ب -تػكفير الكتيبػات المصػػاحبة لممػنيج المدرسػػي ،كالتػي تتضػمف مسػػرحيات مدرسػية تخػػدـ المقػػررات
الد ارسػػية .بحيػػث يتضػػمف الكتػػاب المدرسػػي تنكييػػات بيػػا كبأسػػماء مؤلفييػػا مػػف المبػػدعيف
كتكفيرىػػا فػػي المكتبػػات المدرسػػية لتق ػ ار فػػي حصػػص الق ػراءة الح ػرة تحػػت إش ػراؼ كمتابعة

المعمميف كأمناء المكتبات.

ج -تػكفير النصػكص المسػرحية المناسػبة لكػؿ مرحمػة تعميميػة ،كتنظػيـ مسػابقات لمتػأليؼ المسرحي.
د  -إنشاء المسارح المدرسية في المدارس بحيث نرفع شعار (مسرح لكػؿ مدرسػة) عنػد بنػاء المدرسة
الحديية.

ق -القياـ بزيارات مدرسية لبعض المسارح المتكاجدة في الكطف كمسارح الجامعات لمشاىدة مراحؿ
تجييز المسرحية قبؿ تمييميا

ك -إعػػداد لقػاءات مػع المػؤلفيف المب ػدعيف كالمميمػيف المشػيكريف ،كنقػػاد ا دب المسرحي.
ز -السػػعي لػػدم كسػػائؿ اععػػالـ لتسػػجيؿ المسػػرحيات المدرسػػية كالمنػػاىج الممسػػرحة عبػػر اععالـ
المشاىد كالمسمكع كالمقركء ،كعقد الندكات لمناقشتيا

ح -إنشػاء مجمػة لممسػرح المدرسػي ترصػد فييػا أنشػطة المسػرح سػنكيا عمػى مسػتكل ك ازرة التربية
كمديرياتيا ،كتعرض ممخصػات لمبحػكث المرتبطػة بمسػرحة المنػاىج كالمسػرح المدرسػي.
 11.1.1.2عالقة األنشطة ايودثس سة فح وندسة ديارات اي غة ايزر سة كايواكسر ايوأد ح
مف خالؿ استخداـ الباحث ليذه الطريقة في تدريسو لمبحث المغة العربية في الصفكؼ ا ساسية العميا
(التاسع كالعاشر) في العاـ الماضي ،كتدريسو بيا أيضا الصؼ الرابع لمبحث لغتنا الجميمة ىذا العاـ
 ،2017 /2016يستطيع الباحث أف يكض ىذه ا ىمية مف خالؿ تجربتو الميدانية.

يتض أف التمييؿ داخؿ حجرة الدراسة ،يعني صقؿ الميارات المغكية ،كزيادة الفيـ كبث الحياة كالمرح في

الكممة المسمكعة أك الممفكظة تحديا أك قراءة أك المكتكبة .كقد ظيرت فعاليػة أسمكب ا نشطة التمييمية أك
مسرحة المناىج كتمييؿ ا دكار في تحقيؽ أىداؼ التعمػيـ ،كزيػادة فعالية الطمبة كتحضيرىـ لممشاركة في

العممية التعميمية باعتباره محك انر ليا ،ممػا سػاعد عمػى ترسيخ المعمكمات في ذىنو كاكتسابو الكيير مف
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الميارات المختمفة بنسبة أكير ارتفاعا .كمف المالحظ أف ا نشطة التمييمية تالئـ جميع مستكيات الطمبة،

كما أنيا تعتبر كحمقة متصمة مع بعضيا البعض في تنمية الميارات المغكية ،فالطالب يتحدث كيسمع كيق أر

كيكتب في آف كاحد ،كىذا الشيء مف الندرة تجده في استراتيجية أخرل تؤدم ىذه الميمات معا.
كما أف لألنشطة التربكية دك ار ميما في تنمية ميارات التفكير التأممي نرصدىا حينما يقكـ الطالب بتمييؿ
المكقؼ المطمكب ال بد كأف يتأمػػؿ في ىذا المكقػػؼ الػػذم أمامػػو ،كيحممػػو إلػػى عناصػره كيرسػـ الخطػط

الالزمػة لفيمػو؛ حتػى يػصؿ إلػى النتػائج المطمكبػة فػي ىػذا المكقػؼ ،يػـ يقػكـ بتصميـ ىذه النتائج في ضكء
الخطط التي كضعت مف أجمو ،فالطالب المؤدم كالطالب المتابع عمى حد سكاء ،يحاكالف أف يتعمقا في

ىذا المكقؼ لمكصكؿ إلى استنتاجات تقكدىـ إلى التمييز بيف الصكاب كالخطأ الذم مف شأنو أف يقكد إلى
تنمية ميارات التفكير التأممي.

كض أىمية ممارسة الطالب لتمؾ ا نشطة ،إذا عممنا أنو مف
كىذا ما ذىب إليو زيتكف ( )2001حينما ٌ
أىداؼ التعميـ أف يييئ الطالب لمتعامؿ مع جميع المكاقؼ التي يقابمكىا في حياتيـ اليكمية أك العممية فيما

يعد ا فراد لإلفادة مما تعممكه مف معمكمات
بعد ،فالحياة اليكمية متطكرة كنامية ،كمف يـ ينبغي أف ٌ
كميارات كاتجاىات في التعامؿ مع مكاقفيا كمشكالتيا الجديدة.
كما أف ا نشطة التمييمية تقحـ الطالب في صمب ميارات التفكير التأممي ،كىذا ما تـ مالحظتو في ىذه
الدراسة ،إذ تبيف أف ىذه ا نشطة تقكد الطالب إلى القدرة عمى ربط معرفة الطالب لممعرفة السابقة

بالالحقة بانسجاـ كتكامؿ ،فالطالب الذم يستمع كيشاىد ىذه المكاقؼ يربطيا فيما سبؽ مف عمميات

تعميمية مرت بو.
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 :2.1.2اي غة ايزر سة كدياراويا
 1.2.1.2دقددة:
تتبكأ المغة العربية مكانة عالية بيف المغات العالمية؛

نيا لغة القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية الشريفة،

كالكعاء الجامع لتراث العرب كارييـ مف نير ،كشعرً ،
كحكـ ،فيي الخيط الرابط ما بيف أبناء ا مة العربية

في كعاء لغكم كاحد.

فمف الكاض أف الميارات المغكية (االستماع ،كالمحادية ،كالقراءة ،كالكتابة) تميؿ أساسان لمتعميـ كالتعمـ في
المراحؿ المختمفة ،كعف طريقيا يتزكد المتعمـ بالمعرفة العممية ،كالتراث الحضارم كاليقافي ،كلذلؾ ىدفت
العديد مف الدراسات إلى تنمية ىذه الميارات نيا تميؿ المبنة ا ساسية لمتعميـ كلمسمكؾ في مجاالت الحياة

المختمفة .كليذا أكدت التربية الحديية عمى أىمية العناية بتمكيف المتعمميف مف الميارات المغكية التي
تعينيـ عمى استخداـ المغة العربية في المكاقؼ الحيكية ،كىذا ال يتحقؽ إال مف خالؿ تمكنيـ مف الميارات

المغكية المناسبة لمتعمـ .كقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أف الفرد يتعمـ عف طريؽ الكالـ بنسبة 23

 %كعف طريؽ االستماع بنسبة % 25كعف طريؽ القراءة بنسبة % 35كعف طريؽ الكتابة بنسبة ، %17
كلكؿ ميارة دكرىا المحدد في تعميـ التالميذ كالكصكؿ بيـ الى المستكل المطمكب مف التعمـ اليادؼ

(جرار.)2014 ،

 2.2.1.2كظائؼ وز ـ اي غة ايزر سة كأىدافيا:
المغة أداة التفكير ،كما أنيا كسيمة التعبير عما يدكر في خاطر اعنساف كخمده مف و
أفكار كعبارات ،كما في
كجدانو مف مشاعر كأحاسيس ،فالمغة كسيمة االتصاؿ كالتفاىـ بيف الناس ،كذلؾ في نطاؽ ا فراد

كالجماعات كالشعكب ،فالمغة تميؿ إحدل الركابط بيف الناطقيف بيا ،إذ تسيٌؿ عمييـ االتصاؿ كالتفاىـ،
كلكف ىذا ال يعني أف المغة الكاحدة تحتـ التكاصؿ الحسف بيف أىؿ ىذا المساف ،إذ إف ا فكار كالقيـ
كاالتجاىات ىي التي تجمع الناس عمى صعيد كاحد أك تجعميـ أشتاتان (صادؽ.)1999 ،
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لمغة العربية شأنا آخر يزيدىا أىميةن كخطكرة،
لمغات بعامة ،فإف ٌ
كاذا كانت ىذه ىي الكظائؼ ا ساسية ٌ
كيجعؿ االىتماـ بيا أم انر يفرضو ىذا المكقع الفريد الذم تميزت بو عف سائر المغات ا خرل ،فيي لغة

رب العالميف لتككف لغة الكحي ىؿ ا رض
القرآف الكريـ ك ٌ
السنة الشريفة ،أم أنيا المغة التي اختارىا ٌ
جميعان .كمف ىنا كاف عمى كؿ مسمـ في مشارؽ ا رض كمغاربيا أف ييتٌـ بيا اىتمامو بعقيدتو اعسالمية
التي يحرص عمييا ،كأف يعتز بيا كيفضميا عمى لغات ا رض ا خرل ،بما فييا لغتو القكمية (المحمدم،

.)2013
مقكمات العرب
ككاف عمى المسمميف العرب بخاصة أف يحمكىا مكانتيا الالئقة بيا ،ال لككنيا إحدل ٌ
أنزلناهي قيرآنان
{إنا ى
شرفيا كخمٌدىا بخمكد كتابو العزيز ،حيف قاؿ ج ٌؿ يناؤهٌ :
ككجكدىـ فحسب ،بؿ ٌف ا﵀ ٌ
ً
مكف} (سكرة يكسؼ :اآلية  )2كما أنيا تحمؿ في أحشائيا سنة نبييـ ،كفقو عممائيـ،
ىع ىر ٌبيان لى ىعمى يكـ تىعق ى
كحضارة أمتيـ كتاريخيا كيقافتيا ربعة عشر قرنا خمت.

 3.2.1.2أىداؼ اي غة ايزر سة:
تنقسـ أىداؼ المغة العربية إلى نكعيف مف ا ىداؼ ،العامة كالخاصة كالتي حددتيا (ك ازرة التربية كالتعميـ

الفمسطينية )2016 ،في كييقة اعطار المرجعي لتطكير المناىج الكطنية لمغة العربية (د ؽ .(1
 4.2.1.2ايديارات اي غكسة كأنكاعيا
وزرسؼ ايديارة اي غكسة:

لغةن - :ىي إحكاـ الشيء كاجادتو كالحذؽ فيو (ابف منظكر .)2004 ،كىي ا داء المغكم (الصكتي أك
ير الصكتي) كالتي تتميز بالسرعة كالدقة كالكفاءة مع مراعاة القكاعد المغكية المنطكقة كالمكتكبة في

أنكاعيا المختمفة (استماع ،محادية ،قراءة ،كتابة) ،فا داء المغكم الصكتي يشمؿ عمى القراءة ،كالتعبير
الشفيي ،كأداء النصكص ،كالتذكؽ ا دبي لجماؿ النص ،أما ا داء ير الصكتي فتشمؿ عمى االستماع،
كالكتابة بأنكاعيا التعبيريتو كاعمالئية ،كالتذكؽ الجمالي الخطي ك ير الخطي (أبك لبف.)2014 ،
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كيرل الباحث أف تعريؼ الميارة المغكية إجرائيان في ىذه الدراسة :إكتساب الطمبة مجمكعة مػف الميارات

الخاصة باالستماع كالمحادية كالكتابة كالقراءة كرفع مستكل أدائيـ فػي حالػة تكاجػدىـ بصكرة ضعيفة،

كيستدؿ عمى قكتيا كضعفيا مف خالؿ العالمة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبار المعد لمميارات

المغكية.

كيعتمد الباحث في ترتيب الميارات المغكية ،الترتيب الذم اتبعو الفريؽ الكطني الفمسطيني في ترتيب

ميارات المغة العربية في المنياج الفمسطيني بحمتو الجديدة ،كالذم جاء عمى النحك اآلتي :االستماع،

التحدث ،القراءة ،الكتابة (ك ازرة التربية كالتعميـ.)2016 ،
 )1ديارة االسوداع
دايكـ االسوداع

االستماع لغة :مف كممة السمع يعني حس ا ذف ،كاالستماع بمعنى اعصغاء ،أم جمع المعمكمات مف

اآلخريف (ابف منظكر.)2004 ،

كيعرؼ أيضا عمى أنو “فف لغػكم أداتػو ا ذف الكاعيػة ،كمستكدعو العقؿ كالقمب ،كيحتاج إلى القدرة عمى
االنتباه كحسف اعصغاء ،كاعحاطة التامة عمػا يسمع" (الياشمي كالعزاكم)108 ،2005 ،

كيعرؼ عمى أنو“ :تعمد تمقي أم مادة صكتية بقصد فيميا ،كالتمكف مف تحميميا كاستيعابيا ،كاكتساب

القدرة عمى نقدىا ،كابداء الرأم فييا إذا طيمب مف المستمع ذلؾ" (السميتي.)34 ،2008 ،

كيعرفو الباحث إجرائيا عمى أنو :عممية عقمية مقصكدة ،يستقبؿ فييا المتعمـ المادة الصكتية ،مف خالؿ
عممية خارجية ،ككالـ مباشر مف المعمـ أك أم شخص آخر ،أك مف خالؿ برنامج تسجيؿ معد سابقا،

بقصد إيصاؿ المعرفة لممتعمـ كتمرينو عمى االنتباه الجيد كحسف االصػغاء كاعحاطة بمعنى ما يستمع إليو.
أىدسة ديارة االسوداع:
يعد االستماع فنان لغكيان رئيسان مف بيف فنكف المغة ا ربعة :االستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة ،كما أنو
الفف ا كؿ الذم يتعامؿ معو الطفؿ ،فالطفؿ يبدأ عالقاتو الخارجية بمف حكلو عف طريؽ االستماع ،فتبدأ

ميارات االستماع بالنمك قبؿ يرىا (الخميس.)2013 ،
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فاالستماع ىك الفف الذم اعتمد عميو في العصكر السابقة حيث كاف اعتماد الناس فييا عمى المنطكؽ،
كالركايات الشفكية حتى جاءت الطباعة كجاء عصر الكتابة بعد عدة قركف (طعيمة كمناع.)2012 ،
كقد أيبتت الدراسات أىمية االستماع مف خالؿ إحصائيات بينت نسب تكزيع االتصاؿ المغكم بيف الناس

عمى فنكف المغة ا ربعة في اليكـ حيث جاءت بما يأتي:

 %45مف الكقت تقضيو الناس مستمعة إلى اآلخريف .كطالب المرحمة االبتدائية يزيدكف  %5أم%50 :
مف كقتيـ المدرسي يقضكنو في االستماع إلى يرىـ.
ك %30مف الكقت تقضيو الناس متحدية إلى اآلخريف .بينما  %25مف الكقت تقضيو الناس بيف القراءة
كالكتابة (كالي.)2001 ،
كال شؾ أف االستماع ىك أكؿ اتصاؿ لمطفؿ بالمغة ،كىك االتصاؿ الكحيد لمغػة فػي السنة ا كلى مف عمره،
فاالستماع فف مف فنكف المغة العربية لو ميارات كييرة كيمكف تعمميا بالتدريب أك الممارسة ،كىي عمى

عالقة كييقة بميارات المغة ا خرل ،كلقد اعتمػد القػدماء عمػػى سػػماع الركايػػات المنطكيػػة مػػف الت ػراث كذلػػؾ

قبػػؿ اكتػػشاؼ الطباعػػة )الياشمي كالعزاكم.)2005 ،

إف لميارة االستماع مف ا ىمية بمكاف ،إذ كانكا يرسمكف أبناءىـ إلى البادية لػسماع المغة مف معينيا ،كلقد
اكتسب الرسكؿ الكريـ فصي المغة مف مضارب البدك عند قبيمة بنػي سعد ،حيث كضع بيف أبنائيا ك ادرىا
كعمره أربع سنكات ،لذا ركز القرآف الكػريـ عمػى ضركرة تنمية حاسة السمع كفضميا عمى كؿ الحكاس حتى

البصر ،باعتبارىا أقكل الحػكاس التي تساعد عمى إدراؾ المكاقؼ المحيطة (إسماعيؿ.)1993 ،

كما أف لالستماع دك ار ميما كرئيسيا في تعميـ فاقدم البصر ،فعف طريؽ االستماع لمعمكـ المختمفة أصبحكا

قادريف عمى التعمـ ميميـ ميؿ ا سكياء ،كازدىركا في منابر عممية كييرة كنذكر عمى سبيؿ المياؿ كليس

الحصر عميد ا دب العربي طو حسيف الذم تبكأ أعمى المناصب عف طريؽ االستماع الجيد كاتقاف
مياراتو المختمفة كتفكؽ عمى مف لدييـ حاسة اعبصار في عصره (أبك لبف.(2014 ،
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كمما سبؽ يستنتج الباحث :أف ميارة االستماع بالغة ا ىمية في عممية التعمـ أكير مف ميارات المغة
ا خرل ،حيث َّ
أف االستماع ميارة لغكية ميمة جدان نو بو تيكتسب المغة ،كيدرؾ
أكد ا دب التربكم عمى ٌ
السامع مقصكد المتحدث كيتـ التكصؿ بيف ا فراد ،كاذا حصؿ خمؿ في االستماع نتجت عنو أفكار خاطئة

أك انقطاع التكاصؿ ،فاالستماع أساس الفيـ ،كالفيـ أساس العمـ كىما أساسا المعرفة ،كما إف ميارة

االستماع متأصمة في القرآف الكريـ ،كا حاديث النبكية في جميا جمعت مف الذيف أتقنكا ميارات االستماع،
كيعتبر االستماع مف الكسائؿ ا ساسية في تمقي معانيو ،كالحث عمى حضكر القمب كيقظة العقؿ عند

االستماع .قاؿ عز كجؿ" :إف في ذلؾ لذكرل لمف كاف لو قمب ،أك ألقى السمع كىك شييد" (ؽ)37 ،
أنكاع االسوداع (العيسكم.)2000 ،
جدكؿ  :2.2أنكاع ديارة االسوداع
نكع االسوداع داىسوو
ايوذكقح

كيظير حيف نستمع مف أجػؿ االسػتمتاع كػأف نسػتمع إلػى صػكت عػذب ،أك عمػؿ ارئػع،
أك محاضرة بمكضكع ممتع جدان ،أك إلى مف تحب ،فأنت في ىػذه الحالػة تتػذكؽ ككأنػؾ
تستمتع بعمؿ فني جميؿ.

اينشسط

كيظيػػر فػػي تركيػػز االنتبػػاه لتفسػػير كػػالـ ،أك ق ػراءة المشػػاعر أك الحركػػات ،كىػػذا النػػكع

االسوسزا ح

ىك االستماع إلى درس ،أك ندكة عممية ،أك محاضرة؛ بقصد فيـ ما يدكر فييا

ايناقد

كىك االستماع التخاذ قرار كحسـ مكقؼ ،فحيف تستمع إلى متكمـ فػي مجػاؿ متخصػص

ايدفاعح

كفيػػو محاكلػػة اكتشػػاؼ نقػػاط ضػػد المػػتكمـ لنقػػده ،أك مياجمتػػو ،أك الػػرد عميػػو ،كىػػذا مػػف

اإل زدكاجح

كىػػك االسػػتماع إلػػى مػػكقفيف مع ػان ،تتحػػدث مػػع شػػخص ،كتسػػتمع إلػػى حػػديث آخػػر يػػدكر

ايددسز

كىػػك االسػػتماع إلػػى صػػكت مميػػز كػػأف يسػػتمع الطبيػػب ليميػػز صػػكتان يػػر طبيعػػي فػػي

يتضمف التعاطؼ مع المتحدث ،أك التأمؿ في كالمو ،أك التفاعؿ معو.

فأنت تحاكؿ أف تستمع بإصغاء لتقرر مكقفؾ مف ىذا الحديث.

أكير أنكاع االستماع انتشا انر ،ك البان ما يككف في المناقشات أك المجادالت الدفاعية.
حكلؾ.

القمب أك حشرجة ا معاء ،أك الميكانيكي الذم يستمع ليميز صكت المحرؾ.
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ايوزاطاح

كىك االستماع كالحمكؿ مكاف المتحدث لفيـ ما يقكلو كلماذا يقكؿ؟ كحػيف االسػتماع إلػى

ايوقكسدح

كفيػػو يكػ ٌػكف المسػػتمع انطباعػػات عػػف المتحػػدث مػػف حيػػث ككنػػو نشػػيطان أك ىادئ ػان أك إذا
كاف متسمان بركح الفكاىة كما إلى ذلؾ.

اإلسجا ح

مف نحب أك إلى طفمنا فنحف في ىذه الحالة نتعاطؼ معو كنشعر بانفعاالتو.

كى ػػذا الن ػػكع يتطم ػػب تف ػػاعالن ذكيػ ػان بالمش ػػاركة ب ػػيف المتح ػػدث كعناصػ ػػر الحػ ػػديث كذلػ ػػؾ

لمناقشتو فيما قاؿ بعد ذلؾ.

أىداؼ ديارة االسوداع
إف اليدؼ ا ساس مف االستماع ىك استيعاب المستمع لما سمعو معرفيا أك سمككيا أك كجدانيا ،إال أف
ىناؾ أىداؼ أخرل كييرة لميارة االستماع حيث تسعى لتمكيف الطالب مف عادات االستماع الجيد

(اليقظة ،االنتباه ،المتابعة) ،كالتدريب عمى الكيفية السميمة لالستماع مف خالؿ التكجيات كاعرشادات،

التي يعقبيا المتابعة مف المعمـ ،كما أنيا تيدؼ إلى النقد لما يستمع لو ،مف أجؿ أف يفرؽ ما بيف الحقيقة

كالخياؿ ،مما تساعدىـ عمى إيارة التساؤالت كالمناقشات حكؿ ما استمعكه مع المحافظة عمى االحتراـ
كالتقدير لممتحدث (عبد الحميد.)2006 ،
كما أنيا تيدؼ إلى معرفة أىمية الكممة كدكرىا في بناء المعنى كاستعماالتيا المختمفة ،مما تكسبيـ القدرة

عمى إدراؾ رض المتكمـ ،كمقاصده في كالمو ،كما أنيا تنمي لدييـ القدرة عمى التمييز بيف ا فكار

الرئيسة كاليانكية (عبد اليادم كآخركف.)2003 ،
ديارات االسوداع:

لالستماع ميارات كييرة يجب عمى المعمـ أف يعمؿ عمى تحقيقيا في طالبو ،كأف يسعى إلى تنميتيا فييـ،
كبالرجكع إلى ا دب التربكم كالدراسات السابقة كدراسة ىدل كمصطفى ( )2002كدراسة عبد الحميد

يتبيف أف ىذه الميارات قد تـ
( )2011كدراسة السميتي ( )2008كدراسة عبد اليادم كآخركف (ٌ ،)2003
تقسيميا :إلى ديارات عادة كىي المقدرة عمى اختيار مكاف مناسب لالستماع مف أجؿ التركيز كاالنتباه
كاالستم اررية فيو لمتابعة المتحدث؛ ليتعمؽ في فيـ التراكيب المغكية ،كىذا مف شأنو أف يساعده عمى
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تمخيص ما يقاؿ كيستمع إليو داخؿ عقمو ،حتى يتمكف مف االستنتاج الصحي كاعحاطة بالمعنى الشامؿ

لمكممة كالجممة المسمكعة .كديارات خاصة تتمركز حكؿ القدرة عمى االستماع لمتعرؼ إلى ا صكات،
كفيـ معاني الكممات ،كىذا يزيد مف اليركة المغكية لدل الطالب ،كما أنيا تنمي قدراتو في استخالص
ا فكار الفرعية كاستنتاجيا ،كالقدرة عمى استنباط ا خطاء المغكية ،مما يساعده في نقؿ ما يستمع إليو عمى

شكؿ تقرير شفكم أك كتابي.
وندسة ديارة االسوداع

يمكف تنمية ميارات االستماع مف خالؿ التكجييات المفظية التي يستخدميا المعمـ مع طالبو (أرجك

االستماع) ك يرىا ،فالمعمـ قدكة لتالميذه ،كذلؾ باستماعو إلييـ كاصغائو في أيناء حديييـ ،كعميو أف يتدرج
في تدريبيـ عمى مكاقؼ االستماع ،كذلؾ كأف يسأليـ في البداية عػف اليكـ كالتاريخ كاالسـ ،أك عف أشكاؿ

التحية أك التينئة في المناسبات (البجة.)2001 ،

كأيضا يستطيع المعمـ تنمية ميارات االستماع مف خالؿ سرد قصة قصيرة سيمة كاضحة المعاني كالتعرؼ

إلى مدل إدراكيـ ليا ،كقراءة خبر مف جريدة أك مجمة عمى مسامعيـ يـ مناقشتيـ فييا بقصد اكتشاؼ
مػدل استيعابيـ لو .كيمكف أف يطمب المعمـ مف التالميذ القيػػاـ بتمييػػؿ بعػػض ا دكار لشخػػص ما فػػي

القػػصة إذا كػػاف المقػػركء قصة (الركابي.)2005 ،

كينبغي التدريب عمى االستماع في كؿ فرصة ممكنة في دركس المغة العربيػة ففػي دركس القراءة يمكف أف

يقر المدرس عمى التالميذ قصة أعجبتو أك مكضكعان شػائقان جديدان أك جزءان مف مكضكع في الكتاب المقركء
أ
أك في مجمة أك صحيفة أك كتاب ،ففي حصة اعمالء يستمع التالميذ لممكضكع الذم يقرؤه المدرس ،كفي

النصكص ا دبية يحرص المعمـ أف يق أر ىك أك يره ممف يتمتع بإلقاء جيػد لمنص مستخدمان فف اعلقاء
ليعمـ الطمبة ميا ار ت االستماع ،كتذكؽ المسمكع (عطػا.)1986 ،

األدكر ايكاجب دراعاويا عند االسوداع:
عمى المعمـ أف ينبو الطالب إلى تحقيؽ االنتباه لكي يستمعكا جيدان كيعكا ما يقاؿ ،مف خالؿ التركيز عمى
الكالـ ال المتكمـ ف التركيز عمى المتكمـ يشتت ذىف السامع ،كأف يقكمكا باستخالص ا مكر الميمة في
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الكالـ كادراؾ العالقة فيما بينو لمكصكؿ إلى الفكرة الكمية كادراؾ أىدافو ،كما يجب عمى الطمبة مراعاة

آداب االستماع بدءان بالجمسة المكجبة لالىتماـ ،كعظيار بأنؾ مشدكد لممتكمـ متجنبان الكالـ بدكف إذف
كالحركات المكجبة بعدـ االكتراث (عفانة كالمكح.)2008 ،

دزكقات االسوداع:
ِّ
االستماع ىك الركيزة ا ساسية في التعمـ المفظي في سنكات الدراسة ا كلى الف الطالب في ىذه المرحمة

الدراسية قدرتو عمى فيـ المسمكع تفكؽ قدرتو عمى فيـ المقركء ،فيك كسيمة ميمة لألطفاؿ ا سكياء لتعمـ
الكالـ كالكتابة كالقراءة ،ك يرل كيير مف المتابعيف لمعممية التعميمية أف المشكمة التعميمية في مدارسنا تفتقر
إلى تدريب الطمبة عمى اكتساب ميارات االستماع ،كفي ىذا العاـ الدراسي ( ) 2017 -2016أعد

المنياج الدراسي الجديد لمصفكؼ ا ربعة ا كلى ،كمف خالؿ تدريسي لمادة لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع
ا ساسي ،أستطيع القكؿ أف ميارة االستماع قد بدت كاضحة في المنياج ،كعمى الر ـ مف كجكد ىذه

الميارة إال أنيا تفتقر إلى تدريب معممي المغة العربية عمى تنفيذىا بشكؿ سميـ ،كالعمؿ عمى تطكيرىا
كاعطائيا العناية التي تستحقيا بحيث يجرم تعمميػا كالتدريب عمييا كقياسيا كاالستعماؿ الفعمي ليذه الميارة

إلى أف تصب جزءان ال يتجػ أز مػف السمكؾ المغكم لمطمبة يمارسكنيا كيستخدمكنيا في مكاقؼ التعمـ المختمفة

داخػؿ المدرسػة كخارجيا.

كأكردت الشنطي في دراستيا ( )2012بعض المعكقات التي تراىا تعيؽ تنمية ميارة االستماع كالتي يمكف

أف تكجز في فقداف اليدؼ كتفاىة الحديث كالتشكيش كعدـ الصبر كالميؿ لالنتقاؿ .كما أف ىناؾ العديد
مف المعكقات كالتي تخص الطالب كالمعمـ كالمادة التعميمية:
 .1دا سخوص ايو دسذ :كا عراض المرضية أك الجسمية كالفسيكلكجية ،كضعؼ السمع أك المرض
العارض في حاسة ا ذف ،كا عراض النفسية كالعقمية ميؿ عدـ الميؿ إلى الدراسة كضعؼ الذكاء
كقمة الحػصيمة مػف الخبرات كاليركة المغكية (ظافر كالحمادم.)1984 ،

 .2دا سخوص ايدز ـ :فإذا لـ يكف لبقان أك قكم الشخصية ،أك يمتمؾ الصنفيف معان فإنو لف يستطيع

أف يؤير في المستمعيف لذا يعد عنصر التشكيؽ عنص انر ميمان مف عناصػر التفاعػؿ بػيف المرسػؿ

كالمستقبؿ مف حيث درجة المباقة كاعقناع ،كما يؤدم تمكف المرسؿ مف المادة العمميػة دك انر ميمان
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في جذب المستمع إليو ،كعمى ىذا ال بد مف تكافر الصفات اآلتية في المرسؿ :كىي المباقة كقكة

الشخصية كالتشكيؽ لممادة ،كقكة اعقناع كالمصداقية كالتمكف مف المادة العمميػة كلػو ذخيرة لغكية
جيدة (الياشمي كالعزاكم.)2005 ،
 .3دا سخص ايدادة :مف حيث مست ػكاىا ،كأ ارضػيا ،كطريقة إلقائيا ،كالركاكة فييا (الداية كالجمؿ،
)2004

 )2ديارة ايد ادثة
دايكـ ايد ادثة
لغة :مناقشة أك مباحية (المعجـ الكسيط.)2000 ،

كيقصد بيا خصاكنة كالعكؿ (“ :)36 ،2012إفصاح الطالب بمسانو عما يجكؿ في رأسو مف أفكار
كاتجاىات كمشاعر بجرأة كاتقاف" .كيعرفيا عطية ( )18 ،2009عمى أنيا" :ميارة مف ميارات المٌغة الٌتي

مف خالليا تنتقؿ ا فكار ،كالمعتقدات ،كاآلراء كالمعمكمات ،كالطٌمبات إلى اآلخريف بكساطة الصكت ،فيك
ينطكم عمى لغة كصكت كأفكار كأداء" .كتعرؼ أيضا "الطريقة التي تمكف الفرد مف التعامؿ مع يره

كتكصيؿ أفكاره كآرائو بصكرة لغكية مناسبة ،مستعينان في ذلؾ بالنطؽ الكاض كاستخداـ الصكت المناسب،
كقد تتـ ىذه الطريقة إما في مكاجية شخص كاحد أك مكاجية مجمكعة أفراد" (فييـ .)41 ،2002 ،أما

مكاحمي ( )12 ،2015فتعرفيا "عممية فيسيكلكجية كعقمية تتضمف نقؿ المعتقدات كا حاسيس ،كالمشاعر،
كالخبرات ،كالمعمكمات ،كالمعارؼ مف المتحدث إلى المستمع".

أما عبد البارم ( )87 ،2011فاعتبرىا "فف لغكم تتضمف أربعة عناصر أساسية ىي :الصكت (فال يكجد

دكف صكت ،كاال تحكؿ إلى إشارات كحركات لإلفياـ ،كالمغة (فالصكت يحمؿ حركفا ككممات كجمال يتـ
النطؽ بيا كفيميا ،كليس مجرد أصكات ال مدلكالت ليا) ،كالتفكير (فال معنى لمكالـ بال تفكير يسبقو،

يككف أيناءه مضمكف ،كاال كاف الكالـ أصكات ال مضمكف ليا كال ىدؼ) ،كا داء (كىك عنصر أساسي

مف عناصر الكالـ يشير إلى الكيفية التي يتـ بيا الكالـ مف تمييؿ لممعنى ،كحركات الرأس كاليديف ،مما
يسيـ في التأيير كاعقناع ،كيعكس المعنى المراد)".
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كمف خالؿ التعريفات السابقة أيضا :يتض لنا أف ميارة التحدث تتككف مف شقيف ،يتميؿ الشؽ ا كؿ:
با لفاظ المناسبة كالحسنة التي يتككف منيا الحديث ،كيتميؿ الشؽ الياني :بمجمكعة اعيماءات كالحركات

المصاحبة لتمؾ ا لفاظ كالمتكافقة مع مقصكدىا.

كدف خالؿ اسوقراء ايوزرساات ايسا قة ،سزرفيا اي ا ث إجرائسا :عمى أنيا قدرة الشخص عمى إيصاؿ ما
يدكر في ذىنو بطريقة تعبيرية لفظية لغكية إلى اآلخريف ،مف خالؿ طرح رأيو ،كىذا يتطمب منو الطالقة

كاعتقاف في الحديث كايصاؿ ا فكار مف خالؿ عممية االتصاؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف.
أىدسة ديارة ايد ادثة:
إذا كانت المغة ىي التعبير عف ا

راض ،فإف ميارة المحادية تعني بكؿ ىذه ا

راض ،مف مشاعر

كأحاسيس كأفكار كمعتقدات ،كتنقميا إلى اآلخر مف خالؿ تعبير راؽ كأداء سميـ ،كتكمف أىمية ميارة

التحدث في أنيا أىـ كسائؿ االتصاؿ كالتعامؿ ما بيف ا شخاص ،كقد لقيت اىتمامان كبي انر لدل كيير مف

الباحييف ،إذ أنيا تيميؿ الطريؽ ا سيؿ كا قرب لمعرفة مكنكف الشخص ،ففي الميؿ ييقاؿ" :دعو يتكمـ،
أعرؼ مف يككف" (المحمدم.)2013 ،
تعد المحادية إحدل ميارات المغة العربية كمف أكيرىا شيكعا كاستخداما حيث يستخدـ الفرد ىذه الميارة في
التعبير عف المطالب كالر بات ،كحكاية الخبرات ،كاالشتراؾ في المحاديات كالمناقشات ك يرىا .كقد اعتبره

المغكييف الشكؿ الرئيسي لالتصاؿ بالنسبة لإلنساف (الناشؼ.)2007 ،

لميارة المحادية ا ير البالغ في تنمية شخصية الطالب ،كأنيا تسعى لتحقيؽ التكامؿ بيف شخصية الطالب

الصفية كالشخصية البيئية ،كتقكية الركابط االجتماعية ما بيف ا سرة المدرسية كالطالب ،كالعمؿ عمى

إبراز الجانب اليقافي كالفكرم لمطالب مف خالؿ التعبير عف رأيو بطالقة كاتقاف ،كما أنيا تساعد الطالب

في اكتساب يركة لغكية يكظفيا في الميارات الحياتية ،كتكسبيـ سمككيات محببة ميؿ احتراـ اآلخريف عف
طريؽ التحدث معيـ بمغة كدكدة كرقيقة ،كتعمؿ عمى إبعاد ظاىرة االنطكاء التي تنتاب بعض التالميذ في

تعامميـ مع اآلخريف ،ك إزالة جانب الخجؿ مف نفكس التالميذ (الطحاف.)2008 ،
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أىداؼ ايد ادثة:
لتعميـ ميارات المحادية في المرحمة مف ( )4-1مجمكعة مف ا ىداؼ تتميؿ في تعكيد التالميذ عمى إجادة

النطؽ كطالقة المساف ،كتعمؿ عمى تمكيف التالميذ مف التعبير عما في نفكسيـ أك ما يشاىدكنو بعبارات

سميمة ،كما أنيا تمكف التالميذ منذ البداية مف السيطرة عمى عمميات التفكير كتتابع تمؾ العمميات كتسمسميا
في تالزـ كانسجاـ (فييـ.)2002 ،

كمف أىداؼ المحادية الميمة أنيا تعكد لطالب عمى التفكير المنطقي ،كترتيب ا فكار كتسمسميا ،كربط

بعضيا ببعض مع الدقة في التعبير كالحرص عمى جمالو كركعتو ،كما أنيا تزيد مف القدرة عمى اعلماـ
بالفكرة كعرضيا بكضكح ،كعمى انتقاء ا لفاظ كالجمؿ كالتراكيب المعبرة عف ا فكار ،مما ينعكس عمى

الطالب بالسيطرة عمى تركيب الجمؿ شفكيا كالربط بينيا حتى تأتي عباراتو مؤيرة في المستمعيف ،كمف
ا ىداؼ التي تسعى ميارة المحادية إلى تنميتيا عند الطمبة آداب الحديث كالمباقة االجتماعية كاحتراـ

المستمعيف كأرائيـ ،كتيدؼ أيضا إلى تدريبيـ عمى التنغيـ ،كاستخداـ الصكت المعبر عف مضمكف

الحديث كاعدادىـ لممكاقؼ التي تتطمب فصاحة المساف ،كالقدرة عمى االرتجاؿ ،ك استخداـ إشارات أيدييـ
كقسمات كجكىيـ كنظراتيـ كحركاتيـ كسكناتيـ بالشكؿ الذم يزيد مف تأييرىـ في المستمعيف (المحمدم،

.)2013

دككنات ديارة ايد ادثة:
كسدكف وصنسايا إيى جكانب أر زة كدا ىك فح ايجدكؿ اآلوح:
جدكؿ  3.2ايجكانب ايدككنة يديارة ايد ادثة:
جكان يا ايديارسة
ايجانب اياكرم

ديارات ايجكانب ايارعسة
اختيار ا فكار المالئمة.
ترابط ا فكار كتسمسميا.
كصحة ا فكار كابرازىا لممكضكع.

ايجانب اي غكم

اختيار الكممات المناسبة.
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التكزيع في استخداـ الكممات.
يضبط الكممات ضبطان صحيحان في حدكد ما تعمـ مف قكاعد لغكية.

انتقاء الكممات العربية الفصيحة.
ايجانب ايصكوح

اخرج ا صكات مف مخارجيا الصحيحة.
اختيار التعبيرات المغكية المناسبة لممكاقؼ المالئمة بيف الكممات كالجمؿ.
ترابط العبارات كعدـ تفككيا.
التنكيع في الصكت حسب االنفعاالت.
التشكيؽ كالتأيير في المستمعيف ،كمراعاة المكاقؼ كالكصكؿ بصكرة ميسرة.

ايجانػػػػػػب ايد د ػػػػػػح استخداـ اعشارات المناسبة في تقريب المعنى.

(يغة ايجسد)

الكقكؼ كقفة مناسبة أيناء التحدث.
يتحدث في يقة دكف تردد أك خكؼ أك خجؿ.

ديارات ايد ادثة
تتضمف ميارات المحادية الالزمة لطمبة المرحمة ( )4-1العديد مف الميارات الكاجب تنميتيا لدل الطمبة
مف خالؿ القدرة عمى تحديد ا فكار التي يريد أف يتحدث عنيا بشكؿ متسمسؿ كمترابط ،كبنطؽ ا صكات
العربية نطقا صحيحا ،ممي از عند نطقيا بيف ا صكات المتشابية (ذ-ز-ط) ككذلؾ ا صكات المتجاكرة

(ب-ت-ث) تميي از كاضحا ،كأف يككف قاد ار عمى استخداـ التراكيب المغكية الفصيحة كالمعبرة عف مضمكف
الحديث ،متضمنا الشكاىد كا ميمة كا دلة ،لمتأكيد عمى صدؽ الحديث ،كما تيدؼ بجانبيا الصكتي إلى
تطكيع نغمة الصكت حسب المكقؼ الذم يتحدث فيو ،كبالسرعة المطمكبة في الكالـ كبصكت كايؽ متدفؽ

يرافقو استخداـ اعشارات كاعيماءات كالحركات ،استخداما معب ار عما يريد إيصالو لممستمعيف (مكاحمي،
.)2015

أسس وز سـ ديارات ايد ادثة يط ة ايدر ة ()4-1
كتتميؿ ا سس التي يجب عمى المعمـ مراعاتيا في تعميـ المحادية في التعمـ في مكاقؼ طبيعية ير
متكمفة ،كاالىتماـ بالمعاني كالتركيز عمييا ،إلى جانب االىتماـ با لفاظ منبيا إلى مكاطف التحدث كمكاطف
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الصمت ،كحسف االلتزاـ بذلؾ ،مستغال جميع إمكانات المغة العربية لخدمة ميارة التحدث ،كاشعار الطالب
بتكامؿ فركع المغة ،كما ينبغي عمى المعمـ أال يفرض شخصيتو عمى الطالب ،كيجب عميو عندما ينطؽ

الطالب متحديا أف يحترمو ،كعمى المعمـ أف يكير مف التمييمية الحكارية ،كمداكلة المناقشة كالحكار في كؿ
مكقؼ لغكم (طاىر.)2010 ،

كيمكف أف يستخدـ المعمـ كؿ ا ساليب كالكسائؿ المتاحة التي تمكنو مف تنمية ميارات المحادية لدل

الطالب بما في ذلؾ اعذاعة المدرسية كالقصص المكتكبة ،كالقصص الصكتية ...ككؿ ما يمكف أف

يستيير دافعية الطالب نحك المحادية.

 )3ديارة ايقراءة
وزرسؼ ايقراءة
لغكيا :صكت النطؽ بالكالـ المكتكب (المعجـ الكسيط.)2000 ،
كقد تعددت اآلراء كالتعريفات التي تناكلت مفيكـ القراءة ،كتباينت في بعض ا حياف .كىذا االختالؼ
يعكس ما ليذه الميارة مف أىمية في العممية التعميمية ،فقد نظر إلييا ك ٌؿ باحث مف زاكية تختمؼ عف نظرة
اآلخر ليا ،فعرفيا (العمكش" )52 ،2002 ،يعد درس القراءة المختبر الذم يتفاعؿ فيو كؿ ما لدل الطمبة

مف مكتسبات لغكية كلفظية كخبرات كميارات متنكعة عنتاج تفاعؿ تكاصمي مقبكؿ مف حيث المخرجات

المفظية كالقدرة المغكية".
كتعرؼ :عمى أنيا "نطقان لغكيان يعبر عف مادة مكتكبة بصكت مسمكع ،بحيث يتـ ىذا النطؽ بسرعة كدقة
دكف حذؼ أك إبداؿ أك إضافة أك تكرار لحرؼ أك لكممة أك لجممة ،بحيث يتـ إخراج الحركؼ مف

مخارجيا ،كنطؽ الحركات القصار كالطكاؿ بطكليا المناسب ،كالتعبير عف عالمات الترقيـ ،كااللتزاـ
بالضبط الصرفي كالنحكم في نطؽ المفردات كالجمؿ" (الع ازكم.)78 ،2012 ،
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فالقراءة نشاط عقمي ىدفو العاـ إكساب القارئ المعرفة كاليقافة كالعمكـ ،باعضافة إلى سالمة المفظ كحسف
اعلقاء ،فمـ تعد القراءة عممية يراد بيا إيجاد الصمة بيف الكالـ كالرمكز الكتابية ،كلـ تعد عناصرىا مقتصرة

عمى المعنى الذىني كالمفظي الذم يؤديو الرمز المكتكب ،بؿ صارت ترتكز عمى أسس جديدة تقكـ عمى

التعرؼ كالنطؽ كالفيـ (مصطفى.)62 ،2005 ،

كتعرؼ القراءة الجيرية بأنيا" :قدرة الطالب عمى ترجمة رمكز الكتابة إلى أصكات ينطقيا ،كقدرتو عمى

استيعاب كفيـ ما يق أر .فالقراءة الجيرية تقكـ عمى أربعة عناصر ،ىي :رؤية العيف لممادة المقركءة،

كاعدراؾ الذىني لمصكرة المقركءة ،كنطؽ المادة المقركءة ،كادراؾ معنى المقركء كفيمو" (عاشكر كالحكامدة،
.)36 ،2009

مف خالؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ القراءة إجرائيا في ىذا البحث عمى أنيا :ىنطؽ الطالب لمكممات كالجمؿ
بصكت مسمكع ،كعػدـ التبديؿ أك التك ارر أك الحذؼ أك اعضافة لمحركؼ المقركءة ،كما يراعى صحة
الضبط النحكم كالنطؽ اعمالئي ،كفيميا ،مع تفسير االنفعاالت كا فكار كالمعاني التي تحتػكم عمييػا

المادة المقركءة.
أىدسة ايقراءة

لقد أشار القرآف الكريـ ،كمنذ أكؿ آية نزلت عمى رسكلنا –محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ -إلى فضؿ القراءة
فقاؿ جؿ شأنو مخاطبان النبي العربي ا ميف" :ا ٍق ٍأر بً ً
ؽ ً
اع ٍنساف مف عمىؽ* ا ٍق ٍأر
ؽ * ىخمى ى
اسـ ربِّؾ الَّذم ىخمى ى
اعنساف ما لىـ يعمىـ( )العمؽ.)14 :
كربؾ ا ٍ ى ٍكرـ* الَّذم عمَّـ بًاٍل ىقمىًـ* عمَّـ ٍ
فالقراءة فف مف أىـ فنكف المغة ،فيي أعظـ أداة لنقؿ التراث اعنساني ،كتبادؿ ا فكار ،كىػى أسػاس فعػاؿ
عيجاد التكافؽ االجتماعي بيف أبناء المجتمع ،فالقراءة تعمؿ عمى تكسيع اليقافة كتدريب العقؿ عمى الربط

بيف الرمكز المكتكبة كما تحممو مف معاف كأفكار .القراءة تساعد التالميذ عمى اكتساب المعارؼ ،كتيير

لدييـ الر بة في الكتابة المكحية ،حيث تزداد معرفة التالميذ بالكممات كالجمؿ كالعبارات المستخدمة في

الكالـ كالكتابة ،فيي تساعد الطمبة في تككيف إحساسيـ المغكم ،كتذكقيـ لمعاني الجماؿ فيما يستمعكف،
كفيما يقرؤكف كفيما يكتبكف (زايد.)2006 ،
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أف القراءة تمتاز عف باقي فركع المغة العربية بمالزمتيا لإلنساف في المراحؿ التعميمية المختمفة ،كىى
كما ٌ
بيذا ا مر تعد مف أىـ كسائؿ اكتساب المعرفة اعنسانية ،التي ينيؿ منيا اعنساف ما شاء مف فكر كيقافة،
كالقراءة تساعد الطالب عمى النجاح في مكاد الدراسة ،فبدكنيا ال يتـ فيـ المكاد العممية المختمفة كبالتالي ال
يجتاز مرحمة تعميمية إلى أخرل ،كباعضافة إلى أف القراءة تحتؿ مكانة متميزة في مدارسنا؛ فميا كتبيا

الخاصة بيا ،كما امتدت العناية بالقراءة إلى االمتحانات ،فال يكاد امتحاف في المغة العربية يخمك مف أسئمة
القراءة (العيسكم .)2005 ،كلمقراءة أىمية كمكانة عالية تنفرد عف

يرىا مف الميارات ا خرل لمغة

العربية ،كالتي تتض ىذه ة مف خالؿ تنمية الممكة المسانية تكمف في كيرة القراءة كاالطالع عمى نماذج
مختمفة مف أساليب التغيير ،التي تبرز ممكة التذكؽ ا دبي كالقدرة عمى تحميؿ المقركء كنقده ،زيادة

المحصكؿ المغكم لدل المتعمميف (عطية.)2009 ،

كمما سبؽ تتض أىمية القراءة كالتي تعد مف أىـ الميارات التي يكتسبيا الفرد ،ك يعمؿ عمى تنميتيا في

حياتو ،فيي كسيمة اتصاؿ ال يمكف االستغناء عنيا ،كتبرز أىمية القراءة في أنيا أكؿ كممة أنزليا ا﵀
سبحانو كتعالى في القرآف الكريـ مخاطبان النبي العربي ا ميف " :ا ٍق ٍأر بً ً
ؽ ً
اع ٍنساف
ؽ * ىخمى ى
اسـ ربِّؾ الَّذم ىخمى ى

اعنساف ما لىـ يعمىـ) ،كىذا تنكيو مف ا﵀ – عز كجؿ –
مف عمىؽ* ا ٍق ٍأر كربؾ ا ٍ ى ٍكرـ* الَّذم عمَّـ بًاٍل ىقمىًـ* عمَّـ ٍ
بأىمية القراءة في حياة الفرد كالمجتمع ،كما زالت القراءة ،كستبقى عماد العمـ كالمعرفة ،كالكسيمة ا ساسية
لإلحاطة بالمعرفة كالمعمكمات ،كالبقاء عمى اتصاؿ مباشر دكف كسيط بالمكاد المتعدد.
أنكاع ديارة ايقراءة
كمف خالؿ مراجعة ا دب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة كدراسة (الشخريتي )2009 ،كدراسة

(العيسكم كآخركف )2005 ،كدراسة (مصطفى )2005 ،تبيف أف ىناؾ عدة تصنيفات كأنكاع لمقراءة
نكردىا في الجدكؿ اآلتي:

جدكؿ  :4.2وصنسؼ كأنكاع ديارة ايقراءة
ايوصنسؼ

نكع ايقراءة

ايوزرسؼ

دػػػف سػػػث ايو صس سة

كسراد يا اسوظيار ايدز كدات ك اظيا؛ كييذا فايقارئ فح ىذا اينكع د واج إيى كثػرة

ايغرض

اإلعادة كايوكرار
جدع ايدز كدات

فسيػػا سقػػكـ ايقػػارئ ػػايرجكع إيػػى دصػػادر عػػدة يجدػػع دػػا س وػػاج دػػف دز كدػػات؛ كىػػذا

ايسرسزة ايخاطاة

كويدؼ إيػى دزرفػة شػحء دزػسف فػح يد ػة دػف ايػزدف كقػراءة فيػارس ايكوػب كقػكائـ

اينكع سوط ب دف ايدارس ديارة ايسرعة فح وصاح ايدراجع ،كديارة ايوخ سص
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ايدؤياسف كاألدية أنكاعيا.
ايوصاح ايسرسع

وككسف فكرة عادة عف دكلكع كقراءة وقرسر أك كواب جدسد أك قصة قصسرة.

ايورفسو

ايدوزػػػػة األد سػػػػة كايرسالػػػػة ايزق سػػػػة كقػػػػراءة األدب كاينػػػػكادر كايقصػػػػص كاياكاىػػػػات

اينقدسة ايو س سة

ايغػرض دنيػا ايا ػػص ،كاينقػد ،كذيػؾ كقػراءة كوػاب أك إنوػاج دػػا ي دكازنػة سنػو ك ػػسف

ايوذكؽ

ايوااعػػؿ دػػع ايدقػػركء كىػػذا اينػػكع أش ػ و ق ػراءة االسػػودواع ،سػػث سوػػأثر يػػا ايقػػارئ

ايوص س سة

ىح قراءة اسودراؾ األخطاء اي غكسػة كاإلدالئسػة كاألسػ ك سة كايصػسل اي اظسػة ،كويػدؼ

كايطرائؼ ،كىح قراءة وخ ك دف ايوزدؽ كايواكسر
غسره؛ كيذا ايقارئ فح ىذه ايقراءة

اجة إيى ايوركم كايدوا زة

شخصسة ايكاوب كسشاركو فسدا سقرؤه يو دشاركة كجدانسة

إيى وص سح ايخطػأ كقػراءة ايدز ػـ دفػاور ايوالدسػذ كايط زػات ايوجرس سػة ،كو وػاج ىػذه

ايقراءة إيى جيد دلاعؼ دف ايقارئ يكثرة ايودقسؽ كاإلدزاف فح ايدادة ايدقركءة
دػػػف سػػػث ايصادوة

ىذا اينكع ايذم سو قػى فسػو ايو دسػذ دػا سقػرؤكه عػف طرسػؽ اينظػر فقػط دػف غسػر و اػظ

كاألداء

ايددرس يسو سف ددل فيديـ إساه كاسواادويـ دنو.

ايشػػػػػػػػػػػػػكؿ

ايجيرسة

ايدقركء كال ايجير فسطايع ايوالدسذ ايدكلكع ايذم سقرؤكنو فػح صػدت ،ثػـ سخو ػرىـ

ىػػح ايزد سػػة ايوػػح وػػوـ فسيػػا ورجدػػة ايردػػكز ايكوا سػػة إيػػى أياػػاظ دنطكقػػة كأصػػكات
دسػػدكعة دو اسنػػة ايداليػػة سػػب دػػا و دػػؿ دػػف دزػػاف ،كىػػح إذف وزودػػد ع ػػى ثالثػػة

عناصر ىح:

 -رؤسة ايردز ايزسف.

 -نشاط ايذىف فح إدراؾ دزنى ايردز.

 ايو اظ ايصكت ايدز ر عدا سدؿ ع سو ذيؾ ايردزاالسػػػػوداع ،ايقػػػػراءة كاذا كانت ايقراءة ايصادوة قراءة ايزسنسسف كايقراءة ايجيرسة ووـ ػايزسنسسف كايشػاوسف،

ايسدزسة

فػ ف االسػػوداع ق ػراءة ػػاألذف فقػػط ،كسدكػػف االعودػػاد ع ػػى االسػػوداع ككسػػس ة ي و قػػح
كايايـ فح جدسع د ار ؿ ايدراسة دا عدا ايدر ة اال ودائسة ايدنسا ،سػث سكػكف ايطاػؿ

دساالن اطروو ي زب فال سسوطسع أف س صر انو اىو ددة طكس ة إال إذا كاف سسدع قصة.

