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اإلهداء

ػكـ ب ارقػة،
للنجاح أناس يقدركف معناه ،إلى صػاحب التٌميػز كاففاػار النيػرة ،تلػكح فػي سػمائؾ دكمػان نج ه
يخفت بريقيا عني لحظة كاحدة ،زكجي كرفيؽ دربي الداتكر محمد عبد اهلل عمػرك ،تعجػز الحػركؼ أف
تاتػػب مػػا يحمػػؿ قلبػػي مػػف تقػػدير كاحتػراـ لكاعجػػاب ،فمػػا أجمػػؿ أف تاػػكف أنػػت ال ٌشػمعة الٌتػػي تنيػػر دربػػي،
شريؾ حياتي ،اؿ ا حتراـ لؾ ،فأنت افساس لاؿ ما كصلت لو حتى اآلف.

ك أنسى أف أىدم اإلنسانة الٌتي ربتني في صغرم كعلمتني كأحػاطتني بحنانيػا ،كالٌتػي دائمػان كأبػدان أجػد

دعكاتيا ترافؽ دربي ،باؿ الحب أىديؾ أمي ثمرة نجاحي.

امػػا أنسػػاؾ أبػػي الغػػالي فػػذ أدرم بمػػاذا أبػػدأ فف المػػاتي تعجػػز عػػف كصػػؼ مػػا يحملػػو قلبػػي لػػؾ مػػف
حب ككف و
ػاء كتقػدير ،فاػـ تحملػت المشػاؽ كتابػدت الصػعاب مػف أجػؿ الصػعكد بنػا إلػى القمػـ ،أطػاؿ اهلل
بعمرؾ.

إلى البسمة البريئة الٌتي مألت حياتي أبنائي عبد اهلل كأحمد.
إلػػى اػػؿ غػ و
ػاؿ علػػى قلبػػي إخػػكتي  ..أخ ػكاتي  ..أىلػػي  ..عػػائلتي  ..صػػديقاتي أىػػدم لاػػـ جميع ػان ىػػذه
الرسالة المتكاضعة.

رجاء خليؿ إبراىيـ عمرك

شكر كعرفاف
عبارات أاتبيا بمػاء الػ ٌذىب بحػؽ ال ٌػداتكر غسػاف سػرحاف ،ايػؼ
الناس يشار اهلل عز كجؿ.
كالثناء ،مف يشار ٌ

منػا اػ ٌؿ التقػدير
كىػي لرج وػؿ يسػتحؽ ٌ

مف ىنا كجدت قلمي حػائ انر فػي كصػؼ ىػذا ال ٌػداتكر الػ ٌذم رسػـ لنػا سػطكر النجػاح التػي اانػت فػي غايػة
الصعكبة كصاغ لنا مسيرة لك ه لما كصلنا لنيايتيا .إنو ينبكع العطاء المتدفؽ بالخير.
ٌ
كمػػف ىنػػا الش ػار مكصػػكؿ لجميػػع أسػػاتذتي ال ػذيف أطػػرز ليػػـ مػػف خيػػكط الش ػمس الذمعػػة المػػات شػػار
كامتناف على ما قدمكه مف يسيب وؿ إلنجاح مسيرتنا العلمية.
اما أتكجػو بخػالص الشػار لعضػكم لجنػة المناقشػة ال ٌػداتكر إبػراىيـ محمػد عرمػاف كالػداتكر علػي محمػد

النافعة.
أبك راس على تفضليما بطيب نفس لمناقشة ىذه الرسالة ،كحسف تكجيياتيـ ٌ

منػا صػػال
امػػا أتكجػػو بالشػار كالعرفػػاف إلػػى اػ ٌؿ مػػف مػػد يػػد العػػكف كالمسػػاعدة لػػي ،كأسػػأؿ اهلل أف يتقبػؿ ٌ
افعماؿ.

الباحثة
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الممخص
الدراسة الاشؼ عف أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على اسػتراتيجيات الػتعلـ النشػط
ىدفت ىذه ٌ
الد ارسػة اعتمػدت
الرابع ،كلتحقيؽ ىدؼ ٌ
في تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
الدراسة على عينة قصدية بلػ عػددىا ()63
الباحثة المنيج التٌجريبي كالتٌصميـ شبو التجريبي ،كطبقت ٌ
الربػػع فػػي مدرسػػة جمعيػػة الش ػٌباف المسػػلميف المختلطػػة فػػي مدينػػة الخليػػؿ فػػي الفصػػؿ
الص ػؼ ٌا
مػػف طلبػػة ٌ

افكؿ مف العاـ الدراسي  ،2017/2016مكزعيف عشكائيان علػى شػعبتيف إحػداىما ضػابطة ,عػدد الطلبػة

فييػػا ( ,)31كافخػػرل تجريبيػػة عػػدد الطلبػػة فييػػا( )32كاسػػتخدمت الباحثػػة أداتػػيف كىمػػا :اختبػػار لقيػػاس
كتـ التٌأاد مف صػدقيما
ميارة فيـ المقركء بمستكييو الحرفي كا ستنتاجي ،كاختبار لقياس ال ٌذااء اللغكم ٌ
كثباتيما.
النشط في مستكل ميارة فيـ المقركء لدل
أظيرت نتائج ٌ
الدراسة كجكد أثر ستخداـ استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الد ارسػة
الطٌلبة بمستكييو ا ستنتاجي كالحرفي كفي ال ٌذااء اللغكم لػدييـ يعػزل لطريقػة التٌػدريس .كق ٌػدمت ٌ
النشط لدل معلمي اللغة العربية لمػا ليػا مػف أثػر
عددان مف التكصيات أبرزىا :تعزيز استراتيجيات التٌعلـ ٌ
كاض على تنمية الميارات اللغكيػة لػدل الطٌلبػة ،كضػركرة تعزيػز المسػتكل ا سػتنتاجي لػدل الطٌلبػة فػي

الرابع.
ٌ
الصؼ ٌ

ج

The effect of using a proposed educational program based on active
learning strategies in the development of reading comprehension and
linguistic intelligence among 4th graders'
Prepared by: Raja' Khalil Ibrahim Amro
Supervised by: Dr. Ghassan A.A. Sirhan
Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of using a proposed educational program
based on active learning strategies in developing reading comprehension and linguistic
intelligence skills among 4th graders'. To achieve the objective of the study, the researcher
adopted the experimental approach and semi-experimental design. The study was applied
to a sample of 63 students of the 4th graders' at the YMCA in the city of Hebron in the first
semester of the academic year 2016/2017, randomly distributed in two groups, one of
which as a control group consisted of (31) students and the other as an experimental group
consisted of (32) students. The researcher used two tools: a test to measure the skill of
understanding the reading in its literal and deductive level, and a test to measure linguistic
intelligence and verify their validity and realability.
The results of the study showed that there is an effect on the use of active learning
strategies in the level of reading comprehension skills of students in their deductive and
literal levels and in their linguistic intelligence due to the teaching method. The study
presented a number of recommendations. The most prominent of these recommendations
were: To promote the active learning strategies of the Arabic language teachers because
they have a clear impact on the development of the language skills of the students and the
need to strengthen the deductive level among the students in the fourth grade.

د

الفصؿ األكؿ
خمفية الدراسة كمشكمتها
 .1.1مقدمة
النعـ الٌتي أنعـ اهلل بيا على اإلنساف كميزه عف غيره مف المخلكقات ،كىي أداة الفرد
تعتبر اللغة مف أعظـ ٌ
الٌتي تعينو على ا تصاؿ باآلخريف ،ككسيلة ميمة في مجاؿ الفيـ كاإلفياـ اللذيف يمثذف العذقة بيف الفرد

ارميا اهلل بقرآنو أداة للتفاير كنشر الثقافة كالتعليـ ،فيي لغة اإلبداع كاإلعجاز
كالمجتمع .فاللغة العربية الٌتي ٌ
اإلليي ،كاللغة العربية كسيلة المتعلٌـ للتعبير عف نفسو كمشاعره كثقافتو ،كا ستيعاب الصحي لما يقكلو اآلخركف

النجاح ،اما يعتمد علييا اؿ نشاط تعليمي.
أك ياتبكنو ،كىي أداة المتعلـ في ٌ
الدراسة كالتٌحصيؿ ك ٌ

متعددة حكؿ نكع المعرفة الٌتي يجب تقديميا
تحديا نا
ابير كطرح تساؤ ت ٌ
السريع للمعرفة ن
كقد شاؿ ىذا النمك ٌ
للمتعلميف ،كايفية معالجتيا في الاتب المدرسية ،كفي الغرفة الصفية ،كاتٌباع أنسب افساليب للتفاعؿ مع

المعرفة ،اما يفترض مراعاة عدد مف الخبرات قد ياكف مف أىميا ضركرة إيجاد الطرؽ كافساليب

كالتقنيات الٌتي تستثير تفاير المتعلـ ،كتيماف المعلـ كالمتعلٌـ مف ا بتعاد عف التٌلقيف الٌذم يلغي تفاير اؿ
منيما (امزياف.) 2008 ،

كأاد خبراء في المناىج كطرؽ التٌدريس (ليبرماف ،دكفي كشيرماف ،تايلكر) على ضركرة ا ىتماـ بالتنمية
النشط كتنمية
الذىنية الشاملة للطلبة في مختلؼ مراحؿ التعليـ ،كتزكيدىـ بميارات فيـ المقركء كالتٌعلـ ٌ
1

ال ٌذااء اللغكم ،اما أكصكا بضركرة تطكير المناىج ا ٌلدراسية ،كتحديث محتكياتيا بما يساعد على إعادة
النفاذ
تشايؿ اإلنساف المتعلـ ،بحيث تتجو إلى تربية أعماقو ،كتفايره ،كعقلو؛ لياكف أاثر كعيان ،كقدرة على ٌ
ببصيرتو إلى غكامض الكجكد بمقدار ما يملاو مف حدس كعقؿ ككجداف كقدرة على اإلبداع كا بتاار

(عمارة.)2016 ،

النشاط اللغكم
ا
كتعد القراءة فنان مف أىـ فنكف اللغة العربية
كميارتيا ،كافساس الٌذم تبنى عليو سائر فركع ٌ
افخرل مف حديث كاستماع كاتابة ،ك ريب في أ ٌف القدرة على القراءة مف أىـ الميارات الٌتي يماف أف
ميسرة إ
يملايا الفرد ،إذ أٌنو سبيؿ لو إلى تفيـ اإلرشادات كالتكجييات كالتٌعرؼ على افخبار بطريقة ٌ
التزكد مف انكز
إذا ااف قارئان كالفرد القادر على القراءة الجيدة يملؾ الكسيلة الٌتي يكسع بيػ ػػا آفاقو العقلية ك ٌ
النمك العقلي كا نفعالي
التذكؽ كا ستمتاع ،فضذن عف أنيا ٌ
تعد مف العكامؿ افساسية في ٌ
الحامة كالمعرفة ك ٌ

للفرد (بريايت.)2014 ،

اما تمثؿ القراءة مؤش ارن على ال ٌذااء اللغكم ،كتنامي ىذا ال ٌذااء ،اما أشار إلييا (عياد )2009 ،في دراستو

الدماغ ،كتقكـ ىذه المنطقة بتشايؿ الجمؿ كترايبيا
بأ ٌف مقر ال ٌذااء اللغكم في منطقة تدعى بركاا في ٌ
و
ثـ تأليفيا في
بأسلكب سليـ ،كال ٌشخص الٌذم يصاب بخلؿ في ىذه المنطقة يصعب عليو تأليؼ الالماتٌ ،

فقرات ،كتأليؼ ىذه الفقرات في مكضكع متاامؿ مف دكف أف ياكف لذلؾ أثر فيما يقكـ بو مف عمليات
عقلية ،لكاف ااف يستطيع أف يفيـ ما تتبعو ىذه الالمات كىذه الجمؿ فيمان تامان.

كعلى ذلؾ فإ ٌف ميارتي فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم ،تعتبراف مف الميارات المتااملة ،كالٌتي تحتاج إلى مزيد
الدراسة كخصكصان في ظؿ المنياج الفلسطيني الجديد الٌذم اعتمد على تنمية كتطكير الميارات
مف ٌ
افربعة ،كمنيا ميارة القراءة.

 .2.1مشكمة الدراسة
الرابع ،بأ ٌف ىناؾ ضعفان عامان في ميارات
حظت الباحثة مف خذؿ عمليا امدرسة لغة عربية لل ٌ
صؼ ٌ
السابقة الٌتي اىتمت بميارات اللغة مف
اللغة العربية كمف خذؿ ا طذع على مجمكعة مف ٌ
الدراسات ٌ
النشط اىتمت الباحثة في ال ٌذااء اللغكم كفيـ المقركء ،كتجدر اإلشارة
خذؿ تكظيؼ استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
2

الراف افساس للقراءة ،كالقراءة سكاء أاانت صامتة أـ جيرية يماف أف تينتىج مف
إلى ٌ
أف الفيـ ىك ٌ
عنصر الفيـ بمعناه المحدكد المقيد بالنص المقركء ،كبمعناه الشامؿ الٌذم يعني اإلفادة مف الخبرات
النطؽ بيا ،بؿ
السابقة ،فالقراءة ليست عملية مياانياية تقكـ على مجرد التٌعرؼ على الحركؼ ك ٌ
كالمعارؼ ٌ
إٌنيا عملية فارية عقلية معقدة تكحي إلى الفيـ (فلكسي.)2015 ،

الدراسة للبحث في ايفية تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم مف خذؿ
كفي ضكء ما سبؽ تأتي ىذه ٌ
النشط في تنمية ميارات فيـ
دراسة أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ

الرابع.
المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
 3.1أهداؼ الدراسة

النشط في
تيدؼ ىذه ٌ
الدراسة الاشؼ عف أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرئيس اليدفيف
تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الرابع ،كيتفرع مف اليدؼ ٌ
الصؼ ٌ

الفرعييف اآلتييف:

النشط في تنمية
-1
الاشؼ عف أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرابع.
ميارات فيـ المقركء لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
النشط في تنمية
-2
الاشؼ عف أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلـ ٌ
الرابع.
ال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
 .4.1أسئمة الدراسة
الدراسة تمت اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:
كلتحقيؽ أىداؼ ٌ
النشط في تنمية ميارات
 .1ما أثر استخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرابع؟ كىؿ يختلؼ افثر باختذؼ طريقة التٌدريس كالجنس
فيـ المقركء لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
كالتفاعؿ بينيما؟

3

النشط في تنمية ميارة
 .2ما أثر استخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرابع؟ كىؿ يختلؼ افثر باختذؼ طريقة التٌدريس كالجنس
الذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
كالتفاعؿ بينيما؟
 5.1فرضيات الدراسة
الدراسة تـ تحكيليما الى الفرضيتيف اآلتيتيف:
لإلجابة عف سؤالي ٌ
 -1تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل الد لة اإلحصائية ( )0.05 = αفي المتكسطات
الرابع في اختبار فيـ المقركء تعزل لمتغير طريقة التدريس كالجنس
الحسابية لنتائج ٌ
الصؼ ٌ
كالتفاعؿ بينيا.
-2

تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل الد لة اإلحصائية ( ).0.5 = αفي المتكسطات
الرابع في اختبار الذااء اللغكم تعزل لمتغير طريقة التدريس كالجنس
الحسابية لنتائج ٌ
الصؼ ٌ
كالتفاعؿ بينيا.

 .6.1أهمية الدراسة
الدراسة مف كجية نظر الباحثة في :تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم ،كتكظيؼ
قد تساىـ ىذه ٌ
الدراسات الٌتي تبحث في أثر استخداـ البرنامج
السابقة لبياف التٌطكر في ٌ
نتائجيا كمقارنتيا ٌ
بالدراسات ٌ

الرابع .اما كقد تساىـ في
التٌعليمي المقترح في تنمية فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
المعدة مف قبؿ الباحثة لذلؾ الغرض.
ا ستفادة مف افدكات كالمادة التعليمية
ٌ
 .7.1حدكد الدراسة
الدراسة على:
اقتصرت ىذه ٌ
الحد المكضكعي :أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح في تنمية ميارات فيـ المقركء كىي (الفيـ الحرفي،
ٌ
كالفيـ ا ستنتاجي) كال ٌذااء اللغكم.

جمعية ال ٌشٌباف المسلميف -عيف سارة.
الرابع في مدرسة
ٌ
ٌ
الحد البشرم :طلبة ٌ
الصؼ ٌ
4

الحد المااني :مديرية تربية كسط الخليؿ.
ٌ
الدراسي .2017-2016
الدراسي افكؿ مف العاـ ٌ
الزماني :الفصؿ ٌ
الحد ٌ
ٌ
 .8.1مصطمحات الدراسة
ا ستراتيجية :ىي الخطط الٌتي يستخدميا المعلـ مف أجؿ مساعدة المتعلـ على ااتسػاب خبػرة فػي مكضػكع

النيػائي مػف الػتٌعلٌـ (العػالكؿ،2012 ،
معيف ،بطريقة مخططة كمنظمة كمتسلسلة ،بحيث يحدد فييا اليػدؼ ٌ
.)7

الدراسة
استراتيجات التعمـ النشط :ىي سلسلة مف ا ستراتيجيات الٌتي استخدمتيا الباحثة فغراض ىذه ٌ
بحيث شملت:

يحددىا المعلـ
-1
للدرس قراءة فردية لمدة ٌ
استراتيجية  :2،1،4كىذه ا ستراتيجية تبدأ بقراءة الطٌلبة ٌ
الدرس بينيما كقراءتو (,طالب يق أر كاآلخر يستمع ثـ بالعاس
ثـ قراءة زكجية بحيث يقكـ اؿ اثنيف بتقسيـ ٌ
الدرس على
كآخر خطكة فييا ىي قراءة المجمكعة) ,اؿ أربع طلبة مع بعضيـ البعض بحيث يتـ تقسيـ ٌ
افربعة ,طالب يق أر كثذث طلبة يستمعكف كيستمركف في ذلؾ حتى يق أر الطٌلبة افربعة.