أىداؼ ديارة ايقراءة
اىتمت ك ازرة التربية كالتعميـ بميارة القراءة ،فجاءت أىدافيا كاضحة في كييقة اعطار المرجعي لتطكير

المناىج الكطنية لمغة العربية (ممحؽ .)2

34


كساسة وندسة ديارة ايقراءة
البد لممعمـ أف يراعي أمكر عدة في تدريب الطالب عمى القراءة ،فعميو أف يحرص عمى أف يككف
المكضكع المقركء محببان إلى نفكس التالميذ ،كأف تراعي المادة المقركءة مستكيات التالميذ مف حيث
الكممات كالمعاني ،فعمى المعمـ أف يعطي التمميذ فرصة تمك ا خرل ،كي ينتقي ما ير ب في قراءتو كليس
إجباره عميو ،كعميو أيضا أف يعمؿ عمى ضبط سمكؾ التالميذ كعدـ تركيـ يميكف كيمعبكف أيناء حصة

القراءة الجيرية ،كالعمؿ عمى تكزيع مكاقؼ القراءة الجيرية كضركرة العناية في تدريس المكاد ا خرل
بالقراءة فال تقتصر عمى حصة المغة العربية فقط ،كما كعميو االنتباه إلى إخراج الحركؼ مف مخارجيا

ا صمية بشكؿ سميـ ،كالكقكؼ عند أماكف الكقؼ كأماكف التسكيف كضبط الحركؼ مع حركاتيا ،كأف يركز
عمى مسألة عدـ حفظ النصكص مف خالؿ تعكيد الطالب عمى القراءة ير المحددة مسبقا (مصم ،

.)2016

ايديارات ايارعسة ي قراءة
ىناؾ ميارات عدة لمقراءة ال بد لممعمـ أف يتيـ بيا كيعمؿ جاىدا عمى تنميتيا في طمبتو؛ حتى نصؿ إلى

مخرج قاد ار عمى القراءة بشكؿ صحي مف الناحية الصرفية (بنية الكممة) كمف الناحية النحكية (حركة

اععراب آخر الكممة) كذلؾ بحسب مكقعيا مف الجممة ،كتغير نبرة الصكت بحسب المعنى كاالستفياـ
كالتعجب ،كميارة السرعة القرائية كىي مف أىـ الميارات التي البد لممعمميف كالمدرسة كالمنياج مف

الحرص عمى تحقيقيا جنبا إلى جنب مع سالمة النطؽ كاخراج الحركؼ مف مخارجيا ،كجكدة اعلقاء،
كفيـ المقركء كاالستماع بو ،كأيضا مف الميارات الفرعية الكاجب تنميتيا ميارة التذكؽ الجمالي كالفني
كالكجداني عف طريؽ إكساب الطالب التعبيرات الراقية كالمعاني البارعة كالصكر الخالبة (نصر.)2014 ،

أس اب لزؼ ديارة ايقراءة
تعتبر القراءة مف أىـ الميارات التي تعمـ في المدرسة ،كتؤدم الصعكبات كالمشكالت في القراءة إلى فشؿ
في كيير مف الجكانب ا خرل في المنياج ،بما فييا الرياضيات ،كحتى يستطيع اعنساف تحقيؽ نجاح في

أم ميداف يجب عميو أف يككف قاد انر عمى القراءة ،كىناؾ عدد مف الميارات المختمفة التي تعتبر ضركرية

لزيادة فاعمية القراءة ،كتقسـ ىذه الميارات إلى قسميف  :تمييز الكممات ،كفيـ المقركء ،ككال النكعيف
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ضركرياف في عممية تعمـ القراءة ،كمف الميـ في تدريس ىاتيف الميارتيف أال يتـ تدريسيما عف طريؽ

المحاضرة النظرية فحسب ،بؿ البد مف تدريب الطالب عمييما مف خالؿ نصكص معقكلة بالنسبة لو ،مما
يساعد عمى تجزئة المادة كربط أجزائيا بعضيما ببعض (زايد.)2006 ،

عمى الر ـ مف أىمية القراءة في حياة الفرد إال أف ىناؾ عكامؿ تؤدم إلى ظيكر ضعؼ قرائي لدل

تالميذنا في مختمؼ مراحؿ تدريسيـ ،كلكنيا تتراكـ في النياية كتترؾ آيا انر متميمة باعحباط كالعجز لمذيف

قد يستسممكف ليا تطرقت إلييا دراسة (ربايعة )2015 ،كدراسة (الظاىر )2008 ،كدراسة (زقكت،
 )1999كالتي نجمميا في اآلتي:
أ -أس اب ورجع ي دز ـ :عدـ اىتمامو بتدريب تالميذه مف الصؼ ا كؿ عمى تجريد الحركؼ ،كعدـ
قدرتو عمى تشخيص العيكب القرائية ،كعدـ تنكيعو لألنشطة كالطرائؽ أيناء القراءة ،كمف أىـ أسباب

الضعؼ يعكد إلى عدـ استخداـ المعمميف لمغة العربية الفصحى أيناء التدريس ،كعدـ ربط دركس

القراءة بفركع المغة العربية ا خرل.

ب -أس اب ورجع ي طايب :كمف ا سباب التي تؤدم إلى ضعؼ التالميذ في القراءة كيككف مرجعيا
الطالب ،ضعؼ الصحة العامة عند الطالب كضعؼ البصر كالسمع ،ك ير ذلؾ مما يحكؿ دكف

مكاصمة الطالب كمتابعتو لمقراءة ،كقمة مطالعة الطالب كزىده في القراءة ،كضعؼ حصيمتو المغكية،

كعدـ زيارة الطالب لممكتبات العامة ،كعدـ كجكد مكتبة بيتية يمجأ إلييا لمقراءة.

ج -أس اب درجزيا ايكواب ايددرسح :ال شؾ أف الكتاب المدرسي يعتبر عنص انر ميمان في جذب الطالب
كاىتماميـ بمادة القراءة ،كأم خمؿ في ىذا الكتاب كمحتكاه يؤدم إلى عزكؼ الطالب عنو ،كلك

نظرنا إلى بعض كتب القراءة المقررة عمى الطالب لكجدنا أنيا ال تغرم الطالب بقراءتيا؛ كذلؾ عف
مكضكعات القراءة عمى الطالب ال تبعث فييـ الشكؽ لقراءتيا كال تستيكييـ كال تالءـ ميكليـ
كر باتيـ ،كىي بعيدة عف اىتماماتيـ كاحتياجاتيـ ،كأيضا خفاء ا فكار في بعض مكضكعات

القراءة ،كصعكبة إدراؾ الطالب ليا ،كعدـ مراعاتيا لمستكياتيـ ،إضافةن عخراج الكتاب الفني الذم

يتعمؽ بطباعتو ك الفو كشكمو العاـ قد ال يغرم الطالب بقراءتو .
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 )4ديارة ايكوا ة
وزرسؼ ديارة ايكوا ة

يغة" :مأخكذة مف مادة "كتب" كتب الشيء يكتبو كتبان ككتابان ككتابةن ،ككتبو خطو"( .ابف منظكر.)2004 ،

تعرؼ عمى أنيا" :تتميؿ في التعبير التحريرم كاعمالء ،فالكتابة أكير شمكلية ،فيي تشتمؿ عمى اعمالء،

كالتي ىي رسـ الحركؼ رسمان صحيحان مطابقان لمقكاعد اعمالئية السميمة ،كالتعبير التحريرم ،كىك التعبير
عف الفكرة بالكممة المكتكبة ،كالخط ،كىك رسـ الكممات رسمان فيو تنسيؽ كجماؿ ككضكح ،فاعمالء مف

فنكف الكتابة" (أبك منديؿ .)32 ،2006 ،كأيضا تعرؼ :ىي "مجمكعة مف ا داءات التي يقكـ بيا الطالب
أيناء الكتابة لتككف كتاباتيـ دقيقة كصحيحة كمترابطة" (نصر.)57 ،2014 ،

أىدسة ديارة ايكوا ة
لقد أشار القرآف الكريـ ،كمنذ أكؿ آية نزلت عمى رسكلنا –محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ -إلى فضؿ الكتابة
فقاؿ جؿ شأنو مخاطبان النبي العربي ا ميف ﴿ :ا ٍق أٍر ً ً
ؽ ً
اإل ٍنساف دف ع ىؽ* ا ٍق أٍر
ؽ * ىخ ى ى
اسـ رِّؾ ايَّذم ىخ ى ى
كر ؾ ٍاألى ٍكرـ* ايَّذم ع َّـ ًا ٍي ىق ىًـ* ع َّـ اإل ٍنساف دا يىـ سز ىـ﴾ (العمؽ .(14 :كقد أقسـ بالقمـ كالذم يميؿ أداة
الكتابة في قكلو سبحانو كتعالى " :ف* كا ٍي ىق ىًـ كدا سسطيركف")القمـ .(1 :كرسكلنا محمد –صمى ا﵀ عميو

كسمـ -كاف يدرؾ قيمة الكتابة كخطرىا فكاف يطمؽ سراح ا سير في بدر مقابؿ تعميـ عشرة مف صبياف
المسمميف الكتابة ،ككاف أقرب الناس إلى نفس الرسكؿ كتاب الكحي ،فالكتابة ىي الكسيمة الكحيدة لتقريب

كالـ ا﵀ كالقرآف الكريـ كا حاديث الشريفة ،كىي كسيمة الذيكع كاالنتشار ،كبيذه ا ىمية أصب

تعميـ

الكتابة ،كتعمميا عنص انر أساسيان في العممية التربكية ،بؿ نستطيع القكؿ بأف القراءة كالكتابة ىما مف
الكظائؼ ا ساسية لمدراسة االبتدائية ،كمف أبيف مسؤكلياتيا كأبرزىا (أبك منديؿ.)2006 ،

فالكتابة فف مف فنكف المغة العربية لو أىمية عظيمة ،ف الكتابة في حياة اعنساف ليست عمالن عاديان ،بؿ
ىي ابتكار رائع حقؽ المفخرة لمعقؿ اعنساني ،فيي أعظـ اكتشاؼ كصؿ إليو العقؿ البشرم كتعتبر الكتابة

حافظة التاريخ كذاكرتو ،كىي الرمز الذم استطاع اعنساف مف خاللو أف يضع أماـ اآلخريف فكرىـ

كتجاربيـ ،فيي الكعاء الحافظ لإلنجاز البشرم عمى مر العصكر ،كتعتبر أساسان ميمان مف أسس الحضارة

البشرية (نصر .)2014 ،كلمكتابة دكر في حفظ التراث كنقمو ،كمف يـ فيي أداة اتصاؿ الحاضر
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بالماضي ،كنقؿ المعرفة كاليقافة إلى المستقبؿ ،كايصاؿ الخبرات بيف ا جياؿ ،فالكتابة أداة لمتسجيؿ

كاعيبات ،فيي جانب أساسي مف جانبي محك أمية المكاطف ،بالتالي فيي جزء أساسي مف المكاطنة
السميمة ،كالكتابة أداة مف أدكات التعمـ ،فالمكتكب إذا كاف صحيحان ككاضحان كمنتظمان يستطيع المتعمـ
تحصيمو بسيكلة ،كبالكتابة يعرض المتعمـ ما تعممو ،كيكشؼ عف مدل فيمو لو ،بؿ كيعبر عف قدراتو

كمكاىبو في مجاالت كييرة تتطمب التعبير الكتابي ،ك يمكف الحكـ عمى مستكل المعمميف فكريان كلغكيان،

كعمى إمكاناتيـ المعرفية مف خالؿ تقكيـ إجاباتيـ المكتكبة كأعماليـ التحريرية (فضؿ ا﵀.)2003 ،

يعكد الفرد عمى أعماؿ الركاية ،كيقة االختيار ،كالترتيب ،كحسف التنسيؽ
إف تعمـ الكتابة كممارستيا ٌ
كالتفكير المنظـ ،كىي تعتبر كسيمة االتصاؿ اعنساني ،يعبر بيا الفرد لآلخريف عما لديو ،كيتعرؼ عبر
كتابات اآلخريف ما لدييـ ،فيي أداة اعنساف لنقؿ معمكماتو كأفكاره كأخباره كمشاعره ،عالكة عمى أنيا تعبر

عما يدكر في النفس كالخاطر خاصة في المكاقؼ التي ال يتيسر فييا الكالـ لبعد المكاف أك لعدـ الر بة أك

القدرة عمى المكاجية ،كمف خالليا يخرج الفرد مكنكناتو ،كيعبر عف مشاعره ،كينفس عما يجكؿ بخاطره،
كبذلؾ يحقؽ لنفسو راحة نفسية كطمأنينة قمبية.
أنكاع ديارة ايكوا ة
وقسـ ديارة ايكوا ة إيى قسدسف رئسسسسف كىدا :ايكوا ة اإلدالئسة ،كايكوا ة ايوز سرسة

أ -ايكوا ة اإلدالئسة" :ميارة يتـ مف خالليا تحكيؿ ا صكات المسمكعة أك المنطكقة إلى رمكز
مكتكبة ،مع مراعاة صحة الرسـ اعمالئي كفقان لمقكاعد المتعارؼ عمييا ،ككضكح الخط ،تحقيقان

لمفيـ كاعفياـ" (الجكجك .)41 ،2004 ،كيعرفيا عامر ( )68 ،2000عمى أنيا" :الرسـ اعمالئي

لمكممات كالحركؼ رسمان صحيحان عمى حسب ا صكؿ المتفؽ عمييا ،أك ىي ا داة الرمزية لمتعبير
عف الفكرة رسمان إمالئيان" .كيعرفيا الباحث في ىذا البحث عمى أنيا :القدرة عمى تحكيؿ ا صكات

المسمكعة إلى رمكز مكتكبة كفؽ قكاعد المغة العربية المتعارؼ عمييا ،كتؤدم إلى فيـ كافياـ
المعاني المكتكبة.

كلإلمالء منزلة عالية بيف فركع المغة ،نو الكسيمة ا ساسية ،إلى التعبير الكتابي ،فيك الطريقة الصناعية،

التي اخترعيا اعنساف في أطكار تحضره ،ليترجـ بيا عما في نفسو ،لمف تفصمو المسافات الزمانية
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كالمكانية ،إذا كاف النحك كالصرؼ كسيمة إلى صحة الكتابة ،مف النكاحي اععرابية كاالشتقاقية ،فإف

اعمالء كسيمة إلييا ،مف حيث الصكرة الخطية .كيعتبر اعمالء كذلؾ مقياسان دقيقان ،لمعرفة المستكل الذم

كصؿ إليو صغار السف في تعمميـ ،كما أنو مف الممكف أف ندرؾ منزلة اعمالء بكضكح ،فإف الخطأ
اعمالئي يشكه الكتابة كيسيـ في إعاقة فيـ الجممة ،كىذه بدكره يدعك إلى افتقار الكاتب كازدرائو .كمف

السيؿ عمينا أف نقيس المستكل التعميمي الذم كصؿ إليو التالميذ ،كأف نحكـ عمى مستكل الطفؿ ،بعد أف
ننظر إلى كراستو ،كقد يحدث لممتعمـ ضرر كبير إذا كاف ضعيؼ في اليجاء اعمالئي ،كذلؾ بعدـ قبكلو

لمكظؼ في شركة ،أك معمؿ أك أم مصمحة مف المصال التي يحتاج العمؿ فييا إلى أف يككف المتعمـ

مجيدان لمكتابة (الجكجك.)2004 ،
كاإلدالء أنكاع فدنو اإلدالء ايدنقكؿ ايذم يمخص في أف ينقؿ التالميذ القطعة مف الكتاب أك المكح بعد
قراءتيا كفيميا ،كتيجي بعض كمماتيا ىجاءاى شفكيان ،كربما تككف القطعة مكتكبة عمى لكحة ،كيعد ذلؾ

تممى عمى التالميذ لكتابتيا في كراساتيـ كىك عبارة عف نسخ مكجو يتـ تحت إشراؼ المعمـ ،كىذا النكع
مف اعمالء يناسب الصفيف الياني كاليالث االبتدائي (جابر .)2002 ،كيشير عامر ( )2000إلى أف ىذا
النكع مف اعمالء يتالءـ مع المستكل العقمي لمصؼ اليالث مف المرحمة االبتدائية ،كيمكف أف يدرس

لمصؼ الرابع ،أما ا كؿ كالياني ،فال تخصص ليما حصة اعمالء .كييدؼ تدريس اعمالء المنقكؿ إلى

تدريب التالميذ عمى رسـ الكممات رسمان صحيحان ،كعمى القراءة الصحيحة كالمميمة لممعنى ،كما أنيا تيدؼ

إلى تعكيدىـ عمى النظاـ كالدقة في عممية النقؿ ،كاكساب الطمبة يركة لغكية مف خالؿ تعرؼ معاني

المفردات ،كما أنيا تيدؼ إلى التركيز عمى النكاحي الفسيكلكجية المتميمة في تقكية عضالت اليد أيناء
الكتابة (أبك الييجاء .)2001 ،كيميؿ الباحث إلى الرأم الذم يقكؿ أف اعمالء المنقكؿ يناسب تالميذ
الصؼ ا كؿ كالياني كاليالث كقد يمتد إلى الصؼ الرابع.

أدا اينكع ايثانح فيك اإلدالء ايدنظكر كيتـ فيو عرض القطعة عمى التالميذ ،إما مكتكبة عمى لكحة ،أك
معركضة عمى جياز ما أك استخداـ الكتاب يـ يقرأىا المعمـ ،كيتبعو في قراءة الفقرة بعض التالميذ ،كمف
يـ يناقش معناىا بأسئمة حكؿ الشكؿ كالمضمكف ،كبعد ذلؾ يطالب بعض التالميذ بتيجي بعض الكممات

الصعبة مف النص ،يـ مف الذاكرة ،كييبت ما يراه مستحقان لإليبات ،كمف يـ يطمب مف التالميذ النظر إلى

القطعة ،يـ يحجب القطعة ،كمف يـ يممي عمييـ الفقرة بعد ذلؾ (حمس.)2003 ،
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كدف أىداؼ ودرسس اإلدالء ايدنظكر مساعدة الطمبة عمى تنمية ميارات المالحظة كالكتابة بدقة كترسيخ
الكممات في أذىاف التالميذ كذلؾ مف خالؿ التذكير البعدم ،كتدريبيـ عمى حسف اعصغاء كحسف الخط
في حاؿ كتابة المعمـ لمقطعة بخط يده ،كاكسابيـ يركة لغكية مف خالؿ تعرؼ معاني المفردات ،كما أنيا

تيدؼ إلى ترسيخ بعض القيـ المر كبة في أذىاف الطمبة كاعشارة إلييا أيناء شرح المعمـ لمفقرة مف حيث

المضمكف  .كمف ىنا فعمى المعمـ الناج أف يختار القطعة التي يمكف استيمار محتكاىا في رس بعض
القيـ النبيمة في نفكس أبنائنا،

ف تالميذنا كا رض البكر تحتاج منا إلى الرعاية كاالىتماـ كالتكجيو

كاعرشاد كذلؾ مف خالؿ حسف اختيار القطعة المقترحة لتدريس اعمالء المنظكر (نصر.)2014 ،
كاينكع ايثايث ىك اإلدالء االسوداعح كمعناه أف يستمع التالميذ إلى القطعة ،أيناء قراءة المعمـ ليا ،كمف
يـ يتـ مناقشة القطعة مف حيث الشكؿ كالمضمكف ،كتيجئة بعض كمماتيا الصعبة ،كتيجي كممات
مشابية ،كتممى عمييـ بعد ذلؾ ىذا النكع مف اعمالء يالئـ طمبة الصؼ الخامس كالسادس ،ككذلؾ تالميذ

المرحمة ا ساسية العميا (زقكت.)1999 ،

كيعمؿ ودرسس اإلدالء االسوداعح عمى تدريب التالميذ عمى ا سمكب التربكم المفضؿ ،كىك أسمكب
االستنباط الذم يستخمص منو قاعدة عامة مف أميمة مشابية ،كما أنيا تعكد الطمبة عمى الجمسة السميمة،

كالتدريب عمى تكظيؼ عالمات الترقيـ ،كادراؾ الصمة بيف أصكات الحركؼ كصكرتيا ،كتنمية ميارة
المالحظة ،كالتدريب عمى إدراؾ العالقات بيف الكممات المتشابية ،كتكسبو قيـ ميؿ حسف الخط كالنظافة

كالترتيب كحسف اعصغاء (العمي.(1998 ،

أدا اينكع اي ار ع فيك اإلدالء االخو ارم (ايغس ح) كىك مف أصعب أنكاع اعمالء ،كالغرض منو تقدير
مستكل التمميذ ،كقياس قدرتو كمدل تقدمو ،كليذا تممى عميو القطعة بعد استماعو إلييا كفيميا ،كلكف دكف

مساعدتو في ىجاء بعض الكممات ،كيتـ تشخيص الصعكبات كعالجيا كالعمؿ عمى الكقاية منيا (عبد

الحميد .)2006 ،كييدؼ تدريسو إلى الكشؼ عف ا خطاء ا كير شيكعان لعالجيا ،كما أنيا تيدؼ إلى

اكتساب عادات الكتابة اعمالئية الصحيحة ،مف جمسة صحيحة كخط متناسؽ كمراعاة عالمات الترقيـ،

كتسعى إلى تزكد التالميذ بالقيـ المر كب فييا لتعديؿ سمكؾ أك تعزيز سمكؾ يقكـ بو التالميذ ،كلذلؾ يجب

االىتماـ بالقطعة عند اختيارىا (طعيمة كمناع.)2012 ،
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عرؼ عمى أنيا" :قدرة الطالب عمى الكتابة المترجمة فكارىـ بعبارات سػميمة
ب) ايكوا ة ايوز سرسة :كت ٌ
يـ تدريبيـ عمى الكتابة بأسػمكب عمى قدر مف
تخمك مف ا الط ،بقدر يتالءـ مع قدراتيـ المغكية ،كمف َّ

الجماؿ الفني المناسب ليـ ،كتعكيدىـ عمى اختيار ا لفاظ المالئمة ،كجمػع ا فكار ،كتبكيبيا ،كتسمسميا،
كربطيا" (البجة.)147 ،2000 ،

كتكمف أىمية التعبير الكتابي في ككنو كسيمة االتصاؿ بيف الفرد ك يره ممف تفصمو عنيـ المسافات الزمنية
كالمكانية ،كالحاجة إليو ماسة ،كصكره عديدة منيا :كتابة الرسػائؿ كالمقػاالت ،كا خبار ،كتمخيص القصص
كالمكضكعات المقركءة أك المسمكعة ،كتػأليؼ القػصص ،ككتابة المذكرات ،كالتقارير ،كاليكميات ،ك ير

ذلؾ (الركابي.(2005 ،

كالكتابة التعبيرية تحتؿ مكانة ميمة في تجسيد مكتسبات الطالب .فبكاسطتو يبرز الطالب أفكاره ،كيعبر
عف أحاسيسو ،كيظير معالـ شخصيتو كيدمج ما اكتسبو ،كما يعالج مكضكعات متعمقة بمجاالت حياتو
كاىتماماتو ،فينمي إبداعو كيكسع خيالو .كيعرؼ المختصكف التعبير الكتابي بأنو امتالؾ القدرة عمى نقؿ

الفكرة أك اعحساس إلػى اآلخريف كتابة باستخداـ ميارات لغكية كقكاعد الكتابة (اعمالء كالخط ،كقكاعػد
المغػة).
كونقسـ ايكوا ة ايوز سرسة إيى قسدسف كىدا:

أ) ايوز سر ايكظساح :كىك الذم يعبر فيو الشخص عف المكاقؼ الحيكية المختمفة بما فييا مف مشكالت
كقضايا ،فيك يخدـ كظيفة خاصة في الحياة ،كيحتاجو اعنساف في حياتو العامة ،كفي ىذا النكع مف
التعبير ال تظير شخصية الكاتب ،كعكاطفػو كمػشاعره ،كال يزخرؼ كتابتو بالكممات المكحية ،كبالجرس

المكسيقي ،كالتمكيف الصكتي (السيد.)1980 ،

كمف أميمة التعبير الكظيفي :الرسالة الكظيفية ،كالرسػالة الشخػصية ،كاععػالف ،كالالفتة ،كالدعكة ،كالبرقية،

كالتقرير ،كمحضر االجتماع ،كمؿء االستمارات ،كالخطابة ،كالكممػات االفتتاحية كالختامية ،كالتمخيص،

كالمناظرات ،كالمػذكرات اليكميػة ،كالتغطيػة الػصحفية ،كالمقاالت ير ا دبية ،كتدكيف السجالت ،كاعػداد

قػكائـ الم ارجػع كاليػكامش ،كتػدكيف المحاضرات ك يرىا (المصرم.)2006 ،
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ب) ايوز سر اإل داعح :كىذا النكع يتـ فيو التعبير عف ا فكار كالخكاطر النفسية كنقميا إلى اآلخػريف بطريقػة
جذابػة كمييرة ،بأسمكب أدبي جميؿ ،ييدؼ إلى نقؿ ا فكار كا حاسيس بطريقة شائقة ،تتصؼ بالجمالية
كرقة ا سمكب كرشاقتو .كمف ذلؾ الكتابة الفنية بأنكاعيا المختمفة ،ميؿ :المقالة كالقصة القصيرة كالركاية

كالمسرحية كفنكف الشعر المختمفة (العمي .)1998 ،كلقد أشارت دراسة المصرم ( )2006إلى أف أىداؼ

الكتابة التعبيرية تتميؿ في األىداؼ اياكرسة التي تشمؿ تزكيد التالميذ بالخبرات كالمعمكمات الالزمة عنشاء
الكالـ فػي المكاقػؼ المغكية المختمفة ،كتنمية القدرة لدييـ عمى ممارسة ألكاف النشاط التعبير في شتى
المياديف كاذكاء قدراتيـ العقمية عف طريؽ التذكر كالتخيؿ كاالستدالؿ ،كاالسػتقراء ،كالمكازنػة ،كالحكـ ...

الخ .كجمع أكبر قدر ممكف مف اليركة المغكية مف مفردات كتراكيب ،كعبارات .تعينيـ عمى الحديث

كالكتابة في المكاضيع المختمفة.
كاألىداؼ ايس ككسة التي تتميؿ في تنمية الميارات ا ساسية الالزمة لمتعبير ،ميؿ :انتقاء ا لفػاظ بدقػة،
كمناسبتيا لممكقؼ التعبيرم ،كبناء الجمؿ كالعبارات بصكرة صػحيحة ،كسػميمة لغكيػا كنحكيا ،كمحاكلة

تكظيؼ ما تعممو التالميذ في مياديف الحياة المختمفػة كاسػتدعائو عنػد الحاجة ،ككذلؾ القدرة عمى االنسياب

في الحديث بطالقة ككضكح.

كأخي ار األىداؼ ايكجدانسة ايوح تشمؿ ا ىداؼ الكجدانية لتدريس التعبير تنمية الحس الكجداني لػدل
التالميػذ ،كتنمية تذكقيـ لمغة ،كمفرداتيا كت اركيبيا ،كتنمية ميكليـ القرائية ،كتحبيبيـ فػي القػراءة الحرة،
كاالطالع عمى شتى صنكؼ المعرفة ،كفيـ المقركء ،كمحاكلػة تحميمػو ،كنقػده بصكرة مكضكعية سميمة.

أدا ديارات ايكوا ة ايوز سرسة فبعد الرجكع الى العديد مف الدراسات السابقة (العمي1998 ،؛ زقكت،
1999؛ المصرم )2006 ،يمكف تمخيص الميارات الفرعية لمكتابة التعبيرية في أنيا تبدأ مف ترؾ مسافة
قصيرة مف بداية السطر ا كؿ في الفقرة ،كالدقة في كضع عالمات الترقيـ كالعناكيف كاليكامش ،كاختيار

الكممة المناسبة لممعنى ،كجكدة المقدمة ،كحسف الخاتمة كاختيار الجمؿ المالئمة كاكتماؿ أركانيا كالربط

الجيد بينيا ،كادراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة ،كمف ميارات الكتابة التعبيرية اعحساس بمناسبة الكالـ
لممقاـ ،كالتعبير الكاض عف اآلراء كالمشاعر كأدكات الربط كتسمسميا ،كتحديد ا فكار ا ساسية كالفرعية،
كأيضا صحة الكتابة إمالئيا ،ككضكح الخط كجمالو كالخمك مف ا خطاء النحكية (قكاعد المغة) ،كتجنب
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ا لفاظ العامية في الكتابة ،كتكظيؼ الصكر البال ية تكظيفنا مناسبا ،إضافة إلى دقة االستشيادات
كسالمة تكظيفيا ،كاالستناد إلى ا دلة كا ميمة عند عرض الفكرة.
 5.2.1.2ايزالقة اي ار طة دا سف ديارات اي غة ايزر سة
ميما قبؿ
دكر نا
كلما كاف االستماع مف ميارات االتصاؿ التي تستعمؿ بكيرة في الحياة اليكمية كتؤدم نا
كبير ن
أف يتعمـ الناشئ القراءة كالكتابة ،دت ىذه الميارة كييقة الصمة ببقية الميارات ،إذ ينبغي أال يغيب عف
أذىاننا أف المغة ىي كحدة متكاممة (السيد.)1980 ،

فمف الكاض أف المتحدث يعكس في حدييو لغة االستماع التي يسمعيا في البيت كالبيئة ،كبالمقابؿ فإف

أداء المتحدث كليجتو كانسيابو كطالقتو تؤير في المستمع كتدفعو إلى محاكاتيا ،كما أف الدقة في المحادية

تكتسب باالستماع الدقيؽ إلى المتحدث الدقيؽ ،إذ أف نمك ميارات االستماع تساعد في نمك االنطالؽ في

الحديث ،كالمستمع أقدر عمى فيـ الجمؿ الطكيمة كالمعقدة ممف يتحدث بيا .تمؾ ىي العالقة بيف االستماع
كالمحادية.
أما العالقة بيف االستماع كالقراءة فإف معامؿ االرتباط و
عاؿ بينيما كذك داللة إحصائية ،فاالستماع ىك
ا ساس في التعمـ المف ظي في سنكات الدراسة ا كلى ،كالمتخمؼ قرائيا يتعمـ مف االستماع أكير مما يتعمـ
مف القراءة ،إذ أف القدرة عمى التمييز السمعي مرتبطة بالقراءة ،فإذا كانت عالية تقدـ الناشئ في القراءة،

كاذا كانت منخفضة أدل ذلؾ إلى تخمفو في القراءة ،كما أف الدقة في االستماع كالقدرة عمى التمييز فيو
يساعد صاحبو عمى تحصيؿ ا فكار ا ساسية كعمى تذكرىا فيما بعد ،كالتالميذ في مراحميـ ا كلى

يتذكركف ما يستمعكف إليو أكير مما يقرؤكنو.

كمف الكاض أف العالقة بيف االستماع كالكتابة تتميؿ في أف المستمع الجيد يتمكف مف التمييز بيف أصكات
الحركؼ فيستطيع كتابتيا ككتابة كمماتيا كتابة صحيحة ،كما أف االستماع الجيد يزيد اليركة المفظية
فينعكس ذلؾ كمو عمى التعبير الكتابي فيما بعد.

إف الميارات المغكية ليست منفصمة بعضيا عف بعض ،كانما ىناؾ عالقات كييقة تربطيا عمى نحك

متكامؿ؛ فالصكت يجمع بيف ميارتي االستماع كالكالـ ،بينما يجمع الرمز الكتابي بيف ميارتي القراءة
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كالكتابة ،كاالستماع يجمع بيف االستقباؿ كاالستيعاب ،ىذا يعني أف كؿ الميارات المغكية تتداخؿ كتتكامؿ
بعضيا مع بعض في استخداـ المغة ،كمف يـ يتعيف أف تنطكم كؿ ميمة مف ميمات المغة في قاعة

الدرس عمى استخداـ أكير مف ميارة لغكية كاحدة ،كما ىي الحاؿ في كاقع الحياة الحقيقية ،فالكالـ فف

لغكم ،يظير في الحياة كال يسبؽ إال باالستماع الذم مف خاللو تعمـ الطفؿ مبك ار الكالـ؛ كليذا فيك نتيجة

لالستماع كانعكاسا لو ،كما أف الكالـ خطكة أكلى لتعمٌـ الطفؿ يركة مف المفردات كالتراكيب

يككف المعاني ،كلذلؾ فأم نتاج لغكم مكتكب يرتكز عمى الطالقة
كا فكارٌ كالقراءة كالكتابة ،كمف خاللو ٌ
في الكالـ (طاىر.)2010 ،
 3.1.2ايد كر ايثانح :ايواكسر ايوأد ح
 1.3.1.2وزرساو:
ً
العقؿ في مشكمة لمتكصؿ إًلى حمِّيا (المعجـ الكسيط.)2000 ،
التفكير لغة :إًعما يؿ
التأمؿ لغة :التدبر كاعادة النظر فيو (المعجـ الكسيط.)2000 ،
اصطالحا :ىك "استقػصاء ذىنػي لمفػرد حػكؿ مفاىيمػو ،كمعتقداتػو كسػمككياتو ،تػػستيدؼ الػػكعي بالمعػػاني

الجديػػدة لمخب ػرات ،كاشػػتقاؽ اسػػتدالالت منيػػا تعينػػو عمػػى تحقيػػؽ أىدافػػو العممية" (مصطفى،1999 ،
.)54

تفحص الظكاىر الطبيعية العممية كحؿ مشكالتيا؛ محاكلة كصؼ ا مكر بدقة
كيعرؼ أيضا عمى أنوٌ " :
في ضكء مبررات فكرية معينة" (عفانة كالمكلك .)93 ،2002 ،كعرفو القطراكم ( )31 ،2010أنو" :نشاط
ات الرؤية البصرية لمكشؼ عف المغالطات؛ لمكصكؿ إلى
عقمي ىادؼ يقكـ عمى التأمؿ مف خالؿ ميار ٍ
استنتاجات ،كاعطاء تفسيرات مقنعة ،ككضع حمكؿ مقترحة لممشكالت العممية ،كيقاس باالختبار التأممي

المعد لذلؾ".
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كيعرفو الباحث إجرائيان ليذا البحث بأنو " :تفكير مكجو يتطمب تحميؿ مكاقؼ لغكية تتناسب كطمبة الصؼ

الرابع ،إلى عناصرىا المختمفة ،كالبحث عف العالقات الداخمية القائمة مف خالؿ تكظيؼ المالحظة كالتأمؿ
في الفيـ العاـ لممعني ،كتفسير كاستبعاد ما ليس لو عالقة حتى يصؿ الطالب إلى التفسير السميـ.
 2.3.1.2أىدسة ايواكسر ايوأد ح:
إف التفكير التأممي يجعؿ الطالب يخطط دائما كي ارقػب كيقػيـ أسػمكبو فػي العمميػات كالخطػكات التي يتبعيا

التخاذ القرار ،كيقكـ التفكير التأممي عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض عميو مف معمكمػات؛ كىػذا
بػدكره ،يبقػي أيػر الػتعمـ فػي عقػؿ المػتعمـ ،كىػذا يؤكػد عمػى الػتعمـ ذم المعنػى كىػك جكىر ما تركز عميو

استراتيجيات التدريس الحديث (القطراكم.)2010 ،

كيؤكد زيتكف ( )2001عمى أىمية التفكير التأممي في العممية التعميمية ،حيث تتض

أىمية ممارسة

الطالب لألنشطة المشجعة عمى التأمؿ ،إذا عممنا أنو مف أىداؼ التعميـ أف يييئ الطالب لمتعامؿ مع
جميع المكاقؼ التي يقابمكىا في حياتيـ اليكمية أك العممية فيما بعد ،فالحياة اليكمية متطكرة كنامية ،كمف يـ

يعد ا فراد لإلفادة مما تعممكه مف معمكمات كميارات كاتجاىات في التعامؿ مع مكاقفيا
ينبغي أف ٌ
كمشكالتيا الجديدة.
كما أف بعض الدراسات (الحاريي2011 ،؛ الخكالدة )2012 ،أجممت أىمية التفكير التأممي في ككنو
يساعد المتعمميف عمى التعرؼ إلى ذكاتيـ ،كيسم بإعادة تشكيؿ المكضكع كالتكضي كالشرح ،كيزيد الخبرة
في التعمؽ كالتبصر في ا مكر ،كيساعد الطمبة عمى التفكير العميؽ ،كاستكشاؼ آليات تعميمية جديدة،

كعمى التأمؿ بأفكار متعددة حكؿ المكضكع ،كتقكيـ أعماليـ ذاتيا.
كيرل الباحث أنو يمكف استخالص أىمية التفكير التأممي في ككنو أحد أنماط التفكير الميمة ،كالتي تجعػؿ

الطالب في تخطيط دائـ ،مستم ار في تقييـ أسػمكبو في العمميات كالخطكات التي يتبعيا التخاذ القرار
المناسب ،كما أف التفكير التأممي المدخؿ الميـ في التعرؼ عمى كيفيػة مكاجيػة المػشكالت ،كتغيػر
الظػكاىر كا حػداث .كالػشخص الػذم يفكػر تفكيػ ار تأمميػان لديػو القػدرة عمػى تحسس كادراؾ العالقػػات ،كعمػػؿ
الممخػػصات المركزة كالسميمة ،كاالسػػتفادة مػػف المعمكمػػات التي تبرىف عمى صحة كجية نظره كتػػدعيميا.
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 3.3.1.2خصائص ايواكسر ايوأد ح:
يرل عبد الحميد ( )2011أف لمتفكير التأممي مجمكعة مف الخصائص أىميا:

 -1تفكير نشط كفعاؿ يتطمب منيجية عممية تؤدم إلى افتراضات صحيحة.

 -2تفكير ناقد حيث إنو تفكير ذاتي يستمزـ التفكير في طريؽ تفكير الشخص.

 -3تفكير كاقعي ييعني بالمشكالت الحقيقة.
 -4تفكير عقالني تبصرم ناقد يتفاعؿ بحيكية يتـ مف خالليا الكصكؿ لحؿ المشكالت.

 -5نػشاط عقمػي مميػز بػشكؿ يػر مباشػر يعتمػد عمػى القػكانيف العامػة لمظػكاىر ،كينطمػؽ مػف النظػر
كاالعتبار كالتدبر كالخبرة الحسية ،كيعكس العالقات بيف الظكاىر.

 4.3.1.2ديارات ايواكسر ايوأد ح
يشتمؿ التفكير التأممي عمى خمس ميارات أساسية ،ذكرتيا الدراسات السابقة عمى النحك اآلتي:

ايرؤسة اي صرسة (ايوأدؿ ايدال ظة) :كتظير ىذه الميارة في عرض جكانب المكضكع ،كالتعرؼ إلػى
مككناتػو سػكاء أكػاف ذلػؾ مػف خػالؿ طبيعػة المكضػكع ،أك إعطػاء رسػـ أك شػكؿ يبػيف مككناتػو ،بحيث
يمكف اكتشاؼ العالقات المكجكدة بصريا.
ايكشؼ عف ايدغايطات :كتتمخص في القدرة عمػى تحديػد الفجػكات فػي المكضػكع ،كذلػؾ مػف خػالؿ تحديػد
العالقػات يػر الػصحيحة أك يػر المنطقيػة ،أك تحديػد بعػض التػصكرات الخاطئػة أك البديمػة فػي إنجاز

المياـ التربكية (العماكم.)2009 ،

ايكصكؿ إيى اسونواجات :كينظر إلييا عمى أنيا القدرة عمى التكصؿ إلى عالقة منطقية معينة مف خػالؿ
رؤيػة مػضمكف المكضػكع ،كالتكصػؿ إلػى نتػائج مناسػبة ،كذلػؾ مػف خػالؿ الػتمعف فػي كػؿ مػا يعػرض مف
متشابيات في المكقؼ التعميمي (القطراكم.)2010 ،

إعطػاء واػسسرات دقنزػة :قػدرة الطالب عمػى إعطػاء معنػى منطقػي لمنتػائج أك العالقػات ،كقػد يعتمػد المعنى
عمى معمكمات سابقة أك عمى طبيعة المشكمة كخصائصيا (عبد الحميد.)2011 ،
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كلع

كؿ دقور ة :القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحة ،كتقكـ تمؾ الخطكات

عمى تصكرات ذىنية متكقعة لممشكمة (الحاريي.)2011 ،
 5.3.1.2األسس ايوح سن غح أف سراعسيا ايدز ـ يوندسة ايواكسر ايوأد ح كوشجسزو فح ايصؼ
لقد قسـ جيفف ) (Given, 2002نظاـ التعمـ في الدماغ إلى نظاـ التعمـ الكجداني ،االجتماعي ،المعرفي،
كالنفس حركي التأممي ،كبدكف نظاـ التعمـ التأممي فإف النظاـ الذم تعمؿ بو ا نظمة ا ربعة السابقة سينتج
نكاتج محدكدة ،حيث يتطمب التعمـ التأممي فيـ الفرد لذاتو ك سمكب تعممو ،كىذا الفيـ يحدث مف خالؿ

تنكيع أساليب التعمـ ،يـ مف خالؿ االحتفاظ بنتائج التعمـ ،يـ محاكلة تفسير تأيير كؿ أسمكب لكؿ متعمـ؛
كىذا يتطمب معممان اكتشافيان مكىكبان يستطيع تحديد نقاط القكة لدل متعمميو.
 6.3.1.2خصائص ايشخص ايدوأدؿ
أف ممارسة التفكير التأممي يجعؿ الفرد يمتمؾ عددا مف الخصائص التي تظير في سمككو الحقان كذلؾ يقمؿ
مف االندفاع أك التيكر ،كيزيد مف حالة االستماع لآلخريف مع فيميـ كتقمصيـ العاطفي كامتالؾ ميارة

مركنة التفكير ،كاعدراؾ لممكية التفكير كالتدقيؽ كالضبط كالمساءلة كاستيضاح المشاكؿ كتصكير المعرفة
السابقة كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة ،كالدقة في المغة كاالعتقاد ،كاستخداـ كافة ا حاسيس ،كاعبداع

كا صالة ،كالتبصر كالفيـ العميؽ (عبيد كعفانة.)2003 ،
 7.3.1.2خطكات ايواكسر ايوأد ح

إ ف خطكات التفكير التأممي تختمؼ مف نمط آلخر ،كيعكد سبب ىذا االختالؼ
التفكير ،كالتي يمكف إجماليا في النقاط اآلتية (فييـ:)2002 ،
 .1تحديد المشكمة كالبحث فييا.

 .2التعرؼ إلى المشكمة النظر إلييا مف عدة جكانب.
 .3العمؿ عمى ربط العالقات القائمة.
 .4العمؿ عمى تقديـ تفسيرات مقنعة.
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ىمية ىذا النكع مف

 .5الكصكؿ الى استنتاجات كقكاعد صحيحة سميمة.
 8.3.1.2عالقػػة ايواكسػػر ايوأد ح أنػػكاع ايواكسػػر األخػػرل

أ -ايواكسر ايوأد ح كايواكسر اإل داعح :ال شؾ فيو أف عممية التأمؿ العميؽ لممكضكع الذم سيتـ
التعامؿ معو في أية مرحمػة مػف مراحمو ىي مف الشركط ا ساسية المسبقة الضركرية لإلبداع،

كمف الكاض أف عمميات التأمؿ تكشؼ عف احتماالت عديدة لتنظيـ كاعادة تنظػيـ ،كبنػاء كاعػادة

بنػاء ،أك تركيب كاعادة بناء ،كتركيب النمط الكمي ككػذلؾ ا جػزاء المككنػة ليػذا الػنمط سػكاء كػاف
لكحػة أك تمياال أك قصيدة (كركاف .)2012 ،كيرل أبك نحؿ أف التفكير اعبداعي يحتاج قبؿ كؿ

شيء إلى التفكير التأممي أكيػر مػف يػره،

نػو يحتػاج إلػى شػمكلية كتحػضير كتأمػؿ كتفػسير

كاحتضاف كاشراؽ كتحقيؽ كمركنة كأصالة كتنبؤ ،كىذا التفكير بعناصره المختمفة يحتاج إلى

التفكير التأممي؛ حتى نصؿ إلى التفكير اعبداعي (السييتي .)2006 ،كممػا سػبؽ يمكػف القػكؿ:

إف التفكيػر اعبػداعي يضـ في محتكاه التفكيػر التػأممي ،كاف كػاف التفكيػر اعبداعي يمتاز بالسعي
عيجاد صكرة جديدة مف المكضكع المطمكب الذم تـ التعامؿ معو.

ب -ايواكسر ايوأد ح ك ؿ ايدشكالت :كيالحػظ أف ىنػاؾ تػداخال بػيف التفكيػر التػأممي كأسػمكب حػؿ
المػشكالت ،حيػث إف كػؿ خطػكة مف خطكات حػػؿ المػػشكالت تتػػضمف تفكي ػ ار تأمميػػا ،لكنو ال
يعتبػػر مرادفػػا سػػمكب حػػؿ المػػشكالت (عفانة كالمكلك .)2003 ،كلكف ىنػاؾ صػعكبة فػي كضػع
المػشكالت التػي يختارىػا المعمػـ كالتالميػذ كفػؽ التفكيػر التػأممي؛ نظػ ار لتعقػدىا كصػبغتيا العاطفيػة

كقػصر الػزمف كقمػة اعمكانيػات ،كأقػصى مػا يػستطيع الػدارس عممػو إزاء ىػذه المػشكمة المعقػدة أف

يػشعر بالمػسؤكلية نحكىػا ،كيعمػؿ فكػره فييػا بدقػة كابػػداع ،بينمػػا طريقػػة حػػؿ المػػشكالت يكػػكف
كضػػع الحمػػكؿ أسػػيؿ مػػع أف م ارحػػؿ حػػؿ المػػشكالت كمياراتيا البا ما يتضمنيا التفكير التأممي

(المشيراكم.)2010 ،

ج -ايقرآف كايواكسػر ايوأد ح :لقد دعا القرآف الكريـ إلى النظر العقمي ،بمعنى التأمؿ كالفحص كتقميب
ا مر عمػى كجكىػو؛ لفيمو كادراكو دعكة مباشرة كصريحة ال تأكيؿ فييا ككاجب ديني يتحمؿ

اعنساف مسؤكليتو ،كىناؾ آيات كييرة كرد فييػا مػشتقات العقػؿ ،ككظائفػو ،كالػدعكة السػتخدامو؛
حتػى نتكصػؿ إلى نتيجة حتمية حكؿ أىمية التفكير في حياة اعنساف (كركاف.)2012 ،
 9.3.1.2وندسة ايواكسر ايوأد ح:
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تتكقؼ تنمية التفكير التأممي إلى حد بعيد عمى قدرة المعمـ عمى تدعيـ كؿ فكرة مستحدية ،كالمعمـ المتأمؿ

ىك المعمـ الذم يتعامؿ مع كؿ ا فكار باعتبارىا جديرة بالبحث كالتأمؿ حتى لك كانت ير مجدية مف
كجية نظره ،فيك يحترـ ا فكار لكؿ المتعمميف دكف تفرقة ،كيحاكؿ فيـ ىذه ا فكار كمعرفة ىدؼ

المتعمميف مف كراءىا ،فقد يككف ليا مغزل معيف ال يفيمو المعمـ .كالمتعمـ في حاجة الى أف يتعمـ كيؼ
يفكر تأمميا قبؿ أف تحاسبو عمى أفكاره التأممية أك طريقتو في حؿ المشكالت أك معالجة ا مكر ،فالتفكير

التأممي تفكير منيجي منظـ ،بعض نماذجو خطيو كالنماذج ا خرل بيا قدر مف المركنة التي تتي لممتعمـ
اختيار طريقة التفكير المناسبة لممكقؼ المشكؿ كالمناسبة لقدراتو (الشريؼ.)2013 ،

إف النجاح الحقيقي في تدريس التفكير التأممي داخؿ حجرة الدراسة ،ىك إحضار مكاقؼ الحياة الكاقعية
كالحقيقية التي يكاجييا المتعممكف في حياتيـ اليكمية ،حتى تككف الخبرات المكتسبة خالؿ التأمؿ ىي

خبرات حياتية معاشة يسيؿ إدراكيا ،ككذلؾ يمكف تطكيرىا الكتساب المزيد مف الخبرات في المستقبؿ،
كتفيد في مكاقؼ التعمـ التأممي كمكاقؼ كخبرات الحياة (قطامي.)2001 ،

كفي ىذا الصدد تؤكد دراسة مشتيى ( )2010عمى أف ذلؾ يتطمب أف يكاجو الطالب بالمشكالت ،أك

يدمجكا في خبرات ليا جذكرىا في حياة االفراد اليكمية المستمرة ،كأال يطمب منيـ أف يصغكا إلى المشكالت
الكاردة في الكتب البعيدة كؿ البعد عف مجاالت اىتماماتيـ .إنو ميما حاكؿ المؤلفؤف اف يككنكا المشكالت

التي يدكنكنيا في كتبيـ ،فاف ىذه المشكالت لف تككف في نياية ا مر إال أشتاتا مف متنايرة ،كقد يتقبؿ

بعض المتعمميف ىذه المشكالت كيتعاممكف معيا كما لك كانت مشكالتيـ ىـ ،إف الحياة ىي حيث تجدىا

أنت ،كيبدك أنو مف الطبيعي أف يجدىا المعمـ في رفة الدراسة حيث يكجد المتعممكف.

 10.3.1.2ايواكسر ايوأد ح كعالقوو ايديارات اي غكسة (االسوداع ،ايد ادثة ،ايقراءة ،ايكوا ة)
إ ف العالقة بيف التفكير التأممي كميارات المغة عالقة كييقة ال يمكف الفصؿ بينيما ،فالتفكير التأممي ىك
المحرؾ ا ساس لعممية إنتاج تمؾ الميارات كتنظيميا كترتيبيا حسب ما تتطمبو المكاقؼ ،التي يتعرض ليا

الفرد ،كأف ميارات المغة ضركرية في عممية التفكير التأممي ،فالحركؼ كالمفردات كالجمؿ ىي التي تشكؿ

ا فكار كاآلراء كاالتجاىات كالمعرفة لدل ا فراد (حالؽ.)2010 ،
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فالعالقة بيف ميارات المغة كالتفكير عالقة متبادلة مف حيث التأيير كالتأير فكؿ منيما يؤير في اآلخر،

فنحف ال نستطيع أف نفكر كأف نعبر عما نفكر فيو دكف استخداـ ميارات المغة المختمفة ،كقد أصبحت

ميارات التفكير مكضكعا رئيسا في التعميـ المعاصر ،فامتالؾ الفرد القدرات التفكيرية التأممية يرتبط بسمسمة
مف المخرجات العقمية االيجابية ،ميؿ التذكر ،كحؿ المشكالت ،كمعالجة البيانات كتحميميا منطقيا ،كاقتراح

البدائؿ .كقدرة الفرد أصبحت مطمبا رئيسا لجميع فئات المجتمع ،إذ أف الفرد الممتمؾ لميارات التفكير يككف
مستقال في تفكيره قاد ار عمى اتخاذ ق اررات صائبة في حياتو ،كداعما لألنظمة االجتماعية كاالقتصادية
كالسياسية في مجتمعو.

كالتفكير الناقد يحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمي يؤدم إلى إتقاف أفضؿ

لممحتكل التعميمي ،كيكسب الطمبة القدرة عمى تقديـ تعميالت صحيحة ،كما أنو يساعدىـ عمى صنع
الق اررات في حياتيـ اليكمية كيبعدىـ عف االنقياد العاطفي كالتطرؼ في الرأم (نكفؿ.)2011 ،
كال نستطيع إ فاؿ الصمة الكييقة بيف عمميتي التفكير كالتعبير فالتفكير الكاض يؤدم إلى تحسيف نكعية

الكتابة كالى إيجاد تعبير كاض سمس ،كالتفكير ير المنظـ يؤدم إلى تعبير مشتت ك ير كاض

ف

التعبير ليس أداة مف أدكات االتصاؿ فقط بؿ إنو أداة لتسييؿ عممية التفكير ،فيك يتي الفرصة أماـ
المتعمـ لشحذ أفكاره كتكظيؼ ما لديو مف يكرة لغكية ليصب فييا أفكاره بصكرة منسقة كمرتبة كحسنة

الصيا ة (الربايعة.)2015 ،

كتظير العالقة بيف التفكير التأممي كميارات المغة مف خالؿ (التعبير الكتابي) ،إذ أف الكتابة بطريقة تأممية

تفيد الطالب في إجراء عمميات التحميؿ كالتفسير لمنتائج التي يتكصمكف إلييا مف خالؿ التأمؿ في ما
يكتبكنو عمى الكرؽ بشكؿ مقاالت قصيرة أك تقارير ،ككذلؾ مف طريؽ عرض نتاجاتيـ عمى زمالئيـ

لمناقشتيا عندما يككنكا ير متأكديف مف نتاجاتيـ؛ فيتأكد ليـ مف تمؾ النتاجات أنيـ يمتمككف أفكا انر جيدة،
كتمكنيـ مف جمع أفكارىـ قبؿ التعبير عنيا ،كما أف التأمؿ الفردم كأنشطة الكتابة كالرسـ ،كنقاش

المجمكعات الصغيرة ،كاالشتراؾ في نشاط التفكير مف طريؽ أيارة النقاش ،يعزز اعبداع كصقؿ ا فكار.

كيؤكد عمماء النفس عمى ضركرة الربط بيف التفكير كجكدة الكتابة ،إذ يركف أنيما مظيراف لعممية عقمية

كاحدة ،فنمك كؿ منيما مرتبط بنمك اآلخر كارتقائو ،ككالىما مرتبط بالخبرات التي يعيشيا اعنساف في
حياتو ،فمتى يككف التعبير حيان البد أف ييير في النفس أحاسيس كذكريات كمشاعر ،كالتعبير الذم يستعممو
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الطالب كال يقابؿ في ذىنيـ معنى مستمدان مف تجاربيـ الشخصية ىك صيغة ميتة بالنسبة ليـ ميما امتمؾ
مف قيمة بال ية (خصاكنة.)2008 ،
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 2.2ايدراسات ايسا قة ايزر سة كاألجن سة:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بعد اطالع الباحث عمى ا دب التربكم كالبحكث ك ِّ
الدراسات السِّابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة ،يستعرض

فيما يمي مجمكعة مف الدراسات التي اىتمت بميارات المغة العربية كالتفكير التأممي كا نشطة التمييمية في

العديد مف الدكؿ العربية كا جنبية ،كرتب الباحث الدراسات ترتيبان تنازليان مف ا حدث إلى ا قدـ .كما أف

الباحث عمد تقسيميا إلى يالية محاكر تماشيا مع سير الدراسة الممحكر.
 1.2.2ايد كر األكؿ :دراسات وناكيت األنشطة ايودثس سة

دراسة ايسسد د دد ( )2014كالتي ىدفت التعرؼ إلى مدل فاعمية برنامج مسرحي لتنمية بعض الميارات
الحياتيػ ػػة لمطفػ ػػؿ اليتػ ػػيـ بمؤسسػ ػػات الرعايػ ػػة االجتماعيػ ػػة ،كاعتمػ ػػدت الد ارسػ ػػة عمػ ػػى المػ ػػنيج التجريبػ ػػي ذم
المجمكعتيف"التجريبيػػة كالضػػابطة" ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )48طفػػال كطفمػػة مػػف ا يتػػاـ بمؤسسػػات
الرعايػة االجتماعيػة بمحافظػة القميكبيػػة ،تتػراكح أعمػارىـ مػف ( )12 - 9سػػنة ،كقػد اعتمػد الباحػث التصػػميـ
شبو التجريبي ،كاستخدـ البطاقات كالمالحظة كأداة لدراستو ،ككشفت الدراسة عف فاعمية البرنامج المسرحي
المقتػػرح فػػي تنميػػة بعػػض الميػػارات الحياتيػػة (ميػػارة التكاصػػؿ االجتمػػاعي ،ميػػارة حػػؿ المشػػكالت ،الميػػارات

الصحية ،الميارات المغكية ،ميارات ا مف كالسالمة) لمطفؿ اليتيـ بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

دراسػػػة اي قدػػػح ( )2012التػػي ىػػدفت الد ارسػػة معرفػػة مػػدل فاعمي ػػة م ػػسرح العػ ػرائس فػػي تنمي ػػة المي ػػارات
الحياتيػة المتعمقػة بكحػدة صػحتي كسالمتي لطفؿ الركضة ،كتـ استخداـ التصميـ شبو التجريبي القػائـ عمػى

تػ ػػصميـ المجمكعػ ػػة الكاحػ ػػدة ،كتك ػػكف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع ا طف ػػاؿ ف ػػي م ػػدارس ري ػػاض ا طف ػ ػػاؿ
الحككميػة التابعػة عدارة التربيػػة كالتعمػػيـ بمدينػػة مكػة المكرمػة ،حيػػث اختػارت الباحيػة عينػة عشػكائية مككنػة

مػػف ( )٤٣طف ػالن مػػف الػػذككر كاعنػػاث ،كمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اعتمػػدت الباحيػػة عمػػى السػػجالت
التراكمية كالمالحظة كأداة لدراستيا ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد فاعمية الستخداـ مسرح العرائس فػي تنميػة

الميارات الحياتية.
دراسة خصاكنة كايزكؿ ( )2012كالتي ىدفت الػى التحقػؽ مػف فاعميػة الػدراما المسػرحية فػي تنميػة ميػارات
المحاديػػة الشػػفكية لػػدل طالبػػات المرحمػػة االبتدائيػػة فػػي ا ردف .كقػػد تػػـ تصػػميـ برنػػامج تػػدريبي يسػػتند عمػػى
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الصػحة المغكيػة كالتمييػز السػمعي كالكضػكح كالتركيػب كالتحميػؿ الممسػرح .كمػا أف ىػذه الد ارسػة اسػتخدامت
المػػنيج شػػبو التجريبػػي ،كتػػـ اختيػػار عينػػة قصػػدية تككنػػت مػػف ( )62طالبػػة ،كمػػا أف البػػاحييف صػػمما أداة

اختب ػػار تحص ػػيمي ،كبرن ػػامج تعميم ػػي لد ارس ػػتييما ،كتكص ػػمت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى كج ػػكد ا ي ػػر الب ػػالغ لم ػػدراما

المس ػػرحية ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارات المحادي ػػة الش ػػفكية ل ػػدل طالب ػػات المرحم ػػة االبتدائي ػػة ،كتفكقي ػػا عم ػػى الط ػػرؽ
اععتيادية.

دراسػػػػة ايشػػػػنطح ( )2012الت ػػي أجري ػػت لتع ػػرؼ أي ػػر اس ػػتخداـ النػ ػػشاط التمييمػ ػػي لتنميػ ػػة بعػ ػػض مي ػػارات
االسػػتماع لمصػػؼ ال اربػػع بغػزة ،لقػػد تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )74طالبػػة مػف الصػػؼ ال اربػػع ا ساسػػي فػػي
ػزة ،كاختػػارت الباحيػػة عينػػة قصػػدية مككنػػة مػػف شػػعبتيف ،شػػعبة المجمكعػػة الضػػابطة ( )36طالبػػة كشػػعبة

المجمكعة التجريبية ( )38طالبة ،كاعتمدت االختبار التحصيمي أداة لدراستيا ،كتكصمت الدراسة إلػى تأكيػد

قدرة ا نشطة التمييمية في تنمية ميارات االستماع لدل أفراد العينة مف طالبات الصؼ الرابع ا ساسي.

دراسػػػة أ ػػػك ىػػػداب ( )2009الت ػػي سػػعت إل ػػى تعػػرؼ أي ػػر اسػػتخداـ المس ػػرح التعميمػػي ف ػػي تػػدريس بع ػػض
مكضػػكعات النحػػك العربػػي عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ اليػػامف ا ساسػػي فػػي ػزة  ،كطبػػؽ الباحػػث الد ارسػػة
عمػػى عينػػة قصػػدية بمػػغ حجميػػا ( )100طالػػب كطالب ػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ اليػػامف ا ساسػػي بمدينػػة ػػزة،

كاسػػتخدـ الباحػػث أداة االختبػػار التحصػػيمي لمد ارسػػتو ،كمػػف أىػػـ النتػػائج ليػػذه الد ارسػػة أنػػو يكجػػد فػػركؽ دالػػة

إحصائيا لصال المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المسرح التعميمي في اختبار التحصيؿ.

دراسة ايزجسؿ ( )2008التي ىدفت معرفة فاعمية إستراتيجية ا لعاب التعميمية فػي تنميػة مفػاىيـ كميػارات
االقتصػ ػػاد المنزلػ ػػي لتمميػ ػػذات الصػ ػػؼ السػ ػػابع المتكسػ ػػط فػ ػػي الككيػ ػػت ،حيػ ػػث تككنػ ػػت عينػ ػػة الد ارسػ ػػة م ػ ػػف
مجم ػػكعتيف ،مجمكع ػػة ض ػػابطة ( )51طالب ػػة كمجمكع ػػة تجريبي ػػة ( )49طالب ػػة ،كاتبع ػػت الد ارس ػػة االختب ػػار
التحصػػيمي أداة ليػػا ،كاسػػتخدمت الباحيػػة المػػنيج التجريبػػي ،ككػػاف مػػف بػػيف نتػػائج الد ارسػػة مػػا يمػػي  :تفػػكؽ
تممي ػػذات المجمكع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي اس ػػتخدمت اس ػػتراتيجية ا لع ػػاب التعميمي ػػة عمػ ػػى أقػ ػرانيف م ػػف تممي ػػذات

المجمكعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة التقميدية.
أدا دراسة سسدكف كنػاس كر( )Simon, and Naylor, 2008فيػدفت إلػى تشػجيع مشػاركة العػرائس فػي
التعمـ كحث ا طفاؿ عمى التحدث كاالستغراؽ في العمـ ،كتككنت عينة الدراسة مف (َ )٠معممػا لألطفػاؿ
الػذيف تتػراكح أعمػارىـ مػف ) )11 - 7عػاـ فػي مػدارس لنػدف كمانشسػتر بالمممكػة المتحػدة البريطانيػة ،مػف
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خالؿ التكافؽ المزجي مف مناىج البحث منضمان في ذلؾ مالحظة الحصص كاجراء المقابالت مػع ا طفػاؿ
كالمدرسيف ،كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :أظيرت مقابمة البيانات االيجابية لمعرائس عمى كاقعية

ا طفاؿ كمشاركتيـ في المجاؿ العممي .كقد أدت النتائج إلى مزيد مف التمكيؿ الرسمي لمتنمية المينية في

استخداـ العرائس في بريطانيا.

أدا دراسة د ركج ( )2006فكشفت عف أير استخداـ المسرح في تعميـ ميػارات متضػمنة فػي منيػاج المغػة
العربية عمى تحصػيؿ تالميػذ الصػؼ ا كؿ ا ساسػي بخػاف يػكنس .كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )80طالبػا
كطالبػػة ،مكزعػػة بالتس ػػاكم عمػػى المجمكع ػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الض ػػابطة ،كتػػـ بن ػػاء أدة اختيػػار لمعرف ػػة
تحصيؿ تمؾ الميارات ،كاستخدمت الباحية التصميـ شبو التجريبي ،كتكصمت الد ارسػة إلػى تفػكؽ المجمكعػة

التجريبيػػة عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة فػػي أربػػع ميػػارات م ػػف مي ػػارات المغػػة العربيػػة كىػػي ( :ميػػارة التمييػػز
السمعي ،كميارة التمييز البصرم كميارة التحميؿ كميارة التركيب).

دراسػػة داساسػػد كجسسػػـ ( )David and, Jesem 2005التػػي ىػػدفت إلػػى بيػػاف أيػػر تكظيػػؼ ا لعػػاب
المغكيػػة فػػي ميػػارات المغػػة لطمبػػة المرحمػػة اليانكيػػة فػػي نيايتيػػا ،كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )22طالبػػا فػػي
السنة النيائية لميانكية في إيرلندا ،كقسمت العينػة لمجمكعتيف ضابطة كتجريبية ،كمف أجؿ ىدؼ الدراسة تـ

بناء برنامج تعميمي كبناء اختبار تحصيمي كأيضا مقياس ،كمف أىػـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة
تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية في الميارات المغكية مقارنة بطالب المجمكعة الضابطة.

دراسػػة اي ػػكح ( )2005كالتػػي ىػػدفت إلػػى قيػػاس فعاليػػة النشػػاط التمييمػػي فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات التعبي ػػر
الشػفكم لػدل تالميػذ الصػؼ اليػاني اععػدادم فػي مػدارس ككالػة الغػكث ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف طػالب
الصؼ الياني اععدادم كالذيف بمػغ عػددىـ ( (3طالبا كطالبة ،كاسػتخدمت الباحيػة المػنيج شػبو التجريبػي،
ك جػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة اسػػتخدمت أداة االختبػػار التحصػػيمي ،كتكصػػمت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى الفعاليػػة
الكبيرة لمنشاط التمييمي في تنمية بعض ميارات التعبير الشفكم ،كذلؾ مف خالؿ تفكؽ المجمكعة التجريبيػة

التي تـ تدريسيا بيذه الطريقة.
دراسػػػة اي ػػػكح ( )2002التػػي أجريػػت لمعرفػػة دكر المسػػرح المدرسػػي فػػي نشػػر الػػكعي الحضػػارم بػػالتعميـ
ا ساسػي فػي قطاع زة .كتككنت عينة الدارسة مف ( )300معمـ كمعممة (أساسي دنيا  -أساسػي عميػا) تػـ

اختيارىـ مف عينػة عشػكائية ،كقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ،كتماشػيا مػع أىػداؼ الد ارسػة
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استخدـ الباحث االستبياف أدة ليا ،كتكصمت ىذه الدراسة إلى أىمية المسرح المدرسي فػي إكتسػاب الطػالب
القػػيـ االجتماعيػػة كالتكيػػؼ االجتمػػاعي كتنميػػة القػػدرة عمػػى االسػػتمتاع بالعمػػؿ الفنػػي كترسػػيخ مبػػادئ التربيػػة

المدنيػػة فػػي نشػػر الػػكعي السياسػػي كربػػط القضػػية الفمسػػطينية ببعػػدييا الػػديني كا يػػدلكجي ،كتجني ػب الطػػالب
االنطكائي ػػة كا ناني ػػة ،كم ػػن الط ػػالب ا فك ػػار العممي ػػة الت ػػي تس ػػاعد عم ػػى زيػ ػػادة اعنتاجيػ ػػة داخػ ػػؿ كخػ ػػارج

المدرسة.

دراسة جاب اهلل ( )2001التي ىدفت إلػى تعػرؼ ايػر اسػتخداـ النشػاط التمييمػػي فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات
التعبيػر الشػفكم لػدل تالميػذ الصػػؼ ا كؿ اععػػدادم بسػػمطنة عمػػاف ،كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي،
كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )50طالبػػا ،كتػػـ تػػكزيعيـ عمػػى مجمػػكعتيف (تجريبيػػة كضػػابطة) ،كت ػػـ اختي ػػار

المجمكع ػػة التجريبي ػػة لمبح ػػث م ػػف ب ػػيف طػػالب الصػػػؼ ا كؿ اععػ ػػدادم بمدرسػ ػػة عمػ ػػي ابػ ػػف أبػ ػػي طال ػػػب
(بصػ ػػحار سػ ػػمطنة عمػ ػػاف) كالمجمكعػ ػػة اليانيػ ػػة الضػػابطة مػػف مدرسػػة اعمػػاـ الربيػػع بػػف حبي ػػب (بم ػػكم ف ػػي
سػمطنة عمػاف) كتـ ابتعاد كبار السف كالراسبيف مف كال المجمكعتيف ،كاستخدمت االختبارات التحصيمة أداة

لمد ارسػػة ،كتكصػػمت الد ارسػػة إل ػى أف ىنػػاؾ دك ار فعػػاال لمنشػػاط التمييمػػي فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الشػػفكم
لػدل طالب الصػؼ ا كؿ اععػػدادم لصػػال المجمكعػػة التجريبيػػة.
دراسة سكنس كع ػد ايزظػسـ ( )2000التػي ىػدفت لمعرفػة أيػر اسػتخداـ مػدخؿ مسػرحة المنػاىج فػي تحقيػؽ
أىػػداؼ تػدريس النحػػك ،كلقػػد تػـ اختيػار عينػػة عشػكائية مػف تالميػػذ الصػؼ ا كؿ اععػدادم فػػي بغػداد ،كتػػـ
تقػ ػػسيميا إلػ ػػى مجم ػػكعتيف كالت ػػي ك ػػاف ع ػػددىا ( )69طالب ػػا كطالب ػػة ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث المنيج ػػيف الكص ػػفي
كالتجريبي ،كتـ استخداـ االستباف كاالختبار التحصمي كأداتي لمدراسة ،كمف أىـ النتائج التي تكصػمت إلييػا

الدراسة ،تفكؽ مدخؿ مسرحة المناىج عمػى الطريقػة المعتػادة فػي الد ارسػة الحاليػػة ف مػػدخؿ المسػرحة يزيػد

االنتباه البصرم كالدافعية لدل الطالب.

دراسػػة سػػػسف كع ػػػد ايوػػكاب ( (1999التػػي ى ػػدفت التع ػػرؼ إل ػػى أي ػػر م ػػسرحة المن ػػاىج ف ػػي في ػػـ تالمي ػػذ
المرحمػة االبتدائيػة كتحػصيميـ لقكاعػػد النحػػك فػي الشػرقية ،كاسػػتخدـ الباحيػػاف المػػنيج التجريبػػي ،كعمػدا إلػى

اختيػػار العينػػة القصػػدية كالتػػي تككنػػت مػػف ( )46طالػػب مػػف طػػالب الصػػؼ الخػػامس ا ساسػػي ،كتػػـ بنػػاء
أداتيف لمدراسة ،اختبار لقكاعد النحك كاستبياف لقياس االتجاه نحك مسػرحة المنػاىج  ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى
عدة نتػػائج مف أىميػا تجري ػػب م ػػسرحة المن ػػاىج أدل إل ػػى تنمي ػػة كع ػػي الطػالب لممػػسرحية فػػي فيػػـ قكاعػػد

المرحمػة االبتدائيػة نحػك اعقبػاؿ عمػى النحػك كفيػـ قكاعػده .
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أدػػا د ارسػػة آدـ ( )Adam, 1998فيػػدفت معرفػػة دكر المسػػرح المدرسػػي فػػي تنميػػة المفػػاىيـ المغكيػػة عػػف
طريؽ الحركات كتقمص ا دكار ،كاستخدمت الدراسة التصميـ شبو التجريبػي ،كتػـ اختيػار العينػة القصػدية،
الدرسػة تػـ بنػاء أداة
كالتي تككنت مف ( )372طالبان كطالبػة فػػي مرحمػػة التعمػيـ ا ساسػي ،كلتحقيػؽ أىػداؼ ا
اختبػػار المفػػاىيـ المغكيػػة ،كبرنػػامج تعميمػػي عػػف طريػػؽ الحركػػات كتقمػػص ا دكار ،كتكصػػمت الد ارسػػة إل ػػى
فاعميػة المػسرح المدرسي في تنمية كتطكر المفاىيـ المغكية كالعممية كالبيئية لدل الطػالب.

دراسة ايزنارم ( )1991التي ىدفت التعرؼ إلى أير النشاط التمييمي في تدريس بعض فركع المغػة العربيػة
عمػى التحصػػيؿ كتنميػة الميػػارات المغكيػة لػػدل تالميػذ الصػػؼ ال اربػع كالخػػامس مػف مرحمػػة التعمػيـ ا ساسػػي.

كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،كتككنت عينػة الد ارسػة مػف ( )453طالبػا كطالبػة ) 21( ،مػف طػالب
الصؼ الرابع ك( )239مف طػالب الصػؼ الخػامس كجمػيعيـ مػف مػدارس محافظػػة القػاىرة الحككميػة ككػاف

عػػدد طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي ال ػػصؼ ال ارب ػػع ( )114طالبػػا كطالبػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة ()100
طالب كطالبة كفي الصؼ الخػػامس ( )127لممجمكعػػة التجريبيػة ك( )112لممجمكعػة الضػابطة ،كلمتحقيػؽ

أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ بنػػاء أداتػػيف :اختبارتحصػػيؿ لفػػركع المغػػة العربيػػة ،كمقيػػاس أيػػر النشػػاط التمييمػػي ليػػذه

الفػػركع ،كمػػف أىػػـ النتػػائج أف اسػػتخداـ النشػػاط التمييمػػي ف ػػي تػػدريس بعػػض فػػركع المغػػة العربيػػة يزيػػد مػػػف
تحػصيؿ طالب الصفيف الرابع كالخامس ا ساسي كينمي الميارات المغكية لػدييـ.
 2.2.2ايد كر ايثانح :ايدراسات ايسا قة ي ديارات اي غكسة
دراسة أ ك شرخ ( :)2016ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة فاعمية اسػتراتيجية مقترحػة قائمػة عمػى قػراءة الصػكرة
لتنمية ميػارات التعبيػر الكتػابي لػدل تالميػذ الصػؼ اليالػث ا ساسػي .كقػد تككنػت عينػة الد ارسػة مػف صػفيف
دراسييف ،ككاف مجمكعيما ( ) 74طالبا مف طالب الصؼ اليالػث ا ساسػي فػي فمسػطيف  ،كقسػمت العينػة
إلػى مجمػػكعتيف :مجمكعػػة تجريبيػػة تككنػػت مػػف ( )36طالبػا ،كمجمكعػػة ضػػابطة تككنػػت مػػف ( ) 38طالبػػا.
اتبعػػت الباحيػػة المػػنيج شػػبو التجريبػػي ،كقامػػت بإعػػداد قائمػػة بػػأىـ ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي الالزمػػة لطػػالب

الصػػؼ اليالػػث ا ساسػػي ،كتميمػػت أداة الد ارسػػة فػػي اختبػػار ميػػارة ق ػراءة الصػػكرة  .كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى
النتيجػػة ا تيػػة:أف اسػػتراتيجية ميػػارة ق ػراءة الصػػكرة ليػػا تػػأيير كبيػػر فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي لػػدل

طالب الصؼ اليالث ا ساسي ،مقارنة بالطريقة التقميدية.
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دراسة ايصكسركح ( :)2016ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ أير استخداـ طريقة العصػؼ الػذىني فػي تنميػة
ميارات المغة العربية لػدم طمبػة السػنة التحضػيرية كاتجاىػاتيـ نحكىػا فػي المممكػة السػعكدية .كتككنػت عينػة
الدراسة مف ( )131طالبان ،تػـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :تجريبية درست بطريقة العصؼ الػذىني ،كضػابطة

درسػػت بالطريقػة التقميديػػة ،ككجػػاءت أدكات الد ارسػػة مككنػػة مػػف اختبػػار تحصػػيمي ،كمقيػػاس اتجاىػػات ،كبعػػد
التحقػػؽ مػػف صػػدقيما كيباتيمػػا ،ت ػػـ تطبيقيمػػا عمػػى عينػػة الد ارسػػة قبػػؿ البػػدء بعمميػػة التػػدريس كبعػػدىا ،كلقػػد
تكصػػمت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي االختبػػار البعػػدم عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة كىػػذا

يعكس أير التدريس بطريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارات المغة العربية.

الد ارسػة التعػرؼ عمػى فاعميػة برنػامج قػائـ عمػى ا نشػطة القصصػية
دراسة صػكداف ( :)2016ىػدفت ىػذه ٌ

عم ػػاف ،كاتب ػػع الباح ػػث التص ػػميـ ش ػػبو
ف ػػي تنمي ػػة بع ػػض المي ػػارات المغكي ػػة ل ػػدل طف ػػؿ الركض ػػة ف ػػي مدين ػػة ٌ
ائيا مػف ( )45طف نػال كطفمػة ،مػكزعيف عمػى مجمػكعتيف:
التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة التي اختيػرت عشػك ن
( )25طف نػال كطفمػػة فػي المجمكعػػة التجريبيػة ك( )20طفػ نػال كطفمػة فػػي المجمكعػة الضػػابطة ،كلتحقيػؽ ىػػدؼ
الد ارسػة المتميمػة بالميػارات المغكيػة لطفػؿ الركضػة كالمؤشػرات السػمككية الدالػة
الدراسة صػمـ الباحػث أدكات ٌ
ٌ
عمييا ،ك البرنامج التعميمي ،كمقيػاس الميػارات المغكيػة لطفػؿ الركضػة ،كأظيػرت نتػائج ىػذه الد ارسػة تفػكؽ
المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في جميع الميارات المغكيػة السػت ممػا يؤكػد عمػى أف لطريقػة

التدريس بالقصة ا ير البالغ في تنمية الميارات المغكية لدل طفؿ الركضة.

دراسػػػة ع ػػػداهلل ( :)2016ىػػدفت الد ارسػػة لمعػػرؼ فاعميػػة تػػدريس التعبيػػر الكتػػابي لطػػالب الصػػؼ ا كؿ
اععدادم باستخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارات التعبير الكتابي اعبػداعي لػدييـ ،كاتبعػت ىػذه
طالبا كطالبة ،مف المدارس الحككمية في البحيرة،
الدراسة المنيج التجريبي ،كقد كبمغت عينة الد ارسة ( )80ن
طالبػا كطالبػة لكػؿ مجمكعػة،
تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ،مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية بكاقػع ( )40ن
ك كتميمػػت أدكات الد ارسػػة كمكادىػػا التعميميػػة فػػي اختبػػار التعبيػػر الكتػػابي لطػػالب الصػػؼ ا كؿ اععػػدادم

كدليؿ المعمـ لتػدريس التعبيػر الكتػابي باسػتخداـ طريقػة العصػؼ الػذىني ،كمػف نتػائج الد ارسػة تكصػمت :إلػى
فاعمية تدريس التعبير الكتابي باستخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارات التعبير الكتابي اعبػداعي

ل ػػدل ط ػػالب الص ػػؼ ا كؿ اعع ػػدادم حي ػػث تف ػػكؽ ط ػػالب المجمكع ػػة التجريبي ػػة عم ػػى ط ػػالب المجمكع ػػة

الضابطة في االختبار البعدم لميارات التعبير الكتابي اعبداعي.
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دراسة دصػ ح ( :)2016ىػدفت ىػذه الد ارسػة لمعرفػة الطػرؽ كاالسػتراتيجيات التػي يمكػف مػف خالليػا تنميػة
الميػػارات المغكيػػة ا ربعػػة( :االسػػتماع ،المحاديػػة ،القػراءة ،الكتابػػة) كىػػي د ارسػػة نظريػػة (نكعيػػة) ىػػذا اليػػدؼ

اتبعت الدراسة المنيج الكصفي النكعي؛ كذلؾ مف أجؿ د ارسػة الظػاىرة ككصػؼ جكانبيػا ،كتكصػمت الد ارسػة
إلى نتيجة ميمة نكجزىا :بكجكد طرؽ كاستراتيجيات مختمفة مف بينيا ا نشطة التمييمية (المسرح التعميمي)

الذم مف خاللو تنمى الميارات المغكية ا ربعة.

دراسػػة كػػسف كاي ػػرك ( :)Ken and Elbro, 2016ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة لمعرفػػة أيػػر فعاليػػة اسػػتخداـ
إسػػتراتيجية معرفػػة معنػػى المفػػردات فػػي التػػدرج لفيػػـ المقػػركء لػػدل طمبػػة المرحمػػة الػػدنيا فػػي ىكلنػػدا ،كاسػػتخدـ
الباحػػاف المػػنيج التجريبػػي ،كقػػد تككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )80طالػػب كطالبػػة ،كاسػػتمرت الد ارسػػة خمسػػة

شيكر ،كقد تـ بناء أداة مقسمة إلى خمسة مراحؿ ضمف الشيكر الخمسة التي استغرقتيا الد ارسػة ،كتػـ بنػاء
برنػػامج تعميمػػي ضػػمف ىػػذه اعسػػتراتيجية قػػدـ لممجمكعػػة التجريبػػة كالتػػي تككنػػت مػػف ( )40طالػػب كطالبػػة،

كخمصػػت الد ارسػػة إلػػى تفػػكؽ طمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة ،ممػػا يػػدلؿ عمػػى تفػػكؽ
اسػػتخداـ إسػػتراتيجية معرفػػة معنػػى المفػػردات فػػي التػػدرج لفيػػـ المقػػركء عمػػى الطريػػؽ التقميديػػة فػػي تنميػػة فيػػـ

المقركء.

دراسة ايجينػح ( :)2015ىػدفت ىػذه الد ارسػة لمعرفػة أيػر اسػتراتيجية ركايػة القصػة فػي تنميػة ميػارات فيػـ
المس ػػمكع ل ػػدل ط ػػالب الص ػػؼ الي ػػاني اعبت ػػدائي بالمممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية .كق ػػد تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة

مػػف( )104طالػػب مػػف طػػالب الصػػؼ اليػػاني اعبتػػدائي مقسػػمة فػػي مجمػػكعتيف ( )52طالبػػا فػػي المجمكعػػة
التجريبية ،ك( )52طالبػا فػي المجمكعػة الضػابطة ،ككػاف التصػميـ شػبو التجريبػي ىػك تصػميـ ىػذه الد ارسػة،
كلتحقيؽ أىدافيا تـ بناء أداة اختبػار ميػارات فيػـ المسػمكع ،كأظيػرت نتػائج الد ارسػة تفػكؽ اسػتراتيجية ركايػة

القصة في تنمية ميارات فيـ المسمكع عمى الطريقة التقميدية.
دراسػػة أ ػػك ايػػركس ( :)2015ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ فاعميػػة التعمػػيـ المػػدمج فػػي تنميػػة ميػػارات
القراءة اعبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرل في المستكل المتقدـ في دكلػة قطػر .كاتبػع
الباحػػث التصػػميـ شػػبو التجريبػػي فػػي د ارسػػتو ،كقػػد كتككنػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )30دارس ػان كأعػػد الباحػػث
اختبار مدينة البحكث اعسالمية التابعة لألزىر الشريؼ بمدينة القاىرة في مصر .كلقػد تكصػؿ الباحػث إلػى

مجمكعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػا ،فاعميػػة التعمػػيـ المػػدمج فػػي تنميػػة ميػػارات القػراءة اعبداعيػػة لدارسػػي المغػػة
العربية مف الناطقيف بمغات أخرل في المستكل المتقدـ.
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دراسة دكا ح ( :)2015ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعميػة اسػتخداـ ا لعػاب المغكيػة فػي تنميػة
ميػػارات التحػػدث كالمتميمػػة فػػي (القػػدرة عمػػى نطػػؽ ا صػكات العربيػػة نطقػػا صػػحيحا ،اختيػػار المفػػردات بدقػػة
كعنايػػة ،القػػدرة عمػػى عػػرض ا فكػػار فػػي تسمسػػؿ منطقػػي مت ػرابط ،اسػػتخداـ اعشػػارات كاعيمػػاءات اسػػتخداما

معب ار عما يريد تكصيمو) لدل طالب السنة ا كلى اعبتػدائي فػي الربػاط ،كلتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدـ

الباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػي المعتمػػد عمػػى تصػػميـ المجمكعػػة الكاحػػدة ،كاختػػارت الد ارسػػة العينػػة القصػػدية
ليػػا ،كقػػد تككنػػت مػػف ( )31طالػػب كطالبػػة ،كاسػػتخدمت الد ارسػػة االختبػػار التحصػػيمي كػػأداة ليػػا ،كتكصػػمت
الدراسة إلى أف استخداـ االلعاب المغكية تؤدم إلى تنمية ميارات المحادية بشكؿ فعاؿ.

دراسة جرار ( :)2014ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى فاعمية برنػامج تعميمػي فػي المغػة العربيػة مسػتند
إلى التعمـ التعاكني في ميارة القراءة لدل طمبة الصؼ التاسع ا ساسي في مدار محافظة جنيف .كقد تككف
مجتمع الدراسة مف طمبة ذككر الصؼ التاسع ا ساسي في مدارس محافظة جنيف ،كاتبعػت الباحيػة المػنيج

التجريبي ،كتككنت عينة الدارسة مف ( )64طالبا مف مدرسة ذككر حطيف ا ساسية – جنيف ،كتـ تقسػيميـ
إل ػػى مجم ػػكعتيف :تجريبي ػػة ،كض ػػابطة ،كلتحقي ػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػة ت ػػـ بن ػػاء أداة اختب ػػار تحص ػػيمي ك تص ػػميـ

برنػػامج تعميمػػي مسػػتند إلػػى التعمػػيـ التعػػاكني فػػي تنميػػة ميػػارة القػراءة ،كأظيػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ لصػػال

المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الظابطة ،حيث أير البرنامج المسػتند إلػى الػتعمـ التعػاكني فػي ميػارات،

مما زاد تحصيميـ في اختبار القراءة.

دراسػػة ايز ػزاكم ( :)2012ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ ايػػر اسػػتراتيجية (ليػػد) فػػي تنميػػة ميػػارات الق ػراءة
الجيرية عند تالميذ الصؼ الرابع اعبتػدائي فػي محافظػة ديػاال ،كلتحقيػؽ ىػدؼ ىػذه الد ارسػة اختػار الباحػث
العين ػػة العشػ ػكائية ،كبمغ ػػت ( )60طالب ػػا م ػػف ط ػػالب الص ػػؼ ال ارب ػػع اعبت ػػدائي ،كق ػػد كزع ػػت عشػ ػكائيان عم ػػى
مجمكعتيف (تجريبية كضابطة) ،كقاـ الباحث بإعداد أدكات لقياس الميارات القرائية اليالث (صحة القراءة،

فيـ المقركء ،كسرعة القراءة) ،كتكصمت الدراسة إلػى النتيجػة اآلتيػة :أف التػدريس باسػتراتيجية ليػد لػو فاعميػة
في تنمية ميارات القراءة الجيرية عند طالب الصؼ الرابع اعبتدائي ،كأف الفػركؽ كانػت لصػال المجمكعػة

التجريبة.

دراسة اي رم ( :)2011ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أير استخداـ ا لعاب المغكية في تنميػػة ا نمػػاط المغكيػػة
لطمب ػػة المرحم ػ ػػة ا ساسػ ػػيةفي ا ردف ،كتككن ػػػت عين ػػة الد ارسػ ػػة م ػػػف( )80طالب ػ ػان كطالب ػ ػةن مككن ػػة م ػػف أرب ػػع
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شػػعب ،اينت ػػيف تجػ ػريبيتيف لمػػذككر كاعن ػػاث كاينت ػػيف ضػػابطتيف لم ػػذككر كاعنػػاث أيضػان ،تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة

قص ػ ػػدية ،كبنػ ػ ػػى الباحػ ػ ػػث اختبػ ػ ػػار تحصػ ػ ػػيمي مككن ػ ػ ػان مػ ػ ػػف( )20فقػ ػ ػرة ،كأقػ ػػرت نتيج ػػة ىػ ػػذه الد ارسػػػة بتفػ ػػكؽ
إستراتيجية ا لعاب المغكية في تنميػة ا نمػاط المغكيػة عمى الطرؽ االعتيادية في تدريس ا نماط المغكية.

دراسػػة ى ػػاؿ ( :)2010ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة لمعرفػػة دكر المغػػة العربيػػة فػػي تنميػػة الميػػارات المغكيػػة ا ربعػػة
(االسػػتماع ،المحاديػػة ،القػراءة كالكتابػػة) لػػدل المتعممػػيف فػػي ليبيػػا ،كاتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي لتحقيػػؽ
ىذا اليدؼ ،كاستخدمت الدراسة االستبانة أداة ليا ،كتكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتػائج أىميػا :إف
تنمية الميارات المغكية يقػكد الػى تنميػة القػدرات المعرفيػة كالعقميػة ،كاالتجاىػات الكجدانيػة كالميػارات النفسػية

الحركية .كىك ما يقتضي تنكيع خبرات التعمـ عمى المستكل المعرفي كالكجداني ،لتحقيؽ تكامؿ نمك جكانب

شخصية الطالب ،كفؽ مستكل مرحمة نمكه المعرفي كالنفسي كالحركي.

دراسة أ ك جاج ( :)2005ىػدفت الد ارسػة إلػى استكشػاؼ العالقػة بػيف الػكعي بفيػـ المقػركء كالػكعي بفيػـ
المسمكع عبر المستكيات الدراسية المختمفة .كأجريت الدراسة عمى عينة مف تالميذ الصؼ اليالث ،كالصؼ

ال ػػسادس ،كال ػػصؼ اليالػػث اععػػدادم كالصػػؼ اليالػػث اليػػانكم فػػي القػػاىرة ،حيػػث اختيػػر مػػف تمػػؾ ال ػػصفكؼ
صػػفاف ،كق ػػد ت ػػـ االختيػػار عمػػى نحػػك عش ػكائي ،كطبقػػت الد ارسػػة عمػػى (عش ػرة) طػػالب مػػف بػػيف طػػالب كػػؿ

صػػؼ مػػف الصػػفيف المػػذيف كقػػع عمييمػػا االختيػػار فػػي كػػؿ صػػؼ مػػف الصػػفكؼ المشػػار إلييػػا ،لقػػد اسػػتخدـ

الباحػػث المػػنيج التجريبػػي ،كتػػـ بنػػاء أدة اختبػػار تحصػػيمي ،كمػػف أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الد ارسػػة:
كجكد فركؽ بيف مسػتكيات الطػالب فػي مراقبػة فيػـ المقػركء عبػر الصػفكؼ الد ارسػية المختمفػة كذلػؾ لصػال

الصفكؼ ا عمى .كأف ىناؾ تدف حاد في مراقبة فيـ المسمكع بكجو عاـ لدل طػالب الصػفكؼ ا ربعػة مػع
كجكد فركؽ قد ظيرت في البية ا حكاؿ لصال الصؼ ا عمى.
دراسة اينصار كايركلػاف ( :)2005ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػى معرفػة أيػر اسػتخداـ الم ارحػؿ الخمػس لمكتابػة
في تنمية القػدرة عمػى التعبيػر الكتػابي لػدل طػالب الصػؼ اليػاني فػي السػعكدية  ،عػف طريػؽ إعػداد برنػامج
تعميمػػي يسػػتند فػػي بنائػػو عمػػى إسػػتراتيجية الم ارحػػؿ الخمػػس لمكتابػػة ،كاعتمػػد البرنػػامج عمػػى جكانػػب أساسػػية
تميمت في تدريب التالميذ عمى كتابة مقدمة تككف بميابة المدخؿ لممكضكع ،كخاتمة تمخص ا فكار الكاردة

فيو ،ككذلؾ تدرج التالميذ فػي الكتابػة عبػر م ارحػؿ خمػس ،تتضػمف كػؿ مرحمػة منيػا عمميػات مختمفػة ،كىػذه

الم ارحػػؿ ىػػي )1( :مرحمػػة مػػا قبػػؿ الكتابػػة )2( ،مرحمػػة الكتابػػة ا كليػػة )3( ،مرحمػػة المراجعػػة )4( ،مرحمػػة
التصػػحي  )5( ،مرحمػػة النشػػر .إضػػافة إلػػى اسػػتخداـ إسػػتراتيجية التقػػكيـ الػػذاتي عػػف طريػػؽ ق ػكائـ التصػػحي
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المصػػاحبة لكػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ الكتابػػة .كقػػد تطمػػب تحقيػػؽ ىػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة إعػػداد اختبػػار لمتعبيػػر

الكتػػابي ،يقػػيس مػػدل امػػتالؾ طػػالب الصػػؼ اليػػاني المتكسػػط الميػػارات ا ساسػػية لمتعبير.كمػػا تطمػػب كػػذلؾ
إعداد مقياس لتصحي االختبار شمؿ مجمكعة مف الميارات التي ينبغي تكفرىا لدل تالميذ الصؼ اليػاني.

كق ػػد تككن ػػت عين ػػة البح ػػث م ػػف ( )40طالب ػػا م ػػف ط ػػالب الص ػػؼ الي ػػاني  ،اختي ػػر عش ػػركف طالبػ ػا بطريق ػػة
عشكائية ليميمػكا المجمكعػة التجريبيػة التػي طبػؽ عمييػا برنػامج الد ارسػة ،فيمػا اختيػر عشػركف آخػركف ليميمػكا

المجمكعػػة الض ػػابطة التػػي ت ػػدرس التعبي ػػر الكتػػابي بالطريق ػػة المعتػػادة ف ػػي ت ػػدريس التعبيػػر ،كج ػػاءت نتيج ػػة

الد ارسػػة لصػػال المجمكعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت بإسػػتراتيجية اسػػتخداـ الم ارحػػؿ الخمػػس لمكتابػػة فػػي تنميػػة
القدرة عمى التعبير الكتابي.
دراسة اييػكارم ( :)2002ىػدفت الد ارسػة إلػى تنميػة بعػض ميػارات االسػتماع كالقػراءة لػدل طػالب الصػؼ
الخػػامس االبت ػػدائي فػػي ػ ػزة ،كتحدي ػػد مػػدل فاعمي ػػة البرن ػػامج الحاسػػكبي متع ػػدد الكس ػػائؿ فػػي تنميػػػة بعػػػض
ميػارات االستماع ،كالقراءة كتكشؼ عف مدل فاعمية البرنامج الحاسكبي في تعديؿ اتجاىػات طالب الصؼ
الخامس االبتدائي نحك تعمـ المغػة العربيػة ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )210مػف طػالب الصػؼ الخػامس

االبتدائي ،كتـ تقػسيـ عينة الدراسة إلى سبع مجمكعات عشكائيان ،كقد بمغ عدد أفراد العينة في كؿ مجمكعػػة

( )30طالبان ،كاستخدمت الدارسة المنيج التجريبي ،كقد اشتممت أدكات الدراسة عمى استبانة لتحديد ميارات
االس ػػتماع كالقػ ػراءة المناسػ ػػبة لط ػػالب الص ػػؼ الخ ػػامس االبت ػػدائي كاختب ػػار التحص ػػيؿ المعرف ػػي ف ػػي مي ػػارات
االسػػتماع كالق ػراءة كاختبػػار االسػػتماع لقيػػاس ميػػارات االسػػتماع

ككانػػت أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا

الدراسة  :تفكؽ طريقة التدريس بالبرنامج الحاسكبي متعدد الكسائؿ عمى الطػرؽ التقميديػة فػي تنميػة ميػارات
االستماع.
 3.2.2ايد كر ايثايث :دراسات كؿ ايواكسر ايوأد ح
دراسة اييداس ة كأد ك سزسدم ( :)2016ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصػي أيػر اسػتخداـ أنمػكذج مكػاريي فػي
تنميػة التفكيػػر التػػأممي كتحصػيؿ العمػػكـ .كتككنػػت عينػػة ىػذه الد ارسػػة مػػف ( )55طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ
السػ ػػادس ا ساسػ ػػي مػ ػػف مدرسػ ػػتيف بمحافظػػػة الداخمي ػ ػػة بس ػ ػػمطنة عم ػ ػػاف ،ت ػ ػػـ اختيارىم ػ ػػا قص ػ ػػديا .كتككنػ ػ ػػت

المجمكعػ ػػة التجريبي ػػة مػ ػػف ( )31طالبػ ػػة ،ت ػػـ تدريسػ ػػيف باسػ ػػتخداـ أنمػ ػػكذج مكػ ػػاريي ،كالمجمكعػ ػػة الضػ ػػابطة
مػ ػػف ( )24طالبػ ػػة تػ ػػـ تدريسػ ػػيف بالطريقػ ػػة تقميديػػة .كلإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة تػػـ إعػػداد دليػػؿ معمػػـ كفػػؽ
أنمكذج مكاريي ،تـ التحقؽ مف صدقو بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف .أما أدكات الدراسة فتميمت في
61


اختب ػػار مي ػػارات التفكي ػػر الت ػػأممي ،كاختب ػػار آخ ػػر لقي ػػاس تحص ػػيؿ العم ػػكـ ت ػػـ تطبيقيم ػػا عم ػػى المجم ػػكعتيف

الضابطة كالتجريبية بعػد التأكػػد مػػف صػػدقيما كيباتيمػػا .كلقػد أشػػارت نتػائج ىػذه الد ارسػة إلػى تفػكؽ طالبػػات
المجمػكعة التجريبيػة فػي مجمػؿ ميػارات التفكيػر التػأممي ك كػذلؾ فػي مجمػؿ اختبػار تحصػيؿ العمػكـ.
دراسػة اياػوالكم كىػادم ( :)2014ىػدفت ىػذه الد ارسػػة إلػى تعػرؼ أيػر ميػارات التفكيػر التػأممي فػػي ا داء
التعبيػرم لػػدل طػػالب الصػػؼ ال اربػػع فػػي محافظػػة بابػؿ ،كلتحقيػػؽ ىػػدؼ ىػػذه الد ارسػػة ،اختػػار الباحيػػاف عينػػة
عش ػكائية تميػػؿ المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة ،كقػػد تككنػػت العينػػة مػػف ( )70طالػػب مػػكزعيف

بالتساكم عمى المجمكعتيف ،كتـ بناء أداتي لمدراسة االختبار التحصػيمي كمقيػاس لميػارات التفكيػر التػأممي.
كقد تكصمت ىػذه الد ارسػة إلػى النتيجػة اآلتيػة :تفػكؽ طػالب المجمكعػة التجريبيػة ،الػذيف درسػكا التعبيػر كفػؽ

ميارات التفكير التأممي ،عمى طالب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية.
دراسػػة أ دػػد ( :)2013ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ ايػػر أنمػػكذج رينزكلػػي

 M.I.D.Rفػػي الكتابػػة

اعبداعيػػة كالتفكيػػر التػػأممي لػػدل طالبػػات الصػػؼ الخػػامس اععػػدادم لممتميػزات فػػي ػزة .اعتمػدت الباحيػػة
التصػػميـ التجريبػػي المس ػػتند إلػػى اسػػتعماؿ متغيػ ػريف مسػػتقميف مجمكعػػة تجريبي ػػة ،كمجمكعػػة ضػػابطة .كق ػػد

تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )60طالب ػػة بكاق ػػع ( )30طالب ػػة ف ػػي المجكع ػػة التجريبي ػػة ،ك( )30طالب ػػة ف ػػي
المجمكعػػة الضػػابطة ،كمػػا أف الباحيػػة قامػػت ببنػػاء أداة اختبػػار تحصػػيمي مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة،
كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى فاعميػػة أنمػػكذج رينزكلػػي  M.I.D.Rفػػي الكتابػػة اعبداعيػػة كالتفكيػػر التػػأممي عمػػى

حساب الطريقة العادية.
دراسػػة كػػركاف ( :)2012ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إل ػػى فاعمي ػػة برن ػػامج مقت ػػرح ق ػػائـ عم ػػى التفكي ػػر
التػػأممي لتنميػة ميػارة اععػراب لػدل طمبػة الصػؼ التاسػػع ا ساسػي فػي ػزة ،كق ػػد قام ػػت الباحي ػػة باس ػػتخداـ
ت ػػصميـ الم ػػنيج ش ػػبو تجريب ػػي ق ػػائـ عم ػػى المجم ػػكعتيف المتكػػافئتيف باختبػػاريف قبمػػي كبعػػدم ،كتككنػػت عينػػة

الد ارسػػة مػػف ( )138طالبػان كطالبػػة ،مػػنيـ ( )69طالبػان ك طالب ػػة كمجمكع ػػة تجريبي ػػة مكزع ػػة ف ػػي مدرس ػػتيف

( )39طالبػػة ك( )30طالب ػان ،كمجمكعػػة ضابطة بالتكزيع نفسػو كزعػت عشػكائيا عمػى الطػريقتيف الخاضػعتيف
لمدراسة .كلقد تكصمت الدراسة إلى النتيجة اآلتيػة :كجػكد فاعميػة كبيػرة لمبرنػامج القػائـ عمػػى التفكيػػر التػػأممي

لتنميػة ميػارة اععػراب لػدل طمبػة التاسع ا ساسي بغزة.
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دراسػػػة ع ػػػح ( :)2011ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تعػػرؼ أيػػر دمػػج اسػػتراتيجيات الجػػدكؿ الػػذاتي كالتَّفكيػػر
و
بصكت و
عاؿ ،كالتمخيص فػي الفيػـ الق ارئػي ،كا داء التعبيػرم عنػد طػالب الصػؼ ال اربػع ا دبػي فػي العػراؽ،
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبػع الباحػث المػنيج التجريبػي ،كقػد تككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )66طالبػا ،كلقػد تػـ
تكزيعيـ عمى شعبتيف بالتساكم (تجريبيػة كظابطػة) ،كقػاـ الباحػث ببنػاء أدة اختبػار تحصػيمي تفػي بػأ راض

الدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا كفؽ نمكذج دمج استراتيجيات

الجدكؿ الذاتي كالتفكير بصكت عاؿ عمى المجمكعة التي درست بالطريقة التقميدية

دراسػػة ايزدػػاكم ( :)2009ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أيػػر اسػػتخداـ طريق ػػة لع ػػب ا دكار ف ػػي
تػػدريس الق ػراءة عمػػى تنميػػة التفكيػػر التػػأممي لػػدل طمبػػة الصػػؼ اليالػػث ا ساسػػي بمػػدراس خػػاف يػػكنس .كقػػد
اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي ،كلقػػد اختػػار عينػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ اليالػػث ا ساسػػي فػػي محافظػػة خػػاف
يػػكنس .كتككنػػت العينػػة مػػف المجمكعػػة التجريبيػػة ( )301كالمجمكعػػة الضػػابطة ( )100مػػف طمبػػة اليالػػث
ا ساسي ،كمف ا دكات المستخدمة بالدراسة اختبار لمتفكيػر التػأممي ،كالػذم تكػػكف مػػف ( )34فق ػرة مكزعػػة

عمػػى خم ػػس مي ػػارات (المالحظ ػػة كالتأم ػػؿ ،ككض ػػع حم ػػكؿ مقترح ػػة ،كالتف ػػسير ،كاالس ػػتنتاج ،كالك ػػشؼ ع ػػف

المغالطات) ،لقد تكصػمت الد ارسػة إلػى كجػكد فػػركؽ لػػصال المجمكعػػة التجريبيػػة ،كػذلؾ ،كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحػصائية فػي جميػػع أبعػػاد التفكيػػر التػػأممي كالدرجػػة الكميػػة بػػيف مرتفعػػي التح ػػصيؿ ف ػػي المجم ػػكعتيف
التجريبيػػة كالػػضابطة ،كقػػد كانػػت الفػػركؽ لػػصال مرتفعػػي التحػػصيؿ فػػي المجمكعػة التجريبيػة.

دراسة ايسدسرم ( :)2006ىدفت ىذه الدراسة التعػرؼ عمػى أيػر اسػتخداـ طريقػة العصػؼ الػذىني لتػػدريس
التعبي ػػر اعبػػداعي فػػي تنميػػة التفكيػػر اعبػػداعي لػػدل طالبػػات الصػػؼ اليػػامف ا ساسػػي فػػي فمسػػطيف ،كقػػد
تككن ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف (َ )٠طالب ػػة عم ػػى مجم ػػكعتيف متك ػػافئتيف مجمكعػ ػػة تجريبي ػػة كأخ ػػرل ض ػػابطة،
كاستخدمت الدراسة أداة االختبار التحصيمي ،كقد تكصػمت إلػى كجػكد فػركؽ بػيف متكسػطي درجػات طالبػات

المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيقػػيف (القبمػػي كالبعػػدم) الختبػػار التفكي ػػر اعب ػػداعي لصػػال التطبيػػؽ البعػػدم.

ككج ػػكد ف ػػركؽ لص ػػال المجمكعػ ػػة التجريبي ػػة درس ػػت باس ػػتخداـ طريق ػػة العص ػػؼ ال ػػذىني لتػ ػػدريس التعبي ػ ػػر
اعبداعي في تنمية التفكير اعبداعي.
دراسػػة كسسػػو ركؾ ( : )Westbrook, 1992ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تحديػػد أيػػر دكرة الػػتعمـ فػػي إيػػارة
الطمب ػػة إل ػػى دكاف ػػع التفكي ػػر الت ػػأممي كتط ػػكير قػػدراتيـ عمػػى الفيػػـ كتسػػييؿ عمميػػات التحق ػػؽ العمم ػػي لممرحمػػة
المتكسطة في بريطانيا ،كلتحقيػؽ ىػدؼ الد ارسػة تػـ اختيػار عينػة عػشكائية مف طمبػة التاسػع ا ساسػي الػذيف
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درسكا العمػكـ الفيزيائيػة ،حيػث تػـ تطبيػؽ الد ارسػة عمػى أربعػة صػفكؼ دراسية ،حيث تعمـ أفراد المجمػػكعتيف
التجػريبيتيف مكضػكع اآلالت البػسيطة لياليػة أن ػكاع لػػدكرة الػػتعمـ ،بينمػا تػـ االكتفػاء فػي المجمكعػة الضػابطة

بد ارس ػػة الفيزي ػػاء بالطريق ػػة العادي ػػة ،كلتحقي ػػؽ ى ػػدؼ الد ارس ػػة ت ػػـ تطبي ػػؽ اختب ػػار قبم ػػي كبع ػػدم عم ػػى أفػ ػراد
المجمكعػات الػضابطة كالتجريبيػة ،كتكصػمت الد ارسػة إلػى أف مقابؿ المجمكعة الضابطة في كؿ مف التفكير
التأممي ،ىناؾ تحسنا لػدل أفػراد المجمػكعتيف التجػريبيتيف كالقػدرة عمػى القيػاـ بعمميػات التحقػؽ العممػي كذلػؾ

لصال المجمكعتيف التجريبيتيف.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 4.2.2ايوزقسب ع ى ايدراسات ايسا قة
 1.4.2.2ايوزقسب ع ى ايدراسات ايسا قة ايوح وناكيت (األنشطة ايودثس سة)
أكال :دف سث األىداؼ :لقد تعددت كتنكعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت أسمكب النشاط التمييمي
في تنمية ميارات المغة العربية خاصة كالتدريس عامة .كمنيا دراسة خصاكنة كالعكؿ ( )2012كدراسة
الشنطي ( )2012كدراسة أبك ىداب ( )2009كدراسة كدراسة يكنس كعبد العظيـ ( )2000كدراسة حسيف
كعبد التكاب ( )1999كدراسة مردككش ( )1998كدراسة دحركج ( )2006كالزيناتي ( )1991التي ىدفت

لقياس أير المسرح في تنمية بعض ميارات المغة العربية كتعميميا.
أما دراسة السيد محمد ( )2014كدراسة البقمي ( )2012فيدفت إلى أير المسرح في تنمية ميارات
حياتية .كدراسة جاب ا﵀ ( )2001فيدفت إلى التعرؼ عمى أير برنامج لتنمية ميارات حؿ المشكالت،
كدراسة المكح ( )2002ىدفت إلى نشر الكعي الحضارم .أما دراسة خصاكنة كالعكؿ ( )2012كدراسة

الشنطي ( )2012كدراسة أبك ىداب ( )2009كدراسة يكنس كعبد العظيـ ( )2000كدراسة حسيف كعبد

التكاب ( )1999كدراسة مردككش ( )1998ىدفت لقياس أير المسرح في تنمية بعض ميارات المغة

العربية.
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ثانسا :ايدجودع كايزسنات :تنكعت المناىج المستخدمة ما بيف المنيج التجريبي كالمنيج الكصفي .أما مف
حيث العينات :استخدمت تمؾ الدراسات عينات مختمفة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة كطالب المرحمػة
ا ساسية الدنيا ( )4-1كا ساسية العميا كالمرحمة اليانكية.

ثايثا :األدكات :تنكعت ا دكات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعان لميدؼ كالمكضكع ،فبعض الدراسات
استخدمت االختبار التحصيمي البعدم كالقبمي كمقياس ،كىناؾ دراسات استخدمت االستباف كدراسات

استخدمت البطاقات كالمالحظة.

ار زا اينوائج :أجمعت جميع الدراسات السابقة التي تناكلت أسمكب النشاط التمييمي كالمسرح عمى فعالية
النشاط التمييمي كأىميتو الكبرل في تنمية الميارات المغكية كايضا أىمية ا نشطة في جعميا كمدخؿ

لمتدريس بشكؿ عاـ.
 2.4.2.2ايوزقسب ع ى ايدراسات ايسا قة ايوح وناكيت (وندسة ديارات اي غة ايزر سة):

مف خالؿ العرض السابؽ ليذه الدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات المغة العربية ،خمص الباحث إلى أف
ىذه الدراسات اىتـ بعضيا بميارات المغة العربية مجتمعة .كالبعض اآلخر تناكؿ بعض ميارات المغة

العربية منفردة ،كسيتـ التعقيب عمييا مف خالؿ:

أكال -دف سث األىداؼ:

 -قياس كتنمية ميارات المغة العربية (االستماع كالمحادية كالقراءة كالكتابة) مجتمعة ،كتحديدىا كما في

د ارسػة الصكيركي ( )2016كصكماف ( )2016كمصم ( )2016كىباؿ (.)2010

 قياس كتنمية ميارة االستماع كحدىا كما في دراسة الجيني ( )2015كبرث (.)1963 قياس تنمية ميارتي االستماع كالقراءة معا كما في دراسة أبك حجاج ( )2005كاليكارم ()2002 -قياس تنمية ميارة المحادية منفردة كما في دراسة المكاحمي ()2015

 قياس تنمية القراءة كما في دراسة أبك الركس ( )2015كأبك جرار ( )2014كالعزاكم (.)2012 -قياس تنمية ميارة الكتابة كما في دراسة عبد ا﵀ ( )2016كالنصار كالركضاف (.)2005

ثانسا -دنيج ايدراسات كايزسنات :تراكحت المناىج بيف المنيج التجريبي كشبو التجريبي كالكصفي كالتحميمي
كتنكعػت مف حيث العينة قد استخدمت تمؾ الدراسات عينات مختمفة فمنيا طمبة الركضػة كطمبة المرحمة
ا ساسية لمصفكؼ ( )4-1كمػف الدراسات ما تناكؿ المرحمة ا ساسية العميا ،كدراسات تناكلت جميع

المراحؿ الدراسية.
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ثايثا :األداة :تنكعت ا دكات المستخدمة في الدراسات السابقة’ تبعان لميدؼ كالمكضكع فبعض الدراسات

استخدمت االختبار التحصيمي البعدم كالقبمي كمنيا استخدمت االستيباف كاالختبار كالبعض استخدمت

البطاقات كالمالحظة.

ار زا -نوائج ايدراسات ايسا قة :لقد أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى فعالية الطرؽ كالبرنامج كا نشطة
كاالستراتيجيات المقصكدة في تنميػة ميػارات المغة العربية مجتمعة كانت أك منفردة كانت ،كتفكؽ

المجمكعة التجريبية في اختبار الميارات عمى المجمكعة الضابطة .

 3.4.2.2ايوزقسب ع ى ايدراسات ايسا قة ايوح وناكيت (وندسة ديارات ايواكسر ايوأد ح)
بعػد االطػالع عمػى البحػكث كالد ارسػات الػسابقة كالتػي ىػدفت إلػى تنمية التفكيػر التأممي كفاعميتو في عممية

التدريس تـ استخالص أىـ النقاط مف تحميؿ الدراسات الػسابقة ،كسيتـ التعقيب عمييا كاآلتي:
أكال_ دف سث األىداؼ:

 -تعددت أىداؼ الدراسات التي تناكلت التفكير التأممي حسب نكع الدراسة فمف الدراسات الػسابقة ما كاف

ييػدؼ إلػى معرفػة أيػر تكظيػؼ طػرؽ مختمفػة عمػى تنميػة التفكيػر التػأممي ،كمػف ىػذه الد ارسػات دراسة

اليدايبة كأمبك سعيدم ( )2016كالعماكم ( )2009كأحمد ( )2013كالسميرم ( )2006ككجرز كيستبركؾ

(.)1992

 -كىدفت ىذه الدراسات الى تنمية بعض ميارات المغة كدراسة الفتالكم كىادم ( )2014التي ىدفت إلى

معرفة أير ميارات التفكير التأممي في ا داء التعبيرم كدراسة كركاف ( )2012التي تيدؼ لمعرفة أير

ميارات التفكير التأممي في ميارة اععراب ،كدراسة عمي التي تيدؼ لمعرفة أير التفكير التأممي في تنمية

ميارتي القراءة كا داء التعبيرم.