-2

استراتيجية داخؿ كخارج الدائرة :بحيث يقكـ المعلـ بتقسيـ الطٌلبة الى ثذث مجمكعات تشاؿ اؿ

الدائرة الداخلية يقابلكف طذب ا ٌلدائرة الخارجية كجيان لكجو،
مجمكعة دائرة داخلية كدائرة خارجية ،كطذب ٌ
الداخلية بطاقات تحتكم على أسئلة لكاجاباتيا في جية كاحدة مف البطاقة،
الدائرة ٌ
كيعطي المعلـ طذب ٌ

الدائرة الخارجية كبنفس
الداخلية ثذثة أسئلة للطالب الٌذم يقابلو ثـ تتحرؾ ٌ
الدائرة ٌ
كيطرح اؿ طالب في ٌ
بالدكراف حتى تاتمؿ الدكرة.
الدائرة الخارجية ٌ
الطريقة ليسأؿ اؿ طالب مجددان ،كتستمر ٌ
يقسـ المعلٌـ الطٌذب إلى مجمكعات صغيرة  6- 5طذب بعد أف
-3
استراتيجية الكرسي الساخفٌ :
الدرس إلى فقرات بحيث يختص اؿ طالب بفقرة معينة ،كيجلس أك ن طالب متطكع مف
الدرس أك يقسـ ٌ
ق أركا ٌ
اؿ مجمكعو على الارسي الساخف في المنتصؼ كالبقية يحيطكف بو ،كيكجيكف إليو أسئلة مفتكحة إ ٌما عف
الساخف ،كيتبادلكف افدكار فيما بينيـ بعد تشجيع
الدرس اامذن أك عف فقرة
ٌ
يختص بيا الجالس في الارسي ٌ
ٌ
الساخف بيدؼ تشجيع
مف المعلٌـ ،المعلٌـ مكجو كمراقب ليـ ،كاما يماف أف يجلس المعلٌـ في الارسي ٌ
الطٌلبة على تاكيف افسئلة ،كيشجعيـ على افسئلة المفتكحة.
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الدقيؽ القائـ على الفيـ لما يتعلمو اإلنساف حرايان كعقليان مع تكفير الكقت
المهارة :ىي "افداء السيؿ ٌ
كالجيد كالتٌااليؼ" (اللقاني كالجمؿ ،1996 ،ص.)187
أما التٌعريؼ اإلجرائي للميارة ىك :قدرة الطٌالب على أداء القراءة بسرعة كدقٌة لكاتقاف.
فهـ المقركء :عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسيا القارئ مف خذؿ محتكل قرائي؛ بغية استخذصو للمعنى
السلكاية
العاـ للمكضكع ،كيستدؿ على ىذه العملية مف خذؿ امتذؾ القارئ مجمكعة مف المؤش ارت ٌ

الدرجة الٌتي يحصؿ علييا القارئ في اختبارات الفيـ القرائي
المعبرة عف ىذا الفيـ ،كيتـ ىذا مف خذؿ ٌ
ٌ
المعدة ليذا الغرض (عبد البارم.)31-30 ،2009 ،
ٌ

النص المقركء كأفااره كتنظيميا
أما التٌعريؼ اإلجرائي لفيـ المقركء فيك قدرة الطٌالب على إدراؾ معاني ٌ
ٌ
ستعده الباحثة.
الدرجة الٌتي يحصؿ علييا الطٌالب في اختبار فيـ المقركء الٌذم
ٌ
كالحاـ علييا مف خذؿ ٌ
البرنامج التعميمي :ىك "مجمكعة مف افىداؼ كالمحتكيات كالخبرات التعليمية كافنشطة ككسائؿ التٌقكيـ
القائمة على استراتيجية دكائر افدب الٌتي ستطبؽ على أفراد المجمكعة التجريبية؛ بيدؼ تنمية ميارات فيـ
المقركء لدييـ ،كاذلؾ تنمية اتجاىاتيـ نحك القراءة" (الشديفات.)170 ،2012 ،

الدائرة كخارجيا،
أما التٌعريؼ اإلجرائي ىك :سلسلة اإلجراءات (قراءة فردية كضمف المجمكعة ،داخؿ ٌ
الارسي الساخف) الٌتي يتـ تخطيطيا بإحااـ لتكظيؼ اإلماانات المادية كالبشرية في المدرسة لمساعدة
الطٌلبة على تحقيؽ أىداؼ التٌعلٌـ ،كتماينيـ مف ميارات فيـ المقركء.

الذكاء المغكم :ىك "قدرة الفرد على أف ياكف حساسان للغة الماتكبة كالمنطكقة ،كالقدرة على تعلٌميا،
كاستخداميا لتحقيؽ أىداؼ معينة ،كتكظيفيا شفكيان أك اتابيان" (الناجـ.)34 ،2016 ،

الدرجة الالية الٌتي يحصؿ علييا الطٌالب مف خذؿ إجابتو على فقرات ا ختبار
أما التٌعريؼ اإلجرائيٌ :
الدراسة الحالية.
المستخدـ في ٌ

6

الفصؿ الثاني
اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
 1.2مقدمة
السعي إلى
تيسند
ٌ
الراائز كالمؤثرات ،الٌتي تتطلب العمؿ الحثيث للنيكض بيا ك ٌ
للعملية التٌعليمية عدد مف ٌ
نجاحيا ،كذلؾ يتطلب العناية الفائقة بجميع عناصر العملية التٌعليمية ،كفف العلـ يعتبر افساس الٌذم تبنى

عليو الحياة بشقييا العلمي كالتٌعليمي الٌذم مف خذليما يتـ انتقاؿ المعلكمات كاففاار كا تجاىات بطرؽ
ككسائؿ مختلفة ،اختلؼ كاتفؽ فييا التربكيكف.
بد مف اإلشارة إلى أ ٌف العملية التٌعليمة في عصرنا الحالي تأثرت بالعديد مف المتغيرات لعؿ أبرزىا الثكرة
ك ٌ
المعلكماتية في شتى المجا ت كالتخصصات ،كااف للغة العربية نصيب بيذا التطكر .كمما شؾ فيو بأ ٌف

الدراسية
معدك المناىج ٌ
ارس ٌ
اللغة العربية تحتؿ ماانة متميزة بيف لغات العالـ ،كفىميتيا في حياتنا اليكمية ٌ
اىتمامان خاصان بيا كبمياراتيا افربع الرئيسة الٌتي تقكـ علييا ،كىي :القراءة كالاتابة كا ستماع كالمحادثة،

كجميع ىذه الميارات تستند على بعضيا البعض كبشاؿ تااملي .إ أ ٌف عملية التٌطكير في أساليب
النشط ،الٌتي راعت في تصميـ
التدريس لكادخاؿ منظكمة حديثة مف ا ستراتيجيات الٌتي تقكـ على التٌعلٌـ ٌ

المادة التٌعليمية جميع حيثيات العملية التٌعليمية المتمثلة في البيئة المحيطة ،كالمنياج ،كالمعلٌـ ،كالمتعلٌـ.
كاعتمدت على الطٌريقة بشاؿ ابير لصقؿ المعارؼ كالميارات كتطكيرىا .كفي ىذا الفصؿ ستعرض الباحثة
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النشط كفيـ المقركء كال ٌذااء
عرضان مكج ازن لمادة تعريفية بمكضكع ٌ
الدراسة المتمثؿ باللغة العربية كالتٌعلٌـ ٌ
اللغكم.
 2.2األدب التربكم
 .1.2.2المغة العربية
أف الكظيفة افساسية للغة ىي التٌعبير عف افحاسيس ،كتبلي اففاار ،فاللغة كسيلة للتفاىـ
ما مف شؾ ٌ
بيف البشر ،كأداة غنى عنيا للتعامؿ معيا في حياتنا .كاللغة ىي العربة الٌتي تنقؿ ميراث افجياؿ

مر الزمفٌ ،إنيا س ٍفر افمة الخالد،
ٌ
السابقة إلى افجياؿ الذحقة ،كىي ال ٌذاارة الٌتي تختزف تراث أىليا على ٌ
الناطقيف بيا ،كاللغة مف أىـ كسائؿ التٌفاىـ بيف
كسجليا افميف الٌذم كعى منجزات أىليا ،كماتسبات ٌ
يميز اإلنساف عف الحيكاف.
البشر  ،كىي خير مثاؿ حي على ذلؾ ا متياز الٌذم ٌ
.1

أهمية المغة

اللغة أابر سجؿ يحفظ التٌراث ا جتماعي ,كاللغة بنكعييا اللفظي كغير اللفظي كسيلة جكىرية لذتصاؿ
السجؿ الحافؿ لثقافة النكع اإلنساني كما تنطكم عليو
ا جتماعي كالعقلي كالثقافي كىي بصكرتيا الاتابية ٌ
النمك العقلي
ىذه الثقافة مف آثار عقلية كمعرفية سكاء اانت معنكية أك مادية ،كىي مظير مف مظاىر ٌ
خيؿ كالتٌذار.كليست ميمة اللغة أف تربط أفراد المجتمع برباط كثيؽ فحسب
ككسيلة مف كسائؿ التٌفاير كالتٌ ٌ
بؿ قد تاكف أداة طغياف بعض الجماعات على اآلخريف فتاكف عامؿ صراع بيف اففراد كيرل علماء النفس

فف الاذـ ىك الكسيلة الٌتي يتصؿ بيا
النمك ٌ
ٌأنو مف أىـ مظاىر ٌ
النفسي نمك الاذـ كااتساب اللغة ٌ
اإلنساف ببيئتو ككسيلة لفيـ البيئة الخارجية (اليداية.)2015 ،
أف اللغة تقكـ بتشايؿ معتقدات اففراد كتكجياتيـ
أما العياصرة ( )2010فيرل أ ٌف أىمية اللغة تامف في ٌ
النفسية نحك الجماعات كافقكاـ كافشياء في الاكف ،اما تييمف اللغة على مكقفيـ العاـ مف الاكف كتؤثر
فعالة مف أدكاتيا أيضان كىي
في تاكيف ال ٌشخصية البشرية ،لكاذا اانت اللغة نتاجان للحضارة فيي أداة ٌ
بكصفيا ىذا يماف أف تدلنا على اثير مف شؤكف الحضارة كالمجتمع الٌذم نشأت اللغة فيو ،كىذا أمر بال
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افىمية بالنسبة لعلـ النفس فف اإلنساف جزء مف المجتمع الٌذم يعيش فيو فتؤثر فيو حضارة ذلؾ المجتمع
كثقافتو كيؤثر ىك أيضان في الحضارة.

.2

خصائص المغة العربية

إ ٌف اللغة العربية لغة حضارة عريقة ضاربة في القدـ ،كىي أرقى الساميات لفظان كسعةن ،كمف أرقى لغات
العالـ د لةن ،كترايبان ،كاشتقاقان ،كفصاحةن" ،كيقكؿ الثٌعالبي في فضؿ اللغة العربية  ":العربية خير اللغات

الديف ،كسبب إصذح
الديانة ،إذ ىي أداة العلـ ،كم ٍفتاح التفقو في ٌ
كافلسنة ،كاإلقباؿ على تفيميا مف ٌ
المعاش كالمعاد ،ثـ ىي إلحراز الفضائؿ ،كا حتكاء على المركءة كسائر المناقب االينبكع للماء ،كالزند

للنار ،كلك لـ ياف باإلحاطة بخصائصيا ،كالكقكؼ على مجارييا كتصاريفيا ،كالتبحر في جذئليا كدقائقيا
إ ٌ قكة اليقيف في معرفة إعجاز القرآف" ،كاللغة العربية" لغة كاسعة دقيقة ،غنية بمفرداتيا ،كغناىا كدقتيا

الدقيقة كتكااب التغيرات الحضارية كمطالب العصر (عمارة.)2016 ،
يجعذىا قادرة على الكفاء بالمعاني ٌ
كاللغة العربية كحدة متماساة غير منفصلة

الدراسية مف تقسيـ
المختصكف في المناىج ٌ
فف
ىك ا نفصاؿ العضكم بيف فركعياٌ ،

أف ما اعتاد عليو
ك مف ٌااة ،ك سيما في المكقؼ التٌعليمي ،ك ٌ
أف أساس تعليـ اللغة
اللٌغة العربية إلى فركع ٌ
متعددة يعني ٌ
النياية ليرتبط بعضيا ببعض،
فركع اللغة العربية تعكد في ٌ

كلتؤلؼ كحدة اللغة كتاامليا كالكصكؿ في نياية افمر إلى الغاية العامة مف تدريسيا ،كىي تمايف الفرد

تعبير كفيمان ،كمف فركع اللغة العربية في المدرسة افساسية :القراءة ،كالاتابة ،كاإلمذء،
مف اللغة
ان

كالمحادثة كالمحفكظات ،كاإلنشاء ،كالقكاعد ،كتعد اؿ فركع اللغة العربية كسائؿ لإلفصاح الجيد كالتعبير

السليـ (بريايت.)2014 ،

أف للغة العربية خصائص تتمتع بيا ،كتجعليا مف اللغات المتميزة ،كذلؾ باعتبارىا لغة
كترل الباحثة ٌ
اإليجاز ،كلغة اإلعراب كاإلعجاز ،كىي لغة ثرية ،بألفاظيا ،بحيث استطاعت أف تستكعب الاثير مف
الرداء العربي.
المستحدثات العلمية ،كافلفاظ المعربة ٌ
الدخيلة ،كذلؾ بإلباسيا ٌ
.3

أهداؼ تعميـ المغة العربية

تتلخص أىداؼ تعليـ اللغة العربية اما أكردىا (أبك فايدة )2008 ,في دراستو ،بتكعية الطٌالب بما تمثلو

اللغة العربية لو باعتبارىا أداةى التفاير ،ككسيلةى التٌعبير كا تصاؿ بينو كبيف مجتمعو؛ فيقبؿ على تعلٌميا
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تذكؽ الطٌالب اللٌغة العربية ،كمعرفتو أسرارىا ،كما بيا مف جماؿ في
بقناعة كاىتماـ ،كذلؾ مف خذؿ ٌ
السليمة ،بما تحكيو اللٌغة العربية مف مفردات ،كجمؿ،
أساليبيا كمعانييا ،كتعكيد الطٌالب أصكؿ القراءة ٌ

كتراايب ,كتنمية ميارات القراءة لديو مف فىيـ للمقركء ،كسرعة مناسبة ،كحسف أداء كاستماع كتكجييو إلى
المطالعة في الاتب ،كالمصادر ،كالمراجع الخاصة بيا ،كبيذا تنمية قدرات الطالب التٌعبيرية حديثان كاتابةن،

كتعليمو ايفية تكظيؼ اللٌغة في التٌعبير عما يدكر في نفسو بصكرة سليمة ،كتنظيـ كترتيب ما يعرضو مف
الصحيحة ،ككصؿ الطٌالب بتراثو افدبي في عصكره المختلفة ،كتعريفو
الصياغة ٌ
أفاار ،كالتزامو بأسس ٌ

بأحكالو ،كفنكنو ،كما يحتكيو مف أساليب بذغية رائعة ،كما يزخر بو مف مفردات ،كجمؿ ،كتراايب ،ك

تعريؼ الطٌالب بافعذـ البارزيف مف اللغكييف كافدباء الٌذيف أسيمكا في إثراء العربية؛ مما يدفعو إلى

السليـ في
السير على دربيـ ،كا قتداء بيـ  ،كتعمؿ على تعكيد الطٌالب استخداـ أسلكب التفاير المنطقي ٌ
النقد ،كالقكاعد ،كغيرىا.
النصكص ،كافدب ،ك ٌ
العرض كالتٌحليؿ في دركس ٌ
.4

مهارات المغة العربية

منا ،فلقد أشار اؿ تميـ (1429ق) إلى أ ٌف الميارة
اثي انر ما ٌ
تتردد المة ميارة على ألسنتنا كألسنة الاثيريف ٌ
تد ٌؿ على سلكؾ المتعلٌـ أك الماتسب الٌذم يتكفر لو شرطاف جكىرياف ،أكليما :أف ياكف مكجيان نحك إحراز

اليدؼ أك غرض معيف كثانييما :أف ياكف منظمان بحيث يؤدم إلى إحراز اليدؼ في أقصر كقت مماف،

كتعد ميارة ا ستماع ،الميارة افكلى للغة ،فمف المتعارؼ عليو أ ٌف اللغة استعملت مشافية قبؿ الماتكبة
ٌ
كأ ٌف طبيعة اللٌغة كتعلٌميا تبدأ با ستماع ،فميارة ا ستماع ىي :الميارة الٌتي تم ٌاف الفرد مف ا تصاؿ

تعد الالمة المنطكقة عنص انر فعا ن فييا كأساسان
بالعالـ الخارجي كا ستجابة للمؤثرات الخارجية فيو ،كالٌتي ٌ
لنقؿ المكركث الثٌقافي.
متعددة حكؿ نكع المعرفة الٌتي يجب
تحد نيا نا
ابير كطرح تساؤ ت ٌ
السريع للمعرفة تشاؿ ٌ
فمف خذؿ ٌ
النمك ٌ
الصفية ،كاتباع أنسب افساليب
تقديميا للمتعلميف ،كايفية معالجتيا في الاتب المدرسية ،كفي الغرفة ٌ

للتٌفاعؿ مع المعرفة ،اما يفترض مراعاة عدد مف الخبرات قد ياكف مف أىميا ضركرة إيجاد الطٌرؽ
كافساليب كالتقنيات الٌتي تستثير تفاير المتعلٌـ ،كتم ٌاف المعلٌـ كالمتعلٌـ مف ا بتعاد عف التٌلقيف الٌذم يلغي

تفاير اؿ منيما كخاصة في اللٌغة العربية الٌتي تتاامؿ في مياراتيا فيي كحدة كاحدة متماساة معتمدة على
فتعد ميارة المحادثة الميارة الثٌانية بعد
بعضيا كمما شؾ فيو أ ٌف ا ستماع الجيد يقكد إلى محادثة جيدة ٌ
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عما تعلٌمو اإلنساف بكاسطة ا ستماع كالقراءة كالاتابة فضذن على أٌنو مف
ا ستماع كىي ترجمة اللٌساف ٌ
العذمات المميزة لإلنساف فليس اؿ صكت اذـ ف ٌف الاذـ لفظ صكت مشتمؿ على بعض الحركؼ
كاإلفادة ما دلت على معنى في ذىف المتالـ (زنازؿ.)2016 ،

كتعد القراءة أىـ قناة اتصاؿ بيف اففراد كالعالـ ك يكجد نشاط أك عمؿ يقكـ بو الفرد أك سلكؾ إ كاانت
ٌ
عملية عضكية
القراءة أساسان لو لذا فإ ٌف أم اضطراب يعيؽ تعلٌـ القراءة يؤدم إلى مشاذت أااديمية فيي ٌ

و
كبناء على ما سبؽ تقع الاتابة في ىرـ
معاف مقركءة،
الرمكز الماتكبة إلى
ن
يتـ فييا ترجمة ٌ
نفسية عقلية ٌ
التحدث كالقراءة ،لكاذ كاجو المتعلـ صعكبة في
الميارات كالقدرات اللٌغكية حيث تسبقيا ميارات ا ستيعاب ك ٌ
ااتساب ىذه الميارات يذقي المتعلٌـ صعكبة باللٌغة في تعلٌـ الاتابة فيي عملية ضركرية للحياة العصرية

بالنسبة للفرد أـ المجتمع كىي ميمة في تعليـ اللٌغة باعتبارىا عنص انر أساسيان مف عناصر الثٌقة
اء ٌ
سك ن
كضركرة اجتماعية لنقؿ اففاار كالتعبير عنيا (العيسكم.)2005 ،
يماف تجزئتيا فجميع أراانيا ماملة

كبذلؾ تجد الباحثة أ ٌف اللٌغة العربية قطعة فنية متناغمة متكاصلة
لبعضيا البعض لتمايف المتعلٌـ مف إجادة اللٌغة بشاليا الجمالي المطلكب.
 .2.2.2التعمـ النشط

السنكات افخيرة مف القرف العشريف ،كزاد
التٌعلٌـ ٌ
النشط ) (Active Learningامسمى أك مفيكـ ظير في ٌ
النفسية المعاصرة
ا ىتماـ بو بشاؿ ابير مع بدايات القرف الحادم كالعشريف ،اأحد ا تجاىات التٌربكية ك ٌ

الصؼ كخارجو.
ذات التٌأثير اإليجابي الابير على عملية التٌعلٌـ داخؿ ٌ

النشط قد ظير حديثان
أف مفيكـ التٌعلـ ٌ
كيشير (أبك سنينة ,عكدة,عشا ,انتصار ,قطاكم ,محمد  )2009إلى ٌ
الدراسات كالبحكث التربكية الٌتي تناكلتو قليلة
إذا ما قكرف بغيره مف المفاىيـ التربكية الحديثة ،كلذلؾ اانت ٌ

أف ا ىتماـ الحقيقي بالتٌعلـ
نسبيان حتٌى في دكؿ المنشأ ،كاانت نادرة جدان في المنطقة العربية ،سيما ٌ
النشط قد تبلكر جيدان في التٌسعينات ،كقد أخذ ا ىتماـ بو يزداد بشاؿ كاض منذ مطلع القرف الحادم
ٌ
جدم في الك يات المتٌحدة افمرياية ،كانتقؿ بعد ذلؾ إلى أكركبا كبقية دكؿ
كالعشريف ،حيث ظير بشاؿ ٌ
العالـ ،كدخؿ المنطقة العربية منذ عاـ 2001ـ ،اأحد ا تجاىات التٌربكية المعاصرة.
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النشط باىتماـ متزايد في عالـ اليكـ ،حيث انتقؿ ا ىتماـ بالعملية التٌعليمية مف المعلٌـ
كلقد حظي التٌعلٌـ ٌ
النشط
السلبي إلى كضع المتفاعؿ ٌ
امصدر لعملية التٌعلٌـ إلى المتعلٌـ ،كتحكيؿ المتعلٌـ مف كضع المتلقي ٌ
بصكرة إيجابية ،كمساعدتو على ا حتفاظ بالمعلكمات كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة ،كامتذؾ أدكات المعلٌـ،

أما
كتنمية ميارات التٌفاير العليا ،مما ياسبو العديد مف الميارات الشخصية كالمعرفية كالعقلية كافدائيةٌ ،
التٌعلٌـ فيناؾ مف يصفو على ٌأنو نتيجة لمركر الفرد بخبرة ،كىناؾ مف يصفو على ٌأنو عملية أك إجراء
النفس
النفس بصفة عامة كعلماء ٌ
تغير في سلكؾ الفرد ،كيميؿ علماء ٌ
بمعنى اإلجراء الٌذم ينتج عنو ٌ
"تغير شبو دائـ في
التربكم بصفة
"تغير في السلكؾ" أك ٌ
خاصة إلى كصؼ التعلٌـ انتيجة ,اأف يقاؿ ٌ
ٌ
بأنو إجراء أك عملية،
السلكؾ" في حيف يميؿ الباحثكف في مجاؿ المناىج كطرؽ التٌدريس إلى كصفو ٌ
بمعنى اإلجراءات الٌتي يمارسيا المتعلٌـ أثناء المكقؼ التعليمي في سبيؿ ااتساب المعلكمات ،كالميارات،

الدالة على نكع التٌعلٌـ ,اأف ييقاؿ التٌعلٌـ با اتشاؼ،
كأكجو التفاير ،كىنا غالبان ما ييػلحؽ بالمة التٌعلٌـ الالمة ٌ
النشط كىك
أما بالنسبة لل ٌشؽ الثٌاني في مفيكـ التٌعلـ ٌ
التٌعلٌـ التٌعاكني ،التٌعلٌـ مف خذؿ حؿ المشاذت ٌ
النياية ترمي
النشاط ،فقد كرد حكلو العديد مف التٌعريفات كالمفاىيـ ،لكاف اختلفت في صياغتيا ،إ ٌأنيا في ٌ
ٌ
إلى معنى كاحد ,كىك نشاط لكايجابية المتعلٌـ في المكقؼ التٌعليمي مف خذؿ استخداـ حكاسو المختلفة,

فمثذن يصفو قامكس التٌربية على ٌأنو" :كسيلة كحافز إلثراء المنيج ،لكاخفاء الحيكية عليو عف طريؽ تعامؿ
المتعلميف مع البيئة ،لكادراايـ لماكناتيا المختلفة مف طبيعية ،لكانسانية ،كمادية ،بيدؼ ااتسابيـ الخبرات

بأنو ذلؾ اإلجراء الٌذم تنظمو
النشاط ٌ
افكلية الٌتي تؤدم إلى تنمية معارفيـ ،كاتجاىاتيـ .اما يكصؼ ٌ
كيقبؿ عليو الطٌالب برغبتو ،كيزاكلو بشكؽ ,بحيث يحقؽ أىدافان
المدرسة متاامذن مع البرنامج التعليمي ي
تربكية معينة (اليداية.)2015 ،
النشط،
الفعاؿ ك ٌ
أف التعلٌـ عملية نشطة ،ك ٌ
السابقة ،نستشؼ ٌ
أف المتعلٌـ ىك مراز التعلٌـ ٌ
كمف اآلراء التٌربكية ٌ
كعلى المدرسة أف تراعي ذلؾ بتكفير البيئات التٌعليمية المناسبة.

ياكف ىناؾ تعلـ بدكف

السابقيف ،كربما
النشطٌ ،
كبالنسبة لمفيكـ التٌعلٌـ ٌ
ٌ
فإنو بذ شؾ يجمع بيف المفيكميف ٌ
النشط بمثابة المضاد للتٌعليـ التٌقليدم ،الٌذم يتقلد فيو المعلٌـ دكر الملقٌف
نشاط المتعلٌـ ،كيقؼ التعلٌـ ٌ
النشط ,مف بينيا
الكحيد ،بينما دكر المتعلٌـ سلبي غير نشط ،كعلى ذلؾ فلقد كردت تعريفات عدة للتعلٌـ ٌ
أنو" :ذلؾ التعلٌـ الذم يشارؾ فيو المتعلٌـ مشاراة ف ٌعالة في عملية التٌعلٌـ مف خذؿ قيامو بالقراءة كالبحث
الصفية كالذصفيػة كياػكف فيػو المعلػـ مػكجيان كمرشدان لعملية التٌعلـ"
كا طذع كمشاراتو في افنشطة ٌ

(علي.)2011 ،

12

النشط يجعؿ المتعلٌـ عضكان
كتؤاد اكثر اكجؾ كآخركف اما كرد في دراسة افسطؿ ( )2010أف التٌعلٌـ ٌ
فاعذن كمشاراان في عملية التٌعليـ كالتٌعلٌـ ,كمسؤك ن عف تعلٌمو ،كعف تحقيؽ أىداؼ التٌعليـ ،كيتعلـ
بالممارسة ،كيتعلـ عف طريؽ البحث كا اتشاؼ ،كيشارؾ في اتخاذ الق اررات المرتبطة بتعلمو ،كيشارؾ في

الدراسي ،كفي تقييـ إنجازاتو.
متابعة تقدمو ٌ
كعرؼ أيضان بأنٌو طريقة تعليـ كتعلٌـ في آف كاحد ،حيث يشارؾ المتعلٌـ في افنشطة بفاعلية ابيرة ،مع
تكافر بيئة تعليمية غنية متنكعة ،تسم لو باإلصغاء اإليجابي ،كالحكار البناء ،كالمناقشة الثرية ،كالتفاير

تحمؿ مسؤكلية
الكاعي ،كالتحليؿ ،كالتأمؿ العميؽ فيما يقرأه كياتبو ،مع كجكد معلـ يشجع المتعلميف على ٌ
تعليـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت تكجييو لكاشرافو(العالكؿ.)2012 ،

النشط ىك عملية تحريؾ لجميع أطراؼ العملية التٌعليمية مف
كبناء على ما سبؽ ترل الباحثة بأ ٌف التٌعلٌـ ٌ
ن
العملية التٌعليمة.
خذؿ التٌفاعؿ اإليجابي بيف المعلٌـ كالمتعلٌـ لتحقيؽ أىداؼ
ٌ
.1

األسس الفمسفية لمتعمـ النشط
بد أف يرتبط بحياة المتعلٌـ ككاقعو ،كاحتياجاتو ،كاىتماماتو،

أف التعلـ
تؤ ٌاد فلسفة التٌعلٌـ ٌ
النشط على ٌ
المحلية
كينطلؽ مف استعدادات المتعلٌـ كقدراتو،
ٌ
كيستمد التٌعلـ ٌ
النشط فلسفتو مف المتغيرات العالمية ك ٌ
النظر في أدكار المتعلٌـ كالمعلٌـ،
النشط ييعد تلبية ليذه المتغيرات الٌتي تتطلٌب إعادة ٌ
المعاصرة ،فالتٌعلٌـ ٌ

العملية التٌعليمية .كبيذا تيعد
كتنادم بنقؿ بؤرة ا ىتماـ مف المعلٌـ إلى المتعلٌـ ،كجعؿ المتعلٌـ ىك محكر
ٌ
النشط تطك انر طبيعيان لألىداؼ التٌعليمية ،كمطلبان أساسيان للتٌطكير الجذرم للعملية التٌعليمية ،بما
فلسفة التٌعلـ ٌ
كتطكرات امتدت لجميع
تغيرات
يتذءـ مع حاجات المتعلميف كطبيعة ىذا العصر باؿ ما يشملو مف ٌ
ٌ
المياديف(المصرم.)2014 ،

النشط فيي تعمؿ على إشراؾ المتعلميف في اختيار
كأشار حجازم ،كميدم ( )2016إلى أسس التٌعلٌـ ٌ
نظاـ العمؿ كقكاعده ،لكاشراؾ المتعلميف في تحديد أىدافيـ التٌعليمية ،مف خذؿ استخداـ استراتيجيات

التٌدريس المتمرازة حكؿ المتعلٌـ ،كالٌتي تتناسب مع قدراتو كاىتماماتو كأنماط تعلٌمو ،كال ٌذااءات الٌتي يتمتع
بيا ،لكاشاعة جك مف الطمأنينة كالمرح كالمتعة أثناء التٌعلٌـ ،كمساعدة التٌلميذ في فيـ ذاتو ،كااتشاؼ نكاحي
الضعؼ لديو ،كذلؾ با عتماد على تقكيـ المتعلٌميف أنفسيـ كتقكيـ افقراف ،كتعلٌـ اؿ متعلٌـ حسب
القكة ك ٌ
سرعتو ال ٌذاتية.
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.2

مبررات التعمـ النشط كالحاجة إليه

الدائمة
عدة؛ مف أبرزىا التٌكصيات ٌ
النشط كتنكع استراتيجياتو نتيجة عكامؿ ٌ
جاء ٌ
الدافع نحك ا ىتماـ بالتٌعلٌـ ٌ
المستمرة لفلسفات التٌربية كتطبيقاتيا في المجاؿ التٌربكم ،كاذلؾ عدـ جدكل كافاءة طرؽ التٌعليـ كالتٌعلٌـ
ك
ٌ

الدراسية،
السابقة ،كما ترتب علييا مف حفظ المتٌعلميف للمادة ٌ
استخدمت طيلة العقكد ٌ
التٌقليدية الٌتي ي
ثـ عدـ القدرة على التٌفاير كا ستنتاج ,مما نتج عنو متعلٌـ سلبي ضعيؼ،
كنسيانيـ لما يدرسكنو ،كمف ٌ
متحمؿ للمسؤكلية ،يخشى الحكار كالجدؿ كالتٌعاكف بفاعلية مع الغير (عبد البارم.)2009 ،
غير
ٌ
النشط ,كاما
أف ىناؾ متطلبات جديدة في محيط التٌربيةٌ ،
تعد بمثابة دكافع كراء ا ىتماـ كراء التٌعلٌـ ٌ
اما ٌ

أشار (يكسؼ )2016 ,إلييا كمف بينيا:

تعد مف القضايا الميمة الٌتي بزغت في محيط التٌربية خذؿ
.1
الحاجة إلى المعرفة المنتجة :حيث ٌ
الدراسي
النصؼ الثاني مف القرف العشريف ،كقد جاء ا ىتماـ بيا نتيجة ال ٌشعكر بعدـ جدكل التٌحصيؿ ٌ
ٌ
السطحي خاصة في مجاؿ العلكـ في ضكء استخداـ المناىج التٌقليدية بمحتكاىا كطرؽ تنفيذىا .كقد تفاقمت
النظر إلى المعرفة على ٌأنيا بمثابة مصدر مف
حدة المشالة مع دخكؿ اافة ٌ
ٌ
الدكؿ عصر المعلكمات ،كمع ٌ
مصادرنا الطٌبيعية.
النشط يقدـ المعرفة الٌتي تاشؼ عف القدرات كالمكاىب الاامنة عند اففراد ،كمف
كترل الباحثة بأ ٌف التٌعلٌـ ٌ
ثـ زيادة قدراتيـ على اإلبداع كا بتاار الٌذم يؤدم بدكره إلى تحسيف الجكانب ا قتصادية كا جتماعية،
ٌ
كالثٌقافية كغيرىا.

السريعة الٌتي حدثت كمازالت
.2
الحاجة إلى متعلٌـ مف نكع جديد :ترتب على التغيرات كالتطكرات ٌ
العلمية كالتٌانكلكجية تغيرات في سلكؾ اففراد ،كايفية تعامليـ مع بعضيـ
تحدث في المجا ت الثقافية ك ٌ
البعض مف ناحية ،كمع الحياة بجكانبيا كأبعادىا المختلفة مف ناحية أخرل .افمر الٌذم أصب يتطلب

متعلٌمان مف نكع جديد؛ ليتعرؼ ايؼ يتعامؿ مع تلؾ التٌغيرات كالتٌطكرات في الكقت الحالي كفي المستقبؿ

الناقد ،كقراءة كتحليؿ
عقب تخرجو كاندماجو في الحياة العملية .متعلمان لو القدرة على التٌفاير المنظـ ك ٌ
المكاقؼ الٌتي يتكاجد فييا كيتعامؿ معيا.