ثانسا :دنيج ايدراسات كايزسنات :استخدمت الدراسات السابقة ليذا المحكر المنيج التجريبي كشبو التجريبي

كتن كعػت مف حيث العينة قد استخدمت تمؾ الدراسات عينات مختمفة فمنيا طمبة المرحمة ا ساسية

لمصفكؼ اليالث كالرابع ا ساسي كمػف الدراسات ما تناكؿ المرحمة ا ساسية العميا.
ثايثا :األدكات :استخدمت الدراسات السابقة االختبار التحصيمي كأداة ليا.
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ار زا :نوائج ايدراسة :أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػات الػػسابقة كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػطات المجمكعػػة التجريبيػػة
كالمجمكعػػة الػػضابطة لػػصال المجمكعػػة التجريبيػػة.

 4.4.2.2ايوزقسب ايزاـ ع ى ايدراسات ايسا قة:
اتض مف مراجعات ا دب التربكم كالدراسات السابقة ،عدـ انحصار مكضكع الدراسة في مادة معينة ،أك
مرحمة عمرية ،أك بيئة محددة ،فقد تـ استخداميا في جميع المراحؿ العمرية لممدرسة (ا ساسية الدنيا
كالعميا ،اليانكية) كتـ تطبيقيا أيضا عمى المستكل العالمي كالعربي كبميارات منفردة كأيضا عمى المستكل

المحمي كذلؾ ،كىذا يعد مف أىـ مبررات الدراسة التي جمعت ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي معا

في نشاط تمييمي ،كيالحظ أيضا أف الدراسات السابقة تنكعت في المنيج ما بيف التجريبي كالكصفي
التحميمي ،كما أنيا نكعت أيضا في ا داة ما بيف االختبارات التحصيمية كاالستباف كالمالحظة ،كما أف

النتائج كانت مشابية لنتائج ىذه الدراسة لحد ما.
 5.4.2.2االخوالؼ سف ىذه ايدراسة اي ايسة كايدراسات ايسا قة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تنمية ميارات المغة العربية (االستماع ،كالمحادية ،كالقراءة ،كالكتابة) كالتفكير
التأممي مف خالؿ ا نشطة التمييمية .كيرل الباحث أف ىذه الدراسة جاءت مكممة لما تناكلتو الدراسات

السابقة ذات االختصاص في تنمية ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي ،إال أف ىذه الدراسة تنفرد عف
يرىا مف الدراسات السابقة في ككنيا تقدـ طريقة أك اسمكبا كاحدا في تنمية ميارات المغة كالتفكير التأممي

مف خالؿ ا نشطة التمييمية ،فحينما تقدـ ميارة االستماع بنشاط تمييمي مف أجؿ تنميتيا ،في الكقت نفسو
تنمي ميارة المحادية ،كحينما تقدـ ميارة القراءة بالنشاط التمييمي تنمي معيا ميارة الكتابة ،فتقدـ لنا ىذه
الدراسة التنمية البنائية لميارات المغة فالمحادية مبنية عمى االستماع ،كالكتابة مبنية عمى القراءة ،فالنشاط
التمييمي بيذه الصكرة يعمؿ ككأنو حمقة مكصكلة بجميع الميارات المغكية يتكسطيا التفكير التأممي ليذه

الميارات ،كىذا ما يجعؿ ىذه الدراسة تنفرد محميا كعربيا بجمعيا خمسة ميارات في آف كاحد يتـ تنميتيا

باستراتيجية كاحدة ،كتطبيؽ ىذه الدراسة حسب متغيراتيا لممرة ا كلى في فمسطيف تزامنا مع المنياج الجديد

الذم أقر العمؿ بو ليذا العاـ الدراسي .2017 -2016
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اياصؿ ايثايث
ايطرسقة كاإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ الطريقة كاعجراءات التي اتبعيا الباحث في دراستو ،كيشمؿ منيج الدراسة ككصؼ
مجتمع الدراسة كعينتيا ،كبناء أدكات الدراسة "االختبارات التحصيمية لميػارات المغة العربية كالتفكير

التأممي ،كاعجراءات التي اتبعيا الباحث في الكشؼ عف مدل صدقيا كيبػاتيا ،كاجراءات الدراسة،
باعضافة إلى تصميـ الدراسة ،كمتغيراتيا كالتحميالت اعحصائية التي تـ تطبيقيا.

 1.3دنيج ايدراسة
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي كالتصميـ شبو التجريبي باستخداـ مجمكعتيف تجريبيتيف

كمجمكعتيف ضابطتيف مف طالب كطالبات الصؼ الرابع مف التعميـ ا ساسي ،كبذلؾ تشتمؿ العينة الكميػة

لمد ارسػة عمى أربعة مجمكعات تجريبية كضابطة كفؽ التصميـ المبيف في الجدكؿ اآلتي:
جدكؿ  :1.3وصدسـ ايدراسة
ايجنس

ايدجدكعة

ق ؿ ايوط سؽ

ذككر

لا طة

اخو ػػػػػػػػػار و صػػػػػػػػػسؿ اخو ػػػػػار ايواكسػػػػػر االعوسادسة

وجرس سة
إناث

ايديارات اي غكسة

ايطرسقة
ايوأد ح

األنشطة ايودثس سة

لا طة

االعوسادسة

وجرس سة

األنشطة ايودثس سة
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زد ايوط سؽ
اخو ػػػػػػػػػػػار اخو ػػػػػػػػػػػار

و صػػػػػػػسؿ ايواكسػػػػػػػػػػر
ايديػػػػارات ايوأد ح
اي غكسة

 2.3دجودع ايدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الرابع مػف التعمػيـ ا ساسػي فػي المدارس ا ساسية الدنيا

التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ كالبالغ عددىـ ( )16287مف الجنسيف ،كذلؾ في الفصؿ الياني مف العاـ

الدراسي (.(2017-2016
 3.3عسنة ايدراسة:

 3.3.1ايزسنة االسوطالعسة :
قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التحصيمي لميارات المغة العربية كالتفكير التأممي عمى عينػة اسػتطالعية

بمغػت ( )40طالبا كطالبة مف مجتمع الدراسة ا صمي كمف خارج عينة الدراسة ،كقد طبؽ الباحث
االختبار عمى ىذه العينة بيػدؼ التحقؽ مف يبات االختبار.
 -3.3.2ايزسنة اياز سة:
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية مف مدرستي ذككر الصديؽ ا ساسية كمدرسة بنات شيداء دك ار مف

مديرية تربية جنكب الخميؿ ،كذلؾ لألسباب اآلتية:

 -احتكاء المدرستيف عمى عدد مناسب ككاؼ مف الشعب الدراسية

 تعاكف مديرة مدرسة بنات شيداء دك ار ا ساسية كمعممات المغة العربية في تطبيؽ الدراسة. -اختيار مدرسة الصديؽ ككف الباحث مدرسا فييا ،اختيار مدرسة بنات شيداء دك ار ا ساسية لقربيا مف

مكاف عمؿ الباحث.

 كقكع المدرستيف في نفس المجمع السكاني كىذا يجعؿ خصائص العينة في كال المدرستيف متمايمة.كتـ اختيار شعبتيف مف كؿ مدرسة عشكائيا ،كتـ تحديد إحدل الشعب مف كؿ مدرسة عشكائيا ،كمجمكعة
تجريبية تتعمـ بالنشاط التمييمي كالشعبة ا خرل كمجمكعة ضابطة تػتعمـ بالطريقػة االعتيادية ،كتأكد

الباحث أف تكزيع الطمبة في صفكفيـ كما كاف عميو ا مر في السنة السابقة حتى ال يككف تحي از لمدراسة.
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كقد بمغ عدد أفراد العينة ( )114طالبا كطالبة منيـ ( )60طالبا كطالبة كمجمكعة تجريبية كمنيـ ()54

طالبا كطالبة كمجمكعة ضابطة ،كالجدكؿ اآلتي يبيف تكزيع أفراد العينة.
جدكؿ  :2.3وكزسع افراد ايزسنة ع ى ايدجدكعوسف ايوجرس سة كايلا طة
ذككر

إناث

ايدجدكع

وجرس سة

)%8.42( 82

)%8242( 28

)%6842( 22

لا طة

)%8842( 82

)%8.42( 82

)%..4.( 6.

ايدجدكع

)%..4.( 6.

)%6842( 22

)%122( 11.

 4.3ايدادة ايوز سدسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ المادة التعميمية ،كالتي جاءت متماشية مع الدركس

المقصكدة التي طبقت عمييا ىذه الدراسة .فبعد تحميؿ نصكص الدركس ضمف التحميؿ البنائي لميارات
المغة العربية كالتفكير التأممي ،يـ صيا ة النصكص عمى شكؿ نصكص تمييمية مف تأليؼ الباحث ،حيث

تضمنت السيناريك كالحكار لكؿ نص ،حتى يتمكف الطمبة مف إجادة تجسيد ىذه النصكص إلى تمييميات
داخؿ الصؼ ،كاحتكت التمييالت المعرفة كالمفاىيـ كالحقائؽ كالمبادئ التي كردت في نصكص الكتاب،

كلكنيا أعدت برؤية مختمفة عما ىك في الكتاب المقرر ،كتـ فييا اظيار الميارات المغكية بشكؿ كاض .
كايضا قاـ الباحث بتأليؼ بعض القصص التي تضمنت الحكار التمييمي في بنيتيا ،كجاءت متماشية مع

أىداؼ الدركس المقصكدة؛ كذلؾ مف أجؿ تنمية ميارات التفكير التأممي .كما قاـ الباحث بتكزيع نصكص

المادة التعميمية ضمف ميارات المغة العربية كما كردت مرتبة في كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع ،كالتي
جاءت عمى النحك اآلتي:
أ -اينصكص ايودثس سة يديارة االسوداع :قاـ الباحث بتحكيؿ نصكص االستماع الكاردة في الكتاب
المقرر ،كالتي أجريت عمييا الدراسة إلى نصكص ممسرحة.
ب -نصكص ديارة ايد ادثة :كذلؾ مف خالؿ تكظيؼ النصكص المعدة لالستماع.
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ج -نصكص ديارة ايقراءة :فقاـ الباحث بكتابة السيناريك كالحكار ضمف ا ىداؼ التي تسعى النصكص
لتحقيقيا ،كأيضا تماشيا مع الميارات الفرعية لمقراءة.
د -نصكص ديارة ايكوا ة :فقاـ الباحث بتقسيـ ىذه الميارة إلى نكعييا (الكتابة اعمالئية ،كالكتابة
اعبداعية) ،كمف يـ قاـ بكتابة نصكص ممسرحة لمكتابة اعمالئية تتناكؿ المكاضيع اعمالئية لكؿ درس مف
الدركس التي طبقت عمييا الدراسة ،كمف يـ قاـ بكتابة القصص الحكارية لمكتابة اعبداعية كالتي جاءت

ضمف ا ىداؼ ليذه الدركس كأيضا ميارات الكتابة اعبداعية.
ق -نصكص ديارات ايواكسر ايوأد ح :قاـ الباحث بتكظيؼ النصكص التمييمية التي أعدت إلى الميارات
المغكية كتجيرىا لخدمة تنمية ميارات التفكير التأممي (د ؽ .)3
 5.3أدكات ايدراسة (د ؽ )4
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كلإلجابة عف تساؤالتيا قاـ الباحث بإعداد اختبار ميارات المغة العربية لطمبة
الػصؼ ال اربػع ،كذلؾ تماشيا مع ا ىداؼ السمككية التي مف المفترض أف تككف قد تحققت خػالؿ العػاـ

الدراسي 2017/2016ـ كا عكاـ التي سبقت في تعمـ الطمبة ،بحيػث ال بػد أف تكػكف استجابات الطمبة
التعمٌمية عمى االختبار عالية الدقة .كمف ىنا أعد الباحث االختبػار كفقػان لممعايير اآلتية :كتابة أسئمة
االختبار كصيا تيا ،كما أف ا سئمة في االختبار متعددة ا نكاع ما بيف مقالية كانشائية كمكضكعية

متنكعة ،كفي ضكء أىداؼ االختبار ركعي شمكلية االختبار بحيث اشتمؿ عمى الميارات الخاصة بكؿ
ميارة مف ميارات المغة العربية.

كما قاـ الباحث أيضا بإعداد اختبار التفكير التأممي ،كالذم تـ مراعاة ا سمكب المناسب مف حيث

ا سئمة المقدمة لمطمبة ،ككضكح التعميمات الخاصة بكؿ سؤاؿ.
 2.5.3عد سة ناء األداة (االخو ار) يكؿ دف ديارات اي غة كاخو ار ايواكسر ايوأد ح.
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لقد قاـ الباحث بحصر ميارات المغة العربية الرئيسة (االستماع ،كالمحادية ،كالقراءة ،كالكتابة) كمياراتيا

الفرعية ،كأيضا ميارات التفكير التأممي (د ؽ  ،)5كمف يـ تحديد الدركس التعميمية مف مقرر لغتنا
الجميمة لمصؼ الرابع لمجزء الياني مف العاـ الدراسي 2017-2016ـ ،قاـ الباحث بإعداد اختبار ميارات
المغة العربية كالتفكير التأممي كذلؾ بعد القياـ بعدة خطكات:
 1،2.5.3و سؿ ايد وكل ي دركس ايد ددة :كفؽ و سؿ ايد وكل اي نائح:
كيقصد بو عممية تصنيؼ المعمكمػات كالبيانػات المتاحة إلى فئات يفترضيا الباحث بطريقة منظمة

كمكضكعية حتى يتحقؽ مف صػحة الفركض المتعمقة بيذا المضمكف (الفرا.)2000 ،
كقد تـ إجراء تحميؿ المحتكل كفقا لمخطكات اآلتية:

 -و دسد اييدؼ دف و سؿ ايد وكل :تيدؼ عممية التحميؿ البنائي إلى تحديد ا ىداؼ كتصنيفيا

كاستخراج المفاىيـ كالحقائؽ كالمبادئ كالقكاعد المغكية لمميارات المغكية كالتفكير التأممي المتضمنة في

الدركس في مقرر لغتنا الجميمة لمصؼ الرابع -الجزء الياني كالمشار إلييا في (د ؽ .)6

 -اخوسار عسنة ايو سؿ :اقتصرت عممية التحميؿ عمى الدرس الياني كاليالث كالرابع كالخامس مف مقرر

لغتنا الجميمة الجزء لمصؼ الرابع.

 وط سؽ إجراءات ايو سؿ :قراءة النصكص الكاردة في المحتكل قراءة متأنية كناقدة ،يـ تحديد الكحداتالتحميمية ،تحديد المجاالت ،كتحديد التك اررات لكؿ مجاؿ ،تفريغ النتائج في جداكؿ تك اررية خاصة بذلؾ

كاتبع الباحث كحدات تحميؿ متنكعة (الكممة ،الجممة ،الفقرة ،الصكرة) لمتحميؿ كالعد كالتسجيؿ ،كمف يـ

التعميؽ عمى نتائج التحميؿ (د ؽ .)6

 -ايو قؽ دف صدؽ ايو سؿ :تـ عرض التحميؿ الذم قاـ بو الباحث عمى مجمكعة مف ذكم الخبرة عبداء

الرأم في طريقة التحميؿ كنتائجو.
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 ث ات ايو سؿ :اتبع الباحث في يبات التحميؿ عبر الزمف (ضمف شخصي) ،فقد قاـ الباحث بتحميؿمحتكل الدركس المذككرة سابقا في شير كانكف الياني 2017ـ ،يـ أعاد الباحث التحميؿ مرة أخرل في

شير شباط 2017ـ ،بعد شير مف التحميؿ ا كؿ ،كالجدكؿ اآلتي يكض نتائج التحميؿ في المرتيف.
جدكؿ  :3.3نوائج و سؿ ايد وكل لدف شخصح
األىداؼ

ايو سؿ األكؿ

ايو سؿ ايثانح

نقاط االوااؽ

نقاط االخوالؼ

دزادؿ ايث ات

88

82

81

7

0.92

يبػػات التحميػػؿ عبػػر ا شػػخاص (بػػيف شخصػػي) كقػػد قػػاـ الباحػػث بالمقارنػػة مػػا بػػيف تحميمػػو كالتحميػػؿ اآلخػػر،

قامػػت بػػو معممػػة تػػدرس لغتنػػا الجميمػػة لمصػػؼ ال اربػػع ،كالػػذم حص ػؿ عمػػى نتػػائج مشػػابية ،كالجػػدكؿ اآلتػػي
يكض ذلؾ:
جدكؿ  :4.3نوائج و سؿ ايد وكل سف شخصح
األىداؼ


و سؿ اي ا ث

و سؿ ايدز دة

نقاط االوااؽ

نقاط االخوالؼ

دزادؿ ايث ات

82

89

79

10

0.88

تـ حساب معامؿ يبات التحميؿ كفؽ معادلة ككبر

نوائج ايو سؿ :نتج عف تحميؿ المحتكل ( )82ىدفا ضمف مجاالت أىداؼ بمكـ ،كمف خالؿ التحميؿ تبيف
أف ا ىداؼ أ مب محتكاىا حقائؽ كمفاىيـ كيقؿ فيو التعميمات كيش فييا النظريات (قكاعد المغة) ،كذلؾ
ف المنياج معد لممرحمة ا ساسية الدنيا ،فالتركيز فيو عمى تعمـ الحقيقة كتيبيت المفيكـ ،كما أنو احتكل

عمى أربعة ميارات رئيسية كاينتاف فرعية ألحقت بميارة الكتابة.
كدا أنو وـ رصد ايدشاىدات ايوايسة اثناء ايو سؿ:

 .1الحقائؽ الكاردة تحقؽ االىداؼ المختارة كصادقة ،مرك از في أىدافو عمى المجاؿ المعرفي مع التطرؽ

لممجاالت ا خرل مف ا ىداؼ بنسب قميمة تاركا لممعمـ عند تدريسو ليذا المحتكل ،التعامؿ مع

المجاالت ا خرل ،الكجدانية كالنفس حركية كيعكد السبب في ذلؾ ككف المنياج جاء لتنمية الميارات
المغكية ،فالقيـ كاالتجاىات كالحركة تدرس في مكاد آخرل
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 .2المكاضيع تتماشى مع المرحمة العمرية كحاجات الطمبة ككاقع الحياة.

 .3كمية الحقائؽ الكاردة في الدرس مناسبة لمطالب في ىذه المرحمة ،كعمى المعمـ اعتماد استراتيجيات
تدريس تعتمد عمى تعمـ الحقائؽ كالمفاىيـ.

 .4المحتكل مرتبط بحياة المتعمـ كىك نافع كيكسب الطالب الميارات ا ساسية في المغة العربية.
 .5االنتقاؿ مف السيؿ الى الصعب كاعتماده عمى الصكرة لمتكضي
 :3.4.3.2ناء جدكؿ ايدكاصاات يالخو ار.
أعد الباحث جدكؿ مكاصفات تبعان لتحميؿ المحتكل (حقائؽ ،مفاىيـ ،مبادئ ،قكاعد المغة) ،كمسػتكيات

ا ىػداؼ السمككية لبمكـ (تذكر ،فيـ كاستيعاب ،تطبيؽ ،تحميؿ ،تركيب ،تقكيـ) ،كالكزف النسبي لدركس

المادة التعميميػة حسب نسبة الحصص كنسبة أىداؼ الدرس.
 3.4.3.3كصؼ االخو ار:

يحتكم االختبار عمى الميارات المغكية كاختبار لممتفكير التأممي ،كعمد الباحث الى عزؿ االختبار ،حيث

اختبار خاصا بيا ،كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ الدراسة ،كالجدكؿ اآلتي يكض ذلؾ:
ا
جعؿ لكؿ ميارة
جدكؿ  :5.3جدكؿ كصؼ اخو ارات ديارات اي غة ايزر سة
االخو ار

ايديارة

ايسؤاؿ

عدد اياقرات

عدد ايدرجات

األقساـ

األكؿ

10

10

ايثانح

5

10

ايثايث

4

10

اي ار ع

2

10

ايدجدكع

 4أسئ ة

 21فقرة

 40درجة

ايقسـ األكؿ

األكؿ

2

50

ايقسـ ايثانح

األكؿ

5

5

ايثانح

3

3

ديػػػػػارات اي غػػػػػة ديارة االسوداع

ايزر سة

ديارة ايقراءة
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ايثايث

3

3

اي ار ع

5

5

ايخادس

5

10

ايسادس

3

3

ايسا ع

3

6

ايثادف

2

4

ايواسع

2

5

ايزاشر

6

6

 11سؤال

 39فقرة

 100درجة

ايكوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ايثانح

1

5

7

8

ايثايث

8

12

اي ار ع

9

15

ايقسػػػـ ايثػػػانح :األكؿ

4

8

ايكوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ايثانح
اال داعسة
ايثايث

6

12

4

10

اي ار ع

1

10

8أسئ ة

 40فقرة

 80درجة

ايدجدكع
ديارة ايكوا ة

ايقسػػػػػػـ األكؿ :األكؿ

اإلدالئسة

ايدجدكع

جدكؿ رقـ  :6.3جدكؿ كصؼ اخو ارديارة ايواكسر ايوأد ح
االخو ار/ايديارة ايقسـ
ايواكسر ايوأد ح

ايسؤاؿ

عدد اياقرات

عدد ايدرجات

ايقسـ األكؿ :

األكؿ

14

28

ايقسـ ايثانح :اق أر كوأدؿ

األكؿ

1

8

ايثانح

1

6

ايثايث

1

8

 4أسئ ة

 17فقرة

 50درجة
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 :3.4.3.4وص سح االخو ار :بعد تطبيؽ االختبارات عمى العينة االستطالعية ،قاـ الباحث بتصحيحو
ضمف المعايير التي كضعيا لمدرجات المحددة.
 :3.4.3.5و دسد زدف االخو ار :تـ حساب زمف تأدية الطمبة لالختبار عف طريؽ حساب المتكسط
الحسابي لزمف إجابة الطالب ا كؿ كا خير عمى االختبار ،كتـ تحديد زمف االختبار ( )80دقيقة.
 :3.4.3.6ايوأكد دف كلكح ايخط كايصكر كايجداكؿ كصساغة ايسؤاؿ كايوز سدات.
إف لتعميمات االختبار ا ىمية الكبرل في استجابة الطمبة عف ا سئمة ،فكمما كانػت التعميمات كاضحة

كمفيكمة؛ كاف ذلؾ إيجابيان لمطمبة عند اعجابة ،كعدـ كضكحيا يؤير سمبان عمى استجابتيـ ،كقد تـ صيا ة
تعميمات االختبار عمى كرقة منفصمة ،مع مراعاة تكضي اليدؼ مف االختبار ،ككصؼ االختبار ككيفية

اعجابة.

 :3.4.3.7صدؽ كث ات االخو ار:
أ -ايصدؽ :لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة مف خالؿ صدؽ المحكميف ،قاـ الباحث بتكجيو كتػاب الستئذاف
المحكميف بتحكيـ االختبار ،كمف يػـ تػـ عػرض الػصكرة ا كليػة لالختبػار عمى مجمكعة مف ا ساتذة

المتخصصيف مف ىيئة التدريس بقػسمي المنػاىج كطرؽ التدريس ،كالمغة العربية كآدابيا مف جامعتي القدس

كالخميؿ ،كما تـ عرضو عمػى عػدد مػف مشرفي كأساتذة المغة العربية مف كزار ة التربية كالتعميـ (د ؽ )7

كذلؾ بيدؼ التأكد مف اآلتي:
 -مدل تحقيؽ كؿ فقرة لميدؼ المكضكعة مف أجمو.

 -مدل صحة الصيا ة المغكية لفقرات االختبار.

 -مدل مالءمة الصيا ة لمستكل طمبة الصؼ الرابع

كفي ضكء المالحظات التي أبداىا المحكمكف ،قاـ الباحث بتعديؿ بعػض الفقػرات كحذؼ بعضيا ،كما قاـ

بإعادة تشكيؿ االختبار كتكزيع ا سئمة بشكؿ أفضؿ عمى ميػارات المغة العربية كالتفكير التأممي.
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ب -ايث ات :ث ات االخو ار طرسقة إعادة االخو ار.
حيث قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية مرتيف بفارؽ زمني أسبكعيف كتصحي

االختبار كرصد العالمات في التجربتيف ،كتـ حساب معامؿ اليبات بيف التطبيقيف ،فكاف معامؿ اليبات
( )76.4مما يدؿ عمى درجة يبات عالية لالختبار.
ثادنا :دزادالت ايصزك ة كايودسسز:
 و دسد دزادؿ ايصزك ة:يقصد بمعامؿ الصعكبة "النسبة المئكية لمذيف أجابكا عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار إجابة خطأ ،كلذلؾ
قاـ الباحث بتصحي االختبار كرصد عدد الذيف أجابكا إجابات خطأ عمى كؿ سؤاؿ بيدؼ إيجاد معامؿ

الصعكبة لكؿ فقرة كفؽ المعادلة:

معامؿ الصعكبة = عدد الذيف أجابكا إجابة خاطئة × ( 100المدخمي)2016،5،
عدد الذيف حاكلكا اعجابة

كبتطبيؽ المعادلة السابقة كايجاد معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كجد الباحث أف معامالت

الصعكبة لكؿ الفقرات تقريبان تتراكح مػا بػيف ( ،)0.83 –0.23فيمػا انخفض معامؿ الصعكبة لمفقرة رقـ 11
مف السؤاؿ ا كؿ ضمف ميارة التفكير التأممي إلػى ( )17.13كالفقرة ( (3مف السؤاؿ ا كؿ ضمف ميارة

الكتابة التعبيرية إلى (  (%16.12كبيذه النتائج يبقي الباحث عمى جميع فقرات االختبار ،بحيث أنو ال
مانع مػف إدراج أسئمة صعبة جدان أك أسئمة سيمة جدان بنسبة ()% 3

-و دسد دزادؿ ايودسسز:

تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كفؽ المعادلة التالية:
معامؿ التمييز= عدد اإلجا ات ايص س ة ي دجدكعة ايز سا  -عدد اإلجا ات ايص س ة ي دجدكعة ايدنسا ×100

عدد الطالب في إحدل الفئتيف

كقد بمغت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخداـ المعادلة الػسابقة مػا يزيد عف%49.76
لمتمييز بيف إجابات الفئتيف العميا كالدنيا.
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 6.3إجراءات وط سؽ ايدراسة:
 -1الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة الباحث لمجيات المسؤكلة.

 -2حصكؿ الباحث عمى إذف مف ك ازرة التربية كالتعميـ – مديرية جنكب الخميؿ بالسماح ليا بتطبيؽ
التجربػة ،كقاـ الباحث بزيارة المدرسة التي تـ اختيارىا كعينة لمدراسة ،كتـ االجتمػاع بمديرة المدرسة ،كالتقى

الباحث مع معممات المغة العربية في ىذه المدرسة؛ كتـ اختيار إحػدل المعممات التي أبدت استعدادان كبي انر

لتنفيذ التجربة ،كىي مؤىمة أكاديميان كتربكيان كليػا خبػر ة طكيمة في مجاؿ تدريس المغة العربية ،كككف

الباحث مدرسا في مدرسة الذككر باشر بالتنفيذ بعد إعالـ المدير بذلؾ.

 -3كتـ تحديد الصؼ الذم ستطبؽ عميو التجربة ،كالصؼ الذم سيتعمـ بالطريقة االعتيادية .تـ تطبيؽ
االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية مككنة مف ( )40طالب كطالبة مف طمبة الصؼ الرابع لمتأكد

مف صدؽ االختبار كيباتو كالزمف المناسب عند التطبيؽ عمػى عينة الدراسة.

 -4تـ ضبط متغيرات الدراسة مف حيث العمر الزمني ،كمستكل تعميـ الكالديف كالتحصيؿ الدراسي العاـ

كالتحصيؿ الدراسي في المغة العربية كالتحصيؿ القبمي في ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي مكضكع

الدراسة ،كالمستكل االقتصادم كاالجتماعي.

 -5أعد الباحث دليؿ المعمـ كالمادة التعميمية لممادة التي سيطبؽ عمييا الد ارسة (د ؽ )8
 -6قاـ الباحث بتحميؿ محتكل الدركس التي طبقت عمييا الدراسة (التحميؿ البنائي)

 -7تدريب المعممة التي كافقت عمى تطبيؽ الدراسة كحضكر بعض الحصص كمتابعة سير الدراسة.
 -8تطبيؽ الدراسة تجريبيا عمى عينة استطالعية كفؽ الخطط حيث تابع الباحث التطبيؽ التجريبي في
مدرسة البنات.

 -9تطبيؽ االختبار البعدم ،كمقياس ميارة المحادية ،كتصحي االختبار كرصد النتائج
 -10إجراء التحميالت اعحصائية المناسبة ،كرصد النتائج كتفسيرىا .
 7.3دوغسرات ايدراسة:
* ايدوغسرات ايدسوق ة:

 طريقة التدريس :ا نشطة التمييمية كالطريقة التقميدية -الجنس (ذكر ،أنيى).
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ايدوغسر ايوا ع:

تنمية ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي.

 8.3ايو سالت اإل صائسة:
قاـ اي ا ث و سؿ اينوائج دسوخددا رنادج (.)SPSS
* تـ حساب أير المتغير المستقؿ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما في المتغير التابع (تنمية

ميارات المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع) حيث استخدـ الباحث تحميؿ التغاير المصاحب

()ANCOVA

* كما تـ حساب أير المتغير المستقؿ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما في المتغير التابع (تنمية
ميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع) حيث استخدـ الباحث تحميؿ التغاير المصاحب الياليي

(.)ANCOVA

* كالنسب المئكية لتحديد نسبة تكافر كؿ عبارة أك درس بالنسبة لممجمكع الكمي ،كالمتكسط الكزني كالكزف

النسبي ،كمعامؿ اليبات ككركبناخ ألفا.
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اياصؿ اي ار ع
نوائج ايدراسة
يتنػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ عرضػان لمنتػػائج التػي تكصػػمت إلييػػا الد ارسػػة ،التػػي ىػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف أيػػر اسػػتخداـ
ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات المغػػة العربيػػة كميػػارات التفكيػػر التػػأممي لػػدل طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع .مػػف
خالؿ فحص فرضيتي الدراسة (ا كلػى كاليانيػة) إحصػائيا ،تػـ فػي ىػذا الفصػؿ عػرض النتػائج مرتبػة حسػب

أسئمة الدراسة.

 1.4اينوائج ايدوز قة ايسؤاؿ األكؿ
ينص السػؤاؿ ا كؿ عمػى :ىػؿ سخو ػؼ أثػر اسػوخداـ األنشػطة ايودثس سػة فػح وندسػة ديػارات اي غػة ايزر سػة
يدل ط ة ايصؼ اي ار ع اخوالؼ طرسقة ايودرسس كايجنس كايوااعؿ سنيدا؟
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التأكد مف صحة الفرضية اآلتية :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل الداللة ( ).0.0 = αيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ الرابع في االختبار التحصيمي لميارات

المغة العربية تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

كلحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة ،تػػـ اعتمػػاد عالمػػات الطمبػػة فػػي العينتػػيف الضػػابطة

كالتجريبيػػة عمػػى مقيػػاس ميػػارات المغػػة العربيػػة كذلػػؾ بحسػػب الجػػنس كطريقػػة التػػدريس ،كمػػا فػػي الجػػدكؿ

الج ػػدكؿ ( )1.4التػػالي الػػذم بػػيف أف ىن ػػاؾ فركقػ ػان ظاىريػػة فػػي المتكسط ػػات الحسػػابية لعالمػػات الطمبػػة فػػي
اختبار ميارات المغة العربية بيف الطريقتيف الضابطة كالتجريبية.
80


جػدكؿ  :1.4ا عػداد كالمتكسػطات الحسػػابية كاالنح ارفػات المعياريػة لعالمػات الطمبػػة فػي العينتػيف الضػػابطة
كالتجريبية في اختبار ميارات المغة العربية ،حسب طريقة التدريس في االختباريف القبمي كالبعدم.

ايدجاؿ

ايدرجات ايق سة
طرسقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ايودرسس

ميارة االستماع

المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االعتيادية
المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التجريبية
المجمكع
ميارة المحادية

المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االعتيادية
المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التجريبية
المجمكع

ميارة القراءة

المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التقميدية
المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التجريبية
المجمكع

ميارة الكتابة

المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ايجنس

ايدوكسػػػػػػػط االن ػػػػػراؼ

ايدرجات اي زدسة
ايزدد

اي سا ح

ايدزسارم

27.88

7.528

26

المجمكع

27.57

8.116

54

أنيى

27.13

ذكر

أنيى
ذكر

27.29
27.29

المجمكع

27.20

أنيى

27.20

ذكر

المجمكع

ذكر

أنيى

المجمكع

أنيى

43.32

13.00
2
12.53
0
10.59
0
12.76
1
11.73
6
11.27
9
12.76
7
12.07
8

73.35

19.05
1
20.51
1

72.89

أنيى

68.09

19.63
6
16.96
9

72.36

المجمكع

70.08

أنيى

70.33

20.68
9
19.00
6

72.83

المجمكع

71.52

ذكر

60.50

أنيى

12.17

44.23

المجمكع

ذكر

7.964

45.24

73.11

ذكر

8.461

44.89
43.92

أنيى

7.447

43.61

أنيى

ذكر

7.889

45.62

43.06

المجمكع

8.335

27.38

المجمكع

ذكر

7.497

27.57

44.57

ذكر

8.755

32
60
54
60
11

28.81

9.222

26

27.69

9.267

54

26.64
30.43
30.25
30.33
29.65
28.57
29.08
42.75

28

48.46

54
32
60
54
60
11

46.42
44.52
47.78
48.10
47.48
45.43
46.40

26
4
28

67.43

28

80.43

54
32
60

2
16.59

4
26
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اي سا ح

ايدزسارم

26
4
28

60

16.18
0



28

17.83
5
20.57
7
19.28
4

59.07

28

ايدوكسػػػػػػػػػػػػػط االن ػػػػػػػػراؼ

54
11
28

العدد

70.96
69.13
72.66
76.28
75.87
70.22
72.89
61.81
60.00

9.354
7.234
7.899
7.532
8.212
8.724
8.466

28
28
32
60
54
60
11

11.772

26
4
28

10.793

28

14.774
13.416
12.072
11.401
11.214
13.523
12.471
18.613
20.927
19.741
13.017
19.730
17.244
16.508
20.295
18.733
15.567
15.326

54
32
60
54
60
11
26
4
28
54
28
32
60
54
60
11
4
26
28

التقميدية
المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التجريبية
المجمكع
الدرجة الكمية

المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
االعتيادية
المجمكعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
التجريبية
المجمكع

المجمكع

59.76

أنيى

60.97

ذكر

59.75

المجمكع

60.40

أنيى

60.08

ذكر

المجمكع

ذكر

أنيى

المجمكع

ذكر

أنيى

المجمكع

ذكر

أنيى

المجمكع

16.24

17.50
1
15.56
1
16.36
4
16.91
5

60.11

15.74
1
16.23
9

60.10

31.46
7
32.48
2

207.3

202.8
5
205.0
6

31.77
1
24.36
2

204.2
2
199.2
9

30.28
4
27.56
0

201.6
5
205.7
0
200.9
6
203.2
3

32

66.31

12.206

32

28
60
54
60
11

65.07
65.73
63.50
63.37
63.43

26
4
28

196.82

28

224.39

54
32
60

27.77
5
31.11
9

60

9

4

29.54
0

2

54

60.87

15.323

54

54
11

14.016
12.984
14.734
13.995
14.286

208.00

32.518

202.20

35.240

217.00
220.45
216.50
207.58
211.81

37.365
23.531
27.050

25.528
29.142
33.562
31.724

28
60
54
60
11
26
4
28
54
28
32
60
54
60
11
4

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمػات الطمبػة ذات داللػة إحصػائية عنػد
المستكل ( ،)0.05=تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير المصاحب ( ،)ANCOVAككانت النتائج كما في
الجدكؿ اآلتي:
جػػدكؿ  :2.4نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التغػػاير المصػػاحب ( )ANCOVAلعالمػػات الطمبػػة فػػي اختبػػار ميػػارات
المغة العربية حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
ايدجاؿ

دصدر ايو اسف

دجدكع ايدر زات

درجػػػػػات

ايد سك ة

اإل صائسة

6971.348

1

6971.348

879.512

*0.001

253.028

1

253.028

31.922

*0.001

ايجنس

17.986

1

17.986

2.269

.1350

طرسقة ايودرسس × ايجنس

17.103

1

17.103

2.158

.1450

ايخطأ

863.976

109

7.926

ايدجدكع ايدزدؿ

8098.289

113

ديػػػػػػػػػػػارة االخو ار ايق ح
االسوداع
طرسقة ايودرسس

اي رسة

دوكسط ايدر زات

قسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؼ دسوكل ايدالية
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11986.792

1

11986.792

259.586

*0.001

طرسقة ايودرسس

471.157

1

471.157

10.203

*0.002

ايجنس

8.047

1

8.047

.1740

.6770

طرسقة ايودرسس × ايجنس

57.053

1

57.053

1.236

.2690

ايخطأ

5033.237

109

46.176

ايدجدكع ايدزدؿ

17573.439

113

ديػػػػػػػػػػػارة االخو ار ايق ح
ايد ادثة

ديػػػػػػػػػػػارة االخو ار ايق ح

5300.464

1

5300.464

18.153

*0.001

طرسقة ايودرسس

1979.785

1

1979.785

6.780

*0.011

ايجنس

653.097

1

653.097

2.237

.1380

طرسقة ايودرسس × ايجنس

58.513

1

58.513

.2000

.6550

ايخطأ

31827.430

109

291.995

ايدجدكع ايدزدؿ

39652.737

113

ايقراءة

21079.874

1

21079.874

1848.671

*0.001

طرسقة ايودرسس

525.091

1

525.091

46.050

*0.001

ايجنس

1.077

1

1.077

.0940

.7590

طرسقة ايودرسس × ايجنس

4.752

1

4.752

.4170

.5200

ايخطأ

1242.896

109

11.403

ايدجدكع ايدزدؿ

23061.939

113

ديػػػػػػػػػػػارة االخو ار ايق ح

ايكوا ة

ايدرجػػػػػػػة االخو ار ايق ح

46989.554

1

46989.554

93.507

*0.001

طرسقة ايودرسس

11985.573

1

11985.573

23.851

*0.001

ايجنس

1007.749

1

1007.749

2.005

.1600

طرسقة ايودرسس × ايجنس

122.899

1

122.899

.2450

.6220

ايخطأ

54775.232

109

502.525

ايدجدكع ايدزدؿ

113727.754

113

ايك سة

* دالة عند المستكل ()0.05≤
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اينوائج ايدوز قة طرسقة ايودرسس:
يتضػ ػ م ػػف الج ػ ػػدكؿ ( )2 .4أف قيم ػػة (ؼ) المحس ػػكبة لمف ػػرؽ ب ػػيف متكس ػػطي درج ػػات طمب ػػة المجم ػػكعتيف
الضابطة (التي درست بالطريقة التقميدية) كالتجريبية (التي درست باسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة) فػي اختبػار

تنميػ ػػة ميػ ػػارات المغػ ػػة العربيػ ػػة بحسػ ػػب طريقػ ػػة التػ ػػدريس لمدرجػ ػػة الكميػ ػػة ىػ ػػي ( )23.85كأف قيمػ ػػة الداللػ ػػة
اعحصػػائية ( ،)0.001كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)=0.05ممػػا يػػدؿ أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة
إحصػػائية بػػيف عالمػػات طمبػػة المجمكعػػة الضػػابطة مقارنػػة مػػع عالمػػات طمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة ،ا مػػر

الذم يقكدنا إلى االستنتاج أف ىناؾ أي انر كبي انر ذا داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )=0.05السػتخداـ
ا نشطة التمييمية لدل طمبة الصؼ الرابع في تنمية ميارات المغة العربية يعزل لطريقة التدريس.

كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة ،تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة

كا خطاء المعيارية البعدية لمتغير استخداـ ا نشطة التمييمية ،كما في الجدكؿ اآلتي:

جػػدكؿ  :3.4المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة كا خطػػاء المعياريػػة البعديػػة السػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة
حسب طريقة التدريس.
ايدجاؿ
ديارة االسوداع
ديارة ايد ادثة
ديارة ايقراءة
ديارة ايكوا ة
الدرجة الكمية

ايدوكسػػػػػػػػط اي سػػػػػػػػا ح

ايطرسقة

ايدزدؿ

ايخطأ ايدزسارم

الضابطة

27.520

.3830

المجمكعة التجريبية

30.509

.3640

الضابطة

44.258

.9260

المجمكعة التجريبية

48.337

.8790

الضابطة

68.622

2.331

المجمكعة التجريبية

77.004

2.214

الضابطة

61.166

.4600

المجمكعة التجريبية

65.471

.4370

الضابطة

201.566

4.1

المجمكعة التجريبية

221.321

3.894
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يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ ( )3.4أف المتكسػػط المعػػدؿ لمدرجػػة الكميػػة لممجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة
التقميديػػة ىػػك ( )201.566كىػػك أقػػؿ مػػف متكسػػط المجمكعػػة التجريبيػػة الػػذم بمػػغ ( ، )221.321ممػػا يػػدؿ
عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصال المجمكعة التجريبية .ككذلؾ لممجاالت.

اينوائج ايدوز قة دوغسر ايجنس:
يتضػ مػػف الجػػدكؿ ( ، )2 .4أف الدرجػػة الكميػػة لقيمػػة (ؼ) المحسػكبة لمفػػرؽ بػػيف متكسػػطي عالمػػات طمبػػة
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ ا نشػطة التمييميػة لػدل طمبػة الصػؼ ال اربػع فػي تنميػة

ميػارات المغػة العربيػػة بحسػب متغيػر الجػػنس ىػي ( )2.005كأف قيمػة الداللػػة اعحصػائية ( ،)0.160كىػػي
أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ( .)0.05=ممػػا يش ػػير إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي فاعميػػة

استخداـ ا نشطة التمييمية لػدل طمبػة الصػؼ ال اربػع فػي تنميػة ميػارات المغػة العربيػة يعػزل لمتغيػر الجػنس.

ككذلؾ لممجاالت.
اينوائج ايدوز قة ايوااعؿ سف طرسقة ايودرسس كايجنس.
يتضػ ػ م ػػف الج ػػدكؿ ( )2 .4أف قيم ػػة (ؼ) المحس ػػكبة لمف ػػرؽ ب ػػيف متكس ػػطي عالم ػػات طمب ػػة المجم ػػكعتيف
الضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ ا نشطة التمييمية لدل طمبة الصؼ الرابع في تنميػة ميػارات المغػة

العربي ػػة بحسػػػب التفاع ػػؿ بػػػيف طريق ػػة التػػػدريس كالج ػػنس لمدرجػ ػػة الكمي ػػة ىػػػي ( )0.245كأف قيم ػػة الداللػػػة
اعحصائية ( ، )0.622كىي أكبر مف مستكل الداللػة ( .)0.05=ممػا يشػػير إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات
داللة إحصائية في فاعمية استخداـ ا نشطة التمييمية لػدل طمبػة الصػؼ ال اربػع ا ساسػي فػي تنميػة ميػارات

المغة العربية يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس .ككذلؾ لممجاالت.
 4.2اينوائج ايدوز قة اإلجا ة عف ايسؤاؿ ايثانح.

سنص ايسؤاؿ ايثانح :ىؿ سخو ؼ أثر اسوخداـ األنشطة ايودثس سة فح وندسػػػة ديارات ايواكسر ايوأد ح يػدل

ط ة ايصؼ اي ار ع اخوالؼ طرسقة ايودرسس كايجنس كايوااعؿ سنيدا؟
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كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التأكد مف صحة الفرضية اآلتية :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل الداللة ( ).0.0 = αيف متكسطات عالمات طمبة الصؼ الرابع في االختبار التحصيمي لميارات

التفكير التأممي تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

كقاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاعنحرافات المعيارية عمى اختبار ميارات التفكير التأممي .كتػـ
اعتماد عالمات الطمبة في العينتيف الضابطة كالتجريبية عمى اختبار ميارات التفكير التػأممي كذلػؾ بحسػب

طريقة التدريس كالجنس  ،كما في الجدكؿ اآلتي.
جػدكؿ  :4.4ا عػداد كالمتكسػطات الحسػػابية كاالنح ارفػات المعياريػة لعالمػات الطمبػػة فػي العينتػيف الضػػابطة
كالتجريبية في اختبار ميارات التفكير التأممي ،حسب طريقة التدريس في االختباريف القبمي كالبعدم.
ايدرجات ايق سة
طرسقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ايودرسس

ايجنس

المجمكع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ذكر
أنيى
التقميدية

المجمكع

المجمكع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ذكر
أنيى
التجريبية

المجمكع

المجمكع

ذكر
أنيى

المجمكع

ايدرجات اي زدسة

ايدوكسػػػػط االن ػػػػػراؼ
اي سا ح

ايدزسارم

28.46
30.39
29.46
30.18
30.38
30.28
29.35
30.38
29.89

9.836
11.36
10.60
7
13.21
2
12.17
1
12.56
5
11.63
0
11.70
1
11.63
6

ايزدد
26
28
54
28
32
60
54
60
11

ايدوكسػػػػػػط االن ػػػػػراؼ

اي سا ح

ايدزسارم

28.62
30.43
29.56
33.39
34.72
34.10
31.09
32.72
31.95

9.360
10.77
10.06
2
11.20
3
10.29
6
10.65
6
10.54
9
10.65
1
10.58
2

العدد
26
28
54
28
32
60
54
60
11

4
4
4
0
يتض مف الجػػدكؿ ( )4.4أف ىنػػاؾ فركق ػان ظاىريػة فػي المتكسطػػات الحسػابية لعالمػات الطمبػة فػي اختبػار

ميػػارات التفكيػػر التػػأممي بػػيف الط ػريقتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة .كلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت الفػػركؽ الظاىريػػة فػػي
المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتكل ( ،)0.05=تػـ اسػتخداـ اختبػار
تحميؿ التغاير المصاحب ( ،)ANCOVAككانت النتائج كما في الجدكؿ اآلتي:
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جػػدكؿ  :5.4نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ التغػػاير المصػػاحب ( )ANCOVAلعالمػػات الطمبػػة فػػي اختبػػار ميػػارات
التفكير التأممي حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
دصدر ايو اسف

دجدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع درجػػات دوكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط قسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؼ دسوكل ايدالية
ايد سك ة

اإل صائسة

ايدر زات

االخو ار ايق ح

11195.502

1

11195.502

1516.561

*0.001

طرسقة ايودرسس

409.775

1

409.775

55.509

*0.001

ايجنس

12.205

1

12.205

1.653

.2010

1

7.088

.9600

.3290

ايخطأ

804.656

109

7.382

ايدجدكع ايدزدؿ

12657.684

113

طرسقػػػػػػػػة ايوػػػػػػػػدرسس × 7.088

ايجنس

اي رسة ايدر زات

* دالة عند المستكل ()0.05=
اينوائج ايدوز قة طرسقة ايودرسس:
يتضػ ػ مػػػف الجػ ػ ػػدكؿ ( )5.4أف قيم ػػة (ؼ) المحسػػػكبة لمفػ ػػرؽ ب ػػيف متكس ػػطي درجػ ػػات طمب ػػة المجمػػػكعتيف
الضابطة (التي درست بالطريقة التقميدية) كالتجريبية (التي درست باسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة) فػي اختبػار

تنمي ػ ػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي بحسػػب طريقػػة التػػدريس لمدرجػػة الكميػػة ىػػي ( )55.509كأف قيمػػة الداللػػة
اعحصػػائية ( ،)0.000كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.05=ممػػا يػػدؿ أف ىنػػاؾ فركق ػان ذات داللػػة
إحصػػائية بػػيف عالمػػات طمبػػة المجمكعػػة الضػػابطة مقارنػػة مػػع عالمػػات طمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة ،ا مػػر

الذم يقكدنا إلى االستنتاج أف ىناؾ أي انر كبي انر ذا داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )0.05=السػتخداـ
ا نشطة التمييمية لدل طمبة الصؼ الرابع في تنمي ػػة ميارات التفكير التأممي يعزل لطريقة التدريس.

كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة ،تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة
كا خطاء المعيارية البعدية لمتغير استخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػ ػػة ميػارات التفكيػر التػأممي ،كمػا فػي

الجدكؿ اآلتي:
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جدكؿ  :6.4المتكسطات الحسػابية المعدلػة كا خطػاء المعياريػة البعديػة السػتخداـ ا نشػطة التمييميػة حسػب

طريقة التدريس.
ايطرسقة

ايدوكسط اي سا ح ايدزدؿ

ايخطأ ايدزسارم

الضابطة

29.923

.3700

المجمكعة التجريبية

33.728

.3520

يتبػػيف م ػػف الج ػػدكؿ ( )6.4أف المتكس ػػط المعػػدؿ لممجمكع ػػة الض ػػابطة الت ػػي درسػػت بالطريق ػػة التقميدي ػػة ى ػػك

( )29.923كىػػك أقػػؿ مػػف متكسػػط المجمكعػػة التجريبيػػة الػػذم بمػػغ ( ، )33.728ممػػا يػػدؿ عمػػى أف الفػػركؽ
بيف المجمكعتيف كانت لصال المجمكعة التجريبية.
اينوائج ايدوز قة دوغسر ايجنس:
يتض ػ مػػف الجػػدكؿ ( ،)5.4أف الدرجػػة الكميػػة لقيمػػة (ؼ) المحسػػكبة لمفػػرؽ بػػيف متكسػػطي عالمػػات طمبػػة
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ ا نشطة التمييمية لدل طمبػة الصػؼ ال اربػع فػي تنميػ ػػة
ميارات التفكير التأممي بحسب متغير الجنس ىي ( )1.653كأف قيمة الداللة اعحصائية ( ،)0.201كىي

أكب ػػر م ػػف مس ػػتكل الدالل ػػة ( .)0.05=مم ػػا يشػ ػػير إل ػػى ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي أي ػػر

اس ػػتخداـ ا نش ػػطة التمييمي ػػة ف ػػي تنميػ ػ ػػة مي ػػارات التفكي ػػر الت ػػأممي ل ػػدل طمب ػػة الص ػػؼ ال ارب ػػع يع ػػزل لمتغي ػػر

الجنس.

اينوائج ايدوز قة ايوااعؿ سف طرسقة ايودرسس كايجنس.
يتضػ ػ م ػػف الج ػػدكؿ ( )5.4أف قيم ػػة (ؼ) المحس ػػكبة لمف ػػرؽ ب ػػيف متكس ػػطي عالم ػػات طمب ػػة المجم ػػكعتيف
الضػػابطة كالتجريبيػػة فػػي اختبػػار اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع فػػي تنمي ػ ػػة ميػػارات
التفكير التأممي بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس لمدرجػة الكميػة ىػي ( )0.960كأف قيمػة الداللػة
اعحصائية ( ،)0.329كىػي أكبػر مػف مسػتكل الداللػة ( .)0.05=ممػا يشػػير إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات
داللػػة إحصػػائية فػػي أيػػر اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنميػ ػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي لػػدل طمبػػة الصػػؼ
الرابع يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.
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 .4.3د خص نوائج ايدراسة.
 .1كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أير استخداـ ا نشطة التمييمية في تنمية ميارات المغة العربية لػدل طمبػة
الصؼ الرابع يعزل لطريقة التدريس كلصال المجمكعة التجريبية.

 .2عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أير استخداـ ا نشطة التمييمية في تنميػة ميػارات المغػة العربيػة لػدل
طمبة الصؼ الرابع يعزل لمتغير الجنس.

 .3عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في أير استخداـ ا نشطة التمييمية في تنميػة ميػارات المغػة العربيػة لػدل
طمبة الصؼ الرابع يعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدريس كالجنس.

 .4كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مػػدل فاعميػػة اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنمي ػ ػػة ميػػارات التفكيػػر
التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع يعزل لطريقة التدريس كلصال المجمكعة التجريبية.

 .5عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان فػي مػدل فاعميػة اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػ ػػة ميػارات التفكيػر
التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع يعزل لمتغير الجنس.

 .6عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان فػي مػدل فاعميػة اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػ ػػة ميػارات التفكيػر
التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع يعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدريس كالجنس.
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اياصؿ ايخادس
دناقشة نوائج ايدراسة كوكصساويا
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى تقصػػي أيػػر اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات المغػػة العربيػػة كالتفكيػػر
التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع ،كلتحقيػؽ ذلػؾ قػاـ الباحػث بػإجراء الد ارسػة ،كتطبيػؽ اختبػار تنميػة ميػارات

المغة العربيػة كالتفكيػر التػأممي قبػؿ إجػراء الد ارسػة كبعػدىا ،كتػـ اسػتخراج المتكسػطات الحسػابية كاالنح ارفػات
المعياري ػػة لمتطبيق ػػيف القبم ػػي كالبع ػػدم ،كت ػػـ اختب ػػار فرض ػػيات الد ارس ػػة باس ػػتخداـ تحمي ػػؿ التب ػػايف المص ػػاحب

( )ANCOVAكق ػػد أظي ػػرت النت ػػائج تف ػػكؽ المجمكع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي درس ػػت باس ػػتخداـ طريق ػػة (ا نش ػػطة
التمييميػػة) عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار ميػػارات المغػػة العربيػػة كالتفكيػػر التػػأممي ،كمػػا أف النتػػائج

أظيرت عدـ كجكد فركقا أحصائيا بيف الجنسيف.
 : 5.1دناقشة اينوائج ايدوز قة ايسؤاؿ األكؿ:
ينص السؤاؿ ا كؿ عمى :ىؿ يختمؼ أير اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػة ميػارات المغػة العربيػة لػدل
طمبة الصؼ الرابع ا ساسي باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
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كقػػد تػػـ تحكيػػؿ ىػػذا الس ػؤاؿ إلػػى الفرضػػية ا كلػػى كالتػػي نصػػيا :ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد

مستكل الداللة بيف متكسطات عالمػات طمبػة الصػؼ ال اربػع فػي االختبػار التحصػيمي لميػارات المغػة العربيػة
تعزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
 :5.1.1دناقشة اينوائج ايدوز قة دوغسر طرسقة ايودرسس.
كقػػد أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ فركقػػا دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة) تعػػزل لطريقػػة التػػدريس ،كلصػػال
المجمكع ػػة التجريبي ػػة مقارن ػػة بالمجمكع ػػة الض ػػابطة ،اس ػػتنادا إل ػػى ذل ػػؾ يمك ػػف الق ػػكؿ :أف طريق ػػة الت ػػدريس

التجريبية (ا نشطة التمييمية) كاف ليا أي ار ايجابيا في تنمية ميارات المغة العربيػة لػدل طمبػة الصػؼ ال اربػع،
مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدريس.
كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى طبيعػػة النشػػاط التمييمػػي كقدرتػػو عمػػى جػػذب انتبػػاه الطمبػػة بطريقػػة مشػػكقة
تختمػؼ عػف الطريقػة التقميديػة ،كمػػا أف النشػاط التمييمػي يعتمػد فػي ا سػػاس عمػى نشػاط الطمبػة ممػا يجعميػػـ

محػػك ار لمعمميػػة التعميميػػة ،كىػػذا مػػف شػػأنو أف يعمػػؿ عمػػى تشػػجع الطمبػػة عمػػى المشػػاركة كػػؿ حسػػب قدرتػػو

بطريقة تنافسية بيئة عممية يقافية محببة إلى النفػكس ممػا ييسػر عمميػة االسػتيعاب كالفيػـ كالطمبػة يشػاىدكف
بعينيـ كيسمعكف بأذنيـ ممػا يجعؿ المادة المقدمة إلييـ أكير فعالية.