يتردد في الكسط التٌربكم مفيكـ مدرسة المستقبؿ منذ
.3
ظيكر ما يسمى بمدرسة المستقبؿ :بدأ ٌ
حكؿ مف التٌعلٌـ المتمراز حكؿ المنيج إلى التٌعلـ
سنكات قليلة مضت ،كالٌتي ضمف سياستيا التٌعليمية التٌ ٌ
المتمراز حكؿ المتٌعلٌـ ،كذلؾ مف منطلؽ اعتبار المتعلٌـ عنص انر نشطان مشاراان في عملية التٌعلٌـ ،كتكظيؼ
اؿ أنشطة التٌعلٌـ لصالحو ،كا تجاه نحك تعليـ يراعي الفركؽ الفردية ،كتعلٌـ ميارات التٌفاير كالتٌعلـ ال ٌذاتي.
(الدراسية)؛ مثؿ:
اما تيتـ مدارس المستقبؿ بتنمية أنكاع جديدة مف الميارات بجانب الميارات افااديمية ٌ
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الناقد مع اآلخريف ،كالعمؿ مف خذؿ فريؽ ،كاحتراـ قيمة الكقت
الميارات الشخصية كا جتماعية ،كالتٌفاعؿ ٌ
كالجيد ،كالمساىمة في كضع أىداؼ التٌعلـ مدل الحياة.

كيتكقع علماء المستقبؿ كالتٌربكيكف لتلؾ المدارس أف تسعى إلى تحقيؽ – بجانب ااتساب الميارات
الراقي مف خذؿ استخداـ ميارات
افساسية – أىداؼ تربكية مف نكع جديد ,مثؿ :التٌحصيؿ ٌ
الدراسي ٌ

التٌفاير العليا ،كتحقيؽ الٌنمك الشامؿ كالمتاامؿ للمتعلميف ،كترسيخ ا نتماء الكطني ،كالحفاظ على اليكية،
كتحقيؽ مبدأ تاافؤ الفرص ،كالتٌعلـ مدل الحياة .كمثؿ تلؾ افىداؼ تحتاج إلى بيئة تعليمية نشطة مف نكع
جديد ،ياكف محكرىا المتعلٌـ.

السلبية المتزايدة للطذب نحك التٌعليـ :لقي الحديث عف ا تجاىات السلبية لدل
.4
ا تجاىات ٌ
الدراسات
المتعلميف نحك التٌعليـ ا ىتماـ في اؿ دكؿ العالـ
النامية على السكاء ،كأجمعت معظـ ٌ
ٌ
المتقدمة ك ٌ

أف السبب الرئيس كراء تلؾ ا تجاىات السلبية ىك البيئة التٌعليمية الٌتي يتكاجد فييا
السابقة ٌ
كالبحكث ٌ
أحب المتعلٌـ المعلٌـ،
المتعلٌـ داخؿ المدرسة ،فالما ااف المكقؼ ثريان كنشطان ،كجذابان ،كدافعان للتعلٌـ – الما ٌ
النشط بما يكفره مف مكاد كأدكات
ثـ التٌعليـ بصفة عامة .كالتٌعلٌـ ٌ
كالمقرر ،كافنشطة ،كالمكقؼ ااؿ ،كمف ٌ
كأنشطة ،كبيئة تعليمية مثيرة كشيقة – يماف أف ينجـ عنو نمك تربكم سليـ للمتعلٌميف ,مما يساعد في

السلبية إلى اتجاىات إيجابية نحك التٌعليـ بصفة عامة.
تعديؿ اتجاىاتيـ ٌ
مميزات التعمـ النشط:
.3

بالنكاحي افااديمية ،كما يتٌصؿ
النشط للمتعلميف مجمكعة مف المميزات ،منيا ما يتصؿ ٌ
يحقؽ التعلٌـ ٌ
بالعذقات ا جتماعية كاإلنسانية ،كالتٌكاصؿ بيف المتعلميف بعضيـ البعض ،كبينيـ كبيف المعلميف ،كتتمثؿ

ىذه المميزات اما أشار إلييا (إبراىيـ )2012 ،ب:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

زيادة اندماج التٌذميذ في العمؿ ،كيجعؿ التٌعلٌـ متعة كبيجة.
الناقد كحؿ المشاذت.
تشجيع التٌذميذ على التفاير ٌ
الرغبة في التٌعلـ حتى اإلتقاف.
تنمية ٌ
المساعدة على التٌفاعؿ اإليجابي بيف التذميذ.

تعزيز ركح المسؤكلية كالمبادرة لدل التٌذميذ.
بالنفس كالقدرة على التٌعبير عف الرأم لدل المتعلميف.
زيادة الثٌقة ٌ

تعزيز التٌنافس اإليجابي بيف التٌذميذ.
الفعالة للتذميذ في عملية التٌعلٌـ.
التأايد على أىمية المشاراة ٌ
تنمية قدرة التٌذميذ على استغذؿ مياراتيـ ال ٌشخصية بصكرة متااملة.
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.4

دكر المعمـ في التعمـ النشط:

النشط ،حيث لـ يعد ىك الملقف ،كالمصدر الكحيد للمعلكمة ،بؿ أصب ىك
تغير دكر المعلٌـ في التٌعلٌـ ٌ
النمط التٌقليدم ،كلانو يدير
المكجو كالمرشد كالميسر للتعلـ ،فيك يسيطر على المكقؼ التٌعليمي ،اما في ٌ

المكقؼ التٌعليمي إدارة ذاية ،كيييئ تذميذه كيساعدىـ تدريجيان على القياـ بأدكارىـ الجديدة ،كااتساب
النشط مف المعلـ القياـ بافدكار اآلتية (ابك عمار،
الصفات كالميارات الحياتية ،كمف ىنا يتطلب التٌعلٌـ ٌ
:)2016
.1

استخداـ العديد مف افنشطة التٌعليمية كالكسائؿ التٌعليمية كفقان للمكقؼ التٌعليمي ،ككفقان لقدرات

التٌذميذ.
النجاح.
.2
إدراؾ نكاحي قكة التٌذميذ كنكاحي ضعفيـ ،بحيث يكفر ليـ الفرص لمزيد مف ٌ
النشط بد ن مف
.3
التنكيع في طرؽ التٌدريس الٌتي يستخدميا في الفصؿ ،بحيث تعتمد ىذه الطرؽ على التٌعلـ ٌ

استخداـ طريقة المحاضرة لا ٌؿ التٌذميذ.
ترايز جيكده على تكجيو لكارشاد كمساعدة تذميذه على تحقيؽ أىداؼ التعلٌـ بد ن مف أف يلقنيـ،
.4
فالمعلـ يي ىعلـ تذميذه ايؼ يفاركف ،كليس فيما يفاركف.
تكظيؼ ما يتعلٌمو التٌذميذ مف معلكمات كميارات كخبرات في حياتيـ ا جتماعية.
.5

العمؿ على زيادة دافعية التٌذميذ للتعلٌـ ،كذلؾ باتباع أساليب المشاراة ،كتحمؿ المسؤكلية،
.6
كالتٌعزيز المستمر.

العملية التٌعليمية.
جعؿ التٌلميذ ماتشفان كمجربان كفعا ن في
.7
ٌ
عملية التٌعلـ،
.8
كضع التٌلميذ دائمان في مكاقؼ يشعر فييا بالتٌحدم كاإلثارة ،لما في ذلؾ مف أثر في ٌ
لكاثارة اىتمامو كدكافعو.
دكر المتعمـ في التعمـ النشط:
.5
أف "المدرسة
كيقاؿ ٌ
لقد نادل جكف ديكم بضركرة اكف المتعلٌـ محك انر لعملية التٌعلـ ،كمراز ا ىتماـ فييا ،ي
أً
يعدت للطفؿ كلـ يي ىعد الطفؿ ليا" (عدناف.)2012 ،

كالمتعلٌـ الٌنشط لو دكر أاثر فاعلية ،فيك مشارؾ نشط في العملية التٌعليمية ،يقكـ بالمناقشة كفرض
السلبي للمعلكمات عف طريؽ ا ستماع.
المفركض ،كالبحث كحؿ المشاذت بد ن مف ا ستقباؿ ٌ

النشط على إيجابية كمشاراة المتعلٌـ يماف تحديد دكر المتعلٌـ في المكقؼ
كانطذقان مف ترايز التٌعلٌـ ٌ
النشط فيما يأتي(اريـ:)2012 ،
التٌعليمي ٌ
كيقبؿ على إجراء افنشطة برغبة كشكؽ.
.1
تحمؿ مسؤكلية تعلٌمو ،ي
ٌ
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.2

عدة طرؽ لحؿ المشاذت الٌتي تكاجيو.
تحمؿ مسؤكلية اتخاذ القرار ،كيبحث عف ٌ
ٌ
عملية التٌعلٌـ ،كيتعلـ ما يرغب في تعلٌمو.
السيطرة على ٌ

.5

المحددة سلفان.
إنجاز أعمالو في مكاعيدىا
ٌ
اختيار الكسيلة المذئمة لعرض عملو.

.3
.4
.6

تنظيـ النفس كتنظيـ اآلخريف في مجمكعتو.

.7

الضعؼ عنده.
تعرؼ على نقاط القكة كنقاط ٌ
ال ٌ
الثٌقة كالحماسة.

.6

استراتيجيات التعمـ النشط

.8

النشط بما يتناسب مع تنكع الفركؽ الفردية بيف الطٌذب ،كتنكع افىداؼ
تتنكع استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
النشط بد مف تنكع
النشط يتحقؽ إ في ظ ٌؿ كجكد التٌنكع ،كلتطبيؽ التٌعلٌـ ٌ
أف التٌعلٌـ ٌ
كالمحتكل ،اما ٌ

أف فارة استخداـ ا ستراتيجية الكاحدة الٌتي تصل لا ٌؿ المكاقؼ التٌعليمية لـ تعد
طرائقو كاستراتيجياتو ،إذ ٌ
بأف استخداـ التٌنكع يزيد مف دافعية التٌذميذ كمف تعلميـ كيؤثر تأثي انر إيجابيان في
فعالة ،كلقد ساد ا عتقاد ٌ
ٌ
انتباىيـ كفي اندماجيـ كبالتٌالي يجعؿ التٌذميذ أاثر تلقيان للتعلٌـ ،فتنكيع ا ستراتيجيات ىك مفتاح تعزيز
التعلٌـ (جابر.)2002 ،

للدرس أك
النشط الٌتي يماف للمعلـ استخداميا سكاء في التمييد ٌ
كىناؾ عدد ابير مف استراتيجيات التعلٌـ ٌ
الدرس ،كمف ىذه ا ستراتيجيات .صمادم)(smadi, 2015
في عرضو أك في ختـ ٌ

 -1التعمـ التعاكنيCooperative Learning :

كىك استراتيجية مف استراتيجيات التٌدريس تقكـ على أساس التٌعاكف ،كتبادؿ المسؤكلية في التٌعليـ بيف أفراد
المجمكعة التٌعاكنية كتفاعليـ مع بعضيـ ،كالتٌاامؿ فيما بينيـ كصك ن إلى التٌعلٌـ المنشكد ،كالتٌنافس فيو ىك
تنافس بيف المجمكعات ،كليس بيف اففراد.

الفعالة في عملية التٌعلٌـ لما يحققو مف اإليجابية بيف أفراد المجمكعة
كي ٌ
ي
عد التٌعلٌـ التٌعاكني مف بيف افساليب ٌ
الكاحدة ،كالمسؤكلية الفردية ،كالجماعية ففراد المجمكعة في عملية التعلٌـ ،كيبنى التعلٌـ التٌعاكني على

أساس تقسيـ الطٌلبة على مجمكعات صغيرة ياكف عدد أفرادىا بيف ( )6 -4طذب يمارسكف نشاطان تعليميان
يرمي إلى تحقيؽ ىدؼ.
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كقد ظيرت فارة التعلٌـ التٌعاكني في بريطانيا نياية القرف الثامف عشر ،كطبقت في بداية القرف التاسع
عشر ،كااف مف ركاد التعلٌـ التٌعاكني في أمرياا بارار الٌذم طكر الفارة ،كتبعو جكف ديكم ،ثـ تذىما

عدة ،منيا:
دكيتش في منتصؼ القرف العشريف ،كيضـ التعلٌـ التٌعاكني طرؽ كأساليب كنماذج كأنماط ٌ
.1

فكر – زاكج – شارؾ Think – Pair- Share

تـ اقتراحيا في بداية افمر مف قبؿ فرانؾ ليماف Frank
كىي ترايبة صغيرة للتٌعلٌـ التٌعاكني ٌ
النشطٌ ،
كيقصد بيا إعطاء الطٌذب ميمات
 ،Lymanكىي مناسبة لمف يمارس تجربة التٌعلٌـ التٌعاكني فكؿ مرة ،ي
محددة (سؤاؿ ،مشالة ،مثاؿ للتٌطبيؽ) ،كمنحيـ كقتان للتٌفاير فييا فرديان (فار) ثـ منحيـ كقتان آخر
تعليمية ٌ
لمناقشة الفارة مع زميؿ آخر (زاكج) كأخي انر مناقشتيا مع بقية طذب الفصؿ (شارؾ).
-3

تدريس األقراف :Pear Teaching

كيعتمد على قياـ المتعلٌـ بالجيد افابر في عملية التدريس ،كيقتصر دكر المعلٌـ على التٌكجيو كاإلرشاد،
الفعالة في التدريس خاصة في
حيث يتكلى أحد الطٌذب -أك بعضيـ– عملية التدريس ،كىي مف الطرؽ ٌ

الفصكؿ الٌتي تضـ طذبان متفاكتي القدرات.
-4

التفكير بصكت مرتفع :Think Aloud

و
بصكت و
عاؿ ،كذلؾ أثناء
كتتضمف قكؿ القارئ لا ٌؿ ما يخطر ببالو مف أفاار كتساؤ ت لكايضاحات
اطذعو على مشالة ما ،أك حلو لسؤاؿ معيف .كيماف أف تنفٌذ ىذه ا ستراتيجية فرديان أك ثنائيان أك على

شاؿ مجمكعات صغيرة.

كتجسد ىذه ا ستراتيجية عمليات تفاير الفرد في أثناء انشغالو في ميمة تتطلب التفاير ،إذ يقكؿ المف ٌار
و
بصكت و
عاؿ ا ٌؿ المشاعر كاففاار الٌتي تحدث عند أدائو ميمة ما .كيماف أف يستخدـ ىذه ا ستراتيجية

فإف أحدىما يأخذ دكر المف ٌار ،كاآلخر يأخذ دكر المستمع أك
المعلٌـ ،أك الطٌالب .لكاذا استخدميا طالباف ٌ
و
بصكت و
عاؿ ا ٌؿ اففاار الٌتي يماف التكصؿ إلييا بقراءتو ،كيصغي المستمع إلى
المحلؿ .كينطؽ المفار
اؿ ما يقكلو القارئ ،كىك يفحص بدقة كيشير إلى أخطائو الٌتي ارتابيا أثناء تفايره.
-5

العصؼ الذهني :Brain Storming

كىي أحد أساليب المناقشة الجماعية الٌتي يشجع بمقتضاىا أفراد مجمكعة ( )12 -5فردان كبإشراؼ رئيس
ليا على تكليد أابر عدد مماف مف اففاار المتنكعة كالمبتارة بشاؿ عفكم ،تلقائي حر في مناخ مفتكح
18

غير نقدم

يحد مف إطذؽ ىذه اففاار الٌتي تخص حلك ن لمشالة معينة مختارة سلفان كمف ثـ غربلة ىذه

اففاار ،كاختيار المناسب منيا ،كيتـ ذلؾ مف خذؿ عدة جلسات تستغرؽ الكاحدة منيا بيف ()20 -15

دقيقة .كاليدؼ منيا تحرير الفار كالكصكؿ بو إلى الناحية ا بتاارية حتى نتماف مف معرفة ما يجكؿ بفار

المتعلٌـ.
-6

لعب األدكار :Role Playing

بأنيا طريقة تتضمف التمثيؿ التلقائي لمكقؼ بكاسطة فرديف أك أاثر بتكجيو
تعرؼ استراتيجية لعب افدكار ٌ
مف المعلٌـ ،كينمك الحكار مف كاقع المكقؼ الٌذم رتٌبو التٌذميذ الٌذيف يقكمكف بالتٌمثيؿ ،كيقكـ اؿ شخص
أما التٌذميذ الٌذيف
مف الممثليف بأداء الدكر طبقان لما يشعر بوٌ ،
فإف المجمكعة تقكـ بالمناقشة.
المذحظيف ك ٌ
الناقديف ،كبعد التمثيلية ٌ
كعند الحديث عف است ارتيجية لعب افدكار

فإنيـ يقكمكف بدكر
يقكمكف بالتٌمثيؿ ٌ

يماف إغفاؿ دكر مسرح المناىج حيث يقكـ المعلٌـ بتحكيؿ

قصة أك مكضكع دراسي إلى مسرحية كتكزيع اففاار على أدكار ليقكـ الطٌلبة بتمثيليا كتقديميا أماـ

عدة مستكيات ىي:
الطٌذب اآلخريف ،كلتطبيؽ استراتيجية لعب افدكار ٌ
كيعبر
.1
المستكل افكؿ :يسأؿ المعلٌـ التٌلميذ أف يتخيؿ نفسو مااف إحدل الشخصيات الٌتي يدرسياٌ ،
عف إحساس ىذه الشخصية في مكقؼ مف المكاقؼ اما يتكقعو ىك.
المستكل الثٌاني :يالٌؼ المعلٌـ بعض التٌذميذ بتمثيؿ مكقؼ تاريخي أك اجتماعي يدرسكنو ،كفي
.2
يكزع التٌذميذ أنفسيـ على افدكار ،كيعطييـ المعلٌـ فترة زمنية لذستعداد ،بعدىا يؤدكف المشيد
ىذه الحالة ٌ

أماـ زمذئيـ.
.3

مختلفة.

يعبر عف حياة أفراد أك أسر في مجتمعات
المستكل الثالث :كىك قياـ التٌذميذ بتمثيؿ مشيد ٌ

الرابع :تاليؼ التٌذميذ بتمثيؿ مشيد لمكقؼ اجتماعي يمس حياتيـ الشخصية الحالية
.4
المستكل ٌ
(اكجؾ ،1997 ،ص.)352
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التدريس التبادلي :Reciprocal Teaching

العملية التٌعليمية بيف الطٌذب كالمعلميف أك بيف
تقكـ استراتيجية التٌدريس التبادلي على تبادؿ افدكار في
ٌ
المتعلٌميف أنفسيـ ،فيي عبارة عف نشاط تعليمي يقكـ على الحكار ،كيتـ تكزيع الطٌذب في مجمكعات،
كيحدد قائد أك مرشد لاؿ مجمكعة يقكـ بتكجيو أعضاء المجمكعة .كيتـ
تكزع افدكار فيما بيف أعضائيا،
ٌ
الدرس ،كتجرم مناقشة افجزاء اؿ
الدرس على أجزاء أك فقرات أك أفاار حسب ما يتضمف ٌ
تقسيـ محتكل ٌ
19

التعمؽ فييا يتـ اختيار قائد جديد أك مرشد مف
على حده ،كعندما يتـ ا نتياء مف مناقشة جزء أك فارة يتـ ٌ
بيف أفراد المجمكعة ليقكد المجمكعة في مناقشة الجزء الثٌاني ،كىاذا يتـ تبادؿ افدكار في المجمكعة.

حددىا بعض الباحثيف كالاتٌاب في :التلخيص ،كتكليد افسئلة ،كالتكضي ،
كالتدريس التبادلي لو إجراءات ٌ
كالتنبؤ.

أما تكليد افسئلة فيتضمف
أما التلخيص فيتضمف القدرة على التمييز كشرح اففاار ٌ
الرئيسة في المكضكع .ك ٌ
أما التكضي فالغرض منو التٌأاد مف فيـ
ثـ اإلجابة عنيا ،ك ٌ
طرح افسئلة على الذات حكؿ المعلكمات ٌ
عد التكضي عنص انر ميمان مف عناصر التدريس التبادلي لما لو مف أىمية سيما مع الٌذيف
كي ٌ
المعلكمات ي
السابقة الٌتي
يعانكف مف صعكبات في الفيـ ،كلاي يتـ التنبؤ بالٌنجاح بد مف استرجاع الطٌلبة معرفتيـ ٌ
السابقة.
تتعلؽ بالمكضكع لكاعطائيـ فرصة لربط المعرفة الجديدة بالمعرفة ٌ

.7

التقييـ لمتعمـ النشط:
تخلك استراتيجية مف

النشط .إذ
يي ٌ
النشط ،كعملية أك إجراء مصاحب للتعلٌـ ٌ
عد التقييـ جزءان مف التعلٌـ ٌ
النشط في خطكاتيا لكاجراءاتيا مف أداء ميمة مف مياـ التٌعلٌـ كالتقييـ.
استراتيجيات التعلٌـ ٌ

أف التقييـ في صكرتو التقليدية قد راز على اختبارات الكرقة كالقلـ سكاء أاانت أسئلة مقاؿ بسيطة
كمع ٌ
تتطلب أاثر مف استرجاع الحقائؽ الٌتي تـ حفظيا أـ أسئلة مكضكعية تضـ ا ختيار مف متعدد ،كأسئلة

النشط المتمراز حكؿ المتعلٌـ ااف بد كأف
الص كالخطأ ،كمؿء الفراغات ...إلخ ،إ ٌأنو في ضكء التٌعلـ ٌ
تيستخدـ كسائؿ أخرل مع تلؾ الكسائؿ التقليدية ،كسائؿ مف شأنيا الاشؼ عف مستكل اإلنجاز الحقيقي

لدل المتعلٌـ .فعندما يينظر إلى التعلٌـ على ٌأنو عملية نشطة ،لكالى المعرفة كالميارات على ٌأنيا تيبنى ك
تـ تعلميا
تيلقٌف ،فذ ٌ
بد أف يتـ استخداـ كسائؿ كأدكات تقييـ مستحدثة نشطة تعاس الخبرات كالميارات الٌتي ٌ
النشطة (يكسؼ.)2016 ،
نتيجة تلؾ اإلجراءات كا ستراتيجيات ٌ
النشط؛ مثؿ :التقييـ
كفي ضكء ذلؾ ظيرت مسميات اثيرة للتقييـ تتماشى مع مفيكـ لكاجراءات التٌعلٌـ ٌ
البديؿ ،كالتقييـ افصيؿ ،كالتقييـ الشامؿ ،كالتقييـ القائـ على افداء .فقد جاء مسمى التقييـ البديؿ ليعبر

عف استخداـ كسائؿ كأساليب بديلة لذختبارات التٌقليدية الٌتي تعتمد على الكرقة كالقلـ ،كسائؿ كأساليب
الدراسي
الية شاملة ،كليس مجرد التٌحصيؿ ٌ
تيظير القدرات كاإلنجازات الحقيقية كالفعلية للمتعلٌـ في صكرة ٌ

السياقات افصيلة الكاقعية للعالـ ،كيجعؿ التٌذميذ ينغمسكف
في مستكياتو ٌ
الدنيا ,كالتٌقكيـ البديؿ يرتاز على ٌ
في ميارات ذات قيمة كمعنى ،كتبدك انشاطات تعلٌـ كليس ااختبارات تقليدية ،يمارس فييا التٌذميذ ميارات

التفاير العليا .العدكاف ( .)Al-Odwan, 2016
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 .3.2.2فهـ المقركء
الرئيسة مف درس القراءة ،كىػذا الفيػـ يتطلب مف القارئ
يعد الفيـ القرائي أساسان لعملية القراءة أك ىك الغاية ٌ
النص المقركء بما يتفؽ كطبيعة المعلكمات الكاردة في ال ٌػنص مف جية ،كالخلفية
إضفاء معنى على ٌ
المعرفية للقارئ كخبرتو بالخصائص افسلكبية للااتب مف جية أخرل .

.1

مفهكـ فهـ المقركء

قدـ لفيـ المقركء عدد مف التٌعريفات كفؽ اعتبارات معينة كىي:
الرسالة ،فالقارئ
-1الفيـ باعتباره عملية تحصيؿ معلكمات :فالقارئ يحاكؿ معرفة الحقائؽ التي تحتكييا ٌ
يتعرؼ على معنى الالمات الٌتي يقرؤىا كأف يدرؾ
الرسالة حرفيان كليتـ ذلؾ عليو أف ٌ
يؤيد أف يعرؼ ماتقكلو ٌ
الحقائؽ الٌتي يحمليا كيتذارىا( ا سطؿ.)2010 ،

بأف الفيـ القرائي عملية عقلية تتضمف إدراؾ القارئ لجميع
-2الفيـ باعتباره عملية عقلية :يرم تايلكر ٌ
المعلكمات في المكضكع المقركء مع تاامؿ ىذه المعلكمات بيف الجكانب اللغكية ،كالرسكمية ،كبيف
المعلكمات الصريحة كالضمنية ،كيتضمف الفيـ القرائي العديد مف افمكر( أبك عمار.)2016 ،

بأنو عملية عقلية غير قابلة للمذحظة ،أم أنيا عمليػة تفاير ،فالقارئ يفيـ
كعرفو (الحيلكانيٌ )2013 ،
ٌ
الداخلي للمعنى (أم ضػمف نطػاؽ الجيػاز المعرفػي للقارئ) عف طريؽ التٌفاعؿ مع
النص مف خذؿ البناء ٌ
ٌ
النص الٌذم يقرأه ،فيك عملية تتطلب مف القارئ ااتشاؼ المعنػى المطلكب؛ لتحقيؽ ىدؼ معيف.
ٌ

الرسالة بعد أف تي ٍفيـ على اذ المستكييف :مستكل
-3الفيـ باعتباره عملية تقييـ أك حاـ :كىك يعني ٌ
أف ٌ
المعلكمات ،كمستكل التأمؿ كالفحص ،فإٌنو يماف اتخاذ مكقؼ اتجاىيا ،كىذا المكقؼ يماف أف يعيف على
قبكؿ ىذه الرسالة كحفظيا عف ظير قلب أك رفضيا ،أك البحث عف مزيد مف المعلكمات؛ لتكضي مكقؼ

أك فيـ ىذا المكقؼ (فلكسي.)2015 ،

بأنو عملية بنائية كتفاعلية يقػكـ بيػا القارئ،
عرفتو (طكمسكف( ٌ
-4الفيـ باعتباره عملية بنائية نشطةٌ :
النص القرائي ،كالسياؽ ،أك ىػك مجمكعة مف العمليات
كتتضمف ىذه العملية ثذثة عناصر ىي :القارئ ،ك ٌ

الداخلية الشخصية ،الٌتي تختلؼ مف شخص آلخر ،بؿ إنيا تختلؼ عند الفػرد مف فترة فخرل ،كمف مرحلة
ٌ
لمرحلة (السنانية.)2016 ،

كنستنتج أ ف الفيـ القرائي ىك عمليػة عقليػة بنائيػة تفاعليػة يمارسيا القارئ مف خذؿ محتكل قرائي بغية

استخذص المعنى العاـ للمكضكع ،كيستدؿ علػى ىذه العملية مف خذؿ امتذؾ القارئ لمجمكعة مف
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الدرجة الٌتي يحصؿ علييا القارئ في
المؤشرات السلكاية المعبرة عف ىػذا الفيػـ ،كيتـ ىذا مف خذؿ ٌ
اختبار الفيـ القرائي الػٌذم سػيعد ليذا الغرض.
-2مستكيات فهـ المقركء
أشار ىاريس كسميث ) (Harris, & Smith, 1980إلى أ ٌف مستكيات الفيـ القرائي ىي أربع عمليات
للتفاير يمارسيا القارئ عند القراءة ،كىي:
.1عملية التٌحديد :كتتطلب ىذه العملية استدعاء القارئ أك تحديده لمعلكمات معينة ذارىا الااتب في
مكضكعو ،كىي عملية تنـ عف فيـ القارئ ففاار الااتب.
النص باعتباره مخططنا عقليا أك باعتباره
.2عملية التحليؿ :كتتطلب ىذه العملية اختبار القارئ لجزء مف ٌ
النص القرائي.
ترايبان ،كيتـ في ىذه العملية استنباط المعلكمات مف ٌ

.3عملية التٌقكيـ :كتتطلب ىذه العملية حاـ القارئ على المعلكمات كالبيانات الكاردة في المقركء كفؽ
معايير معينة ،أك في ضكء مجمكعة مف القيـ أك المؤشرات

.4عملية التطبيؽ :كيتـ في ىذه العملية تكظيؼ المعلكمات الٌتي ذارىا الااتب في مجا ت أخػرل أك في

مكاقؼ مشابية.

أما اارليف ركبرت فقد أشار إلى أ ٌف مستكيات الفيـ القرائي اما كرد عند خضر ( )2014ىي:
 .1مستكم الفيـ الحرفي ،كىذا المستكل يشير إلى قدرة القارئ على فيـ ما طرحو الااتب في مكضكعو،

ػسطحية ،كمػف ميػارات ىػذ ا المستكل ما يلي:
كيتـ الترايز في ىذا المستكل علي البنية ال
ٌ
أ-تع ٌرؼ التٌفاصيؿ.

ب-تحديد اففاار الرئيسة.

ج-تحديد تسلسؿ افحداث كتتابعيا.
.2مس ػػتكل الفي ػػـ ا س ػػتنتاجي ،كيش ػػير ى ػػذا المس ػػتكم إلػ ػى ق ػػدرة الق ػػارئ علػ ػى الغػ ػػكص ف ػػي أعم ػػاؽ ال ػ ٌػنص؛
سػػتخذص المعػػاني الٌتػػي لػػـ يصػػرح بيػػا الااتػػب بشػػاؿ مباشػػر ،كتحدي ػػد المع ػػاني العميقػػة ،كىػػذا المسػػتكل

يعرؼ بمستكل القراءة فيما بيف السطكر ،كيتضمف ىذا المستكل الميارات اآلتية:

أ.جميع الميارات الٌتي كردت في مستكل الفيـ الحرفي.

النص.
بناء على المقدمات المعركضة في ٌ
ب.التنبؤ بالنتائج ن
الرمزم أك المجازم للغة.
ج.التفسير ٌ
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د.تحديد التضاد أك المقارنات في المقركء.

النص القرائي .
ق.تحديد السبب كالنتيجة في ٌ
ك.تحديد سمات بعض الشخصيات.

الناقد :كىذا المستكل يتضمف قدرة القارئ على الحاـ على اففاار
 .3مستكل الفيـ التقكيمي أك ٌ
كالمعلكمات الٌتي أكردىا الااتب في مكضكعو ،فضذن عف تحديد القػارئ للمعلكمػات الٌتي يعرفيا عف ىذا

الرفض ،كمف ميارات ىػذا المستكل ما يلي:
المكضكع أك ذاؾ ،كاستجابتو لو سكاء بالقبكؿ أك ٌ
تمييز الحقيقة مف الخياؿ.
أ.
ب.

التمييز بيف الحقيقة كالرأم.

ث.

تحديد المناسبة.

ت.
ج.

الافاية كالصحة أك الشرعية.
تحديد القيمة.

 .4.2.2الذكاء المغكم
ال ٌذااء ا نساني يشغؿ حي انز ابي انر مف اىتماـ الباحثيف في العلكـ التربكية ك ا نسانية ك البيكلكجية ،ك قد

تنكعت أساليب العلماء في تحديد خصائص ال ٌذااء ك لانيـ كاجيكا مشالة أساسية ك ىي تحديد طبيعة ىذا

فالنظرة التٌقليدية للذااء تعتبر
ال ٌذااء ،ىؿ ىك قدرة عقلية كاحدة أـ أٌنو مجمكعة مف القدرات المستقلةٌ ،
ال ٌذااء اإلنساني كاحدان يتعدد يقاس بمجمكعة مف ا ختبارات كاعتقد الاثيركف مف المدرسيف سابقان بأف
محددة لفترة
النظرة ٌ
أداء بعض الطذب أفضؿ مف غيرىـ بسبب تفكقيـ في قدرات ال ٌذااء الثابتة ،فظلت ٌ
زمنية طكيلة مف حيث القدرات العقلية كاللفظية كالرياضية كاىملت قدرات اإلبداع كالقدرات الماانية
الضيقة لل ٌذااء تؤ ٌاد أ ٌف
كالشخصية كالطبيعية كا جتماعية ،فظيرت العديد مف النظريات ردان على ٌ
النظرة ٌ
متعددة مستقلة عف بعضيا البعض كالٌتي يماف تسميتيا
ال ٌذااء اإلنساني يشتمؿ على قدرات عقلية
ٌ

المتعددة كقد تكصؿ ( )Gardnerإلى كجكد ( )8ذااءات متعددة كىي:
بال ٌذااءات
ٌ
(ال ٌذااء اللغكم ،ال ٌذااء المنطقي ،ال ٌذااء المكسيقي ،ال ٌذااء الجسمي الحراي ،ال ٌذااء المااني ،ال ٌذااء

ال ٌذاتي ،ال ٌذااء ال ٌشخصي ا جتماعي ،ال ٌذااء التٌطبيقي) كأضيؼ إلييا حديثان ال ٌذااء الكجكدم (عطيفي،
 )2016كأشار بعزك ( )2014إلى أ ٌف ال ٌذااء مفيكـ غامض كمف الصعب تحديده كذلؾ فنو ينطكم على
و
معاف عديدة ترتبط بالكراثة كالبيئة كالناتج السلكاي الٌتي يماف الحصكؿ علييا مف اختبارات ال ٌذااء ،اما أ ٌف
ال ٌذااء

يكجد لو نكع مف الكصؼ تنعت بو فرد عندما يسلؾ سلكؾ معيف باستمرار ،كلقد تـ بحث الذااء
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السابقة ،كالقدرة على التٌعلٌـ
بكاسطة علماء مختلفيف مف حيث الرؤية كا تجاه ،فيك يرتبط ٌ
بالنمك كالخبرات ٌ
كالتٌايؼ كا بتاار.
.1

مفهكـ الذكاء

التايؼ إزاء
بأنو "القدرة على التٌحليؿ كالتٌرايب كالتٌمييز كا ختيار ،كعلى
يعرؼ المعجـ الكسيط ال ٌذااء ٌ
ٌ
ٌ
السريع مع كضع
المكاقؼ المختلفة"  ،كال ٌذااء في قامكس التربية ( )intelligenceىك "القدرة على التٌايؼ ٌ

مستجد" (عفانة كالخزندار ،2003 ،ص.)28

تغير المكاقؼ أم إشارة كاضحة إلى
أف المحكر افساس ليما ىك عملية التٌايؼ مع ٌ
كيتض مف التٌعريفيف ٌ
عملية القدرة على التأقلـ مع المتغيرات ،كىذا المفيكـ لكاف ااف يبدك قصي انر لاف فيو مف الشمكؿ ما يجعلو
يحكم العديد مف العناصر كالمعطيات ،فالقدرة على التأقلـ مع المتغيرات يعني ميارة عالية كمركنة متميزة
في تعاطي المستجدات سكاء اجتماعية أك حراية أك ذىنية ...الخ.