كمػػا أف ىػػذه النتيجػػة الكاضػػحة فػػي تفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي
تػػدريس ميػػارات المغػػة العربيػػة مػػا كانػػت ل ػكال أنيػػا ركػػزت فػػي عمميػػا عمػػى بنػػاء ا سػػس السػػميمة فػػي تنميػػة
ميارات المغة العربية لدل الطمبة ،بصكرة اعتمدت عمى ربط المعارؼ السابقة بالالحقػة مػف خػالؿ المناقشػة

المعمقػػة كااليجابيػػة مػػف قبػػؿ الطمبػػة داخػػؿ الحصػػة ،كىػػذا بػػدكره عمػػؽ الفيػػـ ليػػذه الميػػارات كجعميػػا كاضػػحة
لدييـ ،كمنسجمة فػي بنيػاتيـ المعرفيػة السػابقة كذك المعنػى ،كىػذا ال يتحقػؽ بالطريقػة االعتياديػة التػي تركػز

عمػػى المعمػػـ كتيمػػؿ دكر الطالػػب فػػي المشػػاركة فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،كمػػا أنيػػا ال ت ارعػػي البنيػػات المعرفيػػة

السػػابقة لػػدل الطمبػػة كال قػػدراتيـ االسػػتعدادية كالعمػػؿ عمػػى تنميتيػػا ،بػػؿ أنيػػا تركػػز عمػػى الحفػػظ كاالسػػتظيار
بعيدا عف التنمية الحقيقية لميارات المغة العربية.
فمف الكاض أف ا نشطة التمييمية تراعي حاالت الخكؼ كالخجؿ مػف مكاجيػة الطمبػة أنفسػيـ ،ك لتػي تػؤير
بػػدكرىا فػػي طريقػػة إلقػػاء الكممػػات لمطالػػب فتصػػيبو بعيػػكب فػػي النطػػؽ كالتأتػػأة كالفأفػػأة ،فالتػػدريس با نشػػطة
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التمييميػػة تػػأتي كعػػالج بػػأف يمػػن المعمػػـ الطالػػب اليقػػة فػػي نفسػػو كيجنبػػو كػػؿ خػػكؼ كيجعمػػو يكاجػػو أق ارنػػو

الطمبػػة مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي ا عمػػاؿ التمييميػػة المسػػرحية ،ممػػا يػػنعكس عمػػى الطالػػب ايجابيػػا كيجعمػػو
مسػػاىما ف ػػي إخػ ػراج ال ػػدرس مش ػػاركا ف ػػي أحداي ػػو ،ك ػػذلؾ يتض ػػمف أس ػػمكب ا نش ػػطة التمييمي ػػة مجمكع ػػة م ػػف

الخطػكات المترابطػة الكاضػػحة المعػالـ كالمحػػددة الغػرض (اسػػتمع كنػاقش ،تحػػدث كنػاقس ،اقػ أر كفسػر ،اكتػػب
ككض  ،تأمؿ كفسر) مما أعطى لممعمـ فرصة قيادة الػدرس بشػكؿ يحفػظ التنفيػذ الكامػؿ لمخطػة كالتأكػد مػف

مساىمة جميع الطمبة فيو.
كينسػػجـ تفػػكؽ اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات المغػػة العربيػػة كالتفكيػػر التػػأممي منفػػردة بيػػذه

النتيج ػػة م ػػع مػ ػػا تكص ػػمت إلي ػػو الد ارسػ ػػات الس ػػابقة كد ارس ػػة (مصػ ػػم  ،2016كعب ػػد ا﵀  ،2016الشػػػنطي،
 )2012ك يرىا مف الدراسات السابقة المشار إلييا في الفصؿ الياني ،محكر الدراسات السابقة.

 :5.1.2دناقشة اينوائج ايدوز قة دوغسر ايجنس.
كقد أظيػرت النتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي أيػر اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػة ميػارات

المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع يعزل لمتغير الجنس.

كىػػذه النتيجػػة جػػاءت عمػػى يػػر المتكقػػع ،فاالنطبػػاع العػػاـ السػػائد عنػػد العديػػد مػػف التربػػكييف يشػػير إلػػى أف
اعناث ىف ا كير استجابة لميؿ ىػذا النػكع مػف اسػتراتيجيات كطػرؽ التػدريس ،كمػف نظػرة اسػتقرائية لمباحػث

يمكف تفسير ىذه النتيجة مف خالؿ عامميف:

ايزادؿ األكؿ :شعكر الطالب أنيـ في حالة تنافس مع الطالبات ،فعنػدما بػدأت بتطبيػؽ ىػذه الد ارسػة أبمغػت
الطالب بطبيعتيا كىػدفيا كأنيػا سػتطبؽ عمػى الجنسػيف ،كأف نتيجػة االختبػارات سػتعتمد كبيانػات رسػمية فػي
رسػػالة الماجسػػتير ،ممػػا بعػػث فػػي نفكسػػيـ حػػافز المنافسػػة كالشػػعكر بػػالحرج إذا لػػـ يحققػكا نتيجػػة أفضػػؿ مػػف

اعناث ،ككذلؾ ا مر فعمتو المعممػة مػع الطالبػات إذ جعمػتيف فػي حالػة تنػافس حقيقيػة مػع الطػالب ،فعامػؿ
التنافس ما بيف الجنسيف انعكس عمى النتيجة كذلؿ الفارؽ بينيـ ليككف عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف.

ايزادػػؿ ايثػػانح :التجديػػد الػذم أضػػافتو طريقػػة التػػدريس التجريبيػػة ،حيػػث قابمػػو الطمبػػة عمػػى حػػد سػكاء ذكػػك ار
كانايػػا بالترحػػاب كاالرتيػػاح ،حيػػث ارعػػت التسمسػػؿ المنطقػػي فػػي تنميػػة الميػػارات كربطيػػا ببعضػػيا الػػبعض،
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كبالتالي شارؾ أكبػر عػدد ممكػف مػف الطمبػة فػي عمميػة الػتعمـ ممػا انعكػس عمػى النتيجػة بتفػكؽ الجنسػيف ال

جنس دكف اآلخر.

كددا سدسز ىذه اينوسجة أنيا جاءت دناػردة عػف ايدراسػات ايسػا قة فػح عػدـ كجػكد فػركؽ ػسف ايجنسػسف
اسوخداـ ىذه االسوراوسجسة.

 :5.1.3دناقشة اينوائج ايدوز قة دوغسر ايوااعؿ سف ايطرسقة كايجنس:
كقػػد أظيػػرت النتػػائج أنػػو ال يكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا تعػػزل لمتفاعػػؿ بػػيف الطريقػػة كالجػػنس ،كىػػذا يعنػػي أف

ىػػذه االسػػتراتيجية التجريبيػػة تصػػم لكػػال الجنسػػيف ،كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف طريقػػة التػػدريس المسػػتخدمة
في الدراسة تحترـ خصائص كال الجنسيف ،حيث يميؿ الطالب إلى العمؿ كالمشػاركة التػي تبػرز الشخصػية

كحضػػكرىا ،باعضػػافة إلػػى النجػػاح كعػػدـ اعخفػػاؽ ،كتميػػؿ الطالبػػات إلػػى عمميػػة الترتيػػب المػػنظـ لممعمكمػػات
باعضػػافة إلػػى إيبػػات الػػذات بالنقػػاش كالمشػػاركة الفاعمػػة كىػػذا مػػا أتاحتػػو طريقػػة التػػدريس المسػػتخدمة لكػػال

الجنسيف.
كايضا إف تطبيؽ ىذه الدراسة جاء في ظركؼ متشابية مف حيث مسػتكل الطمبػة فػي كػال الجنسػيف ،فالبيئػة

مش ػػتركة ب ػػنيـ كالمس ػػتكل التعميم ػػي كاالجتم ػػاعي لألى ػػؿ متش ػػابو ،كم ػػا أف المؤى ػػؿ العمم ػػي مط ػػابؽ لمباح ػػث
كالمعممة التي طبقت الدراسة كايضا ا دكات ىي نفسيا.

 :5.2دناقشة اينوائج ايدوز قة ايسؤاؿ ايثانح:
ينص السؤاؿ اليػاني عمػى :ىػؿ يختمػؼ أيػر اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػ ػػة ميػارات التفكيػر التػأممي
لدل طمبة الصؼ الرابع باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
كقد تـ تحكيؿ السؤاؿ إلى الفرضية اآلتية:
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة  0.05 =αبػيف متكسػطات عالمػات طمبػة الصػؼ
الرابع ا ساسي في االختبػار التحصػيمي لميػارات التفكيػر التػأممي تعػزم لطريقػة التػدريس كالجػنس كالتفاعػؿ
بينيما.
 :5.2.1دناقشة اينوائج ايدوز قة دوغسر طرسقة ايودرسس.
أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقا دالة إحصػائيان عنػد مسػتكل الداللػة ( )0.05فػي اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة
فػػي تنمي ػ ػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي لػػدل طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع يعػػزل لطريقػػة التػػدريس كلصػػال المجمكعػػة
التجريبية.
كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر التػػأممي سػػاعد الطمبػػة
عم ػػى تنمي ػػة مي ػػارة التفكيػػر التأمميػػة بصػػكرة سػػميمة؛ كذلػػؾ ف ا نشػػطة التمييميػػة صػػممت كفػػؽ خط ػكات
منظمة كسيمة ،تحتػكم عمػػى أميمػػة إضػػافية كمناقشػات تأمميػة مبنيػة عمػى المالحظػة كالتأمػؿ يػػر مكجػػكدة
ف ػػي الكت ػػاب المدرس ػػي ،كالت ػػي تكضػ ػ المي ػػارة بشػػكؿ سػػمس ككاض ػ  ،كمػػا أف طريقػػة التػػدريس با نشػػطة
التمييميػػة عممػػت ربػػط المػػادة النظريػػة بالمػػادة العمميػػة مػػف خػػالؿ احتكائيػػا عمػػى أنشػػطة تكضػػيحية سػػاعدت
الطمبػػة عمػػى فيميػػا بصػػكرة جيػػدة .كيػػرل الباحػػث أف ج ػػدة ا سػ ػػمكب ف ػػي التػ ػػدريس زاد إقب ػػاؿ الطمبػ ػػة عم ػػى
تنفيػػذ خطكات التفكير التأممي؛ ممػػا انعكس عمى تفػػكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة ،كىذا مف شأنو
أف يكلد لدل الطمبة ميارة تحميؿ ا سئمة ككتابة المالحظات كالمعطيات عمى كرقة اعجابة مما؛ يػدؿ عمػػى
إتبػاع خطػكات التفكيػر التػأممي فػي اعجابػة ،كلػيس لمحػض الػصدفة أك العػشكائية فػػي اعجابػػة .كتتفػؽ ىػذه
النتيجػػة مػػع عػػدد م ػػف الد ارسػػات السػػابقة كالت ػػي اطمػػع عمييػػا الباح ػػث ،كد ارسػػة (الح ػػاريي 2011 ،كد ارس ػػة
كركاف )2012 ،ك يرىما مف الدراسات المشار إلييا سابقا.
 :5.2.2دناقشة اينوائج ايدوز قة دوغسر ايجنس.
أظيػػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مػػدل فاعميػػة اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة فػػي تنمي ػ ػػة
ميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع يعزل لمتغير الجنس.
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كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى عدالػػة طػػرؽ التػػدريس التجريبيػػة المسػػتخدمة كالتػػي تسػػاكم بػػيف الجنسػػيف كت ارعػػي
ميػػكليـ كاتجاىػػاتيـ النفسػػية كالمعرفيػػة كاالجتماعيػػة داخػػؿ رفػػة الصػػؼ ،كىػػذا يؤكػػد أف الطمبػػة ذكػػك ار كانايػػا
لدييـ استعدادا لالستفادة مف االستراتيجيات الحديية في التدريس.
كمػػا أف التنػػافس بػػيف الجنسػػيف ،حػػيف تػػـ إبػػالغ الطمبػػة بي ػدؼ الد ارسػػة ،كأف عينػػة الد ارسػػة تشػػمؿ الػػذككر
كاعناث ،ساىـ في تكليد المنافسة؛ كبالتالي زيادة االىتماـ كعدـ ظيكر فركؽ بيف الجنسيف في النتائج.
كىػػذا باعضػػافة إلػػى أف معايشػػة الطمبػػة فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة ،تجربػػة لػػـ يسػػبؽ ليػػـ أف تعػػاممكا معيػػا أك
خاضكىا ،أيار ليـ رضا مت و
ساك تقريبا بيف الجنسيف كما أيار لدييـ دافعية كاقباال عمى التعمـ مما أير عمػى
فيميـ لميارات التفكير التأممي.
كمػػا أف تطبيػػؽ التجربػػة فػػي ظػػركؼ متشػػابية لكػػال الجنسػػيف مػػف حيػػث المتغي ػرات (المديريػػة ،زمػػف التنفيػػذ،
تكفر الكسائؿ لألنشطة التمييمية ،المؤىؿ العممي المتقارب بيف الباحث كالمعممة ،مستكل الطمبة) جعػؿ مػف
المتكقع أف يتساكل الذككر كاعناث في النتيجة.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف الدراسات السابقة كالتي اطمع عمييا الباحث ،كدراسة (أحمد.)2013 ،
 :5.2.3دناقشة اينوائج ايدوز قة دوغسر ايوااعؿ سف ايطرسقة كايجنس كايوااعؿ سنيدا.
كقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان فػي مػدل فاعميػة اسػتخداـ ا نشػطة التمييميػة فػي تنميػ ػػة
ميػػارات التفكيػػر التػػأممي لػػدل طمبػػة الصػػؼ ال اربػػع يعػػزل لمتفاعػػؿ بػػيف كػػؿ مػػف متغي ػرات طريقػػة التػػدريس
كالجنس.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف طريقة التػدريس المسػتخدمة ت ارعػي الخصػائص النمائيػة لكػال الجنسػيف ،كمػا أف
التفكير كالتأمؿ مف الخصائص التي تظيػر فػي ىػذه المرحمػة العمريػة .كمػا أف مكضػكع الد ارسػة كىػك تنميػة
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ميػػارات المغػػة كالتفكيػػر التػػأممي يتعمػػؽ بػػالمنطؽ كالقيػػاس كاسػػتخالص النتػػائج بنػػاء عمػػى خطػكات منظمػػة ال
أيػر فيػػو لمناحيػػة العاطفيػػة كالكجدانيػػة التػػي تكجػػد بدرجػػة أكبػػر لػػدل الطالبػػات مػػف الطػػالب؛ لػػذا جػػاء ا داء
متقاربا.
كما أف طريقة التدريس المستخدمة في الدراسة تراعي ميكؿ كخصائص كال الجنسيف ،حيػث يميػؿ الطػالب
ذكك ار كانايا بشكؿ فاعؿ في عممية التعمـ دكف إحساسيـ بالمحاباة أك االىمػاؿ أك التحيػز ميػؿ بعػض طػرؽ
التػػدريس التػػي تميػػؿ حػػد الجنسػػيف ،حيػػث تمتػػاز طريقػػة التػػدريس المسػػتخدمة بأنيػػا تعطػػي لممعمػػـ كالمػػتعمـ
حرية التتابع كفؽ الخطكات المبنية بتسمؿ منطقي بما يالءـ حاجات كميكؿ الطمبة كر باتيـ ،باعضافة إلى
تطبيؽ الدراسة في بيئة متشابية بيف الجنسيف مف حيث المتغيرات الدخيمة.
 :5.3ايوكصسات:
في ضكء نتائج البحث يكصي الباحث بما يأتي:
 -1االىتماـ بتعميـ ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي مف خالؿ ا نشطة التمييمية لطمبة الصؼ ال اربػع
لما لو مف أير فعاؿ لدييـ.
 -2التركيػػز عمػػى تكظيػػؼ ميػػارات التفكيػػر التػػأممي فػػي تنميػػة ميػػارات المغػػة العربيػػة ،خاصػػة عنػػدما يكػػكف
المعيار ىك تنمية الميارات المغكية كالتفكيرية.
 -3تضميف منياج المغة العربية مسرحيات كتمييميات تعميمية لمػدركس الػصعبة عمػى الطمبة.
 -4تزكيد أعضاء ىيئة التدريس مف المختصيف في التربيػة العمميػة بػدليؿ إرشػادم يكضػ فمسػفة ا نشػطة
التمييمي ػػة ف ػػي تنمي ػػة مي ػػارات المغ ػػة العربي ػػة كالتفكي ػػر الت ػػأممي ف ػػي الت ػػدريس ،كخطكاتي ػػا كمراحمي ػػا ككيفي ػػة
استخداميا في التدريس.
 -5تدريب المعمميف أيناء الخدمة عمى استخداـ استراتيجية ا نشطة التمييمية في تدريس طمبتيـ مف خالؿ
دكرات تدريبية تعقد ليـ.
 -6تبنػػي اسػػتخداـ ا نشػػطة التمييميػػة مػػف قبػػؿ المعممػػيف كالمشػرفيف كالمسػػؤكليف فػػي مجػػاؿ تػػدريس ميػػارات
المغة العربية كالتفكير التأممي كأحد ا ساليب الفعالة لتحقيؽ أىداؼ التربية العممية.
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 -7دراسة أير ا نشطة التمييمية عمى تنمية الميارات المغكية كالتفكير التأممي لدل طمبة المراحؿ التعميميػة
المختمفة.
 -8دراسة استخداـ ا نشطة التمييمية في تعميـ مكاد دراسية أخرل (العمكـ – الرياضيات – إلػخ) في مرحؿ
التعميـ المختمفة.
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ايدال ؽ
د ؽ ()1
ا ىػػداؼ العامػػة كالخاصػػة لمغػػة العربيػػة – (كييقػػة اعطػػار المرجعػػي لتطػػكير المنػػاىج الكطنيػػة " المغػػة
العربية"ك ازرة التربية كالتعميـ .)2016
ايرقـ

اييدؼ
األىداؼ ايزادة

أكال:

 1تكييؽ االرتباط بالتراث العربي اعسالمي لالستفادة منو فػي بنػاء الحاضػر كاستػشراؼ
المستقبؿ

 2االعتزاز بالمغة العربية الفصيحة كاعتبارىا المغة الرسمية في دكلة فمسطيف ،كالحرص عمى
استخداميا في تحصيؿ المعارؼ كافة ،فضالن عف استخداميا في مناحي الحياة المختمفة.

 3اعيماف بأف المغة العربية الفصيحة لغة قكمية؛ فيي أساس بناء شخػصية ا مػة ،كرمػز
كحدتيا.

 4تعزي ػػز اليق ػػة بق ػػدرة المغ ػػة العربي ػػة الفص ػػيحة عم ػػى اس ػػتيعاب العم ػػكـ كالمع ػػارؼ المعاصػ ػرة،
كقػػدرتيا عمػػى الكفػػاء بمتطمبػػات اليقافػػة كالحضػػارة كالعمػػكـ المختمفػػة ،كالتعبيػػر عػػف حاجػػات

ا فػراد كالجماعات حاض انر كمستقبالن.

 5بناء الميارات المغكية كتنميتيا لدل الدارسيف ،استماعان ،كمحادية ،كقراءة ،ككتابة.
 6تنمية القدرة عمى فيـ المسمكع أك المقركء بمغة عربية فصيحة ،كافياـ اآلخريف بمغة عربية
صحيحة نطقان أك كتابة ،كبالسرعة المناسبة.

 7ص ػػقؿ مي ػػارة الكتاب ػػة الص ػػحيحة الجميم ػػة حس ػػب قكاع ػػد اعم ػػالء كالخ ػػط العرب ػػي ،كتنميػػػة
المكاىب الفنية في مجاؿ الخط العربي.
 8تنميػػة الي ػػركة المغكي ػػة كالفكري ػػة لم ػػتمكف م ػػف االتصػػاؿ كالتكاص ػػؿ م ػػع اآلخػػريف بمغ ػػة عربي ػػة
فصيحة بيسر كسيكلة كتمقائية.
 9تعزيػ ػػز الميػ ػػكؿ كالمكاىػ ػػب ا دبيػ ػػة كصػ ػػقميا ،كتنميػ ػػة التػ ػػذكؽ الجمػ ػػالي؛ كص ػ ػكالن لالبتكػ ػػار
كاعبداع.

 10اعفادة مف الكسائؿ السمعية كالبصرية المتكسمة بالمغة العربية الفصيحة
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األىداؼ ايخاصة

ثانسا:

 1تككيف المكاطف الصال المؤمف بعقيدتو اعسالمية السمحاء ،ككطنػو ،كعركبتػو اعسالمية.
 2تكعيػػة الطالػػب بمػػا تميمػػو المغػػة العربيػػة باعتبارىػػا أداة التفكيػػر ،ككسػػيمة التعبيػػر كاالتصػػاؿ
بينػو كبيف مجتمعو؛ فيقبؿ عمى تعمميا بقناعة كاىتماـ.

 3تذكؽ الطالب المغة العربية ،كمعرفتو أسرارىا ،كما بيا مف جماؿ في أساليبيا كمعانييا.
 4تعكيػػد الطالػػب أصػػكؿ الق ػراءة السػػميمة ،بمػػا تحتكيػػو المغػػة العربي ػػة م ػػف مف ػػردات ،كجم ػػؿ،
كتراكيب
 5تنمية ميارات القراءة لديو مف فيـ لممقػركء ،كتكجييو إلى المطالعة في الكتػب ،كالمصػادر،
كالمراجع الخاصة بيا.
 6تنميػػة قػػدرة الطالػػب التعبيريػػة حػػدييان ككتابػػة ،كتعميمػػو كيفيػػة تكظيػػؼ المغػػة فػػي التعبيػػر عمػػا
يػػدكر فػػي نفسػػو بصػػكرة سػػميمة ،كتنظػػيـ كترتيػػب مػػا يعرضػػو مػػف أفكػػار ،كالت ازمػػو بأس ػػس

الػصيا ة الصحيحة.

 7كصػؿ الطالػػب بت اريػػو ا دبػػي فػػي عصػػكره المختمفػػة ،كتعريفػػو بأحكالػػو ،كفنكنػػو ،كمػػا يحتكيػػو
مف أساليب بال ية رائعة ،كما يزخر بو مف مفردات ،كجمؿ ،كتراكيب.

 8تعريؼ الطالب با عالـ البارزيف مف المغكييف كا دباء الذيف أسيمكا في إيراء العربية ،مما
يدفعو إلى السير عمى دربيـ ،كاالقتداء بيـ.

 9تعكيػػد الطالػػب اسػػتخداـ أسػػمكب التفكيػػر المنطقػػي السػػميـ فػػي العػػرض كالتحميػػؿ فػػي دركس
النصكص ،كا دب ،كالنقد ،كالقكاعد ،ك يره
 10تػػدريب الطالػػب عم ػػى ت ػػصحي ا خط ػػاء المغكيػػة ق ػراءة ككتابػػة بعػػد اكتشػػافيا؛ ممػػا يسػػاعده
عمى فيـ المقركء ،كينمي لديو القػدرة عمػى التمخيص ،كاستنتاج النتائج

 11تنميػػة القػػدرة عمػػى االسػػتماع الجيػػد الػػذم يسػػاعد عمػػى فيػػـ الحػػديث ،كحػػسف الح ػكار ،كأدب
المناقشة.

 12إكس ػػاب الطال ػػب الق ػػدرة عم ػػى اس ػػتعماؿ المغ ػػة العربي ػػة اس ػػتعماالن ص ػػحيحان (نطقػ ػان ،كقػ ػراءة،
ككتابة).
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 13محاكاة ا نماط المغكية محاكاة سميمة عف طريػؽ المقارنػة كالقيػاس ،كاسػػتخداميا اسػػتخدامان
سميمان.
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د ػػؽ ( )2األىػػداؼ ايزادػػة كايخاصػػة يديػػارة ايق ػراءة كدػػا جػػاءت فػػح كثسقػػة اإلطػػار ايدرجزػػح يوطػػكسر

ايدناىج ايكطنسة يدادة اي غة ايزر سة.

أكال :األىداؼ ايزادة ي در ة األساسسة ايدنسا ()4-1
 1االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ.
 2اكتساب قدر مف القيـ اعيجابية كالعادات الحميدة.
 3اعقباؿ عمى المشاركة في ا نشطة المنيجية ك ير المنيجية.
 4نطؽ الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة
 5القػ ػراءة بفي ػػـ لمم ػػادة المش ػػككلة قػ ػراءة جيري ػػة ص ػػحيحة معبػ ػرة كالقػ ػراءة بفي ػػـ لم ػػادة القػ ػراءة
الصامتة بسرعة مناسبة.
 6الكتابة الكاضحة الخالية مف ا خطاء ،كمراعاة قكاعد النسخ في كتاباتيـ.
 7اكتساب يركة لغكية تمكنو مف التعبير بمغة فصيحة سيمة.
 8حفظ آيات قرآنية كريمة قصيرة ،كمقطكعة أدبية ،كأناشيد كطنية.
 9محاكاة ا نماط المغكية التي تعرض ليا.
ثانسا :األىداؼ ايخاصة يديارة ايقراءة ي در ة ()4-1
 1االستماع ،بيقظة كاىتماـ ،إلى قراءة المعمـ الجيرية.
 2تعرؼ الحركؼ اليجائية ،كنطقيا كفؽ مخارجيا الصكتية نطقان سميمان
 3تمييػػز الحػػركؼ اليجائيػػة ،بأشػػكاليا المختمفػػة ،حسػػب مكقعيػػا مػػف الكممػػة ،كالتعػػرؼ عمػػى
الحركات القصيرة.
 4تعرؼ السككف كالشدة ،كالتنكيف بأشكالو المختمفة ،كالتدريب عمى نطقيا.
 5الربط بيف كممات الدرس كجممو مف ناحية ،كالصكر المناسبة ليا مف ناحية أخرل.
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 6تمييز الكممات كالجمؿ المتمايمة دكف صكر كقراءتيا.
 7قراءة كممات الدرس كجممة قراءة سميمة بنطؽ صحي .
 8فيـ دالالت ما يق أر مف كممات كجمؿ دكف صكر.
 9اكتساب يركة لغكية في مجاالت مختمفة ،كاكتساب بعض العادات المصػاحبة لمقػراءة ميػؿ:
الجمسة الصحيحة في أيناء القراءة ،كالمحافظة عمى بعد مناسب بيف أعينيـ كالكتب.
 10اكتساب بعض االتجاىات كالقيـ اعيجابية :دينية ككطنية كاجتماعية.
 11اكتسػػاب بعػػض المعػػارؼ كالقػػيـ اعيجابيػػة فػػي أينػػاء عمميػػة الق ػراءة ميػػؿ :اعنصػػات الجيػػد،
كاالسػػتئذاف عنػػد الكػػالـ ،كالمشػػاركة فػػي النقػػاش ،كالمحافظػػة عمػػى كتػػبيـ كأدكاتيػػـ المدرسػػية
ك يرىا
 12الت ػػدرب عم ػػى القػ ػراءة الص ػػامتة ،بفي ػػـ كاس ػػتيعاب ،ف ػػي زم ػػاف يتناس ػػب م ػػع الك ػػـ المق ػػركء،
كمناقشة ما يق أر كما يسمع إليو بجرأة كطالقة.
 13التميي ػػز ب ػػيف الح ػػركؼ المعجم ػػة كمقابالتي ػػا مي ػػؿ :د/ذ* /ر/ز * ط/ظ * ع/غ * س/ش
ككػػذلؾ بػػيف الحػػركؼ المتشػػابية فػػي النطػػؽ ،المختمفػػة فػػي الكتابػػة أك العكػػس ميػػؿ :ذ/ز/
*ظ/ذ.
 14التدرب عمى تحميؿ الكممات إلى مقاطع كحركؼ كتركيبيا كقراءتيا.
 15اعقباؿ عمى قراءة ما يناسبيـ مف مجالت كقصص.
تبيف المعاني كا فكار الرئيسة في الدرس المكضكع القراءة.
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د ؽ( (3ايدادة ايوز سدسة يديارات اي غة ايزر سة كايواكسر ايوأد ح
أكال :دياروح االسوداع كايد ادثة

اينص ايدسر ح (ايطاقة ايشدسسة) ايدرس ايثانح

ايسنارسك

طالب/ة يرتدم عمى أرسػو قبعػة مصػنكعة مػف الكرتػكف عمػى شػكؿ الشػمس ،كطالػب/ة آخػر/ل يرتػدم عمػى
صدره كرتكنة مرسكـ عمييا صحراء قاحمة كأشكاؾ كأشجار يابسة كىذا الطالب يأخذ اسـ الصحراء.

اي كار:

الشمس :أنا الشمس التي تحمؿ الكنكز في أشعتي المتكىجة
الصحراء :عف أم كنكز تتحدييف؟ كلييب نارؾ أحرقني كجعمني جرداء ،ال زرع كال شجر

الشمس :ال حياة بدكني أيتيا الصحراء ،ليس ذنبي أنؾ جرداء ،فالذنب ذنب الماء الذم ال ً
يأتيؾ
الصحراء :أخبريني عف كنكزؾ التي تتدعيف.

الشمس :أنظرم مف حكلؾ لتمؾ البيكت التي تتكىج بالنكر.

الصحراء :كما دخمؾ أنت بالنكر ،ال شؾ أف ارتفاع ح اررتؾ أيرت عمى عقمؾ ...ىيو ىيو ىيو
الشمس :تسخريف مني أيتيا الجاىمة؟
الصحراء :نعـ ،نؾ مغركرة

الشمس :أما عممتي أف الكيرباء التي تضيئ تمؾ البيكت ،ىي أشعتي؟

الصحراء :كيؼ يتـ ىذا؟

الشمس :انظرم إلى تمؾ ا لكاح السكداء ،تمتص ح اررتي؛ فيصير كىيجي نك ار يبدد الظالـ.
الصح ارء :كماذا تفعميف أيضا؟

الشمس :أسير الطائرات كالسيارات كأسخف الماء بال دخاف.
الصحراء :يبدك أنؾ حقا تسخريف مني أيتيا الشمس!

الشمس :ال بؿ الحقيقة ما أقكؿ.

الصحراء :كيؼ يتـ ىذا؟

الشمس :مف خالؿ ح اررتي التي تمتصيا ا طباؽ الشمسية ،فأحؿ محؿ الكقكد الذم يمكث البيئة.

الصحراء :فيمت اآلف لماذا يطمقكف عميؾ صديقة البيئة.
أخير.
الشمس :الحمد ﵀ أنؾ فيمت
ان

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اينص ايدسر ح (فح ايزدؿ ساونا)
المشيد ا كؿ:

السيناريك

صكت ا ـ يأتي مف بعيد كىي تحاكؿ ايقاظ ابنيا أحمد ،لكي يذىب إلى عممو ،كذلؾ مف خمؼ الستارة

الحكار

ا ـ :ىيا يا كلدم الحبيب ،الناس ينطمقكف إلى أعماليـ كما زلت نائما.

أحمد :عمى ىكنؾ يا أمي ما زالت الشمس نائمة خمؼ الجبؿ.

الشمس تالمس رأسؾ ،كفاؾ كسال ىيا انيض.
ا ـ :تكاد
ي
--------------المشيد الياني :

السيناريك

يكدع أحمد أمو متكجيا إلى عممو طالبا رضاىا حتى يكفقو ا﵀ ،كفي طريؽ عممو يمتقي بصديقو خالد الذم

كػػاف يػػدرس معػػو فػػي الجامعػػة ،كالػػذم يػرفض أف يعمػػؿ متػػذرعا بأنػػو خػريج كيجػػب أف ييعػػيف فػػي كظيفػػة كمػػا
كاف يطم كىك طالب:

الحكار

أحمد :كيؼ حالؾ يا خالد؟
خالد :الحمد ﵀ ،كأنت؟

أحمد :الحمد ﵀ أنا بخير كلقد رزقني ا﵀ عمالن أسترزؽ منو.

خالد :ىؿ عينت محاسبان في بنؾ أك مؤسسة ما؟

أحمد :ال يا صديقي إني أعمؿ في مشغؿ لصناعة الحمكل.

خالد :الحمكل!

أحمد :نعـ ،كلما العجب يا صديقي ،ما دمت أكسب قكت يكمي بتعب جبيني.

خالد :كشيادة المحاسبة كادارة ا عماؿ أيف ىي؟

أحمد :ىي في العقؿ يا صديقي ،كال بد مف يكـ يأتي كأستخدميا في مجاليا.

عمي بالماؿ.
خالد :أنا ال أستطيع أف أعمؿ ميمؾ ،فكالدم ميسكر الحاؿ كال يبخؿ ٌ
أحمد :كأنا ال أستطيع أف أعيش ميمؾ ،أحب أف أعتمد عمى نفسي كال أتكؿ عمى يرىا
خالد :كماذا تعمؿ في مشغؿ الحمكل؟

أحمد :دكرم أف أشعؿ التنكر كأضع أكاني الحمكل فيو ،كمف يـ أخرجيا منو كأضع عمييا القطر
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خالد :أنو عمؿ متعب أعانؾ ا﵀.

أحمد :ليس متعبا ،إنو عمؿ ممتع أشعر بالسعادة كأنا أتقف عممي.
خالد :لف أتعب نفسي ،سأنتظر حتى أحصؿ عمى كظيفة مدير حدل البنكؾ.
أحمد :أسم لي يا صديقي ،ال أريد أف أتأخر عف عممي.

خالد :حسنان ،أنا سأذىب لقيكة الحارة ألعب مع أصدقائي فييا.
الريج ىػؿ ،فىيي ٍع ًجيبنػي ،فىػأىقك يؿ :ىى ٍػؿ لىػوي ًح ٍرفىػةه؟
أحمد :تقضي كقتؾ بالقيكة؟ ألـ تسمع قكؿ سيدنا عمر "ًإٌنػي ىرل َّ
ط ًم ٍف ىع ٍيني".
فىًإ ٍف قالكا :ال ىسقى ى
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

النص المسرحي انص االستماع اعييار خمقيـ
المشيد ا كؿ:

السيناريك

صكت ا ب مف كراء الستارة ،الحمد ﵀ الذم قدرنا عمى ىذه ا ضحية ،كنسأؿ ا﵀ أف يتقبميا

الحكار

ا ب :تعاؿ يا إبراىيـ خذ ىذا الكيس مف المحـ كاذىب بو إلى بيت جارنا أبي مراد ،فأنيـ فقراء.

إبراىيـ :أمرؾ يا أبي.

 -فيذىب إبراىيـ حيث أمره أبكه

المشيد الياني:

إبراىيـ يدؽ باب الجيراف ،فيرد عميو صكت مف الداخؿ.

أبك مراد :مف بالخارج؟

إبراىيـ :أنا إبراىيـ ابف جارؾ أسعد.
أبك مراد :أىالن يا كلدم ماذا تريد؟

إبراىيـ :ال شيء يا عماه ،كلكف أبي بعث إليكـ بيذا الكيس مف المحـ.
أبك مراد :بارؾ ا﵀ بؾ كبأبيؾ يا كلدم ،عندنا لحـ ك﵀ الحمد ،اذىب بو إلى جارنا أبي سمي  ،إنو مريض

كىـ بحاجتو أكير منا ،فال معيؿ ليـ

 -فيذىب إبراىيـ إلى أبي سمي فيطرؽ الباب

أبك سمي  :مف بالخارج؟

إبراىيـ :أنا إبراىيـ ابف جارؾ أسعد

أبك سمي  :أىال يا كلدم ماذا تريد؟
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إبراىيـ :ال شيء يا عماه ،كلكف أبي بعث إلى جاره أبي مػراد ىػذا الكػيس مػف المحػـ ،كلكنػو طمػب منػي أف

أعطيو لكـ.

أبك سمي  :بارؾ ا﵀ بؾ كبأبيؾ كبجارنا أبي مراد ،عندنا لحـ ك﵀ الحمد ،اذىب بو إلى جارنا أبي راشد ،إنو

معيؿ كفقير.

 -فيذىب إبراىيـ حيث أمره جاره أبي راشد

أبك راشد :مف بالخارج؟

إبراىيـ :أنا إبراىيـ ابف جارؾ أسعد.
أبك راشد :أىالن يا كلدم ماذا تريد؟

إبراىيـ :ال شيء يا عماه ،كلكػف أبػي بعػث إلػى جػاره أبػي مػراد ىػذا الكػيس مػف المحػـ ،كلكػف أبػا مػراد طمػب
مني أف أعطيو لجاره أبي سمي  .كأبك سمي طمب مني أف أعطيو لكـ.

أبك راشد :بارؾ ا﵀ بؾ كبأبيؾ كبجارنا أبػي مػراد كجارنػا أبػي سػمي  ،عنػدنا لحػـ ك﵀ الحمػد ،اذىػب بػو إلػى

جارنا أبي مراد ،فيك أحكج منا ،فزكجتو مريضة كلو بنتاف مريضتاف أيضان.
-

فيعكد إبراىيـ إلى بيت أبي مراد.

أبك مراد :مف في الخارج؟

إبراىيـ :أنا إبراىيـ ابف جارؾ أسعد

أبك مراد :أىالن يا كلدم ،ألـ أطمب منؾ أف تعطيو لجارنا أبي سمي فيك أحكج منا؟

إبراىيـ :فعمت ذلؾ ،كجارؾ أبي سمي بعيني لجاره أبك راشد الذم بدكره بعيني إليؾ مرة يانية.
ً
ىص ًفياء! يك ٌّؿ ًم ٍنيي ٍـ يي ٍؤيًير أىخاهي ىعمى ىن ٍفسو.
أبك مراد :فرحان :ن ٍع ىـ اٍلجير ي
ماء أ ٍ
اف جيرياننا ،يك ىر ي
 فيعكد إبراىيـ إلى البيتا ب  :لما تأخرت يا إبراىيـ.

إبراىيـ :لقد درت عمى بيكت الجيراف كميـ بكيس المحـ.

ا ب :يا لؾ مف أحمؽ ،ألـ أرسمؾ إلى جارنا أبي مراد؟ الذم يبعد عنا خطكتيف
إبراىيـ :لقد فعمت كما أمرتني ،كلكف جيرانؾ كؿ كاحد منيـ يرسمني إلى اآلخر

ركف ىعمػى أ ٍىنفي ًسػ ًي ٍـ
ا ب :حقا يا كلدم ،كـ ىػـ عظمػا ،ر ػـ حػاجتيـ إال أنيػـ يطبقػكف قػكؿ ا﵀ تعػالى :ى"كيي ٍػؤيً ى
صاصةه" ،خذ يا كلدم لكؿ منيما كيسان مف المحـ.
كاف بً ًي ٍـ ىخ
ىكلى ٍك ى
ى
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ثانسا :ديارة ايقراءة
اينصكص ايدسر سة ي دركس ايثانح كايثايث كاي ار ع  /ايقراءة كايودرس ات اي غكسة
 -1درس ىذه ايشدس
سسنارسك ايدشيد األكؿ :
ستارة المسرح الصفي مغمقة – صكت ا ـ ينادم عمى ابنيا لمتابعة قػراءة الػدرس (الشػخكص  :ا ـ ،فػادم

 ،فاطمة )
اي كار :

ا ـ  :أيف أنت يا فادم ؟  ،تعاؿ يا بني ! سأق أر الدرس لؾ حتى تتقف قراءتو دا أماـ أستاذؾ .

أحمد  :اصبرم  ،حتى أفرغ مف تناكؿ الطعاـ .
ا ـ  :حسنا ً ،
انو طعامؾ  ،ك تعاؿ عمى الفكر .

*** في ىذه المحظة تنادم ا ـ عمى ابنتيا فاطمة عحضار نظارتيا .

 -ا ـ  :يا فاطمة ! احضرم نظارتي مف جانب التمفازتفت

الستارة عمى صكت فادم:

 --أنا جاىز لمقراءة

** ا ـ كىي تتناكؿ النظارة مف فاطمة تسأليا :
ً
انتييت مف مراجعة دركسؾ ؟
ىؿ

َّ
عمي ير ترتيب حقيبتي  ،سأجمس أستمع لفادم كىك يق أر الدرس .
فاطمة  :نعـ  ،لـ يتبؽ ٌ
-----------------------------------------------------------

يقر الدرس
المشيد الياني  :السناريك  :تطمب ا ـ مف فادم أف أ
الحكار

ط يرىا ىع ٍف يرٍب ًع و
متر.
يد قي ٍ
فادم  :تىٍبدك بً ىح ٍجًـ يك ىره ال ىيز ي
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ا ـ  :لقد أخطأت يا بني ،في قراءة ك ورة فالتاء المربكطة ختمت بتنػكيف الكسػر ،فتيقػ أر يكػ ورة ،فقػط نمفظيػا ىػاء
عندما نتكقؼ عندىا
فادم  :حسنا ،يا أمي سأركز في القراءة

ا ـ  :تابع القراءة يا بني .

ً
فكؽ ا ٍىر ً
ض بًأى ٍكيىىر ًم ٍف ًمٍم ً
جيب في أ ٍىم ًرىا أ َّ
يكف ىم َّروة.
ىف ىح ٍج ىميا ىي ي
فادم :ىكتىٍبدك ك ىكأَّىنيا ىر ي
يؼ يخ ٍب وز ،ىكلكف اٍل ىع ى
فاطمة :ما الذم يقصده بيذه الجممة؟

ا ـ :ىذا تشبيوه يا فاطمة ،أم بمعنى حينما ننظر إلييا تككف بحجـ ر يؼ الخبز بأعيننا،
فادم :أنا أعرؼ ىذا كأيضا أعرؼ معنى تبدك ،تظير كتيباف

ا ـ  :أحسنت يا فادم  ،تابع القراءة يا كلدم
ً ً
ً
عيف ًمٍم ى و
صغيرةن ،إًَّنيا َّ
الش ٍم يس.
فادم  :ىكلك َّف يب ٍع ىدىا ىعٌنا بًأى ٍكيىًر م ٍف ت ٍس ى
يكف ميؿ ىي ٍج ىعمينا ىنراىا ى ى
ا ـ :لقد أخطأت مرة آخر فقرأت بًأى ٍكيىًر بالكسر كىي تق أر بالفتحة ياكلدم بأ ٍك ىير
فادم  :كيؼ ىذا؟ كىي مسبكقة بحرؼ جر

ا ـ  :نعػػـ مسػػبكقة بحػػرؼ جػػر ،كلكنيػػا اسػػـ مجػػركر بالبػػاء كعالمػػة ج ػره الفتحػػة عكض ػان عػػف الكس ػرة نيػػا

ممنكعة مف الصرؼ.

فاطمة :ممنكع مف الصرؼ؟

.كبأكير جاءت عمى كزف أفعؿ
ا ـ  :ىك اسـ معرب ال يمحقو التنكيف  ،كيجر بالفتحة عكضان عف الكسرة
ى
فادم :بعد الشمس عنا نراىا صغيرة
فكؽ ؟
ا ـ :أحسنت يا فادم كىذه الفكرة التي تتضمنيا ىذه الفقرة ،كالسؤاؿ لؾ يا فاطمة ما معنى كممة ىي ي
يد
فكؽ بمعنى ىيز ي
فاطمة  :ىي ي

ا ـ  :أحسنت يا فاطمة ،تابع القراءة يا فادم
ماد اٍلح ً
ً
ماد اٍلح ً
ً
يات ،كىنقك يؿ َّ :
فادم  :ىن ٍح يف ين ِّ
ياة.
الش ٍم يس ع ي ى
ماء ع ي ى
رد يد ىكيي انر  :اٍل ي
ى
ػات  ،كىػي
ا ـ :ألـ أقؿ لؾ إف التاء المربكطة عند التكقؼ نسػكنيا كنمفظيػا ىػاء  ،فأنػت تكقفػت كقمػت الحي ٍ
اٍلح ً
ياة  ،فالفاصمة عالمة ترقيـ يجب أف نتكقؼ عندىا
ى
فادم :أعتذر منؾ يا أمي لف أكرر ىذا الخطأ مرة أخرل
ا ـ :تابع يا كلدم كانتبو جيدا كأنت تق أر
الشمس لى ىغ ًرٍقنا في الظَّ ً
الـ ،كلىكال َّ
اؽ
اف ،ىكال ىن ه
بات إًَّنيا تي ىغ ٌذم ا ٍكر ى
الش ٍم يس ما ى
ساف ًكال ًحيًك ه
عاش إً ٍن ه
فادم  :ىفمى ٍكال َّ ٍ ي
ىٍ
فاطمة :تكقؼ يا فادم لقد أخطأت
فادم :كما دخمؾ ً
أنت ،فأنا قرأت جيدا ىذه المرة
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اؽ لقد لفظت ىمزة القطػع كصػال ،فكػاف
ا ـ  :مبتسمة  :ال بني أختؾ صادقة ،فأنت أخطأت في قراءة أ ٍىكر ى
عميؾ أف تظيرىا بصكت كاض  .تابع يا بني
ً
اؽ َّ ً
ض يج ،فىىي ٍأ يك يؿ ًم ٍنيا ً
اف.
فادم  :أ ٍىكر ى
اع ٍن ه
مارىا تىٍن ى
ساف ىكاٍل ىح ىيك ي
النبات ،ىكتى ٍج ىع يؿ ي ى
فاطمة  :ضاحكة ً ،
ساف ،مف أيف جئت بالتنكيف ؟
اع ٍن ه
فادم  :لقد مرت قبؿ قيؿ مكتكبة بتنكيف الضـ
ا ـ :نعـ ،يا كلدم كلكنيا في المرة ا كلى لـ تكف معرفة باؿ

فادم  :كما دخؿ أؿ التعريؼ بالتنكيف يا أمي

ا ـ :التنكيف ال يأتي في كممة معرفة بأؿ التعريؼ ،فالتنكيف فقط يدخؿ عمى ا سماء ير المعرفة
فادم :حسنا يا أمي سأنتبو جيدا ليذا ا مر

ماد اٍلح ً
ً
ياة )ىؿ تعرؼ معناىا يا فادم
ا ـ :مرت معنا بعض الكممات التي تحتاج لتكضي  ،ميال كممة (ع ي ى
فادم :تعني العمكد
ا ـ  :ال ،فيي تعني أساسي اٍلح ً
ياة
ي ى
ض يج؟
ى
فاطمة  :كما
معنىٍ ،ن ى
ا ـً :ا ٍكتما يؿ يى ىم ىرتًيىا
فاطمة :الفكرة مف ىذه الفقرة،ىي الشمس عماد الحياة
فادم  :كأيضا الشمس تساعد في إنضاج اليمار
ا ـ :أحسنتما كىي كذلؾ ،تابع القراءة يا فادم

فادم  :لك ال الشمس ،لما استطعنا أف نحسب الزماف ،كال أف نحدد اليكـ ،كالشير ،كالعاـ.

كالشمس مصدر الطاقة كالدؼء،كالطاقة التي تكلدىا تأتينا و
بقدر محدد ،لك زاد حترقت ا رض ،كلك نقػص
لتجمدت المياه ،فسبحاف ا﵀ الذم خمؽ كؿ شيء بقدر.

ا ـ  :لقد أخطأت خطأ جسيـ يا فادم

فادم  :أيف ىك يا أمي؟

ا ـ :قرأت الحترقت بيمزة قطع كىي ىمزة كصؿ
فادم  :ككيؼ أفرؽ بينيما

ا ـ  :ىمػ ػزة الكص ػػؿ ت ػػدخؿ عم ػػى أفع ػػاؿ ا م ػػر م ػػف اليالي ػػى مي ػػؿ اكت ػػب – اس ػػمع – اش ػػرب.كأيض ػػا ا م ػػر
كالماضى كالمصدر مف ا فعاؿ الخماسية كا فعاؿ السداسية

فاطمة :كأنا تعممت طريقة أستطيع أف أفرؽ بينيما
ا ـ  :اخبرينا عنيا
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فاطمة :ضع حرؼ الكاك أك الفػاء قبميػا كحػاكؿ لفظيػا إذا لػـ تنطػؽ ىمػزة كلفظػت الحػرؼ التػالي ليػا تكػكف
ىمزة كصؿ

ا ـ :أحسنت ،كما تعممنا أف لكؿ فقرة فكرة ،ىؿ تستنتج لنا الفكرة مف ىذه الفقرة يا فادم

فادم  :نعـ بالشمس نحدد الزمف

فاطمة :كالفكرة العامة مف ىذا الدرس تتحدث عف :لكال الشمس النعدمت الحياة .

ا ـ :ما معنى كؿ شيء بقدر

فادم  :أم محسكب بدقة

ا ـ  :نعـ ،صحي  ،كىكذا ننيي قراءة الدرس.

-----------------------------------------------------------

بعػػد العػػرض ينػػاقش المعمػػـ/ة ا سػػئمة الشػػفكية المتكاجػػدة فػػي الكتػػاب ،مػػع التركيػػز عمػػى ا نمػػاط المغكيػػة

التي تـ التطرؽ إلية كأيضا ا فكار الجزئية كالمعاني  ،كمف يـ يتـ تدكف أحداث النشاط عمى السبكرة ...

** الحركات (الضمة ،الكسرة  ،الفتحة )
*** االسـ كالفعؿ ألػ التعريؼ

** التاء المفتكحة كالمربكطة كالياء المربكطة

** ىمزة الكصؿ كىمزة القطع.

مناقشة الطمبة مدة (  15دقيقة )

الخاتمة ( 5دقائؽ )

***********************************************************

ايودرس ات اي غكسة  /األسداء ايدكصكية
األىداؼ ايس ككسة:

 -1أف يتعرؼ الطالب عمى ا سماء المكصكلة كظيفتيا ككيفية تكظيفيا
 -2أف يعرؼ الطالب كتابة ا سماء المكصكلة بالشكؿ الصحي .

 -3أف يميز الطالب بيف ا سماء المكصكلة اذا كاف لممفرد أك لمجمع  ،لممذكر أك لممؤنث .
 -4أف يتدرب الطالب عمى استعماؿ اعسـ المكصكؿ في جمؿ معطاه .

 -5قراءة كممات مألكفة اك ير مألكفة داخؿ نصكص مشككلة شكال تاما بطالقة
-----------------
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ايوز سدات:
في بداية الدرس يتـ عرض النص المسرحي لمطالب عف االسـ المكصكؿ.

كبعد العرض يتـ طرح أسػئمة عمػى الطػالب كمحاديػة حػكؿ مػا شػاىدكه  :كعػف مػاذا تتحػدث المسػرحية ؟ مػا
معنى ا سماء المكصكلة ؟ لماذا تستعمؿ ا سماء المكصكلة ؟
اينص ايدسر ح  :ي ودرس ات ايدرس ايثانح كايثايث
ايسنارسك :رجؿ عجكز يمشي عمى عصا يػدخؿ عمػى عمػرك الػذم يجمػس خمػؼ المكتػب كالػذم يقػكـ بػدكر
بائع الكتب
اي كار :
الرجؿ العجكز :السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ يا بني

عمرك :كعميكـ السالـ كرحمة ا﵀ كبركاتو ،تفضؿ يا جدم ماذا تريد؟

الرجؿ العجكز :أريد كتابا عف ا سماء المكصكلة

عمرك :المعذرة يا جدم ىذا الكتاب لقد نفذ مف المكتبة
الرجؿ العجكز :كلكني بحاجة ماسة لو فأنا كعدت حفيدم أف أحضره لو اليكـ.
عمرك :لألسؼ يا جدم لف تجده ،فأنا المكتبة الكحيدة التي أبيعو

الرجؿ العجكز :ما الحؿ يا بني؟
عمرك :الحؿ بسيط

الرجؿ العجكز:كيؼ؟
عمرك :أنا سأشرح لؾ ا سماء المكصكلة ،كأنت تشرحيا لحفيدؾ

الرجؿ العجكز :بارؾ ا﵀ فيؾ يا بني

عمرك :سنبدأ بالمفرد منيا المذكر كالمؤنث
الرجؿ العجكز :كما ىي؟
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عمرك :الذم لممذكر كالتي لممؤنث :نقكؿ محمد ىك الذم سمـ عمى خالد كأيضا مريـ ىي التي سممت عمى

أمي

الرجؿ العجكز :كحفيدم الذم يق أر كحفيدتي التي تق أر

عمرك :أحسنت يا جدم ،اآلف نأخذ الميني لممذكر كالمؤنث

الرجؿ العجكز :كما ىما؟

عمرك :المذاف لممذكر كالمتاف لممؤنث كنقكؿ :حضر الطالباف المذاف تفكقا في المدرسة ،كحضػرت الطالبتػاف

المتاف تفكقتا في المدرسة .

الرجؿ العجكز :بما أنؾ قمت المفرد كالميني ال بد مف اسماء مكصكلة لمجمع

عمرك :أحسنت يا جدم كىما الذيف لممذكر كالمكاتي لممؤنث

الرجؿ العجكز :ىذه المرة أنا الذم سأضرب لؾ مياال لكؿ منيما
عمرك :تفضؿ يا جدم

الرجؿ العجكز :لممذكر أقدر ا بطاؿ الذيف يدافعكف عف الكطف ،كلممؤنػث أقػدر الممرضػات المػكاتي يسػيرف
عمى المرضى .

عمرك  :ىذه ىي ا سماء المكصكلة يا جدم.