المتقدميف في التراث العربي قد أشاركا إلى معاني ال ٌذااء ،فلقد أشار
كبنظرة ميثادكلكجية للتاريخ نجد أف
ٌ
الجكجك بدراستو ( )2011الى ال ٌذااء بأٌنو جكدة حدس مف ىذه القكة تقع في زماف قصير غير ميمؿ فيعلـ

حد ال ٌذااء سرعة الفيـ كحدتو كالبذدة جكدة ،كلدل المتقدميف
الذاي معنى القكؿ عند سماعو كقاؿ بعضيـ ٌ
ما زاؿ التعريؼ يدكر في ىذا الفلؾ فأشار البذكنة كحمزة ( )2012إلى أ ٌف " ال ٌذااء عند عامة الناس
مرادؼ النباىة كىي يقظة المرء كحسف انتباىو كيقظتو لما يدكر حكلو أك ما يقكـ بو مف أعماؿ".

التايؼ
كالشيء المؤاد مما سبؽ الو أف المفيكـ العاـ للذااء بد كأف يدكر في مجا ت أساس تتجاكز ٌ
بأنو :قدرة الفرد على التعامؿ مع
كسرعة البديية كالفطنة كحسف التصرؼ كبالتالي يماف تعريؼ ال ٌذااء ٌ
فية كالميارٌية
المتغيرات بشاؿ إيجابي كاتخاذ الق اررات المناسبة كتحقيؽ ماتسبات في المجا ت المعر ٌ
كالكجدانية.

.2

أنكاع الذكاء:

تتحدد أنكاع الذااء اما أشار إلييا ( نكفؿ )2013 ,بما يأتي:

-1

الحقائقي :كىك الشخص الذم لديو القدرة على استيعاب الحقائؽ كاإلجابة على معظـ افسئلة أك

علييا جميعان.

-2

التحليلي :كىك الشخص الٌذم ينشط عند مكاجية المشاذت الفارية كلديو القدرة على اختزاؿ

-3

اللغكم :كىك الشخص الٌذم لديو القدرة على اتقاف عدد مف اللغات.

المعلكمات كتحكيليا إلى معاد ت رياضية.
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-4
-5

الفراغي :كىك الشخص الٌذم لديو القدرة على مذحظة افشااؿ كافنماط كالقكالب بسرعة فائقة.

العملي :كىكالشخص الٌذم لديو مكىبة كميارة عالية لممارسة افعماؿ المياانياية كالايربائية

بشاؿ سيؿ كمتقدـ.

-6

الفيزيائي :كىك الشخص الٌذم يملؾ القدرة على التكازف كممارسة افلعاب الرياضية االتزلج على

-7

ا يحائي :كىك الشخص الٌذم لديو القدرة على الحدس كالتنبؤ كتفسير الظكاىر كاستنباطيا.

-9

المرٌاب :كىك الشخص الٌذم يمتلؾ أاثر مف نكع مف أنكاع ال ٌذااء.

الجليد كألعاب السيرؾ.

التٌكاصلي :كىك الشخص الٌذم لديو القدرة على اجتذاب ا خريف كالتأثير علييـ كقيادتيـ كااتساب
-8
حبيـ كاحتراميـ.
في إحدل الدراسات أاد العلماء أ ٌف ال ٌذااء في الشخص البال ينقسـ إلى قسميف ىما( :يكسؼ)2016 ،

الصفات الكراثية
 -1القسـ المكركث :ىك القسـ الٌذم ااتسبو اإلنساف عف طريؽ انتقاؿ ٌ
بالجينات كجينات ال ٌذااء تاكف دائمان مف جية افـ بمعنى أ ٌف آخر افبناء يرثكف ال ٌذااء مف
افب.

-2

القسـ المتأثر بالبيئة :كىذا القسـ أىـ باثير مف القسـ المكركث فقد يرث الشخص

جينات ذااء عالية لاف البيئة الٌتي يعيش فييا
الحالة

تنمي ك تحفز مستكل ال ٌذااء لديو في ىذه

تنفع الشخص جيناتو العالية فنو لـ ينمي ىذا ال ٌذااء منذ صغره كبالعاس فقد يرث

كتنمي ال ٌذااء كبالتٌالي فقد
الشخص جينات ذااء منخفضة لاف البيئة الٌتي يعيش فييا تحفز ٌ
يابر ىذا الطفؿ ليصب مف أذاى افذاياء.
.3

مفهكـ الذكاء المغكم

التعرؼ على ىذا ال ٌذااء لدل فرد ما
ٌ
يعد ال ٌذااء اللغكم أحد ماكنات نظرية جاردنر كيرل أنو مف المماف ٌ
مف خذؿ مؤشرات كاضحة منيا القدرة على الحفظ بسرعة كحب التحدث كالشغؼ بالقراءة كافلعاب
اللغكية ،فال ٌذااء اللغكم ىك القدرة على تكليد اللغة كالتراايب اللغكية الٌتي تتضمف الشعر كاتابة القصص
كاستعماؿ المجاز كالشغؼ بالالمات كالشغؼ بااتساب اللغات كالقدرة على تكظيؼ اللغة فىداؼ مختلفة
كاستخداـ اللغة للتعبير كالتكاصؿ كاإلقناع كطرح المعلكمات كاففاار كليس فقط إنتاج اللغة كلاف حساسية

عالية للفركؽ الطفيفة بيف الالمات كترتيب كسجع الالمات(.غبارم كأبك شعيرة.)2010 ،
25

امػػا أنيػػا تعنػػي المقػػدرة علػػى اسػػتخداـ اللغػػة افـ كربمػػا لغػػات أخػػرل بافػػاءة فػػي التٌعبيػػر الشػػفيي ,اركايػػة
الحاايات كالخطابة كالتعبير الاتابي االشعر كالتأليؼ القصصي كالمسرحي كمختلؼ ألكاف الاتابة مف أجػؿ
التعبير عما يجػكؿ بالخػاطر كفيػـ اآلخػريف كيتضػمف ىػذا النػكع مػف الػ ٌذااء المقػدرة علػى معالجػة بنػاء اللغػة
كأص ػكاتيا كمعانييػػا كا سػػتخدامات العلميػػة للغػػة كمػػف بينيػػا البيػػاف كاإلقنػػاع كتػػذ ٌار المعلكمػػات كتكضػػيحيا

أف
كالشػػرح كاسػػتخداـ اللغػػة لػػذاتيا اػػي تتحػػدث عػػف نفسػػيا (امزيػػاف .)2008 ،فيمػػا يػػرل (افلفػػيٌ )2014 ،
ال ٌذااء اللغكم يقصد بو القدرة على استخداـ الالمات بفاعلية سكاء أااف ذلؾ شفكيان (ركاية القصة ،الخطابة
أك مػػف خػػذؿ الاتابػػة ,كالشػػعر كبنػػاء اللغػػة كالصػػحافة ،كىػػذا النػػكع مػػف ال ػ ٌذااء يتضػػمف القػػدرة علػػى ترايػػب

كبنػػاء اللغػػة كالتعػ ٌػرؼ علػػى صػػكتيات اللغػػة كافبعػػاد العلميػػة سػػتخدامات اللغػػة كيظيػػر ال ػ ٌذااء اللغػػكم فػػي
القدرة علػى إقنػاع اآلخػريف لاػي يتصػرفكا بطريقػة معينػة كفػي شػرح كنقػؿ المعلكمػات كالشػخص الػ ٌذاي لغكيػان
لديو قدرة متميزة على الحفظ حتى في المسائؿ الرياضية نجده يقكـ بحفظيا.

بأني ػػا الق ػػدرة عل ػػى اس ػػتخداـ اللغ ػػة بفاعلي ػػة ،االق ػػدرة عل ػػى معالج ػػة الالم ػػات
ام ػػا ي ػػرل (الحري ػػرمٌ )2015 ،
فغراض متعددة مثؿ الطذقة فػي الحػديث كالتٌعبيػر كالقػدرة علػى إدراؾ المناقشػات لكاقنػاع اآلخػريف بكجيػات
النظ ػػر ،كاتاب ػػة الش ػػعر ،كركاي ػػة القص ػػة ،كالتمي ػػز ف ػػي الخطاب ػػة ،كالق ػػدرة عل ػػى اس ػػتخداـ العب ػػارات البذغي ػػة

اا س ػػتعارة كالتش ػػبيو ،كالاتاب ػػة ،كالتمثي ػػؿ المعتم ػػد عل ػػى التٌعبي ػػر اللفظ ػػي ،كاإلحس ػػاس ب ػػالفرؽ ب ػػيف الالم ػػات
كترتيبيا لكايقاعيػا ،كالمػتعلٌـ المتفػكؽ فػي ىػذا اللػكف مػف الػ ٌذااء يتميػز بحبػو للقػراءة كالاتابػة كراكيػة القصػص

كالتٌعبير اللفظي كالاتابي كالقدرة على تذ ٌار افسماء كالتكاريخ كافحداث.
.4

استراتيجيات تدريس الذكاء المغكم

ىناؾ عدة استراتيجيات لتدريس ال ٌذااء اللغكم اما ذارىا (جابر )2003 ،منيا.:

.1

القصة :كينبغػي أف ينظػر إلييػا اػأداة تػدريس حيكيػة كىػي مكجػكدة فػي اػؿ الثقافػات فػي العػالـ منػذ

آ ؼ السنيف كيساعد في نقؿ اففاار كالمفاىيـ كافىداؼ التعليمية افساسية بشاؿ مباشر للتذميذ.

.2

العصػػػؼ الػػػذهني :كيماػػف اسػػتخداميا لكضػػع المػػات قصػػيدة تؤلػػؼ فػػي الصػػؼ أك أفاػػار لكضػػع

كتطكير مشركع جماعي..الخ .كفؽ قكاعد العصؼ الذىني كىي قدـ كشارؾ باؿ ما يرد إلػى عقلػؾ كيتعلٌػؽ

السبكرة كمف ثـ تنظيميا.
بالمكضكع ك تكجو أم انتقادات فم فارة ,ككضع اففاار عشكائيان على ٌ
التسػػػجيؿ الصػػػكتي :كيسػػاعدىـ عل ػػى اس ػػتخداـ مي ػػاراتيـ اللفظيػػة ف ػػي التٌكاص ػػؿ كح ػػؿ المش ػػاذت،
.3
كالتعبير عف مشاعرىـ الداخلية أك إرساؿ رسائؿ شفكية لتذميذ آخريف.
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.4

كتابػػة اليكميػػات :كىػػك تسػػجيؿ اليكميػػات بشػػاؿ مسػػتمر كيماػػف أف يضػػـ رسػػكمان تكضػػيحية كصػػك انر

.5

النشػػر :كىػػي نشػػر اتابػػات التٌذميػػذ فػػي مجلػػة الفصػػؿ أك المدرسػػة أك لمجلػػة أطفػػاؿ أك أم كسػػائط

كحكارات كغيرىا مف البيانات غير اللفظية.
نشر أخرل.

 .3.2الدراسات السابقة
السابقة ذات العذقة بمكضكع دراستنا الحالية
مف خذؿ ىذا الفصؿ سيتـ عرض مجمكعة مف ٌ
الدراسات ٌ
النشط في تنمية ميارات
التي تبحث في أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التعلٌـ ٌ

الدراسات الى محكريف :المحكر
الرابع ،حيث تـ تقسيـ ىذه ٌ
فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
الدراسات ذات العذقة بال ٌذااء اللغكم.
افكؿ يتناكؿ الدراسات ذات العذقة بفيـ المقركء أ ٌما الثٌاني فيتناكؿ ٌ
 .1.3.2الدراسات السابقة ذات العالقة بفهـ المقركء

 .1.1.3.2الدراسات العربية كاألجنبية

الدراسة إلى الاشؼ عف الفركؽ في مستكيات الفيـ القرائي
دراسة الهراف كبكصمحة ( :)2016ىدفت ٌ
تاكف مجتمع
لألنشطة التقكيمية لاتاب اللغة العربية ٌ
للصؼ ٌ
الرابع ا بتدائي في دكلة الاكيت ،حيث ٌ

الدراسة بطاقة تحليؿ افنشطة
الدراسة كعينتيا مف ( )421نشاطان تقكيميان لتسعة عشر درسان ،كاانت أداة ٌ
ٌ
الدراسة فركقان دالة إحصائيان في افنشطة التقكيمية الٌتي
التقكيمية مف إعداد الباحثتاف ،كأظيرت نتائج ٌ
تناكلت مستكيات الفيـ القرائي لصال

المستكل الحرفي ،حيث بل

( )233نشاطان تقكيمان بنسبة

( )%67.84يليو المستكل اإلبداعي بنسبة ()%64.11ثـ المستكل التٌذكقي بنسبة ()%70.5كا ستنتاجي
النقدم بنسبة (.)%27.3
بنسبة ( )%80.3كأخي انر المستكل ٌ
الدراسة إلى التٌعرؼ على فعالية استراتيجية التعلٌـ
دراسة العدكاف ( :)Al-Odwan, 2016ىدفت ىذه ٌ
النشط في تحسيف ميارات الكعي الصكتي كفيـ ما يسمعو طذب المرحلة افساسية في افردف ،كتـ تطبيؽ
ٌ
الصؼ الثالث افساسي في مدرسة افحنؼ بف قيس في
ىذا البحث على عينة ماكنة مف  60طالبان مف ٌ
عماف ،تـ اختيار ىذه المدرسة بشکؿ مقصكد نظ انر لمكقعيا بالقرب مف الباحث ،لكادارتيا كمعلمييا بالتعاكف

كتاكف اؿ فرع مف  30طالبان.
مع الباحث .كتـ اختيار فرعيف عشكائيان ،كاحد تجريبي كاآلخر ىك السيطرةٌ ،
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السابقة كخبرة الباحث ،طكر الباحث اختباريف لقياس ميارات
كباإلشارة إلى افدبيات النظرية ك ٌ
الدراسات ٌ
الصكتي كفيـ ما سمع اؿ طالب اما بل متكسط أفراد المجمكعة التجريبية بل  16.27مع
الكعي ٌ
انحراؼ معيارم قدره  ،1.84أما بالنسبة للمجمكعة الضابطة فقد بل المتكسط  12.23مع انحراؼ

معيارم  2.58اما أف ( )tالقيمة اإلحصائية اانت تصؿ إلى  ، 4.04كعند المراجعة فقد تبيف أف متكسط
أف
المجمكعة التجريبية بل  16.27بينما بل متكسط أفراد المجمكعة الضابطة  ,12.23كىذا يدؿ على ٌ
ىناؾ تأثير على المعاملة التجريبية في تطكير مستكل فيـ ما سمع.

التعرؼ على أثر تكظيؼ القصص الرقمية في تنمية ميارات
دراسة التترم ( :)2016ىدفت ٌ
الدراسة إلى ٌ
الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي،
الفيـ القرائي لدل طذب الصؼ الثالث افساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ ٌ

الدراسة مف ( )48طالبان مف طذب مدرسة ذاكر
حيث اختيرت العينة بطريقة عشكائية ،كقد تاكنت عينة ٌ
بيت ىيا ا بتدائية لذجئيف ،مقسميف إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية ماكنة مف( )24طالبان ،كافخرل

الدراسة في اختبار ميارات الفيـ القرائي ،كبعد التٌأاد مف
ضابطة ماكنة مف( )24طالبان كقد تمثلت أداة ٌ
الدراسة التجريبية كالضابطة للتأاد مف تاافؤ
صدؽ افداة كثباتيا ،طبؽ ا ختبار القبلي على مجمكعتي ٌ
المجمكعتيف ،كبعد ا نتياء مف تطبيؽ القصص الرقمية ،طبؽ ا ختبار البعدم على المجمكعتيف التجريبية
الدراسة إحصائيان باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية ، SPSSكقد أظيرت
كالضابطة ،ثـ عكلجت بيانات ٌ

الصؼ
النتائج افثر اإليجابي مف تكظيؼ القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طذب ٌ

الدراسة إلى النتائج اآلتية :تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل
الثالث افساسي مف خذؿ تكصؿ ٌ
د لة 0.01 = αبيف متكسط درجات طذب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة
الضابطة في التطبيؽ البعدم

ختبار ميارات الفيـ القرائي بجميع مستكياتو) الحرفي ،كا ستنتاجي،

كالنقدم (لصال طذب المجمكعة التجريبية ،كتكظيؼ القصص الرقمية لو تأثير ابير في تنمية ميارات

الفيـ القرائي ،حيث بل حجـ افثر.0.342

النشط
التعرؼ على فعالية استخداـ استراتيجيات التعلٌـ ٌ
دراسة يكسؼ ( :)2016تيدؼ ىذه الدراسة إلى ٌ
الصؼ الثاني في اإلمارات العربية
في تطكير ميارات التعبير الماتكبة لعدد مف الطٌذب اعينة مف طذب ٌ

الدراسة مف مدرسة اإلبداع إلى فئتيف .تـ اختيارىـ
المتحدة – دبي ,تـ تقسيـ  50مف أعضاء ىذه ٌ
النشط كاانت
كتكزيعيـ عشكائيان كتـ تدريس المجمكعة التجريبية افكلى باتباع نيج استراتيجيات التعلٌـ ٌ
الصؼ بالطريقة ا عتيادية كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة ،أعد الباحث اختبا انر ماتكبان .تـ
السيطرة على إدارة ٌ
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التحقؽ مف صحة ا ختبار كتطبيقو على المجمكعتيف المختارتيف .كفقان لدراستيف بعد العذج ،أعد الباحث

النشط باإلضافة إلى أف الباحث استخدـ أساليب التدريس الحديثة حيث ااف
مكاد تعليمية مبنية على التعلٌـ ٌ
الدراسة كجكد فرؽ معنكم ( )a≤0.5في تنمية ميارات
الطالب ىمرا انز لعملية التعلٌـ التٌربكم .كأظيرت نتائج ٌ
النشط لتنمية ميارات التٌعبير الماتكبة
الاتابة لصال الطٌذب الٌذيف درسكا استخداـ استراتيجيات التعلٌـ ٌ
لطذب الصؼ الثٌاني افساسي.

التعرؼ على فاعلية التعلٌـ التٌبادلي في تنمية فيـ المقركء
دراسة السنانية ( :)2016ىدفت ٌ
الدراسة الى ٌ
الدراسة على
لدل تذمذة الحلقة افكلى مف كجية نظر معلمات المجاؿ افكؿ بمحافظة البريمى ،كاعتمدت ٌ

الدراسة ،تاكنت ا ستبانة مف  4محاكر كتضمنت 20فقرة ،كطيبقت ا ستبانة
أداة ا ستبانة لتحقيؽ ىدؼ ٌ
على عينة قكاميا  60معلمة للمجاؿ افكؿ بمحافظة البريمي ،كتكصلت الدراسة إلى فاعلية التعلٌـ التبادلي

في تنمية فيـ المقركء مف كجية نظر معلمات المجاؿ افكؿ بدرجة عالية ،اما تـ التكصؿ إلى كجكد

فركؽ دالة بيف فاعلية تكظيؼ استراتيجية التعلٌـ التبادلي في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل تذمذة الحلقة
افكلى ،كخبرة معلمات المجاؿ افكؿ بمحافظة البريمي ،كاذلؾ أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة بيف

فاعلية تكظيؼ استراتيجية التعلـ التبادلي في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل تذمذة الحلقة افكلى كالمؤىؿ
العلمي لمعلمات المجاؿ افكؿ بمحافظة البريمي ،كأكصت الدراسة ا ىتماـ بتنمية قدرة التذمذة على

استخداـ المراحؿ افربعة المتضمنة في استراتيجية التعلـ التبادلي؛ ليسيؿ فيـ المقركء لدييـ ،مع تطبيؽ

استراتيجية التعلـ التبادلي لفترة طكيلة حتى يتض أثرىا في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل تذمذة الحلقة
افكلى.
الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية )تناؿ القمر( على تنمية
دراسة الصيداكم (2015):ىدفت ىذه ٌ
الدراسة اتبع الباحث
الرابع افساسي بغزة ،كلتحقيؽ أىداؼ ٌ
ميارات الفيـ القرائي لدل تلميذات ٌ
الصؼ ٌ
المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف ))80تلميذة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كقسمت إلى

الدراسة في قائمة
مجمكعتيف ،افكلى تجريبية ))40تلميذة ،كالثانية ضابطة ))40تلميذة ،كقد تمثلت أدكات ٌ
الدراسة كجكد فركؽ ذات د لة
بميارات الفيـ القرائي ،كاختبار ميارات الفيـ القرائي ،كأظيرت نتائج ٌ
إحصائية بيف متكسطي درجات تلميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات الفيـ القرائي

كمستكياتو كذلؾ لصال تلميذات المجمكعة التجريبية.
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التعرؼ على أثر برنامج تعليمي لتدريب معلمي اللغة
دراسة أبك ندل ( :)2015ىدفت ىذه ٌ
الدراسة إلى ٌ
التعرؼ على الفركؽ في
العربية بمرحلة التاسع افساسي على تنمية التفاير اإلبداعي لدل طذبيـ ،اذلؾ ٌ

درجات التذميذ افراد المجمكعة التجريبية على مقياس التفاير اإلبداعي البعدم تعزل لمتغيرات الجنس ،ك
مستكل تعليـ افـ ،كمستكل تعليـ افب ،كقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كذلؾ لمناسبتو فىداؼ ىذه

الدراسة ،تألفت عينة البحث مف ()30معلمان كمعلمة ،حيث بلغت المجمكعة التجريبية ( )15معلمان كمعلمة
ٌ

للصؼ التاسع في محافظة رف في
اختيرت مف مجتمع ٌ
الدراسة الٌذم يتاكف مف جميع معلمي اللغة العربية ٌ

العاـ الدراسي 2016-2014ـ كالبال عددىـ ( )15معلمان كمعلمة ،أما بالنسبة لعينة الطذب فقد تـ
اختيار فصؿ كاحد مف الفصكؿ التي يدرسيا المعلمكف في و
اؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،حيث

بلغت المجمكعة التجريبية ( )213طالبان كطالبة ،نصفيـ مف الذاكر كنصفيـ مف اإلناث ،كالمجمكعة

الضابطة ( )213طالبان كطالبة ،نصفيـ مف الذاكر كبعد تنفيذ البرنامج التعليمي على المعلميف ،كتطبيؽ

أدكات الدراسة على عينات البحث ،جمعت القيـ المعتمدة) داخؿ المجمكعات(،كالقيـ بيف المجمكعات الغير
معتمدة (المستقلة ) لتنفيذ اختبار "  T.testللبيانات ك تحليليا ،كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ

ذات د لة إحصائية بيف متكسطي درجات تذميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة على مقياس التفاير

اإلبداعي لصال التجريبية ،ككجكد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف الممارسات التي يقكـ بيا المعلمكف أفراد

المجمكعة التجريبية كالضابطة لصال

المجمكعة التجريبية ،ككجكد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف

متكسطي درجات التذميذ افراد المجمكعة التجريبية على مقياس التفاير اإلبداعي البعدم تعزل لمتغيرات

النكع لصال اإلناث ،كمستكل تعليـ افب كافـ.
التعرؼ على العكامؿ الٌتي تؤثر على فيـ
دراسة سانفكرد ( :(Sanford, 2015ىدفت ىذه ٌ
الدراسة إلى ٌ
القراءة لدل الطٌذب ذكم اإلعاقة الثانكية كالتعرؼ على افىمية النسبية للذاارة العاملة كالمفردات
الرعاية ا جتماعية الثانكية
التعرؼ على الالمات كاستراتيجيات القراءة لطذب مرااز ٌ
كالمعارؼ المسبقة ك ٌ
تـ
لفيـ المقركء .كتمثؿ ىذه المتغيرات البنى الرئيسة لنمكذج اينتسش للتاامؿ اإلنشائي للقراءة ،كقد ٌ
تحديد ىا في أبحاث الفيـ القرائي اعامؿ

يتج أز مف فيـ القراءة .كااف المشاراكف  158للطلبة السكد في

الصفكؼ  12-9حضركا اثنيف مف المدارس الثانكية في شماؿ االيفكرنيا الابرل .كقد أجريت تحليذت
ا نحدار المتعدد مع المتغيرات العاطفية كالمعرفية على حد سكاء بشاؿ فردم كمجتمعي ،كمف حيث

السابقة
افىمية ،تـ التعرؼ على الالمات ،كالمفردات ،كاستراتيجيات القراءة ،كالذاارة العاملة ،كالمعرفة ٌ

للتأثير على فيـ القراءة مف الطٌلبة السكد في الثانكية .كتشير النتائج إلى عذقة سلبية ذات د لة إحصائية
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الدكافع ال ٌداخلية لدييـ القدرة افعلى على الفيـ .كااف
مع القراءة كالفيـ مما يدؿ على أف الطٌذب ذكم ٌ
الدافع ال ٌذاتي أيضان مساىمان ابي انر في فيـ القراءة .
ٌ
التعرؼ على تأثير برنامج تعليمي للقراءة
دراسة الصمادم ( :)Smadi, 2015ىدفت ىذه الدراسة إلى ٌ
بناء على استراتيجيات القراء الناجحيف على فيـ القراءة لدل طذب المرحلة الثانكية افردنية باللغة
ن

تـ اختيارىـ عف
اإلنجليزية .كااف المشاراكف في الدراسة  50مف طذب المرحلة الثانكية افكلى الٌذيف ٌ
قصد مف مديرية التربية في شماؿ غرب البادية .كاستنادان إلى نتائج ا ختبار القبلي تـ استخداـ مجمكعتيف:
صممو
مجمكعة تجريبية تتألؼ مف  26قارئ أقؿ نجاحان تـ تدريسيـ مف خذؿ البرنامج التعليمي الٌذم ٌ

تـ تدريسيـ مادة الاتب المدرسية .كاستمر التدريب لمدة
الباحثكف ،كمجمكعة ضابطة تألفت مف  24طالبان ٌ
الدراسة كجكد فرؽ
الدراسي افكؿ مف العاـ الدراسي .2014-2013كأظيرت نتائج ٌ
شيريف خذؿ الفصؿ ٌ
معنكم عند  0.05بيف متكسطي مجمكعتي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القراءة الذحقة
لصال المجمكعة التجريبية بسبب استراتيجية التدريس.

النشط في تنمية
دراسة الغمباف )( 2014ىدفت ٌ
الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيتيف للتعلٌـ ٌ
الرابع افساسي بغزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث
ميارات الفيـ القرائي لدل تلميذات ٌ
الصؼ ٌ
المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف)  ) 69تلميذة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،حيث قسمت
العينة إلى ثذث مجمكعات ،حيث تاكنت المجمكعة التجريبية افكلى مف ) )23تلميذة ،كالمجمكعة

الدراسة
أعد الباحث أدكات ٌ
التجريبية الثانية مف ) )26تلميذة ،كالمجمكعة الضابطة مف ) )20تلميذة ،كقد ٌ
متمثلة في قائمة بميارات الفيـ القرائي ،كاختبار ميارات الفيـ القرائي ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ
ذات د لة إحصائية بيف متكسطي درجات تلميذات المجمكعة التجريبية افكلى كالمجمكعة الضابطة في
اختبار ميارات الفيـ القرائي لصال تلميذات المجمكعة التجريبية افكلى ،باإلضافة إلى كجكد فركؽ ذات

د لة إحصائية بيف متكسطي درجات تلميذات المجمكعة التجريبية الثانية كالمجمكعة الضابطة في اختبار

النشط )التٌعلـ
ميارات الفيـ القرائي لصال تلميذات المجمكعة التجريبية الثانية ،اما أف استراتيجيتي التعلٌـ ٌ
الرابع
التٌعاكني – لعب افدكار( ليما تأثير ابير في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تلميذات ٌ
الصؼ ٌ
افساسي.
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الدراسة إلى تعرؼ أثر أنمكذج بارماف في تنمية الفيـ القرائي لدل
دراسة جميؿ ( :)2014تيدؼ ىذه ٌ
الرابع افدبي في المطالعة ،كاستخدـ المنيج التجريبي في سبيؿ تحقيؽ ىدؼ البحث،
طالبات ٌ
الصؼ ٌ

الدراسي  2014-2013إذ اختارت الباحثة
أجريت التجربة التي دامت مدة فصؿ دراسي اامؿ للعاـ ٌ
حددت عينة البحث 50طالبة بكاقع
إعدادية العراقية للبنات في قضاء الخالص قصديان لتطبيؽ التٌجربة ك ٌ

الضابطة ،كقد اكفئت المجمكعتاف في
 25طالبة للمجمكعة التجريبية ،ك 25طالبة للمجمكعة
ٌ
متغيرات)العمر الزمني محسكبا بالشيكر ،التحصيؿ الدراسي لألبكيف ،درجات نصؼ السنة للعاـ الدراسي
 2014-2013درجات اختبار القدرة -اللغكية كاعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي ذك الضبط الجزئي

لذختبار القبلي كالبعدم كبعد ا نتياء مف التجربة حللت النتائج إحصائيان باستعماؿ ا ختبار التائيT-
درسف باستعماؿ أنمكذج بارماف
 testلعينتيف مستقلتيف ،كأظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية الذتي ٌ
ضابطة الذتي درسف بالطريقة ا عتيادية في تنمية الفيـ.
على طالبات المجمكعة ال ٌ

الدراسة إلى معرفة دكر أكلياء افمكر في برنامج
دراسة باجف كسينشؿ ( :)Bagan, 2014ىدفت ٌ
القراءة الصيفي لتنمية الفيـ القرائي ،كالطٌذقة كالمفردات لدل طلبة الصفيف الثالث كالخامس ا بتدائييف،

الدراسة اتبع الباحثاف المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف ( )87طالبان كطالبة مف
كلتحقيؽ أىداؼ ٌ
طلبة الصفيف الثالث كالخامس مف ذكم التحصيؿ المتدني ،حيث ااف عدد أفراد المجمكعة التجريبية ()24

طالبان كطالبة منيـ ( )11مف الصؼ الثالث ك( )12مف الصؼ الخامس ،كمجمكعة ماكنة مف ()26
طالبان كطالبة منيـ ( )13مف الصؼ الثالث ك( )13مف الصؼ الخامس ك الضابطة تتاكف مف ()37

أعد الباحثاف أدكات الدراسة متمثلة في قراءة اتاب أسبكعيان ،كا ختبار
طالب مف الصؼ الخامس ،كقد ٌ
الدراسة أىمية إشراؾ أكلياء أمكر الطٌلبة ضعاؼ التحصيؿ للصفيف الثالث
افدائي ،كأظيرت نتائج ٌ
كالخامس في تعليـ القراءة الصيفي كتأثيره على تحسف ميارات الفيـ القرائي ،كزيادة تحصيؿ المفردات

اللغكية.
دراسة جكهنسكف ( )Johnson, 2014ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر النشاط التراامي كعذقات افقراف
على الفيـ القرائي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف

أعد
الصؼ السادس ا بتدائي في مدرسة حي الحضرية ،كقد ٌ
( )139طالبان مف طالب الصؼ افكؿ حتى ٌ
الدراسة متمثلة في استبانة مقياس النشاط ،كاختبار الفيـ القرائي ،كأظيرت نتائج الدراسة
الباحث أدكات ٌ
أىمية دكر افقراف في الفيـ القرائي ،ك ااساب الميارات ا جتماعية بيف طالب ك آخر.
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الدراسة إلى التعرؼ على أثر إستراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية
دراسة نهاية ( :)2013تيدؼ ىذه ٌ
الصؼ الثاني المتكسط كلتحقيؽ ما ىدؼ إليو البحث استعمؿ
بعض ميارات الفيـ القرائي لدل طذب ٌ

الصؼ الثاني
الباحث المنيج التجريبي ،حيث طيػبؽ البحث على عينة بل حجميا ( )60طالبان مف ٌ
طالبا درست كفقنا
المتكسط في محافظة بابؿ .تـ تكزيعيـ على مجمكعتيف تجريبية ماكنة مف ()30
ن

طالبا درست بالطريقة ا عتيادية كتمثلت أدكات
إلستراتيجية التساؤؿ الذاتي ،كضابطة ماكنة مف ( )30ن
الد ارسة كمكادىا في قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة للطذب ،كتـ ا قتصار على الميارات التي اتفقت
عددا مف
علييا ٌ
السابقة ،كاختبار لقياسيا بعد التأاد مف صدقو كثباتو كقد استخدـ الباحث ن
الدراسات ٌ
افساليب كالمعالجات اإلحصائية كصك ن إلى نتائج البحث كمنيا( :المتكسط الحسػ ػػابي ،كا نحراؼ
المعيارم ،مربع اا ،2كمعامؿ السيكلة كالصعكبة ،كا ختبار التائي) كبعد إجراء التحليذت اإلحصائية
المناسبة تكصؿ الباحث إلى كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل ( )َ,َ٠في التحصيؿ البعدم

في ميارات الفيـ الحرفي ،كميارات الفيـ ا ستنتاجي ،كميارات الفيـ النقدم ،كميارات الفيـ التذكقي،
كميارات الفيـ اإلبداعي ،بعد ضبط التحصيؿ القبلي لصال طذب المجمكعة التجريبية .ككفقنا لتلؾ
النتائج يماف القكؿ إف إستراتيجية التساؤؿ الذاتي أثرت في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل الطٌلبة مقارنة
بالطريقة التقليدية مما زاد مف دافعتييـ لكاثارة انتباىيـ كتشكيقيـ للدرس.