الرجؿ العجكز :كلكف لـ تقؿ لي ما الفائدة منيا؟
عمرك :سؤالؾ رائع يا جدم ،فيي الجسر الذم يكصؿ الكالـ ببعضو البعض حتى يككف تاما في معناه

الرجؿ العجكز :مندىشا! جس ار  ،كيؼ ىذا يا بني؟

عمرك :تخيؿ يا جدم لك أنؾ أماـ نيريجرم كتريد أف تصػؿ ضػفتو اآلخػرل كال تجيػد السػباحة مػاذا تحتػاج

لمكصكؿ إلى الضفة المقابمة

الرجؿ العجكز :طبعا أريد قاربا أك يكضع جس ار نسير عميو

عمرك :كىذه ميمة االسماء المكصكلة

الرجػػؿ العجػػكز :كىػػذا يعنػػي أف االسػػـ المكصػػكؿ ىػػك اسػػـ ال يػػتـ معنػػاه إال بجممػػة تػػأتي بعػػده تسػػمى صػػمة
المكصكؿ
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ثايثا :ايدادة ايوز سدسة يديارة ايكوا ة

ايدرس ايثانح (ىذه ايشدس)

أكال  /الكتابة اعمالئية ( التاء المربكطة كالياء المربكطة كالتاء المفتكحة أك المبسكطة )

يتـ تنميتيا مف خالؿ النص المسرحي

ايسسنارسك :

يبػػدأ العػػرض بصػػكت عػ و
ػاؿ ينػػادم ( محكمػػة) كيتكسػػط الصػػؼ القاضػػي كمستشػػاريو كيجمػػس عمػػى الجانػػب

اآلخر

يالية طالب أك يالث طالبات يميؿ كؿ كاحد منيـ التػاء المربكطػة كاليػاء المربكطػة كالتػاء المبسػكطة كذلػؾ

مػػف خػػالؿ كرتكنػػة مكتػػكب عمييػػا معمقػػة عمػػى صػػدره/ىا كفػػي يػػد كػػؿ مػػنيـ بطاقػػات مكتػػكب عمييػػا الكممػػات

التي تخصو.
اي كار:

القاضي  :بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ  ،نفتت الجمسة  ،لقد عممػت بالخصػاـ كالشػقاؽ الكاقػع بيػنكـ  ،أنػت أيتيػا

التاء المبسكطة ما بالؾ؟

التاء المبسكطة :أنا التاء ا صمية كىي فرع مني ،فأنا ا صؿ

القاضي :اجمسي مكانؾ ،كأنت أيتيا التاء المربكطة ،لماذا تشتكيف؟

التػػاء المربكطػػة :سػػيدم القاضػػي ،كممػػا رأتنػػي التػػاء المفتكحػػة تسػػخر منػػي ،كتتيمنػػي أننػػي شػػقية كتعيسػػة،

كحزينة

القاضي :اجمسي مكانؾ  ،ىذا صحي أيتيا التاء المبسكطة؟

التاء المبسكطة :نعـ ،سيدم القاضي ،فيي تأتي في الشقاكة كالتعاسة ،كالتياسة
القاضي :كلكنيا تأتي أيضا في القكة ،كالفرحة ،كالبسمة ،كالقراءة  ،كالبيجة

تتخؿ لتاء المربكطة كيقكؿ:

التاء المربكطة  :سيدم القاضي فيي تأتي في المنكرات  ،كالظممات  ،كالسبات بؿ أنيا تأتي في ا مكات

أما يكفيني أنني أككف في الحياة .
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فتتدخؿ التاء المبسكطة  :سمعت سيدم القاضي ،انيا تتيمني أنني مف ا مكات  ،كأنا أكػكف فػي الحمكيػات
كالجميالت كالزىرات ،فأنا ساكنة في بيت كىي تسكف في خيمة

التاء المربكطة :نعـ سيدم القاضي أسكف الخيمة فأجعميا حديقة فييا مف كؿ ا لكاف كردة

التاء المبسكطة :أنا أسرع منؾ في المكاصالت  ،أركب الطائرات كالسيارات ،أما أنػت تػركبيف العربػة يجرىػا
حصاف كدراجة ىكائية بطيئة

القاضي  :يضرب بيده عمى الطاكلة :كفى أنتما في محكمة كلستما في الشػارع ،احسػال مكانكمػا كاال امػرت
بحبسكما

القاضي :ك ً
أنت أيتيا الياء المربكطة بما بؾ؟

الياء المربكطة :سيدم القاضي أنا أعيش منقسمة ما بيف الياء في نسبي كأصمي ،كما بيف التػاء المربكطػة

في شكمي

القاضي :احكي لي ما ىي مشكمتؾ؟

الياء المربكطة :سيدم القاضي كمما تقابمت مع التاء المربكطة تتيمني بالنقص كالعجز

القاضي :كلماذا تتيمؾ بيذه التيمة؟

الياء المربكطة :اسأليا كىي تجيبؾ

القاضي :ينادم عمى التاء المربكطة :لما تتيمينيا بيذه التيمة؟

التاء المربكطة :سيدم القاضي أنا أفضؿ منيا كأ نى ،فأنا أممؾ نقطتاف كىي ال
القاضي  :كلكنؾ تتساكيف معيا حينما تأتي ساكنة.

التاء المربكطة :سيدم القاضي أككف لفظا ىاء كلكني أكتب تاء مربكطة  ،كىي تأتي ضمي ار متصال
القاضي :بعد التشاكر سأنطؽ الحكـ بينكـ

*******

يتشاكر القاضي مع مستشاريو لمدة نصؼ دقيقة كبعدىا يقؼ القاضي كيقؼ الجميع معو لنطؽ الحكـ
القاضي  :بعد المداكلة كالمشاكرة تبيف أف ال فضؿ حد منكـ عمى اآلخر ،فكؿ منكـ لو أىميتو فػي المغػة

العربية

----------------------------------------------------------

ثانسا :ايكوا ة ايوز سرسة كايواكسر ايوأد ح

في أحدل ليالي الصيؼ كعمى ضكء القمر ،طمب سالـ مف أمو أف تحكي لو حكاية الشمس التي يحبيا
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فالت ا ـ:

كاف يا مكاف في قديـ الزماف ،كلد حمك كفيماف شارد الذىف كدائما حيراف ،يترقب خركج الشمس في كؿ

لكف نكرىا كاف ضعيفان باىتان ليس كميؿ كؿ يكـ مف أياـ
الصباح؛ لتنير كجو ا رض بأشعتيا الذىبيةٌ ..
الصيؼ المشرقة..

كفي ذلؾ الصباح الباكر الحظ الصبي كاسمعو (سمعاف) أف الشمس تشرؽ دكف خيكطيا التي يحاكؿ أف

يمسكيا في كؿ مرة

فسأليا :أيف خيكطؾ الجميمة ال أراىا ،ىؿ أنت اضبة مني؟
تنيدت الشمس تنييدة عميقة يـ التفتت إلى سمعاف كقالت :و
آه يا صديقي العزيز ..ماذا أقكؿ لؾ! اليكـ قبؿ
ٌ
تأممت نفسي كقمت:
ٍ
أف أخرج إلى الدنيا صباحان نير التالؿ كالصحارل كالسيكؿ كالجباؿ كالمدف كالقرلٌ ...
إلى متى أستمر عمى ىذه الحاؿ ..لقد تعبت ..كؿ يكـ احترؽ كاحترؽ ..تتفجر عمى رأسي البراكيف لكي

أنير ا رض ..كأنا أحترؽ كأذكب مف أجؿ اآلخريف ..كال أحد يشعر بي  ،كمف في الصحراء يسبني ني

أصب ح اررتي عمى رماليا الصفراء ،كينصب الخيـ خكفا مني ،كمف في الحضر يبني الجدراف كالبيكت
حتى ال يراني لقد أصابني اليأس !..كبدأت أشعر بالحزف كاعحباط كـ أتمنى أف تنطفيء أنكارم

الساطعة ..كتيدأ براكيني اليائرة المشتعمة عيش بأماف كسالـ كراحة كىدكء باؿ  .نظر سمعاف مف

أشعة ال ٌشمس المنسكبة عمى ا رض  ،شعر في نفسو بتأير بالغ مف كالـ الشمس التي
كتأمؿ ٌ
حكلوٌ ..
يحبيا..

كقاؿ ليا :يا حبيبتي الشمسٌ ..أيتيا النكر البديع ،مف قاؿ لؾ ٌإننا ال نقدرؾ؟! ك ٌؿ الناس يعرفكف قيمتؾ..
كقد كتبكا لؾ كعنؾ قصائد كقصصان كحكايا .

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 -2الدرس اليالث ( :كف كطيكر)
أكال  /الكتابة اعمالئية

النص المسرحي الذم يعالج التنكيف بأنكاعو كالنكف الساكنة

السيناريك:

صكت ا ب مف خمؼ الستارة ينادم عمى أكالده الذيف يككنكا جالسيف ينتظركف قدكـ الكالد

الحكار:

ا ب :يا حسف أجمع لي أخكتؾ كتعالكا لكي أتابع دركسكـ

حسف :نحف ىنا يا أبي ننتظرؾ

ا ب :يأتي إلييـ  :السالـ عميكـ يا أبنائي المحترميف
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ا كالد بصكت كاحد  :كعميكـ مف السالـ كرحمة ا﵀ يا أبي

ا ب  :بارؾ ا﵀ فيكـ ،اليكـ يا سنراجع معنا درس لطيؼ كخفيؼ مػف دركس المغػة العربيػة (التنػكيف كالنػكف

)

يتدخؿ محمد قاطعا كالـ كالده متسرعا في الكالـ

محمد  :أعرفيما يا أبي النكف صحف كفي داخمو نقطة كالتنكيف "شحطاتاف"
فيضحؾ ا ب كا بناء عمى قكؿ محمد

ا ب  :ىذا شكال يا بني كلكف الفرؽ بينيما أكبر مف قكلؾ ىذا

حسف  :حقا يا أبي

ا ب  :نعـ ،كاآلف أريد أف أسمع منكـ ما الذم تعرفكنو عف النكف كالتنكيف ،مف عندؾ يا سمير نبدأ

سمير :أعرؼ أف النكف حرؼ ،كالتنكيف حركة

محمد :أنا قمت سابقا النكف صحف فييا تفاحة ،كالتنكيف شحطتاف

أييـ :أنا ميؿ سمير أعرؼ
ا ب :كأنت يا مريـ؟

مريـ :ما قالو سمير يا أبتي

ا ب :حسنا ،ىذا شيء جيد أنكـ تعرفكف النكف حرفا كالتنكيف حركة ،كعمى قكلكـ سكؼ نبني كنفصؿ

ا ب :يا أبنائي سكؼ نبدأ بالنكف

محمد  :الصحف كالتفاحة  ....فيضحؾ ا ب كا بناء
ا ب :نعػػـ بيػػا نبػػدأ ،النػػكف :النػػكف الخاليػػة مػػف الحركػػة ،كىػػى النػػكف اليابتػػة فػػى المفػػظ ،كالخػػط ،كالكصػػؿ،
كالكقؼ ،كتككف فى ا سماء ،كا فعاؿ ،كالحركؼ ،كتككف متكسطة كمتطرفة.

سمير :زيتكف  ،خمدكف  ،معممكف

ا ب :أحسنت يا سمير ،ىذا في ا سماء
مريـ :يعممكف  ،يبنكف

ا ب :نعـ يا مريـ ىذا في ا فعاؿ

محمد :مف ،عف

ا ب :كىذا في الحركؼ يا محمد
أييـ :اذا حذفت النكف اختؿ المعني ،ال نستطيع أف نقكؿ زيتك كال يبنك

ا ب :أحسنت يا أييـ ،كاآلف نذىب الى التنكيف
مريـ :تنكيف الضـ كىك ضمة مكررة
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محمد :الفت كىك فتحة مكررة

سمير :كالكسرة كىي كسرة مكررة
ا ب :أحسنتـ ،كلكف ىذا ال يكفي ،عمينا أف نعرؼ المزيد

ا ب :فالتنكيف ىك نكف ساكنة زائدة تمحؽ آخر االسـ لفظا ،كتفارقو خطا ككقفا

أييـ  :تخص ا سماء فقط
ا ب  :نعـ صحي

و
،سفينة
محمد  :سفيةه ،سفيةن

ا ب  :نعـ تأتي عمى الحرؼ ا خير كالتاء المربكطة تقبمو بأنكاعو

فالح
فالح
،فالحا  ،و
مريـ  :ه
ن
سمير :في فالحا اخذ تنكيف الفت ألفا

ا ب  :نعـ جميع الحركؼ يأتي تنكيف الفت عمى و
ألؼ إال اليمزة الكاقعة بعد ألؼ كالتاء المربكطة
أييـ  :أالحظ يا أبي أف اؿ التعريؼ ال تذخؿ عمى التنكيف

ا ب :أحسنت يا أييـ ،فالتنكيف يأتي لألسماء ير المعرفة باؿ التعريؼ

ا بناء جميعا  :شك ار لؾ يا أبي كاف درسا ممتعا كسيال
ثانسا  :ايكوا ة ايوز سرسة دف خالؿ ايقصة ايددث ة .

* فػح اي داسػة سزػرض ايدز ػـ ايقصػة ع ػى ايطػالب اسػ ك ة كدػف ثػـ سط ػب دػنيـ وجسػسد شخكصػيا فػح

دشاىد ودثس سة .
ايقصة األكيى:

كاف الجميع يعيش في فرح كسركر في تمؾ القرية الصغيرة اليادئة التي تقع عمى ضفة نير ،بعيدة عف

ضكضاء المدينة الصاخبة ،كؿ شخص يعمؿ بجد كنشاط ككأنيـ أسرة كاحدة .

ىذا يعمؿ في فالحة ا رض كزرعتيا كذلؾ يعمؿ في صيد ا سماؾ كذاؾ يحفر ا رض ليخرج الماء .
كنساء القرية يشاركف رجاليا في إعداد الطعاـ ليـ.
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إال " نػػذير" ذلػػؾ الشػػاب الكسػػكؿ الخامػػؿ ،الػػذم يعتنػػي ببش ػرة كيحػػافظ عمييػػا خكفػػا مػػف أف تحرقيػػا أشػػعة
الشمس  ،فنذير يعتمد عمى كالديو في كؿ شيء  ،كيرفض أف يعمؿ مع شباب القريػة فػي الز ارعػة كالصػيد،

فيك ينظر إلى ىذه الميف نظرة دنيا.

كفػي يػكـ مػف ا يػاـ أراد أف يتػػزكج ،فطمػب مػف كالديػو أف يػذىبا ليخطبػػا لػو  ،ففعػال لعمػو يشػعر بالمسػػؤكلية

كيغيػػر طبعػػو ،كلكػػف لػػـ تقبػػؿ فتيػػات القريػػة بػػو  ،ضػػب نػػذير ليػػذا ا مػػر ،كقػػرر أف يتػػرؾ القريػػة كيػػذىب،
ليسكف في المدينة.

سافر نذير إلى المدينة التي تعج بالضكضاء كالصخب ،مصطحبا مبمغا مف الماؿ  ،كحينمػا كصػؿ المدينػة

التػي ظنيػػا سػتككف حنكنػػة عميػو كالقريػػة ،تفاجػأ أف المدينػػة الكبيػرة ال تسػػعو ،فجػاؿ فػػي شػكارعيا يبحػػث عػػف

سكف يرتاح فيو ،كطعػاـ ييػدأ قرصػات الجػكع التػي تمػكم أمعائػو،فكؿ مػا معػو مػف مػاؿ ال يكفيػو أجػرة مبػات

ليمػػة فػػي فنػػدؽ متكاضػػع ،كػػاف يجػػكؿ الشػكارع شػػارع تمػػك اآلخػػر ،كصػراع دائػػر فػػي أفكػػاره ،لعمػػو يجيػػب عػػف
السؤاؿ الذم يكاد أف يفجر رأسو ،ماذا أفعؿ؟

ايدرس اي ار ع:

الكتابة اعمالئية كالتي تتناكؿ ىمزة القطع كىمزة الكصؿ كالفرؽ بينيما
النص المسرحي

السيناريك :

يبدأ المشيد عمى صكت الكممة كىي تحاكي نفسيا متسائمة  :كيؼ السػبيؿ لمعرفػة الفػرؽ بػيف ىمػزة القطػع

كألؼ الكصؿ

فتػػرد عمييػػا الجممػػة :ىػػذا أمػػر بسػػيط ىنػػاؾ ام ػرأة ذكيػػة لػػدييا الحكمػػة كال ػرأل الصػػائب ،اصػػطحبييما معكػػي
كاذىبي بيما عمييا

فيذىباف إلى المرأة .

الحكار:

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :السالـ عميؾ يا سيدتى الكريمة.

المػ ػ ػرأة  :كعميكما السالـ كرحمة ا﵀ كبركاتو  .مف أنتما ؟
ىمػ ػزة القط ػػع  :أنا ىمزة القطع  ...كىذه رفيقتى كصديقتى ألؼ الكصؿ.

الكممة لدينا مشكمة يا سيدتى  .كقالت لنا الجممة أنو لديؾ حمكؿ لجميع المشكالت.
المػ ػ ػرأة  :خي ار  ...كما ىذه المشكمة ؟

ىمػ ػزة القط ػػع  :المشكمة تكمف فى أف الكيير مف أصدقائنا يخمطكف بينى كبيف صديقتى.

المػ ػ ػرأة  :الحؿ بسيط  ...كىيف.
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أل ػػؼ الكص ػػؿ  :ككيؼ يا سيدتى ؟

المػ ػ ػرأة  :نقسـ الكممات.

ىمػ ػزة القط ػػع  :ككيؼ نقسـ الكممات ؟

المرأة نقسميا إلى يالية أقساـ  :أسماء – أفعاؿ – كحركؼ.

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :كبعد ذلؾ ؟ !

المػ ػ ػرأة :أنت يا ىمزة القطع تأخذيف كؿ ا سماء نيا تناسبؾ.

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :ىمزة القطع تأخذ كؿ ا سماء  ،كأنا ال آخذ منيا شيئا!

المػ ػ ػرأة  :أنت يا صغيرتى تأخذيف ما يناسبؾ مف ا سماء.
أل ػػؼ الكص ػػؿ  :كما ا سماء التى تناسبنى ؟

المػ ػ ػرأة  :ما يناسبؾ مف ا سماء تسعة ىى ( :اسـ – ابف – امرؤ – امرأة – ايناف – اينتاف – ايـ ا﵀ –
ايمف ا﵀(

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :شك ار لؾ يا سيدتى.
ىمػ ػزة القط ػػع  :أفيـ مف ذلؾ لى جميع ا سماء ما عدا تسعة ؟

المػ ػ ػرأة  :نعـ.

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :كماذا عف القسميف اآلخريف ؟

المػ ػ ػرأة  :فالقسـ اليالث الحركؼ.

ىمػ ػزة القط ػػع  :كلماذا قدمت ىذا القسـ عمى القسـ اليانى ؟

المػ ػ ػرأة  :ف تقسيـ الحركؼ أيسر مف ا فعاؿ
أنت تأخذيف يا ىمزة القطع جميع الحركؼ.
أل ػػؼ الكص ػػؿ  :كأنا....

المػ ػ ػرأة  :لؾ حرؼ كاحد كىك (الػ) نو يناسبؾ.
أل ػػؼ الكص ػػؿ  :أنت يا ىمزة القطع تأخذيف كؿ الحركؼ ميؿ ( :إلى – أف – إف – أك – أما – إال –

إذا) كأنا أحصؿ عمى حرؼ كاحد ىك (اؿ )التعريؼ
المػ ػ ػرأة  :أما القسـ اليانى.

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :أتقصديف ا فعاؿ ؟

المػ ػ ػرأة  :أتدرياف كيؼ نقسـ ا فعاؿ مف حيث البنية ؟
ىمزة القطع  :نعـ  ...فا فعاؿ منيا الياليى  ،كالرباعى  ،كالخماسى  ،كالسداسى.
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المػ ػ ػرأة  :أما أنت يا ىمزة القطع فنصيبؾ مف ىذه ا فعاؿ  .ا فعاؿ الرباعية فقط.
ىمػ ػزة القط ػػع  :نصيبى الفعؿ الرباعى فقط ؟

المػ ػ ػرأة  :نعـ الماضى مف الرباعى كا مر منو ككذلؾ المصدر ميؿ أشرؼ – أ ً
ىشرؼ – إشراؼ.

كالماضى مف الفعؿ الياليى ميؿ أخذ – أكؿ.

ألػػؼ الكص ػػؿ  :كنصيبى أنا الباقى مف ا فعاؿ ؟

المػ ػ ػرأة  :نعـ فنصيبؾ أنت يا ألؼ الكصؿ ا مر مف الياليى ميؿ اكتب – اسمع – اشرب.

كأيضا ا مر كالماضى كالمصدر مف ا فعاؿ الخماسية كا فعاؿ السداسية.

أل ػػؼ الكص ػػؿ  :شك ار لؾ يا سيدتى عمى تقسيمؾ العادؿ لمكممات بينى كبيف ىمزة القطع.
ىمػ ػزة القط ػػع  :بعد ىذا أتمنى أال يخمط الناس بينى كبيف ألؼ الكصؿ.

المػ ػ ػرأة  :نعـ  ...فإف الخمط بيف ىمزة القطع  ،كألؼ الكصؿ قد بمغ درجة أصبحت كالقذل أماـ العيف
أل ػػؼ الكص ػػؿ  :شك ار لؾ يا سيدتى.

بالفعؿ عندؾ الحمكؿ لمشكالت المغة العربية.
ىمػ ػزة القط ػػع  :شك ار لؾ يا سيدتى عمى تبسيط مسألة الخمط بينى كبيف أختى ألؼ الكصؿ.

المػ ػ ػرأة  :شك ار لكما  ...كأتمنى مف ا﵀ التكفيؽ لكما.

***********************************************************

ايكوا ة ايوز سرسة

يحكى أف رجالن كػاف فػي سػفر بعيػد عمػى فػرس لػو  ،فكجػد امػرأة كطفميػا تػائييف يعػانيف العطػش كالجػكع ،
فتكقؼ عندىما كسأليما :لماذا أنتما كحدكما في ىذا المكاف المكحش؟

أجابت المرأة :زكجي أسير خمؼ ذلؾ ا فؽ  ،فأنا كطفمي الذم لـ يراه ذاىبيف لزيارتػو ،فمػـ أكػف أحسػب أف

السجف يبعد كؿ ىذه المسافة ،فحينما سألت أىػؿ القريػة عػف مكانػو ،أجػابكني :أف سػجف ا فكػار يقػع خمػؼ
ذلػػؾ ا فػػؽ  ،فكنػػت أظػػف أننػػا بػػالقرب منػػو  ،كلكنػػو كممػػا اقتربنػػا منػػو بعػػد عنػػا ،كىػػا نحػػف كمػػا تػػرل ننظػػر
صكبو كنالحقو لعمنا نصمو ،فتارة أبحث عف و
أمؿ ،كتارة أبحث عف أنس يبدد ظممة الميالي
فكػػر الرجػػؿ قمػػيال محػػديا نفسػػة :مػػا زلػػت فػػي بدايػػة الطريػػؽ كاف أطعمػػتيـ طعػػامي كاسػػقيتيـ ش ػرابي  ،فربمػػا
أمكت عطشا في ىذه الصحراء .
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د ؽ رقـ ()4

اخو ار ديارات اي غة ايزر سة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أكال :االسوداع

اسـ ايطايب/ة .......................................... :ايددرسة............................ :

ايصؼ اي ار ع :شز ة.............................. :

***********************************************************

ايسؤاؿ األكؿ :عزسزم ايطايب/ة دف خالؿ اينصكص ايوح اسودزت إيسيا دف ايدز ػـ/ة ،اخوػار/م اإلجا ػة

ايص س ة فسدا سأوح:

 -1درادؼ ك دة جرداء ىك:

أ -األرض ايصاراء

( 10درجات)

ب -األرض ايقا ة

 -2ايك دة ايوح و وكم الدا قدرسة ىح:

أَّ -
ايشدس

ب -ايطٌاقة

ج -ا ٍيكير اء

 -3ايك دة ايدجركرة دف سف ايك دات اآلوسة ىح:

ً
ايطاقة
ج -دف

الد
وسخف
أ -ايوح
ب -أف اي ى
ي
 -4ايازؿ ايدلارع فح ىذه ايك دات ىك:
أ -وزدؿ

ب -عدؿ

ج – اعدؿ

 -5قكؿ أ ح دراد داذا ورسد؟ ىك أس كب:

ب -اسواياـ
أ -وزجب
قكف" ىك لدسر:
 -6ايلدسر ايدناصؿ فح ى"ك يى ٍـ ىس ٍنطىً ى
ب -جدع دذكر ي دخاطب
أ -جدع دذكر ي غائب
 -7ايك دة ايوح و وكم لدس ار دوصال ىح:

أ -اي ساة

ب -ناسو

أ -سدعك

ب -قايكا

 -8ايك دة ايوح و وكم كاك ايجداعة فح ايك دات اآلوسة ىح:
 -9قكؿ خايد دندىشان :اي كل! ،ىك أس كب:

أ -نداء

ج -األرض ايد ركقة

ب -اسوثناء

ج -نيح
ج -جدع دذكر ي دوك ـ
ج -كثسرة
ج -سنط قكف
ج – وزجب
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أعػػػػػػػػسش دث ػػػػػػػػؾ ،ك دػػػػػػػػة أعػػػػػػػػسش وزػػػػػػػػرب:
ىف
ى
 -10قػػػػػػػػكؿ أ دػػػػػػػػد يخايػػػػػػػػد :أنػػػػػػػػا ال أسػػػػػػػػوطسع أ ٍ
ج– خ ر أف درفكع
ب -اسـ أف دنصكب
أ– فزؿ دلارع دنصكب
(اإلسثػار يخ يقي يي ٍػـ)
ايسؤاؿ ايثانح( :أ) روب/م األفكار ايرئسسة سب كركدىا فح اينص ايدسدكع
ي
درجات)
 -1ايزاة رغـ اي اجة

(

)

(

)

 -2اإل ساف إيى ايجسراف كايد واجسف

(

 -4ايجسراف سواقدكف زليـ اي زض

(

 -3ايو ح اإلسثار سف ايجسراف

(6

)

)

-------------------------------------------------------------------------- --------------------- --------------

(اإلسثار يخ يقي يي ٍـ) 4( .درجات)
(ب) اعد/أعسدم دا اسودزت إيسو وز سرؾ فح جد ة أك اثنوسف دف نص
ي
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................

ايسؤاؿ ايثايث:
أ)

دد/م ايشخصسة ايرئسسة فح نص (فح ايزدؿ ساونا) ايذم اسودزت إيسيا:

) 10درجات)

.................................. - 1

.................................... -2

( درجواف)

-------------------------------------------------------

(ب) اذكر/م لد ايك دات ايوح اسودزت ييا فح اينصكص ايسا قة :
ايك دة

لدىا

اإلسثار
ولاء
دسسكر
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(درجواف)

خصاصة
---------- ---------------------------------------------

(ج) :اجدع/م دارد ايك دات ايوح سدزويا دف اينصكص ايسا قة:
ايك دة

(درجواف)

جدزيا

كنز
اي ـ
رفة
جاره
(د) كلػػح/م ايجدػػاؿ فػػح ايز ػػارة ايوايسػػة ،ايوػػح سػػدزويا (دػػا زايػػت ايشػػدس نائدػػة خ ػػؼ ايج ػػؿ)4( :

درجات)

..................................................................................................

ايسػؤاؿ اي ار ػػع( :أ) دػػف خػػالؿ اينصػػكص ايوػػح اسػػودزت إيسيػػا ،ػػسف/م رأسػؾ فػػح ايشخصػػسات اآلوسػػة5( :
درجات)

ايشدس.......................................................................................... :
أ دد........................................................................................... :
خايد........................................................................................... :

إ راىسـ......................................................................................... :
أ ك دراد....................................................................................... :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(ب) ص ح/م ايخطأ فح ايك دات ايوح سدزويا ل طان س سدان:
اء
 -1أف ايكير ي
 -2أ ف جار يؾ
 -3إًيى ا ٍي ً
زاط كف
 -4اي ٌ كل
 -5ايسزاده

()..........................

()...........................
()..........................

()...........................

()...........................
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( 5درجات)

اخو ار ديارة ايقراءة

اسـ ايطايب/ة .......................................... :ايددرسة............................ :
ايصؼ اي ار ع :شز ة.............................. :

**********************************************************
( 50عالدة)

ايقسـ األكؿ :ل ط ايقراءة ايجيرسة ايس سدة
النص ا كؿ مف الكتاب

يؿ ى ً
عيش كالفي ً
ػذه
يد أىف
تككف ًم ى
ى
حص يؿ عمى ًرزًقيا بًأىيدييا ،أىـ تير ي
ني ،ىؿ تيريد أىف تى ى
ى
يكد تى ي
قاؿ ا ىبٍ :
انظر يا يب ٌ
الفيكد ،كلكػف يػا أىب ً
ً
ِّ
ػت ،أىال
ىككف ًميؿ
حاج ًة الفييكد؟ ! ى
قاؿ االبف :ىبؿ أير ي
ٍ
ى
الضباع الٌتي تىأ يك يؿ ما ىيزيد ىعف ى
يد أىف أ ى
عاميػػا ًمػػف ً
ػي ،كلكػػف ،ىػػؿ تػػرل
حصػػد؟ قػ ى
دكف أىف تػػزر ى
تػػرل الطَّيػ ىػر ،تى ي
ػاؿ ا ىب :ىػػذا ى
ع كتى ي
أخ ػ يذ طى ى
صػػحي ه يػػا يبنػ ٌ
الطٌيكر تىجمًس في أ ً
الصػباح
قاؿ :ال .ى
ىعشاشيا ،فىيأتييا ًرزقييا؟ ى
قاؿ ا ب :أىال تىرل أٌىنيا مػا إًف تىظي ىػر تىباشػير ٌ
ي
ى
و
ِّ
ً ً
صد.
زر ى
حتى تىنطمً ى
ع ىح ى
ني اعمؿ؛ فىمف ىج ٌد ىك ىجد ،ىكمف ى
ؽ في يكؿ اتٌجاه باحيةن عف رزقيا .يا يب ٌ
-----------------------------------------------------------

النص الياني خارجي
ً ً
عيدا ً
انتقمىت عائًمىتيوي إلى ً
عف
حف يؿ بًيا ًمكتىىبةي ىج ِّده ،ى
اء ًة ال يكتيب الٌتي تى ى
كاف ىك ه
ىصب ى ىب ن
منزوؿ ىجديد ،فىأ ى
ى
ليد ىيستىمتعي بًقر ى
الخاصة مكتىىبةن صغيرة.
جع ىؿ ًمف ي رفىتً ًو
المكتىبة الٌتي أىحبَّيا ،فى َّك ىر ىك ه
ٌ
ليد في أىف ىي ى
ى
يعجػػب بًيػػا ،كقػػد جيَّػ ىػز ياليػةى رفػ و
ً
ػص لً يكػ ِّػؿ ىر ٍّ
مجمكعػةن ًمػ ىػف
ؼ ًمنيػػا
ػكؼ صػػغي ورة
َّ
ىحػ َّػد ى
ى
ث أبػػاهي عػ ًػف الفكػرة فىأ ً ى
كخصػ ى
ي
ً
قاء ي ًحبكف ً
ً و
ً
َّ
القراءة
ال يكتبَّ ،
ؼ ىك ه
تعر ى
كصار ييبادلييـ ال يكتي ى
الح ِّي ى
ليد في ى
ب ،ى
الجديد عمى أىصد ي ٌ ى
ككاف يكمما زىار ىج َّدهي
ى
عف ال يكتي ًب الج ً
ديدة الٌتي قى ىأرىىا ىك ىسأىلىوي ىع ًف ا ً
أىعمى ىموي ً
يمكر الَّتي ٍلـ ىيفيميا
ى
------------------------------------------------- -----( 50عالدة)

ايقسـ ايثانح فيـ ايدقركء

سُ ھات مف الفقرتيف السابقتيف ما يأتي:

أ -مفرد كممة (أعشاشيا) ------------------- :
ب  -جمع (مكتبة)

------------------- -

ج -مرادؼ كممة(تباشير) -------------------

د -ضد كممة ( الخاصة ) -------------------
ىػ -ضع/م عنكانا مناسبا لمنص الياني ...................
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( 5عالمات)

س : 2اذكر/م مف النصييف ما يدؿ عمى ( 6عالمات)
 -1جبف الضباع ............................................................................... :
 -2الحرص عمى العمؿ..................................................................... :

 – 3حب كليد لمقراءة................................................................................:
***********************************************************

س :3ضع /م دائرة حكؿ رمز اعجابة الصحيحة لمفقرات اآلتية:
 -1فعؿ المضارع في الكممات اآلتية ىك:

أ -حصد

ب -تحصد

ج -احصد

 -2الكممة الصحية بيف الكممات اآلتية ىي:

أ .لكف

( 5عالمات)

ب .الكف

 -3ايك دة ايٌوح ونويح واء در كطة دف سف ايك دات اآلوسة ىح:

أ .غرفوو

ب -غرفة

و
بشكؿ صحي ما عدا:
 -4الكممات التٌالية مكتكبة
بٌ .بياراة
أ .يالية

ج .اللكف
ج -غرفو
ج .صغيرة

 -5الكممة ال ٌشاذة مف بيف الكممات ا تية:
ب.ضباع
أ.فيكد

ج.حيتاف

***********************************************************

س  :4حكؿ/م الجمؿ اآلتية مف جمؿ اسمية إلى جمؿ فعمية:
الجممة ا سمية
-1
-2
-3
-4

ِّ
حاج ًة الفييكد.
الضباع تىأ يك يؿ ما ىيزيد ىعف ى
الفي ً
حص يؿ عمى ًرزًقيا بًأىيدييا.
يكد تى ي
ً ً
اء ًة ال يكتيب.
ىك ه
ليد ىيستىمتعي بًقر ى
عائًمىتيوي تنتق يؿ إلى ً
منزوؿ ىجديد.

( 10عالمات)

الجممة الفعمية

 -5ا ب يسعد بفكرة كليد .

***********************************************************
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س : 5ما نكع ا ساليب في الجمؿ المتكاجدة في الجدكؿ اآلتي؟
الجممة

عيش كالفي ً
يكد؟
ىؿ تيريد أىف تى ى
مف ىج ٌد ىك ىجد.
ً
الفيكد.
ىككف ًميؿ
ىبؿ أير ي
يد أىف أ ى

( 3عالمات)

نكع أسمكب

***********************************************************س6
(  6عالمات)

 :كظؼ /م التراكيب المغكية ا تية في جمؿ مفيدة مف إنشائؾ:
 -1تى ً
جم يس في:
.........................................................................................
 -2كقد جيَّىز:

..........................................................................................

 -3ىؿ

ترل............................................................................................:

***********************************************************
س :7استنتج/م قيمتيف تعممتيما مف النصيف السابقيف:
-1

( 4عالمات)

..................................................................................................

................................................................................................ 2

***********************************************************
( 5عالمات)

س :8حدد/م الفكرة الرئيسة لمنصيف السابقيف:

...............................................................................................: 1
...............................................................................................:2

***********************************************************

س :9ضع  /م (الذم ،التي ،المتاف ،المكاتي ،الذيف ،المذاف) في الفراغ المناسب 6( .عالمات)
 -1القائداف ................دافعا عف الكطف محبكباف.
 -2كصمت الطالبة .........فازت بالجائزة .
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 -3ىذا البائع ىك  .......يبيع بأمانة.

 -4ىاتاف الطالبتاف ىما  .......رفعتا العمـ.
 -5سررت مف الممرضات  ...............عالجف المرضى .
 -6أحب المزارعيف  ............يحافظكف عمى أراضييـ.

( 50عالمة)

معايير تصحي القراءة الجيرية /القسـ ا كؿ.
المعيار

الدرجة الكاممة

الخصـ

نطؽ الحركؼ مػف مخارجيػا الصػحيحة ،م ارعػاة اععػراب

21

نص ػ ػ ػػؼ عالم ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ

كالحرك ػ ػ ػػات ( الكسػػ ػ ػرة كالفتح ػ ػ ػػة كالض ػ ػ ػػمة) م ػ ػ ػػع كض ػ ػ ػػبط

الحركؼ.

القراءة المعبرة عف المكقؼ مف تعجب كاستفياـ ،كالكصؿ
كالفصػػؿ ،كىػػؿ عبػػر مػػف خػػالؿ الق ػراءة عػػف المكقػػؼ كمػػا

4

خطأ

نص ػ ػ ػػؼ عالم ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ
خطأ

يجب
لفظ السميـ لمتػاء المفتكحػة (ت) كالمربكطػة (ػػة) كالضػمير

8

المشابو ليا

نص ػ ػ ػػؼ عالم ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ
خطأ

لفظ الالـ الشمسية كالالـ القمرية

14

لفظ التنكيف ( الضـ كالفت كالكسر)

3

نص ػ ػ ػػؼ عالم ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ
خطأ
نص ػ ػ ػػؼ عالم ػ ػ ػػة لك ػ ػ ػػؿ
خطأ
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اسـ ايطايب/ة .......................................... :ايددرسة............................ :
ايصؼ اي ار ع :شز ة.............................. :

***********************************************************
اخو ار ديارة ايكوا ة اإلدالئسة كايوز سرسة
أكالن اخو ار ايكوا ة اإلدالئسة :
ايسؤاؿ األكؿ :اقرأ/م كزد ( ة

( 40درجة)
( 5درجات)

) أك ( ت ) دكاف اياراغ.

أر … حمامػ  ...نممػ … تكاد تغرؽ في النير ،أشفقػ …..الحمامػ……عمى النممػ  …….كرمػ.....ليا قشػ
….صغير ...صعد …… النممػ …..فكؽ القشػ …..يـ شكر …. .الحمامػ…)
------------------------------------------------------ايسؤاؿ ايثانح :اقرأ/م ايجدؿ اآلوسة كاسوخرج ايك دة ايوح و وػكم ع ػى ايوػاء ايداوك ػة ،كايوػاء ايدر كطػة
كايياء ايدر كطة كاكو يا فح ايجدكؿ اآلوح:
ايجد ة
ً
ايدزر ىعة .
ذى ٍت عزسزة يزسارة ىجدويا فح ٍ

( 8درجات)
ايوػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

ايداوك ة

دع ىجدويا فح ى دسقةً ا ٍي ست.
س ٍت عزسزة ى
ىج ى ى
فػػػػرأت صػػػػاف صػػػػغسر فودنػػػػت أف وركػػػػب

ع سو.

فكانت سزسدة كىح كونظر إيسو .
ك دأت وسأيو عف أدو كعف أ سو.
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ايوػػػػػػػػػػػػػاء

ايدر كطة

اييػػػػػػػػػػػاء

ايدر كطة

ف ـ سج يا كوركوو كذى ت إيى اي دسقة .
ش ًب األىخلر ايكرةً .
ىكًيز ٍت ع ى ا ٍي يز ٍ

السؤاؿ اليالث -أ :بيف/م ا خطاء اعمالئية ،في الجمؿ اآلتية ،كمف يـ صكبيا ( 8عالمات)
ايخطأ

ايجد ة

ايصكاب

ىك ىكيي انر ما ىن ٍس ىمع أصكاتف
أىتى المُّ
صكص يم ٍس ًرعيان
ي
ييرتف
جار لىوي يح ه
قكؽ ىك ى
اٍل ي
في ىىكاءان طىمً و
ؽ
--------------------------------------------------(ب) ادخؿ /م ايونكسف ع ى ايك دات اآلوسة ،كفؽ ايجدكؿ اآلوح .
ايك دة

ونكسف كسر

ونكسف لـ

يكـ
قصة
ىدكء
عميؽ
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(  4درجات)
ونكسف فوح

ايسؤاؿ اي ار ع(أ)  :صنؼ/م ايك دات ايوح و ػدأ يدػزة كصػؿ كايك دػات ايوػح و ػدأ يدػزة
قطع فح ايجدكؿ اآلوح 5( :درجات)
( اقترب – أسرة – أسد – أجمؿ – ابتعد  -ادرس  -أحمد – انطمؽ )
ىمزة القػػطع

ىمزة الكصػػؿ

--------------------- ---------------------------------(ب) اكوب/م دف عندؾ ( )5ك دات و دأ يدزة قطع ك ( )5ك دات و دأ يدزة كصؿ10( :درجات)
ىدزة قطع

ىدزة كصؿ
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ايقسـ ايثانح  :اخو ار ايكوا ة ايوز سرسة ( 40درجة)
( 8درجات)

ايسؤاؿ األكؿ :سف دالالت ايجدؿ اآلوسة :

 -1تفاجػػأ أف المدينػػة الكبيػرة ال تسػػعو ،فجػػاؿ فػػي شػكارعيا يبحػػث عػػف سػػكف يرتػػاح فيػػو،
كطعاـ ييدأ الجكع الذم يمكم أمعائو.
-------------------------- - 2أف الشمس تشرؽ دكف خيكطيا التي يحاكؿ أف يمسكيا في كؿ مرة .
----------------------- -3أف سجف ا فكار يقع خمؼ ذلؾ ا فؽ
----------------------- -4فيك ينظر إلى ىذه الميف نظرة دنيا.
-----------------------ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ-
ايسؤاؿ ايثانح :لع/م عنكانا دناس ا يكؿ فقرة دف اياقرات اآلوسة 9( :درجات)
 -1كمف في الصحراء يسبني ني أصب ح اررتػي عمػى رماليػا الصػفراء ،كينصػب الخػيـ
خكفػا منػػي كمػػف فػي الحضػػر يبنػػي الجػدراف كالبيػػكت حتػػى ال ي ارنػي لقػػد أصػػابني اليػػأس
................................................
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 -2إال " نػػذير" ذلػػؾ الشػػاب الكسػػكؿ الخامػػؿ ،الػػذم يعتنػػي ببشػرتو كيحػػافظ عمييػػا خكفػػا
مف أف تحرقيا أشعة الشمس فنذير يعتمد عمى كالديو في كؿ شيء.
..............................................
 -3يحكػػى أف رج ػالن كػػاف فػػي سػػفر بعيػػد عمػػى فػػرس لػػو  ،فكجػػد ام ػرأة كطفميػػا ت ػائييف
يعانيف العطش كالجكع
فتكقؼ عندىما كسأليما :لماذا أنتما كحدكما في ىذا المكاف المكحش؟
...........................................
-----------------------------------------------------(ب) :لع/م ىذه ايداردات فح جدؿ داسدة دف إنشائؾ :

(3درجات)

الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
................................................................................
الظمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
................................................................................
العتمة...........................................................................

ايسؤاؿ اي ار ع  :اصدر/م كدا ع ى ايوصرفات اآلوسة شكؿ يغكم س سـ 10( :درجات)
 -1نذير شاب كسكؿ يعتمد عمى أىمو في كؿ شيء:
----------------------------------------------------- -2سمعاف يقدر أىمية الشمس ككنكزىا التي تمنحيا لألرض.
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----------------------------------------------------- -3سجف ا فكار كعناء الزكجة في زيارة زكجيا.
----------------------------------------------------- -4ىجرة القرية كالسكف في المدينة.
-----------------------------------------------------ايسؤاؿ ايخادس :لع/م نياسة دوصكرة ييذه ايقصة:

( 10درجات)

(يحكػػى أف رج ػالن كػػاف فػػي سػػفر بعيػػد عمػػى فػػرس لػػو ،فكجػػد ام ػرأة كطفميػػا تػػائييف يعػػانيف العطػػش
كالجكع ،فتكقؼ عندىما كسأليما :لماذا أنتما كحدكما في ىذا المكاف المكحش؟
أجابػػت المػرأة :زكجػػي أسػػير خمػػؼ ذلػػؾ ا فػػؽ ،فأنػػا كطفمػػي الػػذم لػػـ يػراه ذاىبػػيف لزيارتػػو ،فمػػـ أكػػف
أحسب أف السجف يبعد كؿ ىذه المسافة ،فحينما سألت أىؿ القريػة عػف مكانػو ،أجػابكني :أف سػجف
ا فكػار يقػع خمػؼ ذلػؾ ا فػػؽ ،فكنػت أظػف أننػا بػػالقرب منػو ،كلكنػو كممػا اقتربنػػا منػو بعػد عنػا ،كىػػا
نحف كما ترل ننظر صكبو كنالحقو عمنا نصمو ،فتارة أبحث عف أم وػؿ ،كتػارة أبحػث عػف أنػس يبػدد
ظممة الميالي
فكػػر الرجػػؿ قمػػيال محػػديا نفسػػو :مػػا زلػػت فػػي بدايػػة الطريػػؽ كاف أطعمػػتيـ طعػػامي كاسػػقيتيـ شػرابي،
فربما أمكت عطشا في ىذه الصحراء)...
..............................................................................................
..............................................................................................
..................................................................................
انتيت ا سئمة
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ار زا :دقساس ديارة ايد ادثة

ايديارة

ايدقساس
ممتاز 4

جيد جدان 3

جيد 2

مقبكؿ 1

أكالن :ايجانب اياكرم
1

يبػ ػػدأ بمقدمػ ػػة تييػ ػػر انتبػ ػػاه اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات اس ػ ػ ػػتخداـ عب ػ ػ ػػارات الب ػ ػ ػػدء بالمكضػ ػ ػ ػػكع اعط ػ ػػاء فكػ ػ ػرة ع ػ ػػف

المستمعيف

خارجي ػ ػ ػػة تمييدي ػ ػ ػػة ذات التحيػ ػ ػػة كالمجاممػ ػ ػػة مباشػ ػرة دكف تميي ػػد المكض ػ ػ ػ ػػكع بمغت ػ ػ ػ ػػو

ص ػ ػ ػػمة بالمكض ػ ػ ػػكع آي ػ ػ ػػة ش ػ ػػفكيا قب ػ ػػؿ الب ػ ػػدء شفكيا

الخاصة شفكيا

قرآني ػ ػػة ،حكمػ ػ ػػة ،مقكلػػ ػػة بالمكضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع
مشيكرة شفكيا

2

استخداما سميما

يع ػ ػػرض ا فك ػ ػػار بص ػ ػػكرة التسمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ با فكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ترتيػػ ػ ػ ػ ػػب ا فكػ ػ ػ ػ ػ ػػار التمييز بيف ا فكار اعشارة إلى ا فكار

مرتبة.

الجزئي ػػة بش ػػكؿ متص ػػؿ ،شفكيا ترتيبا منطقيا الرئيس ػ ػ ػػة كا فك ػ ػ ػػار بمغتػ ػ ػ ػ ػ ػػو الخاصػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كمترابط ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ا ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػداث يممسو السامع
الزمنيػػػة كالمكانيػ ػػة حتػ ػػى

اليانكية

شفكيا دكف تسمسؿ

الكصػ ػػكؿ لمفك ػ ػرة العامػ ػػة
دكف تمعيـ
3

يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ أدكات رب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط الق ػ ػ ػ ػػدرة عم ػ ػ ػ ػػى التعمي ػ ػ ػ ػػؿ التعبيػػر شػػفكيا عػػف التعبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف التعبيػػر شػػفكيا عػػف
مناسبة في حدييو.

السػػتخدامو ادكات ال ػربط ا فك ػ ػػار باس ػ ػػتخداـ ا فك ػ ػػار باس ػ ػػتخداـ ا فك ػ ػػار باس ػ ػػتخداـ

المناسبة في حدييو

ادكات الػ ػ ػ ػربط ف ػ ػ ػػي أدكات ال ػ ػربط الت ػ ػػي ادكات الػ ػ ػ ػ ػربط دكف
مكانيا السميـ

4

مػ ػ ػ ػػرت معػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػػي القػػدرة عمػػى التعميػػؿ
الدرس فقط

شفكيا

يني ػ ػ ػ ػػى حدييػػ ػ ػ ػػو بخاتمػػ ػ ػ ػػة يعط ػ ػ ػػي تغذي ػ ػ ػػة راجعػػ ػ ػػة تمخػػ ػ ػػيص ا فكػ ػ ػ ػػار القدرة عمى االنتياء اقف ػ ػ ػ ػػاؿ المكض ػ ػ ػ ػػكع
مناسبة

كيطمبي ػ ػػا م ػ ػػف اآلخػ ػ ػريف التػػي يشػػتمؿ عمييػػا مػػف المكضػػكع دكف دكف تممي لمنياية
بشكؿ كاض كصري

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرس شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفكيا مقدمات تمييدية
تمخيصا كافيا.

ثانسان :ايجانب اي غكم

1

يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ الكمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات التعبي ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػػف ا فك ػ ػ ػػار التعبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ المغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخمط ما بيف المغػة
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كالعبارات المناسبة لممعنى باس ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ ،ا ميم ػ ػ ػ ػ ػػة ا الحديث ،عف تكافر البسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيطة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الفص ػ ػ ػ ػػحى كالمغ ػ ػ ػ ػػة

الذم يريد أف يعبر عنو

الكاقعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ يػػركة لفظيػػة ،تمكنػػو المعنػػى الػػذم يعبػػر العاميػ ػ ػ ػػة المحكيػ ػ ػ ػػة
النحكية المناسبة شفكيا

2

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف االختي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار عنو شفكيا
الدقيؽ لمكممة

المدينة) شفكيا

يتح ػػدث فػ ػػي جمػ ػػؿ تامػ ػػة تػ ػكافر كح ػػدة المكض ػػكع ،متابعػ ػ ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػ ػػديث تجزئ ػ ػػة المعمكم ػ ػػات يبػػدأ بالجممػػة بشػػكؿ

المعنى.

كعنص ػ ػػر التكام ػ ػػؿ ب ػ ػػيف كادراؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػػا بػ ػ ػ ػ ػ ػػيف إلػ ػ ػػى أج ػ ػ ػزاء أينػ ػ ػػاء س ػػميـ ،كيخف ػػؽ ف ػػي

أجزائو كأفكاره في حدييو جكانبو مف عالقات الحديث
3

ف ػػي بيئت ػػو (الري ػػؼ،

نيايتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء

الحديث

يسػػتخدـ الصػػكر كا خيمػػة يس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ التش ػ ػ ػ ػ ػ ػػبييات يعطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض يعطي شفكيا بعض يتحػ ػ ػ ػ ػػدث بطريقػ ػ ػ ػ ػػة

المناسبة

البال ية كيسكؽ ا مياؿ التشبييات كالصػكر التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبييات دكف مباش ػ ػرة خاليػػػة مػ ػػف
كالقص ػ ػػص بم ػ ػػا يناس ػ ػػب البال ية شفكيا

قد ارت ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر كدالالت أم تشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبييات
بال ية

التكضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كالمتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

بال ية

كاعيارة
4

يض ػ ػػبط الكمم ػ ػػات ض ػ ػػبطان يمي ػػز ب ػػيف مكاق ػػع الرف ػػع ينطػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الحػ ػ ػ ػ ػ ػػديث يسػػكف أخػػر الكممػػة ال يراعي أم قكاعد

ص ػ ػػحيحان ف ػ ػػي ح ػ ػػدكد م ػ ػػا كالنص ػػب كالج ػػر كالج ػػزـ ضمف القكاعد التػي فػ ػ ػ ػػي حدييػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػػي المغة في حدييو
تعمـ مف قكاعد

شفكيا

تعمميا

حيث ال تسكيف

ثايثان :ايجانب ايصكوح

1

2

يخ ػ ػ ػ ػػرج ا صػ ػ ػ ػ ػكات م ػ ػ ػ ػػف نطػػؽ ا ص ػكات العربيػػة معرفػ ػ ػ ػػة الحرك ػ ػ ػ ػات يكضػ ػ ػ ػ ػ ػ لمس ػ ػ ػ ػ ػػامع ال يفػ ػ ػػرؽ مػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف
مخارجيا الصحيحة

نطقا صحيحا

يفرؽ بيف ا صكات

ينطػؽ ا صػكات العربيػػة التميي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد التمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف التميػ ػػز بػ ػػيف أن ػ ػكاع

القريبة في المخرج.

القص ػ ػػيرة كالطكيم ػ ػػة ا صكات المنطكقة بع ػ ػ ػ ػػض الح ػ ػ ػ ػػركؼ
مف خالؿ لفظو

شفكيا

المتشابية شفكيا

كيميػ ػ ػػز مػ ػ ػػا بينيػ ػ ػػا مػ ػ ػػف النط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ،ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ا ص ػكات المتعػػددة التنكيف كالحركات
ٌ
اختالف ػ ػ ػ ػػات ذات دالل ػ ػ ػ ػػة ا ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكات كاعيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات شفكيا
بشكؿ كاض

المتشػ ػ ػ ػػابية تميي ػ ػ ػ ػ از المختمفة مػف خػالؿ
كاض ػ ػ ػػحا مي ػ ػ ػػؿ :ت حديية

ط ،س ص ،د،
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ض ،الخ).
3

ينػػكع فػػي الصػػكت حس ػػب اسػػتخداـ نب ػرات الصػػكت يتحػ ػ ػ ػ ػ ػػدث حسػ ػ ػ ػ ػ ػػب يسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ نب ػ ػ ػ ػ ػ ػرات يتح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدث بش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ

االنفعاالت

حس ػ ػػب الحال ػ ػػة كي ارع ػ ػػي مقتضػ ػ ػ ػػى الحػ ػ ػ ػػاؿ ،الص ػ ػ ػ ػػكت العالي ػ ػ ػ ػػة متكاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ دكف
عالم ػػات الت ػ ػرقيـ بشػػػكؿ كلكنو يتسرع بعض كالمنخفض ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دكف م ارع ػ ػ ػ ػػاة مقتض ػ ػ ػ ػػى

مميؿ لممعنى
4

ا حياف

م ارع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة كامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحاؿ
لعالمات الترقيـ

يتح ػ ػ ػػدث بإيق ػ ػ ػػاع يناس ػ ػ ػػب الق ػػدرة عم ػػى ال ػػتحكـ ف ػػي تجنػ ػ ػ ػ ػػب الكممػ ػ ػ ػ ػػات ال يعط ػ ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػ ػػع ال ي ارع ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػربط

المعنى

أسػ ػػمكب نطػ ػػؽ الكمم ػ ػػات كالمع ػ ػػاني الص ػ ػػعبة المعاني مػا يناسػبيا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديث
كا لف ػػاظ حس ػػب المعن ػػى أك المعق ػ ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػف ص ػ ػ ػػكت ف ػ ػ ػػي كطريقة عرضو

مع حسف ا داء

حدييو

حدييو

ار زان :ايجانب ايد د ح (يغة ايجسد)

1

يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ اعش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ اعشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات م ارعػػ ػ ػ ػػاة تعبي ػ ػ ػ ػ ػرات يسػ ػػتخدـ اعشػ ػػارات يتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدث دكف اف

المناسػ ػ ػ ػ ػػبة فػ ػ ػ ػ ػػي تقريػ ػ ػ ػ ػػب كاعيم ػ ػ ػ ػ ػػاءات كالحرك ػ ػ ػ ػ ػػة الكجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو كحركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػي بغػػض المكاقػػؼ م ارعػػ ػ ػ ػػاة تعبي ػ ػ ػ ػ ػرات
المعنى.

ي ػػر المفظي ػػة اس ػػتخداما اليديف كالجسـ التي كيتركيا في بعضيا الكجػ ػػو كاعيم ػ ػػاءات

معبػ ار عمػػا يريػد تكصػػيمو تػ ػػتالءـ مػ ػػع سػ ػػياؽ اآلخر

و
كمعاف.
مف أفكار
2

الحديث

الحركية

يق ػػؼ كقف ػػة مناس ػػبة أين ػػاء االس ػ ػ ػػتجابة لم ػ ػ ػػا يػػ ػ ػػدكر يح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافظ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يتح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدث دكف أف

التحدث.

أمام ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػ ػػديث التكاصػ ػػؿ البصػ ػػرم الخػ ػػركج ،كالكقػ ػػكؼ ينظػػر الػػى الطػػالب
اسػ ػ ػػتجابة تمقائيػ ػ ػػة ينػ ػ ػػكع مػ ػػع الطػ ػػالب كىػ ػػك أمػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الطػ ػ ػ ػ ػ ػػالب ،كيرفض الخركج

فييػ ػ ػ ػػا أشػ ػ ػ ػػكاؿ التعبيػ ػ ػ ػػر يتحػ ػ ػ ػػدث كال ينػ ػ ػ ػػكع كلكن ػ ػ ػ ػػو يخ ػ ػ ػ ػػرج إذا
كأنماط التركيب

3

في استجاباتو

طالبو المعمـ بذلؾ

يتحػدث فػي يقػة دكف تػردد اعلقػػاء بصػػكت ممتم ػػئ؛ االتػ ػ ػزاف ف ػ ػػي اليق ػ ػػة تأديػ ػػة أن ػ ػكاع النبػ ػػر يظيػػر خجػػال كعػػدـ

أك خكؼ أك خجؿ

مػ ػ ػػؤي ار فػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػامعيف ،ب ػػالنفس ،ف ػػال يب ػػدك كالتنغ ػ ػ ػ ػػيـ بطريق ػ ػ ػ ػػة ج ػرأة لمتح ػػدث أم ػػاـ
ميي ار اىتماميـ بما يقكلو بمظي ػػر المغت ػػر كال مقبكلة مف متحديي الطالب
المتػ ػ ػ ػػردد الخجػ ػ ػ ػػكؿ العربية
كىك يتحدث
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اخو ار ديارة ايواكسر ايوأد ح

اسـ ايطايب/ة .......................................... :ايددرسة............................ :

ايصؼ اي ار ع :شز ة.............................. :

***********************************************************
القسـ ا كؿ :أقرأ/م البنكد االختيارية ،يـ أرسـ/م دائرة حكؿ رمز اعجابة الصحيحة

-1

اياكرة ايزادة ايوح و د يا ىذه ايصكر ىي:

أ -الشمس تضيء الككف كتمنحو الدؼء

ب -
ج -
د -

ق -
ك -

ز -
ح -

ط -

م -
ؾ -الشمس ال ترسؿ لنا ا كساخ مع ح اررتيا

ؿ -الطاقة الشمسية تحافظ عمى البيئة كال تمكييا

 -2فح درس ايوز سر ىكوىب ً
خاي هد دز ارن عف ىذه ايصكرة ايجد ة اآلوسة:
ى
عدؿ ايديندسات اي كاوح وا زوا ايدشركع!) ايخطأ ايذم كقع فسو خايد ىك:
(دا
أجدؿ ى
ى
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( 28درجة)

أ -المشركع

ب -عبر عف ىذه الصكرة بصيغة الجمع
ج -تابعتا

-3

جدسع االسداء اآلوسة دكصكية داعدا

أ( -التي ،المتاف ،المكاتي)
ىف ،ىـ)
ب( -ىؤالءٌ ،
ج( -الذم ،المذاف ،الذيف)
شورل ،ا ٍيخركج ،اثنواف) ودؿ ع ى:
-4
دجدكعة ىذه ايك دات ٍ
(ازدادت ،ا ٍ
ج  -اليمزة المتطرفة
ب  -ىمزة الكصؿ
أ -ىمزة القطع
 -5ايجد ة ايدل كطة ل طا ص س ا ىح:
زد ًح هـ
كؽ يم ى
الس ي
أٌ  -
زد ًح يـ
الس ه
كؽ يم ى
بٌ  -
زد ًح ىـ
كؽ يم ى
الس ي
جٌ  -
-6

اخو ؼ أ دد كخ سؿ كرائد كؿ ايدزنى ايذم وجسده ىذه ايصكرة ،أم دنيـ كاف جكا و ص س ا.

أ -قاؿ أحمد :تدؿ عمى الصدقة

ب -قاؿ خميؿ :تدؿ عمى اعييار
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ج -قاؿ رائد :تدؿ عمى العمؿ كالميابرة
واء دع اي ركات ايثالث :اياو ة ،كايلدة ،كايكسرة ،كو قى ع ى اييا إذا كقانػا
 -7ىح ايوح نقرأىا ن
ع سيا ايسككف.
أ -التاء المبسكطة

ب -التاء المربكطة

ج -الياء المربكطة

-8

ايدجدكعة ايوح و وكم ع ى خطأ إدالئح ىح:

الدؼء ،الميؿ ،كتب ،يناـ.
أٌ  -

اليكـ ،القمر
بٌ  -
السماء ،الحديقة ،ه
ج -الكطف ،الشييد ،العمـ ،القدس
-9

أراد سايـ أف سكوب رساية إيى كايده فح سجف عسقالف كيكنو قد نسػح ػركؼ ايجػر كسرسػد دنػؾ

أف وذكره يا.

أ( -مف ،إلى ،عف ،عمى ،أف ،في ،لػ ،ب ،ؾ)

ب( -مف ،إلى ،عف ،عمى ،في ،لػ ،ب ،ؾ)

ج( -مف ،إلى ،عف ،إف ،عمى ،كاف ،في ،لػ ،ب ،ؾ)

ؼ ا ٍي يدز يـ إسداعسؿ أف سكوب جد ة فز سة ،فكوب ثالثة جدؿ:
 -10ىك ى ى
أ -اليٌمك يج تتساقطي عمى سطكح منازؿ القرية
ب -عمى سطكح منازؿ القرية سقطت اليمكج
ج -سقطت اليمكج عمى سطكح منازؿ القرية

ػكف اٍل ىػكطى ىف
 -11إذا ع دت أف فاطدة كو ت قصة ،كجػاءت ىػذه اياقػرة فػح قصػويا( :فػنحف جيػ هؿ لػـ ىن ٍس ي
التكتة التػي كانػت تى ٍجمػع أى ىػؿ البم ً
ً
ػدة فػي
المحتؿ ،كلكنو ىيس ٍكف فينا ،فمفتاح البيت العتيؽ مازاؿ مدفكنان تحت
ىي
الصيؼ الجميمة ).نستنتج مف ىذه الفقرة:
ليالي ٌ
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أ -أىؿ البمدة يجتمعكف تحت التكتة

ب -لف ننسى كطننا المحتؿ ،فحبو يسكف قمكبنا
ج -المفتاح مدفكف تحت التكتة
(س ًػد ىع
 -12جياد زدس ؾ فح ددرسة طسف سرسد دساعدوؾ فح صساغة ايندط اي ُّغكم دف ىػذه ايجد ػة ى
ايوِّ ٍدس يذ ِّ
ط ًن َّح) ىؿ ىك:
شسد ا ٍي ىك ى
اين ى
الكطني
منشد
أ -اٍل ي
ٌ
ً
النشيد
ي
ب -سامعه
ً
ج -التٍِّممي يذ سامعه

 -13دخػػؿ نػػذسر دسػػا قة جدػػع ايك دػػات ايدورادفػػة ،كقػػرر اشػػاركؾ دزػػو ،يكنػػو ارسػػؿ ىػػاوسف ايك دوػػسف
( جكار ،ايقرب) ايوح وأخذ درادفان كا دان ،كسرسد دنؾ أف ورسؿ يو ايجكاب كشرط إلشراكؾ دزو
أ -جاره

ب -بجانب
ج -محيطو
سقسـ إ راىسـ فح الد اي جاز كسدرس فح ايصؼ اي ار ع ،سزانح دف دشك ة ذؼ األيػؼ فػح ك دػة
-14
ي
(ا ف) ،فصدسقو أسدف دف ف سطسف زث يو كالن أ دىا ص س ا.
أ -إذا كقعت بػيف عممػيف اليػاني كالػد ا كؿ ،كلػـ تقػع فػي بدايػة السػطر ،ميػاؿ :عمػر بػف الخطػاب كاذا
سبقت بحرؼ نداء ،مياؿ :يا بف عمر

ب -إذا لـ تقع في بداية الكممة ككقعت في آخر السطر
ج -إذا كقعت في كسط السطر
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( 22درجة)

ايقسـ ايثانح :أق أر ك أوأدؿ

----------------------------------------------------------

)1

ط ػػت دنػػاؿ دػػف ط ػػة ددرسػػة ذكػػكر ايصػػدسؽ األساسػػسة كددرسػػة نػػات شػػيداء دك ار األساسػػسة

دساعدويا فح اسوخراج األفكار ايجزئسة دوس س ة دف ىذا ايػنص كصػكال ي اكػرة ايزادػة ،سػاعد دنػاؿ فػح

اسوخرج األفكار ايجزئسة دوس س ة كصكال ي اكرة ايزادة.
ع اس ف فرناس ك ـ ايطسراف

( 8درجات)

أكؿ محاكلة لمطيراف قاـ بيا الشاعر ،الفمكػي ،المكسػيقي ،المينػدس المسػمـ عبػاس بػف فرنػاس ،كذلػؾ عنػدما

حػػاكؿ تصػػميـ كانشػػاء ماكينػػة طي ػراف .لقػػد قػػاـ عبػػاس بػػف فرنػػاس بػػالقفز مػػف فػػكؽ منػػارة الجػػامع الكبيػػر فػػي
مدينة قرطبة ا ندلسية ،ككاف يستخدـ قطعة قماش كاسعة كانت مسنكدة بدعائـ.

ككاف عباس بػف فرنػاس يأمػؿ فػي تحقيػؽ حممػو بػأف يحمٌػؽ عاليػان ميػؿ الطيػكر ،كبػر ـ فشػمو فػي تحقيػؽ ىػذا

الحمػػـ ،فقػػد كػػاف محظكظػان بسػػبب أف قطعػػة القمػػاش الكبيػرة المسػػنكدة بالػػدعامات قػػد أدت إلػػى إبطػػاء عمميػػة
سقكطو مف أعمى المئذنة ،كذلؾ عمى النحك الذم بدا فيو عباس بف فرناس كىك ييبط تدريجيان مستخدما مػا

يعرؼ بأنو أكؿ محاكلػة فػي العػالـ السػتخداـ (المظمػة) فػي عمميػة اليبػكط اآلمػف مػف ا مػاكف العاليػة ،كظػؿ
الجك.
اعنساف يحمـ بالطيراف حتى تمكف مف صنع الطٌائرة ،كالتٌحميؽ بيا في ٌ

أ-

.........................................................................................

ب-

.........................................................................................

ج-

.........................................................................................

الفكرة العامة................................................................................... :

----------------------------------------------------------

)2

قرر أسواذ اي غػة ايزر سػة ي صػؼ اي ار ػع أف سدن ػؾ دكر ايدز ػـ ،كك اػؾ دػف خػالؿ ىػذا ايػدكر أف

ثػـ وقػكـ وصػ س يا فػح ايدكػاف
وقكـ اكوشاؼ األخطػاء فػح دكلػكع ايوز سػر ايػذم كو ػو (أسػزد) ،كدػف ٌ
ايدزد ي وص سح 6 ( .درجات)
اياصكؿ األر زو

اياصكؿ األر زة كأثكاب سروػدسيا األرض فووػزسف يػا كوجز يػا أكثػر جدػاالن ك يػاءان كنلػرةن ،سػزداف ايكجػكد
يا كىح ايذم وزطح ي ساة يكنيا ايجدسؿ ،كىح ايوح يا سوجدد كؿ قػدسـ ،فػدكرة اياصػكؿ األر زػة وزنػح
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داست ساة جدسدة كدر ة أخرل دف د ار ؿ اآلرض ،سوجدد دف كينا كػؿ شػس  ،ك ػدكنيا سػو دكا ساونػا

كقطزة جاددة ال يكف ييا أك طزـ كئس ة دد و.
األخطاء

وص س يا

...............................................

................................................

...............................................

...............................................

ايصؼ اي ار ع ك اويا ايدز دة كاجب ،كيكنيا يـ وسوطع ؿ ىذا ايكاجب ،فاػح األدػس
 -3ىند طاي ة فح ٌ
كانت و زب فح سا ة اي ست دع صدسقويا ،فوز قت كانكسرت سدىا.
زثػػت إيسػػؾ ىػػذا ايػػنص كوط ػػب دنػػؾ أف وسػػاعدىا فػػح كلػػع ك دػػات دناسػ ة فػػح اياػراغ دطا قػػة يسػػساؽ

اينص.

ب ............

( 8درجات)

الػكطف ىػك بضػع أح و
كلكنيػا  ........فػي المعنػى؛ فػالكطف ىػك بميابػة
ػرؼ تيك ٌػكف كممػةن صػغيرةن فػي حجميػاٌ ،
الدافئ لك ٌؿ مك و
اطف عمى أرضػو ،كىػك المكػاف الػذم نترعػرع عمػى أرضػو ،كنأكػؿ
ا ٌـ كا سرة ،كىك ٌ ........
ػب الػػكطف مػػع اعنسػػاف،
مػػف  ........كمػػف خي ارتػػو ،فميمػػا ابتعػػدنا عنػػو يبقػػى فػػي ..........دائم ػان .ييكلػػد حػ ٌ

ػأف ىنػػاؾ عالقػةن تػربط بينػػو كبػػيف ىػػذه
لػػذلؾ ييعتبػػر حػ ٌ
ػب  .......أمػ انر فطرٌيػان ينشػػأ عميػػو الفػػرد؛ حيػػث يشػػعر بػ ٌ
ا رض التي ينمك  .......في حضنيا.
------------------------------------------------------
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د ؽ رقـ ( )5ديارات اي غة ايزر سة ايرئسسة كايارعسىة كديارات ايواكسر ايوأد ح:
أكال :ديارات اي غة ايزر سة:

 -1ديارة االسوداع:
الميارات العامة:

 -1القدرة عمى اختيار مكاف مناسب لالستماع
 -2القدرة عمى تركيز االنتباه كاالستم اررية فيو لمتابعة المتحدث
 -3القدرة عمى فيـ التراكيب المغكية

 -4االستماع في ضكء الخبرات السابقة كتحؿ يميا كتمييز المػادة ا ساسػية ذات الػصمة الكييقػة بالمكضػكع
مف المادة ير ا ساسية

 -5تمخيص ما يقاؿ داخؿ عقمو
 -6استخالص االستنتاجات
 -7االستماع بتذكؽ كابتكار

 -8اعحاطة بالمعنى الشامؿ لمكممة المسمكعة
 -9تعرؼ ا حداث الكاردة في المادة المسمكعة

 -10تعرؼ الشخكص الكاردة كتحديد أدكارىا
 -11االستدعاء مف الذاكرة السمعية.

ايديارات ايخاصة :

 - 1القدرة عمى االستماع لمتعرؼ إلى ا صكات .
 - 2القدرة عمى االستماع لفيـ معاني الكممات.
 - 3القدرة عمى االستماع لزيادة اليركة المغكية.

 - 4القدرة عمى االستماع الستخالص ا فكار الفرعية.
 - 5القدرة عمى االستماع لمعرفة ا خطاء المغكية.

 - 6القدرة عمى االستماع لنقؿ ما استمع إليو عمى شكؿ تقرير شفكم أك كتابي.
 - 7القدرة عمى االستماع لفيـ المعمكمات الخفية.

 - 8القدرة عمى االستماع لمشاركة المتكمـ في آرائو.

 -2ديارة ايد ادثة:
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تتضمف ميارة المحادية الالزمة لطمبة المرحمة ()4-1أربعة جكانب:

أ -ايجانب اياكرم :

كيتحكم ىذا الجانب العديد مف الميارات نكجزىا في ا تي:
 -1البدء بمقدمة تيير انتباه المستمعيف.
 -2عرض ا فكار بصكرة مرتبة .

 -3استخدـ أدكات ربط مناسبة في حدييو.
 -4اعنتيا مف حدييو بخاتمة مناسبة.

ب -ايجانب اي غكم:

كيندرج تحت ىذا الجانب العديد مف الميارات الكاجب تنميتيا نكجزىا باآلتي:
 -1استخداـ الكممات كالعبارات المناسبة لممعنى الذم يريد أف يعبر عنو.
 -2التحدث في جمؿ تامة.

 -3استخداـ الصكر كا خيمة المناسبة
 -4ضبط الكممات ضبطا صحيحا في حدكد ما تعمـ مف قكاعد.
ج -ايجانب ايصكوح:

كيتضمف العديد مف الميارات نذكر منيا :
 -1اخراج ا صكات مف مخارجيا الصحيحة

 -2كضكح الفرؽ بيف ا صكات القريبة في المخرج الصكتي.
 -3التنكع في الصكت حسب االنفعاالت.
 -4التحدث بإيقاع يناسب المعنى

د -ايجانب ايد د ح (يغة ايجسد)
كتتضمف الميارات ا تية:
 -1استخداـ اعشارات المناسبة في تقريب المعنى.
 -2التحدث بيقة دكف تردد كخكؼ أك خجؿ.
 -3الكقكؼ كقفة مناسبة أيناء التحدث.

كدا أف األدب ايور كم سشسر إيى ايزدسد دف ديارات ايد ادثة ايارعسة نذكرىا فح اينقاط األوسة:

 -1القدرة عمى تحديد ا فكار التي يريد أف يتحدث عنيا .

 -2القدرة عمى عرض ا فكار في تسمسؿ منطقي مترابط .
 -3القدرة عمى نطؽ ا صكات العربية نطقا صحيحا
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 -4التمييز عند النطؽ بيف ا صكات المتشابية (ذ-ز-ط) ككذلؾ ا صكات المتجاكرة (ب -ت-ث) تميي از

كاضحا

 -5التمييز عند النطؽ بيف ظكاىر المد كالشدة.

 -6التمييز عند النطؽ بيف الحركات الطكيمة كالقصيرة .

 -7القدرة عمى استخداـ التراكيب المغكية الفصيحة كالمعبرة عف مضمكف الحديث
 -8القدرة عمى استخداـ عبارات الشكر كالتحية كاالعتذار.

 -9القدرة عمى استخداـ الشكاىد كا ميمة كا دلة ،لمتأكيد عمى صدؽ الحديث.
 -10القدرة عمى تطكيع نغمة الصكت حسب المكقؼ الذم يتحدث فيو
 -11القدرة عمى تغيير سرعة الكالـ حسب جميكر المستمعيف.
 -12القدرة عمى التحدث بصكت كايؽ متدفؽ

 -13القدرة عمى استخداـ اعشارات كاعيماءات كالحركات ،استخداما معب ار عما يريد إيصالو

لممستمعيف.

 -14القدرة عمى الدفاع عف اآلراء بمطؼ كىدكء كمكضكعية.

 -3ديارة ايقراءة:

كمف خالؿ مراجعة ا دب التربكم المشار إليو فػي الفصػؿ اليػاني ( اعطػار النظػرم لمد ارسػة) نتكصػؿ إلػى

ميارات عدة لمقراءة نذكر منيا:

-1

ق ػراءة الكممػػات ق ػراءة صػػحيحة مػػف الناحيػػة الص ػرفية ( بنيػػة الكممػػة ) كمػػف الناحيػػة النحكيػػة (حركػػة

اععراب آخر الكممة ) كذلؾ بحسب مكقعيا مف الجممة.

 -2تغير نبرة الصكت بحسب المعنى  :كاالستفياـ كالتعجب كاعخبار كالطمب .
 -3السػػرعة القرائيػػة  :كىػػي مػػف أىػػـ الميػػارات التػػي البػػد لممعممػػيف كالمدرسػػة كالمنيػػاج مػػف الحػػرص عمػػى
تحقيقيا.

 -4إكساب التالميذ عادات القراءة الصػحيحة كمياراتيػا المتميمػة فػي سػالمة النطػؽ كاخػراج الحػركؼ مػف

مخارجيا ،كجكدة اعلقاء ،كفيـ المقركء كاالستماع بو.

 -5إيراء معجمات ا طفاؿ المغكية با ساليب كا لفاظ.
 -6النيػػكض بالتػػذكؽ الجمػػالي كالفنػػي كالكجػػداني عػػف طريػػؽ إكسػابيـ التعبيػرات الراقيػػة كالمعػػاني البارعػػة
كالصكر الخالبة.

 -7النيكض بيقافة الطفؿ كمعارفو كخبراتو الحياتية.

 -8خمؽ الر بة في القراءة في نفكس ا طفاؿ كتنميتيا .
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 -9زيادة قدرة الطفؿ عمى الفيـ كتنظيـ ا فكار كحفظ ما ىك جدير بالحفظ لفظان كمعنى .

 -10القدرة عمى االستيعاب الكمي لممقركء .

 -11قدرة المتعمـ عمى التركيز كجكدة التخميص لممادة المقركءة إضافة إلى القدرة عمى التذكر.

 -4ديارة ايكوا ة:

كونقسـ ديارة ايكوا ػة إيػى قسػدسف رئسسػسسف كىدػا :ايكوا ػة اإلدالئسػة ،كايكوا ػة ايوز سرسػة  ،كسولػدف كػؿ
دنيدا عدة ديارات فرعسة :

أكال :ديارة ايكوا ة اإلدالئسة:

ايرجكع إيى األدب ايور كم كاينقاش ايدزدؽ دع دز دح كدز دػات ايصػؼ اي ار ػع كدشػرفح ايدر ػة ايػدنسا

وـ ايوكصؿ إيى عدة ديارات نذكرىا فح اينقاط األوسة:

 -1نقؿ الكممػات التػي يشػاىدىا الػدارس عمػى السػبكرة  ،أك فػي ك ارسػات الخػط نقػال صػحيحا

-2 .

تعػ ٌػرؼ كتابػػة طريقػػة الحػػركؼ اليجائيػػة فػػي إشػػكاليا المختمفػػة  ،كمكاضػػع تكاجػػدىا فػػي الكممػػة ( ا كؿ ،
كالكسط كاآلخر(
 -3تعكد الكتابة مف اليميف إلى اليسار.

 -4كتابة الكممات العربية بحركؼ منفصمة  ،كحركؼ متصمة مع تمييز إشكاؿ الحركؼ.
 -5كضكح الخط  ،كرسـ الحركؼ رسما صحيحا ال يجعؿ لمبس محال.

 -6الدقػػة فػػي كتػ ػػابة الك ػػممػػات ذات الح ػػركؼ التػػي تنطػػؽ كال تػػكتب مػي ػ ػػؿ  ( :ىػػذا ) كتمػػؾ التػػي تكتػػب كال
تنطؽ ميؿ  ( :قالكا).

 -7مراعاة القكاعد اعمالئية ا ساسية في الكتابة.

 -8مراعاة التناسؽ كالنظاـ فيما يكتب بالشكؿ الذم يضفي عميو مسحة مف الجماؿ.
 -9إتقاف ا نكاع المختمفة مف الخط العربي ( رقعة ،كنسخ)

 -10مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة ( المد ،التنكيف ،التاء المفتكحة ،كالتاء المربكطة(
 -11مراعاة عالمات الترقيـ.

 -12تمخيص المكضكع المقركء تمخيصان كتابيان صحيحان كمستكفى.
 -13استيفاء العناصر ا ساسية عند كتابة خطاب ما.
 -14االستخداـ الجيد لعبارات المجامالت االجتماعية.

 -15ترجمة ا فكار في فقرات باستعماؿ المفردات كالتراكيب المناسبة.
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 -16سرعة الكتابة كسالمتيا.

 -17تطبيؽ أصكؿ الكتابة السميمة في كضع النقط كاليمزات  ،كمراعاة حجـ الحركؼ .
ثانسا :ايكوا ة ايوز سرسة كايوح وولدف ايديارات اآلوسة:
الدقة في كضع عالمات الترقيـ كالعناكيف كاليكامشاختيار الكممة المناسبة لممعنىجكدة المقدمة ،كحسف الخاتمةاختيار الجمؿ المالئمةاكتماؿ أركاف الجممةالربط الجيد بيف الجمؿإدراؾ الفكرة التي تعبر عنيا الجممة اعحساس بمناسبة الكالـ لممقاـالتعبير الكاض عف اآلراء كالمشاعرميارة أدكات الربط ميارة تحديد ا فكار ا ساسية كالفرعية كتسمسميا صحة الكتابة إمالئيا–كضكح الخط كجمالو
-ترؾ مسافة قصيرة مف بداية السطر ا كؿ في الفقرة
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 الخمك مف ا خطاء النحكية( قكاعد المغة)تجنب ا لفاظ العامية في الكتابة– تكظيؼ الصكر البال ية تكظيفنا مناسبا
التنكيع بيف ا ساليب الخبرية كاعنشائيةكتابة الفقرة مف حيث الشكؿ كالمضمكف -دقة االستشيادات كسالمة تكظيفيا ،كاالستناد إلى ا دلة كا ميمة عند عرض الفكرة.

ثانسا :ديارات ايواكسر ايوأد ح:

ايرجكع إيى األدب ايور كم كاينقاش دع دز دح كدز دات كدشرفح ايدر ة ايدنسا دف ( )4-1وـ االوااؽ

ع ى ايديارات األوسة:

أكال :ايرؤسة اي صرسة (ايوأدؿ ايدال ظة):
 القدرة عمى اكتشاؼ العالقات المكجكدة بصريا -استخالص المعنى كتفسيره

 -القدرة عمى عرض جكانب المكضكع كالتعرؼ إلػى مككناتػو

ثانسا :كلع

كؿ دقور ة:

 اقتراح أفكار ذات معنى -القدرة عمى التنبؤ بالنتائج

 -القدرة عمى طرح أفكار جديدة

ثايثا :ايكصكؿ إيى اسونواجات:

 -القدرة عمى مناقشة ا فكار المطركحة

 القدرة عمى االستنتاج الصحي كاستخالص النتائج -القدرة عمى تقكيـ صحة االستنتاج

 -تكظيؼ الخبرات السابقة لمتكصؿ إلى استنتاجات مقنعة

ار زا :إعطػاء واػسسرات دقنزػة:

 القدرة عمى إعطاء معمكمات تساعد عمى اكتشاؼ الحقائؽ161


 القدرة عمى تحميؿ ا فكار كتفسيرھا -ربط المالحظات باالستنتاجات

 -القدرة عمى إعطاء تفسيرات مقنعة لممكاقؼ التي تتطمب ذلؾ

خادسا :ايكشؼ عف ايدغايطات:

 -إدراؾ العالقات ير الصحيحة في المكضكعات

 تحديد العالقات ير المنطقية في المكضكعات المختمفة -إدراؾ ا فكار ير المنظمة

 -إد ارؾ جكانب الغمكض كتبسيطيا
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د ؽ رقـ ((6

و سؿ ايد وكل اي نائح يدنياج يغونا ايجدس ة ايجزء ايثانح ي صؼ ايراسع  /ي درس ايثانح كايثايث كاي ار ع

ايدرس ايثانح  :ىذه ايشدس
الدرس الثانً  :مهارة االستماع /الطاقة الشمسٌة
التعمٌمات
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
 -1أن ٌسددددددددت ر
الطالددددددا األنمدددددداط
اللغوٌة الجدٌدة فً
النص .

النظرٌات(قواعدددددددددددددددد
اللغة)
إذاجررراءنةاٌررر اسسرررل 
التنوٌننونساكنهتزداد التنوٌن 
تاءام بوط ھمزةمرا
علىاخر اسسرللا راس النون 
بعررررداأللرررر سٌ خررررذ
خطا 
التنررررروٌناأللررررر برررررل

ٌوضععلٌةمامباش ة 

ضررمٌ المررتكللللمررذك  ضرررررررررررررررررمٌ  
المتكلل 
الما دالمثنىالجمع 
كلمررراكانرررءإٌمررراءاء 
ال فعوالبسطفرًالرن  ال فع 
الصرررررروءو كرررررراء
المنثررررررررررررو ،وإل رررررررررررراء البسط 
الموزون  الجسررررلواضرررر فررررً
الموزونفًالشع  
ال رررررررردٌاكلمررررررررازاد
اسستٌعابأكث  

ھمزةال طعتلا وتكتب ھمزةال طع  


الشخصررٌ ال سٌسررٌ ھررً الشخصرررررٌاء 
ال سٌسٌ  .
م و الن 
الشخصرررررٌاء
الثانوٌ  .


األفكا  .


-2أن ٌعدددد الطالددا
الش صدددددددددددددددددددٌات
الرئٌسددددددددٌة فددددددددً
النص.
-3أن ٌسددددددددددددددتنت
الطالددددددا األفكددددددار
الموجدددددددودة فدددددددً
النص.
-4أن ٌعٌددد الطالددا الس دأسلوبقصصً 
سددرد القصددة بلغتد
ال اصة.

الدرس االثانً  –:مهارة المحادثة
الحقائق
األهداف
ررر الزمرررانھرررواسرررل
 -1أن ٌعدد
منصرروبٌرردلعلررىزمرران
الطالا على
وقررررروعالاعرررررل،و ررررر 
العناصر
المكرررانٌررردلعلرررىمكررران
اللغوٌة فً



الس د 

التعمٌمات
المفاهٌم
ط الزمان  
المكان 
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النظرٌات(قواعد اللغة)



اللوحة

وقوعالاعلوھومنصوب 

العدد 

العررددٌخ رال المعرردودمررن المعدود 

 11-1

 -2أن ٌستنت
الطالا الفكرة
العامة اللوحة
 -3أن ٌتحدث
الطالا بجمل
سلٌمة لغوٌا
 -4أن ٌفرق
الطالا بٌن
المعانً الم تلفة.

الاعلالمضا عٌصاغمن

الماضًبزٌادةأ دأ
المضررررررا ع فررررررًأولرررررره
مضرررررمومافرررررًال بررررراعً
ماتو افًغٌ ه 




.

 



ا ررررررررررررررررررررررررر
المضا ع  
ال رررررررررررررررررررررررر 
المضمول 
الاعلال باعً 
الاك ةالعام   



الجملررر اسسرررتاةامٌ تررر تً الجملرررررررررررررررررررررررررر  
لالستاسا وطلبالجواب  اسستاةامٌ  
الجملر الخب ٌر تر تًلن ررل الجمل الخب ٌ  

المعلوم والخب  
جمع

جمرررعالمرررذك السررراللمرررن
سلمء وفهمنالتكسٌ   المذك 
السالل


 -5أن ٌستنت
الطالا عنوانا
مناسبا للوحة
الدرس الثانً :هذه الشمس – مهارة القراءة  /الضبط القرائً السلٌم
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
 -1أن ٌقرأ الطالا النص
قراءة سلٌمة لغوٌا

العنوان .









التعمٌمات


تعتبررررر الشررررردةفرررررًالل ررررر  الشدة 
الع ب ٌّ  ًفا 

ھمرررزةال طرررعتكرررون ٌثمرررا ھمرررررررررررررررررزة 
ال طع .
وقعءفًبداٌ الكلم  

أسرررررررررررررررماء 

اسماءاسستاةالداسمامبنٌ   اسستاةال .
المبنً 
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النظرٌددات(قو
اعد اللغة)




 -2أن ٌتقن الطالا
م ار الحروف بشكل
سلٌم
فهم المقروء
األهداف

الكس ةأقوىال

الحقائق

كاء 


الكس ة 


المفاهٌم

-1أن ٌذكر الطالا المعانً الم اد ھروالمعنرىارخر  الم اد
للما دة 
الجدٌدة فً النص.





التعمٌمات




النظرٌددات(قو
اعد اللغة)


-2أن ٌسدددددددتنت الطالدددددددا الاكررر ةتبرررٌنالم رررزىمرررن الاك ةالعام  اسرررررتنتاجاألفكرررررا  
األفكرررررررررررررررا  دسلررررر علرررررىفةرررررل
األفكار الواردة فً النص الد س 
الم وء 
الجزسٌ  


المعانً .
-3أن ٌوظددددددددف الطالددددددددا 
المعدددانً الجدٌددددة الدددواردة
فً النص


ال أي 
 -1أن ٌعطً الطالا رأٌ 
فً النص
الدرس الثانً  :هذه الشمس – مهارة الكتابة واإلمالء والتعبٌر
التعمٌمات
المفاهٌم
الحقائق
األهداف

الكاللٌتكونمناسلوفعل اسسل 
 -1أن ٌوضح
الاعل 

الطالا المعنى و

ال
العام للنص
الذي ٌكتب
 -2أن ٌفددددددددددددددددددرق تلا ر الترراءالم بوط ر ھرراء الترررررررررررررررررررررررراء 
الطالددا بددٌن طرٌقددة عنرررردالسرررركونوترررراءعنررررد المبسررررررررررروط 
الترررررررررررررررررررررررراء
الت ٌك 
كتابة الحروف
الم بوط  


الةررررررررررررررررررررررراء
الم بوط  
 -3أن ٌفددددددددددددددددددرق الترراءالم بوط ر تكررونفررً الترررررررررررررررررررررررراء 
الطالا بدٌن الجملدة األسرررررررماءف رررررررطوالتررررررراء الم بوط  
االسددددمٌة والجملددددة الماتو ت تًفرًاسسرماء الترررررررررررررررررررررررراء
المبسوط  
واألفعال 
الفعلٌة
الجمل ر اسسررمٌ تبرردأباسررل الجملررررررررررررررررررر  
اسسمٌ  
والاعلٌ تبدأباعل 
الجمل الاعلٌ  
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النظرٌات(قواعد اللغة)










 -4أن ٌكتا الطالا الخررطمةررا ةمررنمةررا اء المةا ة

الفقرة ب ط واضح الل الع بٌ  
 -2أن ٌكتا
الطالا جمال
ب ط النسخ.

ال ررررر و فرررررو السرررررط  خطالنسخ
وت ررررءالسررررط فررررًخررررط ال ررررررررررررررررر 
المطموس 
النسخ .

كلمرراكترربالطالررب 
أكث ر كلمررااكتسررب
مةا اءالخط 



الدرس الثالث  :كن كالطٌور -مهارة االستماع نص ( فً العمل حٌاةٌ)
التعمٌمات
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
-1أن ٌدذكر الطالددا الماررر دھرررومرررادلعلرررى الما د 
المثنى 
علدددددددددى األنمددددددددداط وا د 
اللغوٌة فً النص والمثنىمادلعلىاثنٌن  المجمع 
الجمرررعھرررومرررادلعلرررى
أكث مناثنٌن 
الضرررمٌ المسرررتت ٌكرررون الضررررررررررمٌ 
ضررررمنٌاوسٌ ةرررر فررررً المستت  
الن  
الررررررررررررررررررالل

الاللال م ٌ تكتبوتلا  ال م ٌ  
اللرررلالشمسرررٌ تكتررربوس الررررررررررررررررررالل
الشمسٌ  
تلا 






النظرٌات(قواعدددددددددددددددد
اللغة)




أذاجررراءالسررركون 
علررىالرراللتكررون
قم ٌرررر وإذاجرررراء
ال ررررر الواقرررررع
بعررردالررراللمشرررددا
تكونشمسٌ  

ٌبنرررىفعرررلاألمررر داسمرررا فعلاألم  

علررررىالسرررركونإذاكرررران  
صررررر ٌراألخررررر وعلرررررى ررررررررررر و 
العل إذاكان العل  
ذ 
عل 
آخ ه

الاعرررلالمضرررا عالو ٌرررد الاعررررررررررررررررل 
المضا ع 
المع بمناألفعال 
المع ب 

-2أن ٌسددددددددددددددتنت المررر اد المعنرررىارخررر  الم اد  
الطالددددددددا معنددددددددى للكلم  
الكلمدددددات الجدٌددددددة
فً النص.
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-3أن ٌسرد الطالا الس دٌ تًمتتابعا 
النص
بلغتددددددد ال اصدددددددة
بشكل لغوي سلٌم.
-4أن ٌعطدددددددددددددددددددً 
الطالدددددددا نهاٌدددددددة
أ رى للقصة.

الدرس الثالث  :كن كالطٌور  -مهارة المحادثة
الحقائق
األهداف

التتررررررررررررررابع اسسررررتماعالجٌررررد 
الس دي  للرررررررن ٌسررررررراعد
الطالبفرًإعرادة
صٌاغته .


ال ص  .

المفاهٌم

التعمٌمات


-1أن ٌحددددد الطالدددا سٌرردخلالتنرروٌنعلررىال التنوٌن 
الالتع ٌ 
عناصدددددددر اللوحدددددددة التع ٌ  
.
لغوٌا.

الالتع ٌ ستردخلعلرى األفعال 
األفعال 
الضرررماس الترررًتررردلعلرررى الضماس   
الشخ الذيالمرتكلل،أو
الذينت داإلٌه،أوالرذي
نت داعنه 

 .2أن ٌسددددددددددددددددتنت
الطالدددددددا الدددددددروابط
اللغوٌة بٌن األحداث
-3أن ٌسددددددددددددددددددتنت
الطالددددددددا األفكددددددددار
الرئٌسٌة والجزئٌة.
-4أن ٌتحددددددددددددددددددددث
الطالا عن الصدورة
لغوٌا بشكل سلٌم

النظرٌات(قواعددددددد
اللغة)




رررررر و الجرررررر خاصرررررر  ررررررررررر و  
الج  
بالجمل اسسمٌ  

كلماتعم الطالب 
الرررر ابطمررررابررررٌنالسرررربب السبب 
والمسررررررببل وٌرررررراھررررررً المسبب  باةلاللو ر كلمرا
النتٌج   اسرررتنتلالمسررربباء
النتٌج  
بررررررررٌنعناصرررررررر 
اللو  
الاكررررر ةال سٌسرررررٌ ھرررررد  األفكررررررررررررا  ت دٌررررررداألفكررررررا  
دسل علىالاةل .
ال سٌسٌ .
أساسًللن  .
األفكررررررررررررا 
الا عٌ  .
-1التعبٌرررررر  إعطرررراءالا صرررر  

الشاوي  .للتعبٌ أماالطالب
ٌ ويمنل ته .
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و الج مبنٌ  

الدرس الثالث :مهارة القراءة
الضبط القرائً السلٌم للنص
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
-1أن ٌقدددرأ الطالدددا األلرررر الاا قرررر بررررن األل الاا ق  
واوالجماعر والررواو واواالجماع  
الدرس
قراءة لغوٌة سلٌمة األصررلٌ تكترربوس
تلا  
ت ررررلالشرررردةم ررررل الشدة 
المضع  
ال
ٌ فعالمثنرىبراألل  المثنى .


ٌ فرررعجمرررعالمرررذك  جمعالمذك السالل 
الساللبالواووالنون 
-2ان ٌمٌددز الطالددا أنواعالتنوٌنثالثر  التنوٌن 
بددٌن أنددواع التنددوٌن الضل،الاتر،الكس  
فً اللفظ القرائً
فهم المقروء
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
 -1أن ٌحدد الطالا 
الما داء 
معنددددددى المفددددددردات
الجدٌدة
 -2أن ٌسددددددددددددددتنت ال ص تعتمدالس د  ال ص  
الس د
الطالدددددددا األفكدددددددار
الرئٌسددددددددٌة فددددددددً الزمانوالمكرانمرن الزمان 
النص.
المكان 
عناص ال ص  


 -3أن ٌ لدددددددددددددددص التلخررررٌ ٌختصرررر  التلخٌ
الطالددددددددا القصددددددددة الزمانوالمكان 
بأسدددددلوب ال ددددداص
بشكل سلٌم
-4أن ٌقترح الطالا العنررررررروانملخررررررر  العنوان .
عنوانا أ را للقصة الم توى .
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التعمٌمات


النظرٌات(قواعد اللغة)











النظرٌات(قواعد اللغة)
التعمٌمات
كلمازادمخزون 
الطالرررربالل رررروي
كلمررراكرررانقررراد ا
علررررررررىتكرررررررروٌن
الجمل 
.

سٌشرررررت طفرررررً 
المكانال صصً
الصررررد  ،بمررررا
ٌكونمكاناخٌاس 







الدرس الثالث :كن كالطٌور  /مهارة الكتابة واالمالء والتعبٌر
األهداف
 1أن ٌمٌدددز الطالدددا
بٌن
األنمددددددداط اللغوٌدددددددة
الم تلفة.
-2أن ٌكتددا الطالددا
جمدددددال وفدددددق دددددط
النسخ.

التعمٌمات


المفاهٌم
الحقائق
التنررروٌنٌكترررب ررر كتٌن التنوٌن 
وبلا نونا 
ف
ت
ف
التنوٌننرونسراكن تلار  النونالساكن   
فًالنط ف ط،ولكنةاس
فتكتب 
خرطالنسررخمرنالخطرروط خطالنسخ  .
المسنن  .

النظرٌات(قواعد اللغة)




 -3أن بعبددر الطالددا
كتابٌددددا بفقددددرة مددددن
ثالثددددة أسددددطر عددددن
الصورة المعطاء
الدرس اليالث :نغني كنحفظ ( كرست كقتي)
األهداف

المفاهٌم

الحقائق

فررافررً ال افٌ  

 -1أن ٌقدددددددددددددددارن ال كر تصرربر
الطالددددددددددا بددددددددددٌن قافٌ ال ناء 
أسدددددددلوا الغنددددددداء
الشددعري والقددراءة
النثرٌة
-2أن ٌلحن الطالا 
األغنٌدددددددة بشدددددددكل
مناسا.
األخٌ من
-3أن ٌسددددددددددددددتنت ال افٌ ال
الطالدددددددا الفكدددددددرة الشررط الثررانًفررًالبٌررء
الرئٌسددددددددٌة مددددددددن الشع ي 
النص الشعري

التعمٌمات


النظرٌات(قواعددددددددددد
اللغة)


التل ٌن  .كلمررررراكرررررانالتل رررررٌن 
األغنٌ   .واإلٌ اعواضر اكلمرا
أعطىجماسلألنشودة 


ال افٌ  
الشط  
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الدرس الرابع :الدؼء الحقيقي  /ميارة االستماع  :نص اعييار خمقيـ
التعمٌمات
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
-1أن ٌحدد الطالدا الجمررعھررومرراٌزٌرردعررن
األنماط اللغوٌة فدً ثالا 

النص.

الما د.
المثنى.
الجمع .

العددٌخال المعدودمن العدد 
المعدود 
 11-1
التعجررررربٌ خرررررذصرررررٌ  التعجب 
"أفعل" 





النظرٌات(قواعددددددددددددددددد
اللغة)




إذاكانالاعلزاسداً 
َ
علىثالث  ر و 
سٌصررررررراغمنررررررره
تعجب 

اسلاإلشا ةھذهللمار د اسررررررررررررررررررررل 
المؤنرراوھ رؤسءللمررذك  اإلشا ة 

والمؤناالجمع 


الما داء

-2أن ٌسدددددددددددددددتنت

الطالددددددددا معنددددددددى
المفدددردات الجدٌددددة
من النص.

 -3أن ٌل ددددددددددددص ررررر و العطررررر مرررررن ررررررررررر و  
العط  
الطالددا مددا اسددتم أدواءال بط 
إلٌ بأسلوا لغدوي
سلٌم
الدرس الرابع  :ميارة المحادية
التعمٌمات
المفاهٌم
الحقائق
األهداف


-1أن ٌعدددد الطالددا العددٌخال المعدودمرن -3العدد.
المعدود 
علددددددددى العناصددددددددر  9

اللغوٌة للوحة
ضماس المتكللداسمامبنٌ  ضررررررررررررررمٌ  
المتكلل 

المبنً 

ن نضمٌ مناصلللمرتكلل 
المثنرررررىوالجمرررررعللمرررررذك  ن ن 
والمؤنا 
عالمررررراءت نٌرررررااألسرررررماء أل الت نٌرا 
ت
ررررالا التررررراءالم بوطررررر  الممدودة 
ثر
َ
المت كررر ،وألررر الت نٌرررا أل الت نٌرا
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النظرٌات(قواعد
اللغة)





الممرررردودة،وألرررر الت نٌررررا الم صو ة 
الم صو ة .
كانوأخواتةامنالنواسخ 

-2أن ٌسدددددددددددددددتنت األفكررررررا الجزسٌرررررر ترررررر بط
الطالا األفكدار مدن الن  .
اللوحة .
-3أن ٌكون الطالا الجمل ر اسسررمٌ تتكررونمررن
جمدددال سدددلٌمة مدددن مبتدأوخب  
اللوحة .

إذادخلرررررررررءكررررررررران 
كان 
واخواتةررررررررراعلرررررررررى

النواسخ  الجمل اسسمٌ ت فرع
المبترررررررردأوتنصررررررررب
الخب  
الاكررررررررررررررر ة الوصرررررررولللاكررررررر ة 
اسساسرررررررٌ ٌسررررررراعد
العام  .
األفكرررررررررررررا  الطالبفًالوصرول
الجزسٌ   .لألفكا الا عٌ  .

الجملررررررررررررررر  
اسسمٌ 
المبتدأ 
الخب  


المعنى .

-4أن ٌفرق الطالا الت اكٌبالل وٌ تتكونمرن
بدددددددددٌن المعدددددددددانً معانًوما داء 
الم تلفة.
الدرس الرابع  :الدؼء الحقيقي ميارة القراءة
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
تاءالت نٌا .
-1أن ٌقدددددددددددددددرأ 
الطالددددا الددددنص تررررر تًالتررررراءالم بوطررررر  المؤنا.
المذك 
قدددددراءة لغوٌدددددة للت نٌا 
سلٌمة .
التررررراءالم بوطررررر ولةرررررا الترررررررررررررررررررراء
الم بوط  
صو تانة.ـ 
التاءالم بوط تكتبتاء الوصل 
م بوط ر وتلا ر ترراءعنررد السكون 
الوصلوھاءعندالوقر 
علٌةابالسكون 
أن عالمررررر التعجرررررب مرررررن عالمررررررررررررررر 
–2
التعجب 
ٌسددت دم الطالددا عالماءالت قٌل 
عالمررررررررررراء
عالمددات التددرقٌم 
الت قٌل 
فدددددددً القدددددددراءة
الصوتٌة بشدكل
سلٌم
فهم المقروء
المفاهٌم
الحقائق
األهداف
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التعمٌمات


النظرٌات(قواعد اللغة)














التعمٌمات

النظرٌات(قواعد اللغة)

-1

-2

-3

-4



أن ٌتعرف اٌصرررالالطالررربلألفكرررا  فةلالم وء  
الطالا على ال سٌسٌ والجزسٌ 
المعانً
الجدٌدة .

الاك ر ةال سٌسررٌ م تبط ر  األفكرررررررررررررا   .
أن ٌستنت
الا عٌ
باألفكا الجزسٌ  ..
الطالا
األفكرررررررررررررا 
األفكار
ال سٌسٌ  .
الرئٌسٌة
والفرعٌة
من النص.
المعانً  .كلمررررااكتسرررربالطالرررربمعررررانً 

أن ٌوظف
جدٌدةكلمازادمخزونهالل وي 
الطالا
المعانً
الجدٌدة.


العنوانٌجذبال ا ئ  .العنوان 
أن ٌستنت
الطالا
عنوانا
مناسبا
للنص.

الدرس الرابع  :ميارة الكتابة كاعمالء كالتعبير
الحقائق
األهداف
-1أن ٌمٌدددددددددددددددددز
الطالددددددددا بددددددددٌن
األنمدددداط اللغوٌددددة
الم تلفة.
 -2أن ٌوظددددددددددف
الطالدددا عالمدددات
التددددددرقٌم ٌشددددددكل
سددلٌم فددً الددنص
المكتوا
-3أن ٌفدددددددددددددددرق
الطالددددددددا بددددددددٌن
طرٌقدددددددة كتابدددددددة
الحروف .

المفاهٌم

التعمٌمات

ھمررررزةالوصررررلتلارررر وس ھمرررررررررررررررررزة 
الوصل 
تكتب 
ھمزةال طعتلا وتكتب  ھمزةال طع 

الااصرررررررل للاصرررررررلبرررررررٌن عالمرررررررررراء 
الت قٌل 
جملتٌنتامتٌن 
الااصل  
ال ر و فررًخررطالنسررخ السط  .
م سوم إلىقسرمٌنٌ ،را
ٌوجررررررردمجموعررررررر مرررررررن
ال رررررر و  فتكترررررربعلررررررى
السررررط و رررر و  فتكتررررب
ت ءالسط  
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النظرٌات(قواعددددددددددددد
اللغة)




كثررررررر ةمما سررررررر  
الكتابررررررر تسررررررراعد
الطالبفًالتمٌٌرز
بررٌنط ٌ رر كتابرر 
ال و  .

-4أن ٌكتددددددددددددددددا
الطالدددددددا فقدددددددرة
وفق ط النسخ.
 -5أن ٌوظددددددددددف
الطالددددا عناصددددر
التعبٌر
 -6أن ٌكدددددددددددددون
الطالدددددددا جمدددددددال
مفٌدددددددددددة مددددددددددن
الكلمات.



الا ةتتكونمنعدةجمل الا ة 
بٌنةا ابط 
ٌتكونالتعبٌ من(م دم ،
ع ض،خاتم ) 

الم دم  

الع ض 
الخاتم 
الجمررلاسسررتاةامٌ تنتةررً الجمرررررررررررررررل 
اسستاةامٌ  .
بعالم سؤال .
الجمرررررررررررررررل
التعجبٌ  .
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د ؽ رقـ ( (7ايسادة ايد كدسف
ايرقـ

اسـ ايد كـ

ايدؤىؿ ايز دح

1

د .دسسكف ايودسدح

د الرة جادزسة  /جادزة ايخ سؿ

2

د .ن سؿ ايدغر ح

د الر جادزح  /جادزة ايقدس ايداوك ة

3

د .إسناس ناصر

د الرة جادزسة /جادزة ايقدس

4

د .إ راىسـ ايدصرم

كزارة ايور سة كايوز سـ

5

د .عدر دكدسف

كزارة ايور سة كايوز سـ

6

أ .رساض ايدراكسش

دشرؼ ور كم  /ددسرسة جنكب ايخ سؿ

7

أ .دنى طي كب

دشرفة ور كسة /ددسرسة جنكب ايخ سؿ

8

أ .عادؿ ايزداسرة

ددرس يغة عر سة

9

أ .أسادة أ ك فردة

ددرس يغة عر سة

10

أ .نكاؿ دناصرة

ددرسة يغة عر سة

11

أ .ع سر رساف

ددرسة يغة عر سة

12

أ .دزوز دداف

ددرس يغة عر سة

13

أ .شادف ايدرقطف

داجسوسر أسايسب ايودرسس

15

أ .رجاء عدرك

ددرسة يغة عر سة
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د ؽ رقـ ( )8ديسؿ ايدز ـ يديارات اي غة ايزر سة كايواكسر ايوأد ح:
ديسؿ ايدز ـ كايدادة ايوز سدسة يديارة االسوداع
أكال :نصػػكص االسػػتماع كمػػا جػػاءت فػػي دليػػؿ المعمػػـ المعػػد مػػف قبػػؿ مركػػز المنػػاىج /ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ

الفمسطينية

 -1ايطٌاقى ية َّ
ايش ٍد ًس َّس ية:
ػالد ً
يكٌنػػا ىنظيػ ُّػف ًإلػػى كٍقػ و
الد الَّتػػي تى ٍس ػطىع فييػػا َّ
قاحمى ػةه ،إًذا مػػا ً
ػت لىػ ٍػي ىس بًاٍل ىبعيػ ًػد أ َّ
ػت
الشػ ٍػم يس بًػ ه
قكرىنػ ٍ
ىف اٍل ػبً ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً ً َّ
َّ
َّ
َّ
ػي ىدؿ ىعمػػى أ َّ
السػػاط ىعةى ىك ٍنػ هػز مػ ىػف
ػار ،ىكلكػ َّػف التطىػ ُّػكىر اٍلعٍممػ َّ
ىف الشػ ٍػم ىس ٌ
ػار ىكا ٍىنيػ ي
بػػاٍلبالد التػػي تى ٍك يػ يػر فييػػا ا ٍىمطػ ي
اٍل يك ً
نكز.
ػاى يد أ ٍىيض ػان طػػائًر و
َّة ،كأىصػػب ٍحنا ينشػ ً
ػاء ًمػػف الطٌاقىػ ًػة َّ ً ً
ػاى يد ىخاليػػا تىكليػ ًػد اٍل ىكيربػ ً
اٍليػػكـ أىصػػب ٍحنا ينشػ ً
ات
الش ٍمسػػي ى ٍ ى
ىٍى ٍ ى
ى
ٍى
ٍ
َّة ،كىنرل اٍل ىخ ٌز ً
ً َّ ً ً
ً َّ ً ً
كسيار و
انات َّ
َّة ،كمصابي ى تي ي ً
ات تىتى ىح َّر ي ً
الش ٍم ًسَّيةى الَّتي تي ىس ِّخ يف
ى ٌ
ؾ بالطٌاقىة الش ٍمسي ى ى
ضاء بالطٌاقىة الش ٍمسي ى
الزر ً
الد ً
نازًؿ ،كين ً
اٍل ً
اعَّيةى الَّتي تي ٍستى ىغ ُّؿ فييا الطٌاقىةي َّ
شاى يد َّ
َّ ً
الش ٍم ًس َّػيةي؛ لًتى ٍػك ً
فيئات ِّ
فير
ى
ماء م ىف الش ٍمس تى ٍم ىألي يسطك ىح اٍل ىم ً ى
الد ًاف ًئ اٍلم ً
ً
حاصيؿ.
ناس ًب لًين يم ِّك اٍل ىم
اٍل ىج ِّك ٌ
ي
نازلًنػػا ىخاليػػا تىعمػ يؿ عمػػى تىكليػ ًػد اٍل ىكيربػ ً
ًً
ؽ يسػػطك ًح ىب ٍعػ ً
دارًسػػنا ىك ىم ً
ػض ىم ً
ػاء ًمػ ىػف
ػاـ فىػ ٍػك ى
ٍى ى
ٍى
ٍ
ىكىن ٍحػ يػف ىنػػرل ىػػذه ا ٌىيػ ى
ً
الطٌاقى ًة َّ ً ً
َّ
بيئ ًة.
صديقىةن ًلٍم ى
الش ٍمسيَّة ىكتى ٍخزينيا ،ىكالتي تي ىع ُّد طاقىةن ىنظيفىةن ى
 -2فح ا ٍي ىز ىد ًؿ ى ساةه
ً
ًع ٍنػ ىػدما ىن ٍنظيػػر ًإلػػى َّ
النػ ً
ىعمػػالً ًي ٍـ ىك ىس ػطى ِّ
الزحػ ًػاـ؛
صػػباحان ىي يشػ ُّػدنا ىم ٍشػػيى يد ٌ
عيف ًإلػػى أ ٍ
ػكف يم ٍسػ ًػر ى
ػاس ىك يىػ ٍػـ ىي ٍنطىمقػ ى
الش ػك ًارًع ى
ي
ً ً
يف.
ل ىيصمكا إًلى ٍييا يم ىب ِّكر ى
ً
ساف اٍل يح ُّر ىي ٍعتى ًم يد ىعمى ىن ٍف ًس ًو ،كال ىي ٍعتى ًم يد ىعمى ى ٍي ًرًه في تى ٍح ً
ػيش ًم ٍػف ىك ٍس ً
ً
ػب
ىف ىيع ى
صيؿ ًرٍزًقو؛ فىال ىي ٍقىبػ يؿ أ ىىبػدان أ ٍ
اع ٍن ي
ى
ى ٍي ًرًه ما داـ ً
قاد انر ىعمى اٍل ىك ٍس ًب.
ى
ً
ً
ً
ً
م
ػاء ىكأ ٍ
ػي أى ٍكيىػ ىػر ًم ٌمػػا ىيأ ي
ٍخػ يذ ،ىكأ ٍ
ىخػ هذ ،ىكاٍلعامػ يؿ ىي ٍن ىبغػػي أ ٍ
ميف اٍل يم ًجػ ٌػد ى
ىف ىي ٍنظيػ ىػر ًإلػػى اٍلعػػام ى
اٍل ىحيػػاةي ىعطػ ه
يف ،فىىي ٍقتىػػد ى
ىف يي ٍعطػ ى
ً
ً
ً
ً
بً ًي ٍـ ،ىكال ىي ٍن ىش ًغ ىؿ بً َّ
ميف.
ميف ،ىكلى ٍي ىس بًاٍل يكسالى اٍلخام ى
ميف ىع ًف اٍل ىع ىم ًؿ ،ىكاٍل ىحياةي تىٍزىدى ير بًاٍلعام ى
النظى ًر إًلى اٍلعاط ى
جاالت اٍلعم ًؿ ىكييرةه ،كاٍل ًميف متىع ِّد ىدةه ،كتىعمُّميا م ٍيسكر ،كبعضيا ي ٍحتػاج إًلػى ىدك ورة بسػي ى و
اٍل ىي ٍكىـ ،ىم
صػبً ي
ٍى ى
ى ى ي ى ه ىى ٍ ي ى ي
طة ،ي َّػـ يي ٍ
ى ى ىي ي ى
ي ىى
حاب اٍل ًحر ً
اٍلمتى ىدِّر ً
ىص ً
ؼ.
ي ي
ب م ٍف أ ٍ
ى
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ً
ً
ً
الريجػ ىػؿ ،فىيي ٍع ًجيبنػػي ،فى ػأىقك يؿ :ىىػ ٍػؿ لىػػوي ًح ٍرفى ػةه؟ فى ػًإ ٍف
ػي ا﵀ي ىع ٍنػػوي" :إًٌنػػي ىرل َّ
ىجمي ػ هؿ قىػ ٍػك يؿ يع ىمػ ىػر ٍبػػف اٍل ىخطٌػػاب ،ىرضػ ى
ط ًم ٍف ىع ٍيني".
قالكا :ال .ىسقى ى
إلسثار يخ يقي يي ٍـ:
 -3ا ي
الـ يع ً
ًً
ًً
و ً
و
ػاؿ أىبػك
طيو كيسان ًم ٍػف لى ٍح وػـ ،فىق ى
كاف أىبك يمراد ىي ٍجم يس ىم ىع ىزٍك ىجتو ىكأ ٍىكالده قي ًرعى اٍل ي
ىب ٍي ىنما ى
باب ،فىًإذا بً يغ ي ٍ
ً
ىع ًطيػػا ًل ً
ىع ًطيػػا
ػالـ إًلػػى ىب ٍي ػ ًت أىبػػي ىسػػمي و  ،فىقػ ى
ػاؿ :أ ٍ
جارنػػا أىبػػي ىسػػمي و ؛ فىييػ ىػك أ ٍ
يم ػرواد :أ ٍ
ىحػ ىػك يج إًلى ٍييػػا مٌنػػا ،فىػ ىذ ىى ى
ب اٍل يغػ ي
ىحكج إًلى ٍييا ًمٌنا ،فى ىذىب إًلى ب ٍي ًت أىبي ر ً
ًو
ىع ًطيا لً ً
لً ً
ىح ىػك يج
اشود ،فى ى
جارنا أىبي يمػرواد؛ فىيي ىػك أ ٍ
قاؿ :أ ٍ
ى
ىى
جارنا أىبي راشد؛ فىيي ىك أ ٍ ى ي
إًلى ٍييا ًمٌنا.
و ً
ػت ،إًلػػى ب ٍيػ ً
ػاد بًيػػا اٍل يغػػالـ إًلػػى أ َّىك ًؿ ب ٍيػ و
ػاء
ػت أىبػػي يم ػ ارود ،فىقػ ى
عػ ى
ى
ى
ػاؿ أىبػػك يم ػراد :ن ٍعػ ىػـ اٍلجي ػر ي
اف جيرياننػػا ،يك ىرمػ ي
ي
ً
ًً
ً
أ ً
حاجةه.
كاف بًو ى
ىصفياء! يك ٌّؿ م ٍنيي ٍـ يي ٍؤيًير أىخاهي ىعمى ىن ٍفسو ،ىكلى ٍك ى
ٍ
ً
ً
عاد اٍل يغ ً
ػع ًم ىػف اٍلجيػر ً
ىع ًط ًيمػا
كيس ٍػي ًف ًم ىػف المَّ ٍح ًػـ ،ىكقػ ى
ًع ٍن ىدما ى
اؿ :أ ٍ
اف ،فىأ ٍ
ىعطػاهي ى
الـ إلى أىبيػو ىح َّديىػوي بمػا ىكقى ى
ي
ؽ عمىي ًيمػػا قىػػك يؿ ً
ً
ً
اف ىي ٍسػػتى ًحقٌ ً
ػارم أىبػػي يم ػرواد؛ فىييمػػا فىقي ػر ً
ا﵀  -ىعػ َّػز
صػ يػد ي ى ٍ
اف اٍل ىم ى
ػار يخميقيييمػػا ،ىكىي ٍ
عكن ػةى ،ىكلكػ َّػف اعييػ ى
لجػ ى
ٍ
ً
صاصةه" (اٍل ىح ٍشر)9 :ػ
كاف بً ًي ٍـ ىخ
ركف ىعمى أ ٍىنفيس ًي ٍـ ىكلى ٍك ى
ىك ىج َّؿ :-ى"كيي ٍؤيً ى
ى

ثانسا :ديسؿ ايدز ـ يديارة االسوداع لدف األنشطة ايودثس سة
خطكات ايسسر فح درس االسوداع
أكالن :اإلعداد
البػػد أف يكػػكف المعمػػـ/ة قػػد أعػػد الػػدرس قبػػؿ الػػدخكؿ إلػػى الصػػؼ كق ػرأهي م ػػف الكت ػػاب كأف يكػػكف قػػد حػػدد
الميارات التي يجب أف يفيميا الطالب/ة كأف يتدربكا عمييا مف خالؿ ىذا الدرس.
ثانسان :ايوديسد
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كالغػ ػػرض منػ ػػو تييئػ ػػة أذىػ ػػاف الطػ ػػالب ،كأف يييػ ػػر دكافعيػ ػػـ ،كتشػ ػػكقيـ لالسػ ػػتماع ،كاشػ ػػعارىـ بالحاجػ ػػة إلػ ػػى
االستماع لذلؾ فإف تحديد أىداؼ االستماع مف أىـ ا مكر التي ينبغي أف يبدأ بيا المدرس.

ثايثان :ايزرض
قبؿ أف يبدأ المعمـ/ة فػي عػرض المحتػكل ،يعطػي بعػض التكجييػػات الخاصػػة بػػبداب االسػتماع ،كػأف يقػكؿ
ليػػـ/ف :سػػكؼ تسػػتمعكف إلػػى مكضػػكع ىػػاـ ،فػػأرجك أف يجمػػس كػػؿ مػػنكـ جمسػػة صػػحيحة .كال يستفسػػر عػػف

شػػيء إال فػػي نيايػػة االسػػتماع لمػػنص المسػػرحي ،كعمػػى المعمػػـ أف يتأكػػد مػػف كضػػع كػػؿ طالػػب فػػي المكػػاف

المالئػػـ الػػذم يسػػتطيع فيػػو االس ػػتماع الجي ػػد ،كأف يبع ػػد الضكضػػاء أك يقمػػؿ منيػػا قػػدر اعمكػػاف ،كأف يعػػزؿ
مصادر التشتت كأف يضبط الصؼ .بينمػا الطػالب يسػتمعكف بانتبػاه كتركيػز إلػى المػادة عػف طريػؽ النشػاط

التمييمػي .يسػتطيع الطػالب أف يسػجمكا أينػاء االسػتماع بعػض المالحظػات أك ا فكػار التػي يمكػف أف يعػػكد
إلييا كعمى أال يكتب كؿ ما يسمع ف ذلؾ يقمؿ مف جكدة عممية االستماع.
ار زان :ايدناقشة
يمػػي نػػص االسػػتماع االسػػتماع كنػػص النشػػاط التمييمػػي مجمكعػػة مػػف ا سػػئمة التػػي أعػػدىا المعمػػـ كالمتصػػمة
بالميارات التي ييدؼ الدرس إلى تنميتيا كالتي عادة مػا تكػكف أقػؿ صػعكبة ،كتكػكف إجابػػات الطػالب عنيػا

شفييان مع ضركرة التنبيو عمى الطالب بأال يرفعكا أصابعيـ لإلجابػة إال بعػد االسػتماع لجميػع البػدائؿ كذلػؾ
عند اعجابة عف أسئمة االختيار مف متعدد ،أما ا سئمة الخاصػة بالترتيػب فتعػرض يػر مرتبػة عمػى سػبكرة

إض ػػافية ،ي ػػـ يق ػػكـ المعم ػػـ بعرض ػػيا ف ػػي الكق ػػت المناس ػػب عم ػػى الط ػػالب ،كبع ػػد ذل ػػؾ يط ػػالبيـ بترتي ػػب ى ػػذه
العناصر حسب تسمسميا في النص المستمع إليو ،كذلؾ عف طريؽ إعادة كتابتيا عمى السبكرة.

خادسان :االسوداع ايثانح
إذا ك ػػاف المكق ػػؼ يتص ػػؿ بالتق ػػدـ إل ػػى المي ػػارات ا عم ػػى كاس ػػتنتاج ا فك ػػار الض ػػمنية كالحك ػػـ عم ػػى ص ػػدؽ

المحتكل ،فمف الضركرم أف يعيد الطالب االستماع مػرة أخػرل إلػى المػادة المسمكعة ،كعقب االستماع يبدأ
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المعمـ في إلقاء ا سئمة المتصػمة باسػتنتاج ا فكػار الضػمنية .كقػد ركعػي عنػد صػيا ة ا سػئمة االلتػزاـ بفػف

صيا ة السؤاؿ كمنيا:

 .1كضكح السؤاؿ كبساطتو حتى ييير انتباه الطالب إلى شيء محدد.
 .2كجكد عالقة منطقية بيف السؤاؿ المطركح كما سبقو مف أسئمة.
 .3كضكح لغة السؤاؿ لتككف إجابات الطالب متقاربة.

 .4التنكع في ا سئمة لتيير معارؼ قديمة سبقت دراستيا كتيبيت المعارؼ الجديدة.
اسوراوسجسات وطكسر ديارة االسوداع:
تحتػػاج ميػػارة االسػػتماع إلػػى عػػدد مػػف االسػػتراتيجيات لتطكيرىػػا ،فمنيػػا م ػػا ي ػػستخدميا المعمػػـ ،كمنيػػا م ػػا

يستخدميا التالميذ كىي:

 إتاحة المعمـ المجاؿ لمطالب حتى يتعممكا ا صكؿ العامة لالستماع.
 تكضي المعمـ لتالميذه الغرض مف االستماع.

 تدريب التالميذ عمى حسف اعصغاء كاالنتباه مف أجؿ فيـ مػا يػسمع دكف تػشتيت كمقاكمة كالبعد عف
المؤيرات الخارجية.

 تدريب الطالب عمى االستماع المنظـ كعمى تػدكيف مالحظػاتيـ كأفكػارىـ عنػد االستماع.
 عدـ االنشغاؿ عف الكالـ المسمكع كعدـ مقاطعة المتكمـ كاالنتظار حتى ينتيػي مػف كالمو يـ بعد ذلؾ
تبدأ المناقشة كالحكار.

 تعزيز عادات االستماع اعيجابية لدل التالميذ باستخداـ ا لفاظ التي تعزز االسػتماع الفعاؿ كتجنب
ا حكاـ المفظية كالنصائ .

 استخداـ المعمـ أسئمة مفتكحة لمساعدة الطالب في تطكير مياراتيـ في ربط ا فكػار كاالستنتاج
كالمقارنة كتقييـ ا فكار.

 قياـ المعمـ بعممية التقكيـ كذلؾ بإعداد أسئمة تخص المكضكع المػستمع إليػو كتػتـ مناقشتيا مع الطالب
لقياس ما تحقؽ مف فيميـ لمميارة التي يستمعكف إلييا.

 تعكيد التالميذ عمى االستماع ذاتيان لكسائؿ اععالـ المتنكعة كتدكيف مالحظاتيـ بمػا سمعكه كىنا يككف
دكر الطالب مباش انر كأف يمقي قصة است مع إلييا كيناقش زمػالءه فييا.

كدا سلاؼ إيى ايخطكات ايسا قة ىذه ايخطكات:
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اختيػػار جماعػػة التمييػػؿ مػػف الطػػالب الػػذيف سػػيقكمكف بػػأداء ا دكار بم ػػا يتناس ػػب م ػػع شخصػػيات التمييميػػة

التعميمية.

 .1تكزيػع ا دكار فػػي التمييميػػة التعميميػػة كالتػي سػػبؽ كتابتيػػا لجماعػػة التمييػػؿ ،كػػؿ تمميػػذ مػػف التالميػػذ يأخػػذ

النص التمييمي الخاص بالشخصية التي سػكؼ يقػكـ بأداء دكرىا في التمييمية ليتدرب عميو.

 .2تدرب جماعة التمييؿ في حصص ا نشطة ،أك في حصص الفػراغ عمػى كيفيػة أداء كػؿ تمييميػة لػدكرىا
الخػػاص بيػػا ،كالحػكار المطم ػػكب منيػػا كأم ػػاكف كقكفيػػا ،كحركتيػػا ،كالتػػدرب عمػػى نطػػؽ الجمػػؿ الحكاريػػة بم ػػا

يتناسػب مػع الشخصية.

 . 3مناقشػػة الطػػالب المميمػػكف فػػي مضػػمكف التمييميػػة التػػي سػػكؼ يقكمػكا بعرضػػيا أمػػاـ زمالئيػػـ ،كتتميػػؿ

المناقشة في تعريفيـ ببعض ميارات االستماع.

 . 4عمػؿ بركفػة ختاميػة لجماعػة المميمػيف ،التػي سػكؼ تعػرض التمييميػة التعميميػػة لمتأكػد مػف سػالمة نطػؽ

كؿ شخصية لمحكار الخاص بيا كحركتيػا كأمػاكف كقكفيا.

 . 5إعداد كترتيب المقاعد الدراسية في الصؼ الػذم سػيعرض فيػو التمييميػة التعميمية.
 . 6التجربة تبدأ بعرض فكرة سريعة مف قبؿ المعممة عف ميػارات االسػتماع مػػف خػالؿ التمييميػة التعميميػة.
كتقكـ المعممػة بعػرض فكػرة مػكجزة عػػف التمييميػػة ،كىػدفيا كشخصػياتيا (الفعػؿ الماضػي ،المضػارع ،ا مػر،

الفاعؿ(

كيتكجب عمى التٌالميذ المشػاىديف اعنصػات باىتمػاـ كتركيػز لمػا يػدكر أمػػاميـ ،كمػػا ينطػؽ عمػى مسػامعيف
مػػف قبػػؿ جماعػػة التمييػػؿ ف ىنػػاؾ تقكيم ػان شػػفكيان ككتابي ػان عمػػا يػػدكر س ػػمعو فػػي التمييميػػة التعميميػػة لمعرفػػة
استيعابيـ كفيميـ لمدركس التدريبية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وط سؽ ايدكرس إجرائسا لدف دركس دياراة االسوداع

ايزدف ايد دد40 :دقسقة صة كا دة يكؿ درس كدا كرد فح ايخطة اياص سة .
أكال :ايديارات ايدوكقع و قسقيا فح ييذه ايدركس .
 . 1فيـ مضمكف ما استمع/ت إليو.
 . 2يستخمص الفكرة العامة لمنص المسمكع.

 . 3يرتب ا فكار حسب كركدىا في النص المسمكع.
 . 4يعيد صيا ة ما استمع إليو بمغتو الخاصة.

 . 5يحدد الشخصيات الرئيسة في النص المسمكع.
 . 6يحاكـ المكاقؼ الكاردة في النص المسمكع.
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 . 7يستنتج ما يتعممو مف النص المسمكع.

 . 8يذكر مضاد الكممات الكاردة في النص المسمكع.
 . 9يجمع الكممات المفردة الكاردة في النص المسمكع.
 . 10يتذكؽ الجماليات الكاردة في النص المسمكع.

 . 11يحدد فقرة تدؿ عمى معنى معيف في النص المسمكع.
 . 12يحدد صفة يبرزىا النص المسمكع.

 . 13يمخص قصة بسيطة مف خالؿ النص المسمكع.
 . 14يصدر الحكـ عمى شخصيات شاىدىا في النص المسمكع.
 . 15يكمؿ كممات ناقصة في النص المسمكع.

 . 16يميز بيف القصص الخيالية كالحقيقية في النص المسمكع.

األىداؼ ايس ككسة ايدوكقع و قسقيا دف ىذه ايدركس :
 . 1يفيـ مضمكف ما استمع إليو.

 . 2يستخمص الفكرة العامة لمنص المسمكع.
 . 3يرتب ا فكار حسب كركدىا في النص المسمكع.
 . 4يعيد صيا ة ما استمع إليو بمغتو الخاصة.

 . 5يحدد الشخصيات الرئيسة في النص المسمكع.
 . 6يحاكـ المكاقؼ الكاردة في النص المسمكع.
 . 7يستنتج ما يتعممو مف النص المسمكع.

 . 8يذكر مضاد الكممات الكاردة في النص المسمكع.

 . 9يجمع الكممات المفردة الكاردة في النص المسمكع.
 . 10يتذكؽ الجماليات الكاردة في النص المسمكع.

 . 11يحدد فقرة تدؿ عمى معنى معيف في النص المسمكع.
 . 12يحدد صفة يبرزىا النص المسمكع.

 . 13يمخص قصة بسيطة مف خالؿ النص المسمكع.

 . 14يصدر الحكـ عمى شخصيات شاىدىا في النص المسمكع.

 15يكمؿ كممات ناقصة في النص المسمكع.

 . 16يميز بيف القصص الخيالية كالحقيقية في النص المسمكع.
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ق ؿ اي دء فح ايزرض ايدسر ح سقػ أر ايدز ػـ/ة نػص االسػوداع ايدوكاجػد فػح ايػديسؿ ع ػى دسػادع ايط ػة

كدف سواقشيـ فسو ،كدف ثـ سقدـ ييـ ايدػادة ايوز سدسػة يديػارة االسػوداع ايوػح أعػدىا اي ا ػث ( اينشػاط

ايودثس ح)

اينص ايدسر ح (ايطاقة ايشدسسة) ايدرس ايثانح

ايسنارسك

طالب/ة يرتدم عمى أرسػو قبعػة مصػنكعة مػف الكرتػكف عمػى شػكؿ الشػمس ،كطالػب/ة آخػر/ل يرتػدم عمػى
صدره كرتكنة مرسكـ عمييا صحراء قاحمة كأشكاؾ كأشجار يابسة كىذا الطالب يأخذ اسـ الصحراء.

اي كار:

الشمس :أنا الشمس التي تحمؿ الكنكز في أشعتي المتكىجة
الصحراء :عف أم كنكز تتحدييف؟ كلييب نارؾ أحرقني كجعمني جرداء ،ال زرع كال شجر

الشمس :ال حياة بدكني أيتيا الصحراء ،ليس ذنبي أنؾ جرداء ،فالذنب ذنب الماء الذم ال ً
يأتيؾ
الصحراء :أخبريني عف كنكزؾ التي تتدعيف.

الشمس :أنظرم مف حكلؾ لتمؾ البيكت التي تتكىج بالنكر.

الصحراء :كما دخمؾ أنت بالنكر ،ال شؾ أف ارتفاع ح اررتؾ أيرت عمى عقمؾ ...ىيو ىيو ىيو
الشمس :تسخريف مني أيتيا الجاىمة؟
الصحراء :نعـ ،نؾ مغركرة

الشمس :أما عممتي أف الكيرباء التي تضيئ تمؾ البيكت ،ىي أشعتي؟

الصحراء :كيؼ يتـ ىذا؟

الشمس :انظرم إلى تمؾ ا لكاح السكداء ،تمتص ح اررتي؛ فيصير كىيجي نك ار يبدد الظالـ.
الصحراء :كماذا تفعميف أيضا؟

الشمس :أسير الطائرات كالسيارات كأسخف الماء بال دخاف.
الصحراء :يبدك أنؾ حقا تسخريف مني أيتيا الشمس!

الشمس :ال بؿ الحقيقة ما أقكؿ.

الصحراء :كيؼ يتـ ىذا؟

الشمس :مف خالؿ ح اررتي التي تمتصيا ا طباؽ الشمسية ،فأحؿ محؿ الكقكد الذم يمكث البيئة.
الصحراء :فيمت اآلف لماذا يطمقكف عميؾ صديقة البيئة.

أخير.
الشمس :الحمد ﵀ أنؾ فيمت
ان
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-----------------------------------------------------------

ثانسا :ديارة ايد ادثة

تتـ تنمية ميارة المحادية مف خالؿ نصكص المسػرح التػي أعػدت لميػارة االسػتماع ،فػالغرض ا ساسػي مػف
االستماع ىك التحدث ،فمف الكاض أف الطالب المتحدث يعكس في حدييو لغة االستماع التي يسػمعيا مػف

خػػالؿ النصػػكص  ،كبالمقابػػؿ فػػإف أداء المتحػػدث كليجتػػو كانسػػيابو كطالقتػػو تػػؤير فػػي المسػػتمع كتدفعػػو إلػػى
محاكاتيػػا ،كمػػا أف الدقػػة فػػي المحاديػػة تكتسػػب باالسػػتماع الػػدقيؽ إلػػى المتحػػدث الػػدقيؽ ،إذ أف نمػػك ميػػارات
االسػػتماع تسػػاعد فػػي نمػػك االنطػػالؽ فػػي الحػػديث ،كالمسػػتمع اقػػدر عمػػى فيػػـ الجمػػؿ الطكيمػػة كالمعقػػدة ممػػف

يتحدث بيا .تمؾ ىي العالقة بيف االستماع كالمحادية .
األىداؼ ايدرجك و قسقيا
 1ترتيب ا فكار كتكاصيا في الحديث

 -2حسف صكغ المبتدأ ،كحسف صكغ الختاـ
 -3صيا ة العبارة ،كعرض الفكرة في ضكء مستكل السامعيف.
 -4القدرة عمى االستجابة لمشاعر اآلخريف

 -5القدرة عمى اعلماـ بنتائج الحكار ،كتقديـ ممخصا بعبا ارت كاضحة كمحددة.
 -6تحديد الجكانب الميمة لممكضكع الذم يطرحو المتحدث.
خطكات ايوناسذ :
يطمػػع المعمػػـ عمػػى الػػدليؿ الػػذم أعػػد سػػابقا مػػع التركيػػز عمػػى خصكصػػية ميػػارة المحاديػػة التػػي نكجزىػػا فػػي

النقاط اآلتية:

 -1الصكت :عمى المتحدث أف يكيؼ نغمة صكتو كارتفاعو كانخفاضو حسب المكقؼ كأف يجعمو كاضػحا

رنانا بعض الشيء .
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 -2درجة السرعة  :عمى المتحدث مراعاة السرعة في الحديث  ،فال يبطيء كال يسرع كال يجعؿ كػؿ كالمػو

عمى كتيرة كاحدة

 -3فتػرات الصػػمت أينػػاء التحػػدث  :ىػػذه الفتػرات مفيػػدة نيػػا تسػػم لممسػػتمع السػػتيعاب مػػا قيػػؿ خصكصػػا
عند كجكد كيافة في ا فكار .

 -4استخداـ المصطمحات المألكفة لدل المستمع.
 -5البساطة  :ام استخداـ كممات يمكف لمشخص االخر فيميا بسيكلة  ،كاف تعبػر عمػا تريػد باختصػار

 ،كلكف بصكرة كاممة (خير الكالـ ماقؿ كدؿ)
 -6الميارة في استخداـ المفردات المغكية

 -7سالسػػة الكػػالـ كاسػػتخداـ الجمػػؿ القصػػيرة  :يجػػب أف تكػػكف المغػػة المسػػتعممة سػػيمة كمفيكمػػة كمناسػػبة

لممستمع  .فالعبارة القصيرة تصيب اليدؼ بفعالية ،بينما العبارة الطكيمة تشتت تفكير المستمع .

 -8الترابط في الحديث  :إف الترابط الكاض كالمتكاصؿ في ا فكار يشد المستمع الى متابعة اعصغاء .
 -9لفظ الكممات جيدا كبكضكح حتى يفيميا الجميع .
 -10ضغط ( التشديد) عمى بعض الكممات الميمة .

 -11تجنب االستطراد كاالفراط في التفصيؿ  :كي ال تعطى الفرصة لألحاديث الجانبية كمنعا لمممؿ

 -12تجنب اعفراط في االستعانة با كراؽ المكتكبػة :أك المػذكرات التػي تصػرفؾ عػف مسػتمعؾ أك تشػغمؾ
عنو ،ككذلؾ الحركػات العصػبية ،كتجنػب الت ارخػي كالتيػاؤب .كأيضػان الحركػات الجسػمية التػي ال ضػركرة ليػا

كالحركات االستعراضية المنفرة.

 -13التكرار  :يساىـ تكرار الكالـ إذا أحسف استخدامو بنبرة مختمفة في لفت انتبػاه المسػتمع كفيمػو لمكػالـ

الذم يسمعو .

 -14التمخيص  :في نياية التحدث ال بد مف إيجاز ما يقاؿ بحيث تكرر ا فكار الرئيسػية باختصػار شػديد

.أم احرص عمى الخاتمة الجيدة التي تبمكر المكضكع.
كساسة وندسة ايد ادثة دف خالؿ اينص ايدسر ح ايدزد يالسوداع
النص االكؿ :

الحكار:

الشمس :أنا الشمس التي تحمؿ الكنكز في أشعتي المتكىجة
الصحراء :عف أم كنكز تتحدييف؟ كلييب نارؾ أحرقني كجعمني جرداء ،ال زرع كال شجر

الشمس :ال حياة بدكني أيتيا الصحراء ،ليس ذنبي أنؾ جرداء ،فالذنب ذنب الماء الذم ال ً
يأتيؾ
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الصحراء :أخبريني عف كنكزؾ التي تتدعيف.

الشمس :أنظرم مف حكلؾ لتمؾ البيكت التي تتكىج بالنكر.

الصحراء :كما دخمؾ أنت بالنكر ،ال شؾ أف ارتفاع ح اررتؾ أيرت عمى عقمؾ ...ىيو ىيو ىيو

الشمس :تسخريف مني أيتيا الجاىمة؟
الصحراء :نعـ ،نؾ مغركرة

الشمس :أما عممتي أف الكيرباء التي تضيئ تمؾ البيكت ،ىي أشعتي؟

الصحراء :كيؼ يتـ ىذا؟

الشمس :انظرم إلى تمؾ المكاح السكداء ،تمتص ح اررتي؛ فيصير كىيجي نك ار يبدد الظالـ.
الصحراء :كماذا تفعميف أيضا؟

الشمس :أسير الطائرات كالسيارات كأسخف الماء بال دخاف.
الصحراء :يبدك أنؾ حقا تسخريف مني أيتيا الشمس!

الشمس :ال بؿ الحقيقة ما أقكؿ.
الصحراء :كيؼ يتـ ىذا؟

الشمس :مف خالؿ ح اررتي التي تمتصيا ا طباؽ الشمسية ،فأحؿ محؿ الكقكد الذم يمكث البيئة.

الصحراء :فيمت اآلف لماذا يطمقكف عميؾ صديقة البيئة.
أخير.
الشمس :الحمد ﵀ أنؾ فيمت
ان

بعد تنفيذ ىذا النص تتـ مناقشتو مع الطمبة عمى النحك التالي  :يستمع المعمـ إلى العديد مف االجابات مػف

الطالب ،لنفس السؤاؿ

 -1أييما كاف ا قدر عمى اعقناع في حدييو ،الشمس أـ ا رض ؟ كلماذا (ييػدؼ ىػذا السػؤاؿ لمعرفػة إف
كػػاف الطالػػب اسػػتمع بفيػػـ لمػػا كػػاف يػػدكر مػػف حػػديث امامػػو أـ ال) كىنػػا المعمػػـ يقػػدر المكقػػؼ مػػف خػػالؿ

االجابات التي تطرح أف يعيد تنفيذ النص أـ ال

-----------------------------------------------------------

 -2لػػك قػػدر لػػؾ أف تتحػػدث مػػع الشػػمس ،مالػػذم سػػتقكلو ليػػا؟ ( ييػػدؼ ىػػذا الس ػؤاؿ لمعرفػػة مػػدل اكتسػػاب

الطالب مف مفردات كجمؿ قيمت في النص)

-----------------------------------------------------------

 -3كنحػػف نسػػتمع إلػػى الػػنص كانػػت نبػرات الصػػكت تتغيػػر فػػي بعػػض االحيػػاف ،مػػا سػػبب التغيػػر فػػي نبػرات

الصكت؟ (ييدؼ ىذا السؤاؿ لمعرفة مكاضع عالمات الترقيـ الصكتية كاالستفياـ كالتعجب ك يرىا )
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 -4كانت المسرحية تسير كفؽ تسمسؿ في احػداييا ،مػاىي أىػـ ا فكػار التػي طرحػت فػي ىػذه االحػداث؟(
ييدؼ ىذا السؤاؿ لمكشؼ عف مقدرة الطالب في استنتاج ا فكار الجزئية )

-----------------------------------------------------------

 -5تعممنا أف خير الحديث مادؿ كقؿ ،ما ىي الفكرة العامة لمنص ( ييدؼ ىػذا السػؤاؿ لمكشػؼ عػف مقػدرة
الطالب في اعيجاز كاعطاء فكرة عامة عف النص بكممات مكجزة ذات داللة )

-----------------------------------------------------------

 -6الشمس تدعي أنيا صديقة لمبيئة  ،ما المعمكمػات التػي تعرفيػا عػف ىػذا المكضػكع ،تحػدث عنيػا بمغتػؾ
الخاصة

-----------------------------------------------------------

 -7كردت في النص بعض المفردات كظفيا في جمؿ مفيدة كسميمة لغكيا

-8-----------------------------------------------------------

لػك طمػب منػؾ أف تمقػي كممػة ال تتجػاكز  5أسػطر ضػمف اعذاعػة الصػباحية حػكؿ أىميػة ال ٌشػمس لمكػكف
ماذا ستقكؿ؟
وقكسـ ديارة ايد ادثة :
ٌأكال  :و دسد عناصر ايوٌقكسـ :
 -1ا ًلف ٍكر  :نيا القيمة ا ساسية م حديث ىؿ ىي عميقة أك تناكليا الطٌالب مف جكانب يػر مسػبكقة

 ،ىؿ لديو أفكار منظٌمة أك يطرح أفكار كاضحة لممستمع كىػؿ يش ٌػكقو ؟ ىػؿ يػدعميا بػدالئؿ ك بػراىيف ؟ ك
ىؿ يراعي أحكاؿ المستمعيف؟
 -2المغػػة التػػي يسػػتخدميا المتحػػدث  :ىػػؿ المفػػردات مناسػػبة ؟ك ىػػؿ ىػي صػػالحة التركيػػب؟ ك ىػػؿ تنكعػػت
بيف اسمية ك فعمية ك طكيمة كمفسرة أك قصير ك مباشرة ؟ .

 -3ا داء  :كيفيػػة التٌحػػدث  ،ىػػؿ نػ ٌػكع فػػي طريقػػة الكػػالـ ؟ ىػػؿ تحػػدث بسػػرعة كطالقػػة؟ ىػػؿ اسػػتخدـ نب ػرة
صكتية مناسبة؟ ىؿ لغة الكجو ك الجسد لديو تتفؽ مع ا فكار التي يطرحيا؟ .
قدـ معمكمات حديية كصحيحة كتأكد مف صحة المعمكمات بالعكدة لممصادر ا صمية ؟.
-4المعرفة  :ىؿ ٌ
 -5البال ة :ىؿ كظٌؼ التشبية ك الفنكف البال ية في لغتو ؟ ىؿ يستخدـ مستكل ار و
ؽ مف المغة ؟ .
يانيا  :كقت عممية التقكيـ :
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-1
-2
ا مر) .

تحدث الطالب ك بالتزامف معو .
أيناء ٌ
مؤجػػؿ بعػػد أف ينتيػػي الطٌالػػب (إذا لػػزـ
تسػػجيؿ حػػديث الطٌالػػب عمػػى أف تػػتـ عمميػػة التقػػكيـ بشػػكؿ ٌ

ياليا :مف الذم يقكـ بعممية التقكيـ ؟

المعمٌػ ػػـ كح ػ ػػده،المعممكف اآلخػ ػػركف ،زم ػ ػػالء الطالػ ػػب،ك ف ػ ػػي كػ ػػؿ حال ػ ػػة البػ ػػد م ػ ػػف تػ ػػكفير المع ػ ػػاييرالتي ف ػ ػػي
ضكئيايقكمكف بتقكيـ الحديث.

ار زا  :األداة ايدسوخددة فح عد سة ايوقكسـ

المقياس

الميارة

ممتاز جيػػد جػػدان جيد
5

أكالن :الجانب الفكرم
1

يبدأ بمقدمة تيير انتباه المستمعيف

2

يأتي بأفكار ذات صمة مباشرة بالمكضكع

3

يعرض ا فكار بصكرة مرتبة.

4

يستخدـ أدكات ربط مناسبة في حدييو.

5

ينيى حدييو بخاتمة مناسبة

يانيان :الجانب المغكم
1

يستخدـ الكممات كالعبػارات المناسػبة لممعنػى

2

يتحدث في جمؿ تامة المعنى.

3

ين ػػكع أس ػػمكبو م ػػا ب ػػيف خب ػػرم كانش ػػائي كفقػ ػان

4

يستخدـ الصكر كا خيمة المناسبة

الذم يريد أف يعبر عنو

لممعنى
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4

3

مقبكؿ

ضعيؼ

2

1

5

يضػػبط لفػػظ الكممػػات ضػػبطان صػػحيحان فػػي
حدكد ما تعمـ مف أنماط لغكية متنكعة

ياليان :الجانب الصكتي
1

يخرج ا صكات مف مخارجيا الصحيحة

2

يفرؽ بيف ا صكات القريبة في المخرج.

3

ينكع في الصكت حسب االنفعاالت

4

يتح ػ ػػدث بإيق ػ ػػاع يناس ػ ػػب المعن ػ ػػى ك ػ ػػالترقيؽ

5

يعب ػ ػػر ع ػ ػػف المكاق ػ ػػؼ المختمف ػ ػػة كاالس ػ ػػتفياـ

كالتفخيـ كالغضب ...ك يرىا

كالتعجب

رابعان :الجانب المممحي ( لغة الجسد)
1

يسػ ػ ػػتخدـ اعشػ ػ ػػارات المناسػ ػ ػػبة فػ ػ ػػي تقريػ ػ ػػب

المعنى.
2

يقؼ كقفة مناسبة أيناء التحدث.

3

ينكع في نظراتو أيناء التحدث

4

يبدل احترامان كاضػحان لمطػالب كىػك يتحػدث،

فػػي تعػػرض لس ػؤاؿ مػػا مػػف قبػػؿ طالػػب آخػػر
يستمع لو ،كأف يحترـ ا راء التي يعارضيا

5

يتحدث في يقة دكف تردد أك خكؼ أك خجؿ

*** ىذا نمكذج لمميارة التحدث لمدرس الياني يسػاعد المعمػـ/ة عمػى كيفيػة تنميػة ىػذه الميػارة مػف خػالؿ

النص الممسرح  .كبالتالي تككف المكحات المعدة في الكتاب كمدخؿ لدرس القراءة.
ثايثا ديارة ايقراءة
ديسؿ ايدز ـ
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االطالع عمى الدليؿ أعاله الذم أعػد لالسػتماع مػع م ارعػاة خصكصػية تنميػة ميػارة القػراءة اليجريػة بشػقييا

القراءة السميمة المضبكطة لغكيا كقراءة فيـ المقركء .

أكال :ايديارات ايقرائسة ايكاجب وندسويا فح ايقراءة اييجرسة
 -1مراعاة عالمات الترقيـ في النطؽ.

 -2نطؽ الحركات عمى أكاخر الكممات بطريقة صحيحة.
 -3نطؽ الحركات المتعمقة ببنية الكممة حسب طبيعة السياؽ.
 -4اعلتزاـ بإخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة.
 -5نطؽ التنكيف كالشدة أيناء القراءة.

 -6التمييز بيف الحركؼ المتقاربة في الشكؿ.

 -7عدـ إبداؿ بعض الحركؼ كالكممات أيناء القراءة.
 -8عدـ حذؼ بعض الحركؼ كالكممات أيناء القراءة.
 -9القراءة فى كحدات فكرية كاممة.

 -10عدـ إضافة بعض الحركؼ كالكممات أيناء القراءة.
 -11السرعة في القراءة.

 -12التمييز بيف الحركات الطكيمة كالقصيرة في القراءة.
 -13عدـ تكرار بعض الحركؼ كالكممات أيناء القراءة.
 -14التمييز بيف الالـ الشمسية كالالـ القمرية.

 -15عدـ نطؽ الحركؼ التي تكتب كالتي تنطؽ في القراءة ميؿ الالـ الشمسية.
 -16التمييز بيف ياء المد كا لؼ المقصكرة.

ثانسا :ايديارات ايكاجب وندسويا فح قراءة فيـ ايدقركء
 -1تذكر معاني الكممات.

 -2استنتاج معاني كممة مف خالؿ النص.
 -3ايجاد إجابات كاضحة مباشرة لألسئمة أك مف خالؿ إعادة صيا ة المحتكل.
 -4ربط االفكار المكجكدة في النص مع بعضيا البعض.
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 -5القياـ باستنتاجات مف خالؿ قراءة النص.

 -6إدراؾ ىدؼ الكاتب كمكقفو ،كحدتو ،كمزاجو.
 -7التعرؼ عمى اسمكب كطريقة الكاتب في التأليؼ.
 -8متابعة التركيبة المغكية لمقطعة القرائية.
األىداؼ ايس ككسة يكؿ درس
يتكقع مف الطالب/ة في نياية كؿ درس أف :
 يعبر عف فيمو لما يق أر. -يستنتج عنكاف الدرس.

 يق أر الدرس قراءة جھرية سميمة. -يحؿ أسئمة منتمية لمدرس.

 -يرتب أفكار الدرس الفرعية.

 يمخص الدرس بأسمكبو الخاص. -يحاكـ بعض مف المكاقؼ التي كردت في الدرس.

 يتقمص بعض الشخصيات التي كردت في الدرس. -يكتسب قيمان كاتجاھات مر كبة.

ار زا :ديارة ايكوا ة :
ديسؿ ايدز ـ يديارة ايكوا ة شقسيا ايكوا ة اإلدالئسة كايكوا ة ايوز سرسة ،ي درس ايثانح كايثايث كاي ار ع .
أكال -ايوديسد :
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كالغػػرض منػػو تييئػػة أذىػػاف الطمبػػة ،كأف يييػػر دكافعيػػـ  ،كتشػػكقيـ لمكتابػػة  ،كاشػػعارىـ بالحاجػػة إلػػى الكتابػػة
لذلؾ فإف تحديد أىداؼ الكتابة مف أىـ ا مكر التي ينبغي أف يبدأ بيا المدرس/ة .

ثايثان -ايزرض :
قبػػؿ أف يبػػدأ المعمػػـ/ة فػػي عػػرض المحتػػكل ،يعطػػي بعػػض التكجيي ػػات الخاص ػػة بالكتابػػة ،كػػأف يقػػكؿ ليػػـ :
سكؼ نتعمـ مكضكع كتابي ىاـ مف خالؿ ىػذا النشػاط  ،فػأرجك أف يجمػس كػؿ مػنكـ جمسػة صػحيحة .كال
يستفسر عف شيء إال في نياية االستماع لمنص في المسرحية كعمى المعمـ أف يتأكد مف كضػع كػؿ طالػب

في المكاف المالئـ الذم يستطيع فيو الرؤية الجيػدة  ،كأف يبعػػد الضكضػاء أك يقمػؿ منيػا قػدر اعمكػاف ،كأف
يعزؿ مصادر التشتت كأف يضبط الصؼ .

بينما الطالب يستمعكف بانتباه كتركيز إلى المادة عف طريؽ النشاط التمييمي .

يستطيع الطالب أ ف يسجمكا أيناء العرض بعض المالحظات أك ا فكار التي يمكف أف يعػكد

إلييا كاذا احتاج ا مر كتابة الكممات ذات الصمة عمى السبكرة.
ثايثا -ايدناقشة :
يمي النشاط التمييمي مجمكعة مف ا سئمة التي أعدىا المعمـ كالمتصمة

بالميارات التي ييدؼ الدرس إلى تنميتيا كالتي عادة ما تككف أقؿ صعكبة  ،كتككف إجابػات

الطالب عنيا شفييان مع ضركرة التنبيو عمى الطالب بأال يرفعكا أصابعيـ لإلجابػة إال بعػد

االستماع لجميع البدائؿ كذلؾ عند اعجابة عف أسئمة االختيار مف متعدد  ،أما ا سئمة الخاصػة
بالترتيب فتعرض ير مرتبة عمى سبكرة إضافية ،يـ يقكـ المعمـ بعرضيا في الكقت المناسب

عمػى الطػالب  ،كبعػػد ذلػؾ يطػػالبيـ بترتيػب ىػذه العناصػػر حسػب تسمسػػميا ،كذلػؾ عػف طريػػؽ إعػادة كتابتيػػا

عمى السبكرة

ار زا :اإلغالؽ  :دوركؾ ي دز ـ فح ايدسداف دا سراه دناس ا
األىداؼ ايس ككسة ايدوكقع و قسقيا:
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. 1فيـ مضمكف ما يكتب .

 2يستخمص الفكرة العامة لمنص المكتكب.
. 3ترتبب ا فكار حسب كركدىا.

 4يحاكـ المكاقؼ الكاردة في النصكص.
 7يستنتج ما يتعممو مف النصكص.

-6يتذكؽ الجماليات الكاردة في النصكص

 -7يحدد فقرة تدؿ عمى معنى معيف في النصكص.
 -8يحدد صفة تبرزىا النصكص

 -9يمخص قصة بسيطة مف خالؿ النصكص .

 -10يصدر الحكـ عمى شخصيات شاىدىا في النص النصكص.
 -11يكمؿ كممات ناقصة في النصكص.

خادسا  :ديارات ايواكسر ايوأد ح
فػي ىػػذه الد ارسػػة تػػتـ تنميػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي مػػف خػػالؿ تنميػػة ميػػارات ميػػارات االسػػتماع كالمحاديػػة
كالقراءة كالكتابة كذلؾ مف خالؿ ا نشطة التمييمية لمدرس الياني كاليالث كالرابع :

-----------------------------------------------------------

ديسؿ ايدز ـ يوندسة ايواكسر ايوأد ح كايدادة ايوز سدسة

عمػػى المعمـ /ػػة أف يػػتيـ بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع تنميػػة ميػػارات المغػػة العربيػػة
(االسػػتماع ،كالمحاديػػة ،كالق ػراءة بشػػقييا الق ػراءة الجيريػػة السػػميمة لغكيػػا كق ػراءة فيػػـ المقركء،كميػػارة الكتابػػة
بشقييا أيضا ،الكتابة اعمالئية كالكتابة التعبيرية .

ييػدؼ ىػػذا الدليػػؿ إلػى :

أكال  :إعطػػاء مقدمػػة تعريفيػػة بػػسيطة حػػكؿ التفكيػػر التػػأممي كميا ارتػػو تعريفات إجرائية كاضحة لممعمـ/ة.
يعرؼ التفكير التأممي المغكم أنػو :تفكيػر مكجػو يتطمػب تأمػؿ كمالحظػة الجمػؿ كتحميميػا
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إلػػى عناصػػرىا المختمفػػة كالبحػػث عػػف العالقػػات الداخميػػة القائمػػة بػػيف أج ػزاء الكػػالـ مػػف خػػالؿ الفيػػـ العػػاـ
لممعني كاستبعاد ما ليس لو عالقة كصكال لالستنتاج المغكم السميـ .

مياراتو :المالحظة كالتأمؿ – ( كضع حمكؿ مقترحة  -التفسير -االستنتاج – الكشؼ عف المغالطات)
خطكات التفكير التأممي

 - 1كصؼ اعحداث .
 - 2تحميميا .

 - 3اشتقاؽ استدالالت منيا .
 - 4تكليد قكاعد خاصة .

 - 5تقييـ النظريات الشخصية
_ 6تقديـ تفسيرات .

_ 7الكصكؿ الى قكاعد صحيحة سميمة
ثانسا :ايزرض :
 -تييئة التالميذ كاستيارة دافعيتيـ كذلؾ كما يأتي :

 تقديـ فكرة مبسطة عف طريؽ سير الحصة كطبيعة المسرحية . قراءة النص عمى مسامع التالميذ . -اختبار المميميف كذلؾ ما يمي :-

 تحديد التالميذ الذيف سيقكمكف بتمييؿ ا دكار . -إعطػػاء التالميػػذ الػػنص الػػمسرحي لمتػػدرب عمػػى قراءتػػو قػ ػراءة جيري ػػة س ػػميمة م ػػع التعبيػ ػربحركات الجسػـ

كتعبيرات الكجو كاليديف حسب المكقؼ التعميمي.

 -تمييؿ ا دكار استطالعيان لتعديؿ ا خطاء إف كجدت ك االرتقاء بمستكل التمييؿ .

ثايثا :خطكات ايودرسس :
 -1اختيار جماعة التمييؿ مف تالميذ المجمكعة التجريبية كالذيف سكؼ يقكمكف بأداء ا دكار
بما يتناسب مع شخصيات التمييمية .

 -2تكزيع ا دكار فػي التمييميػة التػي سػبؽ إعػدادىا عمػى المجمكعػة المختػارة بحيػث كػؿ تمميػذ
يأخػذ الػنص التمييمػي كتكضػي لػو الجمػؿ الحكاريػة بالنسػبة لمشخصػية التػي سػيقكـ بػأداء
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دكرىا  .فضال عف تكزيع كؿ دكر مف ا دكار عمي تمميذ آخر بديؿ باعضافة إلى التمميذ
ا ساسي لكي يحؿ محمو في أكقات الغياب .

 -3تػدرب جماعػة التمييػؿ المختػارة فػي الحصػص المناسػبة ميػؿ حصػة النشػاط أك أم حصػة

فراغ عمى كيفية أداء كؿ شخصية لدكر مما في التمييميػة العمميػة كأمػاكف كقكفػو كحركػات
الجسـ ك تعبيرات الحركة .

 -4مناقشة جماعية التمييؿ بالمعمكمات العممية التي تحتكييا حتى يقكمكا بػأداء أدكارىػـ عمػى

أكمػؿ كجػو بعػد التأكػد مػف إجػادة عمػؿ تمميػذ لػدكره فػي العمميػة التعميميػة يقػكـ كػؿ تمميػذ
بتأدية دكره مع جماعة التمييؿ لالطمئناف عمى سالمة النطؽ كالحركة .

 -5إعػادة ترتيػب المقاعػػد الد ارسػية لتالميػذ المجمكعػػة التجريبيػة بحيػث يصػػب متسػعان أمػػاـ

السبكرة يكفي لجماعة التمييؿ أداء أدكارىـ .

 -6إعطاء التكجييات لمتالميذ المشػاركيف كالمشػاىديف بعػد التأكػد مػف أف كػؿ تمميػذ قػد عػرؼ

متى يبدأ كمتى ينتيي دكره في التمييؿ حتى ال يحدث فكضى أك إرباؾ يؤير عمى عمميػة
التمييؿ.

 -7القيػاـ بعمميػة التمييػؿ مػع م ارعػاة تػدريبيـ عمػى إظيػار قػدراتيـ عمػى التركيػز كالفيػـ أينػاء

أدائيـ لممكاقؼ التمييمية لمحصة .

 -8قيػاـ المعمػـ أينػاء عمميػة التػدريس بمػداخالت كمناقشػات كذلػؾ حسػب مػا يقتضػيو المكقػؼ التمييمي

-----------------------------------------------------------

األىداؼ ايس ككسة :

 1-يق أر المسرحية قراءة صحيحة مميمة لممعنى .

 2-يجيب عف أسئمة منتمية لممكضكع تقيس تفكيره كتنميو .

 3يعبر عف فيمو لممكضكع مف خالؿ مشاركتو في النقاش . 4-يفرؽ بيف داللة بعض الكممات .

 5يعطي أكبر عدد ممكف مف العناكيف المناسبة لمكضكع معيف . 6يعطي حمكال لمقضايا المتعمقة بمكضكع الدرس . 7أف يتقف أدكار شخصيات المسرحية . 8-أف يرتب ا فكار كفؽ أفضميتيا

 9-أف يكظؼ بعػض الكممػات المختمفػة فػي أكبػر عػدد ممكػف مػف الجمػؿ بحيػث تأخػذ أشػكاال

جديدة في كؿ مرة .
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 10-أف يستخمص القيـ كالمفاىيـ المستفادة مف المكضكعات .

-----------------------------------------------------------

كساسة وندسة ديارات ايواكسر ايوأد ح فح ديارات اي غة ايزر سة:
 -ديارة كلع

كؿ دقور ة .

كذلؾ يتـ تنمييا جنبا إلى جنب مع تنمية ميارات المغة العربية
 - 1الربط بيف تنمية االستماع كتنمية ميارات التفكير التأممي  :يتـ تنمية ميارة كضع حمكؿ مقترحة مف
خالؿ النص المسرحي المعد سابقا لميارة االستماع

بع ػػد ع ػػرض مس ػػرحية الش ػػمس ،ين ػػاقش المعم ػػـ/ة الطمب ػػة ح ػػكؿ القض ػػايا المغكي ػػة الت ػػي عرض ػػت فػ ػي ال ػػنص

المسرحي بغرض تنمية ميارة كضع الحمكؿ المقترحة كأف يناقشيـ :

 -1س ػػمعنا ف ػػي ال ػػنص المس ػػرحي ق ػػكؿ الش ػػمس لمص ػػحراء (أن ػػا الش ػػمس الت ػػي تحم ػػؿ الكن ػػكز ف ػػي أش ػػعتي
المتكىجة ) تأمؿ ىذه العبارة كتخيؿ لك أف القمر يتحدث مع ا رض ،كيؼ ستككف صيغة الخطاب

-----------------------------------------------------------

ػعؿ التنػػكر  :يظػػف الػػبعض أف إع ػراب أشػػعؿ اسػػـ إف منصػػكب ،تأمػػؿ ىػػذه الجممػػة كقػػدـ حػػال
 -2أف أشػ ى
مقترحا لمعرفة إعرابيا الصحي ( معرفة االسـ مف الفعؿ)
-----------------------------------------------------------

 -3أنا إبراىيـ ابف جارؾ أسػعد ،فػي بعػض ا حيػاف يضػع الػبعض كممػة ابػف ىمػزة قطػع بػدؿ الكصػؿ ،قػدـ
حال ليذه المشكمة ( ميال ادخاؿ حرؼ الكاك أك الفاء لكي يميزبينيما)

-----------------------------------------------------------

ديارة ايواسسر :

 -1تأمؿ قكؿ الشمس لمصحراء " :ليس ذنبي أنؾ جرداء ،فالذنب ذنب الماء الذم ال ً
يأتيؾ"كاعط تفسي ار لو
(تربة الصحراء التي ال ينمك فييا ا شجار كبسبب ارتفاع دجة الح اررة التي تككف سببا لقمة االمطار)

-----------------------------------------------------------

الشمس) كبيف لما جاءت الشمس مرفكعة؟ ( اسـ كاد)
 -2تأمؿ ىذه العبارة (تكاد
ي
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-----------------------------------------------------------

 -3تأمػؿ ىػذه الكممػة (قػػالكا) كبػيف لمػا كضػػعت ا لػؼ بعػد الػكاك مػع أنيػا ال تمفػػظ ( كاك الفرقػة التػي تفػػرؽ
بيف الكاك ا صمية ك كاك الجماعة )

-----------------------------------------------------------

ديارة االسونواج:
 -1تأمػػؿ قػػكؿ ا رض لمشػػمس( :فيمػػت اآلف ،لمػػاذا يطمقػػكف عميػػؾ صػػديقة البيئػػة؟) كاسػػتنتج سػػب تسػػميتيا
بصديقة البيئة( نيا ال تسبب تمكيا لمبيئة )............

-----------------------------------------------------------

 -2تأمؿ قكؿ :خالد  ( :أنا سأذىب لقيكة الحارة ألعب مع أصدقائي فييا ).كاستنتج قضاء كقتو في القيكة
-----------------------------------------------------------

 -3تأمؿ قكؿ كالد إبراىيـ ( :خذ يا كلدم لكؿ منيما كيسان مف المحـ) كاستنتج الفكرة منو

-----------------------------------------------------------

ياليا :ميارة الكشؼ عف المغالطات

تأمؿ قكؿ خالد كاكشؼ عف المغالطة االجتماعية التي كقػع بيػا ( لػف أتعػب نفسػي ،سػأنتظر حتػى أحصػؿ

عمى كظيفة مدير حدل البنكؾ )

-----------------------------------------------------------
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فيرس ايجداكؿ-:
رقـ ايجدكؿ

عنكاف ايجدكؿ

رقػػػػػػػػػػػػػػـ

1.2

أنكاع األنشطة ايودثس سة

11

3.2

ايجكانب ايدككنة يديارات ايد ادثة

29

وصدسـ ايدراسة

68

2.2
4.2
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
1.4

ايصا ة

أنكاع ديارة االسوداع

وصنسؼ كأنكاع ديارة ايقراءة

23
33

وكزسع أفراد ايزسنة ع ى ايدجدكعوسف ايوجرس سة كايلا طة

70

نوائج و سؿ ايد وكل سف شخصح

73

نوائج و سؿ ايد وكل لدف شخصح

كصؼ اخو ار ديارات اي غة ايزر سة

كصؼ اخو ار ديارة ايواكسر ايوأد ح

73
74
76

األعػػداد كايدوكسػػطات اي سػػا سة كاالن رافػػات ايدزسارسػػة يزالدػػات ايط ػػة فػػح 81

ايزسنوسف ايلا طة كايوجرس سة فح اخو ار ديارات اي غػة ايزر سػة ،سػب طرسقػة
ايودرسس فح االخو ارسف ايق ح كاي زدم

2.4

نوػػػائج اخو ػػػار و سػػػؿ ايوغػػػاسر ايثالثػػػح ( )ANCOVAيزالدػػػات ايط ػػػة فػػػح 82

3.4

ايدوكسػػطات اي سػػا سة ايدزديػػة كاألخطػػاء ايدزسارسػػة اي زدسػػة السػػوخداـ 84

4.4

األعػػداد كايدوكسػػطات اي سػػا سة كاالن رافػػات ايدزسارسػػة يزالدػػات ايط ػػة 86

اخو ار ديارات اي غة ايزر سة سب طرسقة ايودرسس كايجنس كايوااعؿ سنيدا

األنشطة ايودثس سة سب طرسقة ايودرسس

فح ايزسنوػسف ايلػا طة كايوجرس سػة فػح اخو ػار ديػارات ايواكسػر ايوػأد ح،
سب طرسقة ايودرسس فح االخو ارسف ايق ح كاي زدم.

5.4

نوائج اخو ار و سؿ ايوغاسر ايثالثػح ( )ANCOVAيزالدػات ايط ػة فػح 87

اخو ار ديارات ايواكسر ايوأد ح سب طرسقة ايودرسس كايجنس كايوااعؿ
سنيدا

6.4

ايدوكسطات اي سا سة ايدزدية كاألخطاء ايدزسارسة اي زدسة السػوخداـ األنشػطة 88

ايودثس سة سب طرسقة ايودرسس
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فيرس ايدال ؽ:

ايدكلكع

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

رقـ ايد ؽ
1
2

األىداؼ ايزادة كايخاصة ي غة ايزر سة

األىداؼ ايزادة كايخاصة يديارة ايقراءة

111
114

3

ايدادة ايوز سدسة

116

4

أدكات ايدراسة

134

5

ديارات اي غة ايزر سة كايواكسر ايوأد ح

156

6

و سؿ ايد وكل اي نائح ي دركس ايوح كردت فح ايدراسة دف دقرر 163

ايصا ة

يغونا ايجدس ة ايجزء ايثانح ي صؼ اي ار ع

7

ايد كدكف

174

8

ديسؿ ايدز ـ

175
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قائدة ايد وكسات
إىداء
إقرار

أ

شكر كوقدسر

ب

د خص ايدراسة اي غة ايزر سة

ج

د خص ايدراسة اي غة اإلنج سزسة

د
ايزنكاف

ايدراسة كدشك ويا
اسة ٌ
اياصؿ األكؿ :خ ٌ

1.1
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2.1

مشكمة الدراسة

3.1
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1
1
4
4

أسئمة الدراسية كفرضياتيا

1.4

أىداؼ الدراسة

5

1.5

أىمية الدراسة

5

1.6

حدكد الدراسة

5

1.7

مصطمحات الدراسة

6

ايسا قة
مكٌ
ايدراسات ٌ
اياصؿ ايثٌانح :اإلطار اي ٌنظر ٌ
اإلطار اينظرم

2
2.1

8
8

ا نشطة التمييمية

8

1.1.1.2

ماىية ا نشطة التمييمية

8

2.1.1.2

أىمية ا نشطة التمييمية

9

3.1.1.2
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4.1.1.2
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5.1.1.2

مسرحة المنياج
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