دراسة الميعاف ( :)2013ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي
في تنمية الفيـ القرائي كا تجاه نحك القراءة لدل طالبات الصؼ السابع بدكلة الاكيت ،كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف () 60طالبة تـ اختيارىف عشكائيان
مكزعيف على مجمكعتيف ،افكلى تجريبية ماكنة مف () 30طالبة ،ك الثانية ضابطة ماكنة مف()30
طالبة ،كقد أعدت الباحثة أدكات الدراسة متمثلة في اختبار الفيـ القرائي ،كمقياس ا تجاه نحك القراءة،

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في اختبار الفيـ القرائي البعدم كذلؾ لصال الطالبات في المجمكعة التجريبية ،باإلضافة إلى

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
مقياس ا تجاه نحك القراءة.
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الدراسة إلى تفحص أثر استراتيجية مبنية على التخيؿ في تحسيف
دراسة حسف كالحداد ( :)2013ىدفت ٌ
ميارات ا ستيعاب القرائي التفسيرم كاإلبداعي لدل طلبة الصؼ العاشر في الاكيت ،كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة اتبع الباحثاف المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف ( ) 77طالبان قسمت إلى مجمكعة
ٌ
تجريبية كأخرل ضابطة في اؿ منيما ( )22طالبان ،كقد تمثلت أدكات الدراسة في قائمة بميارات
ا ستيعاب القرائي ،كاختبار ا ستيعاب القرائي ،كأظيرت نتائج الدراسة عدـ تفكؽ طذب المجمكعة

ال تجريبية في ميارات ا ستيعاب القرائي التفسيرم ،كأظيرت تفكقيا في ميارات ا ستيعاب القرائي اإلبداعي
عند مستكل د لة (.)0.05
التعرؼ على استخداـ متعلمي اللغة في
دراسة برافيف( :)Praveen, 2013ىدفت ىذه الدراسة إلى
ٌ
المدارس المتكسطة في اللغة اإلنجليزية الغة ثانية ليذه الرسكمات امنظميف للمعلكمات ،مع فيميـ
للمفاىيـ الرئيسة ،كالتفاصيؿ الداعمة ،كالحقائؽ ،كاآلراء ،كالمقارنات كالتناقضات .اما تبحث ىذه المقالة
تـ تحليؿ ا ختذفات
كتقترح أشاا ن مختلفة مف منظمي الرسكـ البيانية لتحقيؽ فيـ أفضؿ للنصكص .كقد ٌ
في افداء بيف الطذب الٌذيف يتعرضكف ستخداـ الرسـ اتنظيـ للمعلكمات كالطذب الٌذيف لـ يتعرضكا
بالمثؿ في ىذه المقالة .المجمكعات التجريبية كالضابطة مف ىذا البحث ىـ طذب المدارس المتكسطة في

فصكؿ إسؿ .كتستخدـ الطريقة التحليلية ،أنكفا ،لعرض فرؽ افداء بيف المجمكعات الضابطة كالتجريبية.
كأظيرت نتائج ا ختبار البعدم أف طذب المجمكعة التجريبية قد تحسنكا في جميع أنكاع افسئلة الخمسة

فعاؿ في قراءة أسئلة
للقراءة مقارنة بطذب المجمكعة الضابطة .لذلؾ ،فإف استخداـ المنظميف الجرافياييف ٌ
الداعمة ،التعامؿ مع المفردات كالحقيقة كالرأم
مثؿ التعرؼ على الفارة الرئيسية ،العثكر على التفاصيؿ ٌ

الرسـ خذؿ دكرات القراءة
كا ستد ؿ .كعذكة على ذلؾ ،فإف اآلثار التربكية ىنا ىي استخداـ منظمي ٌ
كالفيـ بشاؿ غير مباشر يحفز الطٌذب على إنشاء منظـ الرسكـ الخاصة بيـ للمقاطع التي تق أر كتفيـ
كىذا يحسف إبداعيـ.

الدراسة إلى قياس تأثير استراتيجية "اتقف" المقترحة في تنمية ميارات
دراسة الحديبي ( )2013ىدفت ىذه ٌ
الدراسة اتبع الباحث
الفيـ القرائي لدل متعلمي اللغة العربية الناطقيف بلغات أخرل ،كلتحقيؽ أىداؼ ٌ

الدراسة مف ( )23متعلمان مف طذب المستكل الرابع بمعيد تعليـ اللغة
المنيج شبو التجريبي ،كتاكنت عينة ٌ
العربية لغير الناطقيف بيا بالجامعة اإلسذمية بالمدينة المنكرة ،كقد أعد الباحث أدكات الدراسة متمثلة في
استبانة بميارات الفيـ القرائي ،كاختبار ميارات الفيـ القرائي ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات
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د لة إحصائية عند مستكل الد لة ( )0.01بيف متكسطي درجات المتعلميف في التطبيقيف القبلي كالبعدم

لصال التطبيؽ البعدم.

دراسة الشديفات ( )2012ىدؼ ىذا البحث إلى تصميـ برنامج تعليمي قائـ على إستراتيجية دكائر
الرابع في افردف ،كقد كتاكنت
افدب ،مع الاشؼ عف أثره في تنمية فيـ المقركء لدل تذميذ ٌ
الصؼ ٌ
تـ اختيارىا
العينة مف تذميذ ٌ
الصؼ ٌ
الرابع افساسي بقصبة المفرؽ للعاـ الدراسي 2010- 2009كالٌتي ٌ
كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف :تجريبية درسكا
بالطريقة العشكائية ،كبل عددىـ )  ( 60تلميذان كتلميذةٌ ،
باستخداـ استراتيجية دكائر افدب كتاكنت تلؾ المجمكعة مف ) (30تلميذان كتلميذة 15 :تلميذان ك15

تلميذة ،كالمجمكعة الضابطة درسكا بالطريقة التقليدية كتاكنت تلؾ المجمكعة مف ) 30تلميذان كتلميذة ( )

كتـ إعطاء أفراد مجمكعتي البحث
 )15تلميذان ك) (15تلميذة ،كقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ٌ
اختبا انر تحصيليان كتـ التأاد مف صدؽ ا ختبار بعرضو على عدد مف المحاميف ،كتـ التأاد مف ثباتو كفؽ

كعدت تلؾ النسبة مناسبة لغايات ىذه
معامؿ ارتباط ارمباخ الفا إذ بل  0.86لميارات فيـ المقركء ٌ
عدة نتائج منيا :كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل 05. ≥ αتعزل
الدراسة ،كتكصؿ البحث إلى ٌ
إلى طريقة التٌدريس باستخداـ دكائر افدب.
التعرؼ على أثر تكظيؼ أساليب متنكعة مبنية على
الدراسة إلى
دراسة كريـ ( :)2012تيدؼ ىذه ٌ
ٌ
الرابع افدبي ،كذلؾ مف خذؿ
أساس الذااءات
ٌ
المتعددة في الفيـ القرائي في المطالعة لدل طذب ٌ
الصؼ ٌ
اختيار عينة قصدية بلغت  57طالبان بكاقع  29طالبان في المجمكعة التجريبية ك 28طالبان للمجمكعة
الضابطة ،كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية إذ تفكؽ طذب المجمكعة التجريبية الٌذيف
درسكا المطالعة باستعماؿ أساليب متنكعة على أساس الذااءات المتعددة على طذب المجمكعة الضابطة

الٌذيف درسكا بالطريقة ا عتيادية في الفيـ القرائي.

دراسة الخكالدة ( :)2012ىدفت الدراسة إلى التعرؼ على فاعلية برنامج تعليمي قائـ على استراتيجية
التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التذميذ ذكم صعكبات التعلـ بالمرحلة افساسية في

الدراسة مف ( )20تلميذة مف
افردف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي ،كتاكنت عينة ٌ
الدراسة بطريقة عشكائية إلى مجمكعتيف
تلميذات الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس ،حيث قسمت عينة ٌ

أعد الباحث أدكات
إحداىما تجريبية بكاقع ( )10تلميذات ،كافخرل ضابطة بكاقع ( )10تلميذات ،كقد ٌ
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الدراسة متمثلة في اختبار ميارات الفيـ القرائي ،كالبرنامج التعليمي القائـ على استراتيجية التدريس التبادلي

الدراسة كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف متكسط عذمات
لتنمية ميارات الفيـ القرائي ،كأظيرت نتائج ٌ
تلميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات الفيـ القرائي على ا ختبار البعدم تعزل للبرنامج
التعليمي كلصال تلميذات المجمكعة التجريبية ،باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف
متكسط عذمات تلميذات المجمكعة التجريبية في ميارات الفيـ القرائي في ا ختبار البعدم كعذماتيـ

على اختبار المتابعة في الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس تعزل للبرنامج التعليمي.
التعرؼ على فاعلية استخداـ الكسائط المتعددة في تنمية
دراسة بف عناف ( )2006ىدفت ٌ
الدراسة إلى ٌ
الدراسة اتبع الباحث
بعض ميارات الفيـ القرائي لدل تذميذ الصؼ السادس ا بتدائي ،كلتحقيؽ أىداؼ ٌ

الصؼ السادس ا بتدائي
المنيج شبو التجريبي ،كتاكنت عينة الدراسة مف ( )50تلميذ كتلميذه مف تذميذ ٌ
باعتبارىـ مجمكعة تجريبية بمدارس منطقة الباحة بالمملاة العربية السعكدية ،منيـ ( )30تلميذ باعتبارىـ

أعد الباحث أدكات الدراسة متمثلة في قائمة بميارات الفيـ القرائي ،كاختبار ميارات
مجمكعة ضابطة ،كقد ٌ
الفيـ القرائي ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل د لة ( )0.01في
افداء البعدم لميارات الفيـ القرائي الحرفي ،ك ا ستنتاجي ،ك النقدم بيف تذميذ المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة لصال تذميذ المجمكعة التجريبية ،باإلضافة إلى كجكد د لة عملية لتطبيؽ البرمجية القائمة
على استخداـ الكسائط المتعددة في نمك ميارات الفيـ القرائي المستيدفة بالتنمية لدل تذميذ المجمكعة

التجريبية.

الدراسة إلى ااتشاؼ ايفية استخداـ استراتيجيات
دراسة جكدماف ( :)Goodman, 2010ىدفت ىذه ٌ
النشط مف المفارات الزكجية كملخصات الطذب أثناء القراءة ،كأداء طذب الصؼ الثالث في أكسيك
التعلٌـ ٌ
فيرتشايلد ا بتدائية .كبشاؿ أاثر تحديدان ،فقد نظر في ما إذا ااف استخداـ حصة زكج المفاريف،
كملخصات الطذب ،بشاؿ فردم ،ااف لو أم تأثير على درجات فيـ القراءة .اما بحثت في ما إذا ااف

ىناؾ تأثير مشترؾ لتنفيذ التا ا ستراتيجيتيف في كقت كاحد أـ  .كااف عدد عينة ىذه الدراسة  20طالبان

الصؼ الثالث ( 11طالبان ك 9طالبات) مسجليف في مدرسة أكسيك-فيرتشايلد ا بتدائية خذؿ العاـ
مف ٌ
الدراسي  2010-2009كاستخدمت اختبارات الفيـ كتـ جمع البيانات المتعلقة بالدراسة ك بعد ا نتياء مف
الدراسة كجدكا أف استخداـ ملخصات المفاضلة بيف الزكجيف مف الطلبة داخؿ الفصكؿ الدراسية مفيد فنيـ

يحسنكف درجات فيـ القراءة ،كأف تنفيذ أم استراتيجية تعلـ نشط مفيد فنو يحسف فيـ القراءة أيضان.
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النشط في تعليـ
دراسة جيينيؿ ( :)Guneyli, 2008ىدفت ٌ
الدراسة إلى التأايد على فعالية نيج التعلٌـ ٌ
النشط
اللغة افـ .ىذا البحث ىك اختبار تجريبي يستخدمو تدريس اللغة التراية الٌذم ينظمو منيج التٌعلـ ٌ

تـ الحصكؿ على البيانات مف خذؿ
لتحديد مستكيات تعلٌـ الطٌلبة فيما يتعلؽ بميارات فيميـ للقراءة .كقد ٌ
ا ستفادة مف "اختبار فيـ القراءة التراية " .أجرم البحث على مستكل الصؼ الخامس في مدرستي تكنسر

كجسيتااؿ ا بتدائية عف طريؽ الحصكؿ على إذف مف ك ازرة التربية كالتٌعليـ كاستمر لمدة أربعة عشر
أسبكعان في الفصؿ الدراسي الثاني  .2006-2005في التعليـ التراي ،ىناؾ فرؽ ذك مغزل لصال
النشط) كمجمكعة السيطرة
مجمكعة التعلـ النشط بيف مجمكعة التجربة (التي يتـ تطبيقيا على نيج التعلٌـ ٌ
أف منيج
(التي يتـ تطبيؽ الطريقة التقليدية) على متكسط نقاط ميارة الفيـ بالقراءة .كأظيرت نتائج ٌ
الدراسة ٌ

النشط أاثر فعالية مف المنيج التقليدم.
التعلٌـ ٌ

التعرؼ على أثر استخداـ التعلٌـ التعاكني في تنمية بعض
دراسة مفمح ( :)2005ىدفت ىذه الدراسة إلى ٌ
ميارات الفيـ القرائي لدل طلبة الصؼ افكؿ الثانكم بعد استخدامو في تدريس خمسة مف مكضكعات
القراءة المقررة على طذب ىذا الصؼ في الشعبة التجريبية كتكصلت نتائج الدراسة الى حدكث نمك كاض

في ميارات الفيـ القرائي لدل طلبة المجمكعة التجريبية دؿ على فاعلية أسلكب التعلـ التعاكني في تنمية

ميارات الفيـ القرائي مقارنة بافسلكب التقليدم.
 2.1.3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
كفي ظؿ ذلؾ نجد أ ٌف فيـ المقركء ااف لو اىتماـ بال مف جميع الباحثيف كأف القارئ لمجمكع الدراسات
الدراسات اانت متكافقة مع ىدؼ دراستنا الحالي كىك تنمية ميارة
تـ عرضيا يجد أف جميع ٌ
ٌ
السابقة الٌتي ٌ

فيـ المقركء لدل الطلبة حيث ااف ىناؾ اختذؼ مع الدراسات السابقة بالعينة باستثناء دراسة بك صالحة

الرابع بدكلة الاكيت اما أف ىناؾ اختذؼ في المنيج الٌذم استخدمو الباحثكف في
التي استيدفت ٌ
الصؼ ٌ
دراساتيـ فلقد اعتمدكا على المنيج التجريبي كأخرل على شبو التجريبي كبعضيا على المنيج الكصفي

التحليلي.
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 .2.3.2الدراسات السابقة المتعمقة بالذكاء المغكم
 .1.2.3.2الد ارسات العربية كاألجنبية
الدراسة إلى التعرؼ على معرفة فاعلية برنامج مقترح في تنمية
دراسة فرح كأنكر ( :)2015ىدفت ىذه ٌ
ال ٌذااء اللغكم فطفاؿ التعليـ قبؿ المدرسي بك ية الخرطكـ.كللتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ استخداـ المنيج

الدراسة ( )60طفذن
التجريبي ذك العينتيف الضابطة كالتجريبية ذم ا ختباريف القبلي كالبعدم ،كشملت ٌ
كطفلةن مف أطفاؿ التعليـ قبؿ المدرسي بك ية الخرطكـ بكاقع ( )30طفؿ كطفلة للمجمكعتيف ،كاستخدمت

افدكات اآلتية :البرنامج المقترح ،مقياس ىاكراد جاردنر لل ٌذااء اللغكم ،كباستخداـ افساليب اإلحصائية

الدراسة عف فاعلية البرنامج المقترح كأثره اإليجابي في تنمية ال ٌذااء اللغكم لدل
المناسبة اشفت نتائج ٌ
أطفاؿ التعليـ قبؿ المدرسي بك ية الخرطكـ.
التعرؼ على فاعلية برنامج تعليمي قائـ على
دراسة الهاشمي كمحارمة ( :)2013ىدفت ىذه الدراسة إلى ٌ
الدراسة مف
المنحى التكاصلي في تحسيف ال ٌذااء اللغكم لدل طالبات المرحلة افساسية العليا كتاكنت عينة ٌ

()69طالبػةى فػي مدرسػة سػلبكد افساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية عماف الثالثة في الفصؿ الدراسي
افكؿ للعاـ  2012/2011حيث بل عدد أفراد المجمكعة التجريبية  34طالبة كالمجمكعة الضابطة 35

طالبة حيث اعتمد الباحثاف على مقياس ارمستركنج  2000كتحقؽ المنحػى التكاصلػي للػ ٌذااء كتكصلت

الدراسة إلى عدد مف النتائج أبرزىا كجػكد فركؽ ذات د لة إحصائيػة عند مسػتكل ( )ً0.05 = αاما

أظيػرت النتائػج عػدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية فػي تحسػيف الػ ٌذااء اللغػكم بيػف المجمكعتيػف
الضابطػة ييعزل إلى أثػر البرنامػج التعليمػي القائػـ علػى المنحػى التكاصلي.
التجريبيػة ك ٌ

التعرؼ على أنماط ال ٌذااءات المتعددة لدل طلبة
الدراسة الحالية إلى
دراسة رياف ( :)2013ىدفت ٌ
ٌ
المرحلة الثانكية بمديرية تربية الخليؿ في فلسطيف ،اما ىدفت إلى فحص اتجاه التمايز في ىذه ال ٌذااءات

الرياضيات .كلتحقيؽ
كفقان لمتغيرات :الجنس ،ك ٌ
الصؼ الدراسي ،كالمسار افااديمي ،كمستكل التٌحصيؿ في ٌ
تـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا على عينة مؤلفة مف()609
تـ تطبيؽ أداة ٌ
الدراسة بعد أف ٌ
ىذه افىداؼ ٌ
تـ اختيارىـ بطريقة طبقية عنقكدية مف جميع طلبة المرحلة الثانكية في مديرية تربية الخليؿ.
طالبان كطالبة ٌ
أظيرت نتائج الدراسة أف الذااءات الشائعة لدل الطلبة جاءت على الترتيب اآلتي :اجتماعي ،شخصي،
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لفظي ،جسمي ،مكسيقي ،رياضي ،مااني ،طبيعي ،اما تبيف كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية في ال ٌذااء

اللفظي كالمكسيقي كفقان لمتغير الجنس لصال الطالبات كفي الجسمي كالطبيعي لصال الطذب ،ككفقان
الصؼ في ال ٌذااءات المتعددة ااؿ كفي اؿ مف ال ٌذااء اللفظي ،كالبصرم ،كالجسمي ،كا جتماعي،
لمتغير ٌ
الصؼ الحادم عشر ،ككفقان لمتغير المسار افااديمي في ال ٌذااءات المتعددة ااؿ
كالطبيعي لصال طلبة ٌ
كفي اؿ مف ال ٌذااء اللفظي ،كالمنطقي ،كالبصرم ،كالجسمي ،كالشخصي لصال طلبة المسار العلمي،
الرياضيات في ال ٌذااءات المتعددة ااؿ كفي اؿ مف ال ٌذااء اللفظي،
ككفقان لمتغير مستكل التحصيؿ في ٌ
كالبصرم ،كالشخصي لصال ذكم مستكل التحصيؿ المرتفع ،كفي ال ٌذااء المنطقي لصال الطٌلبة ذكم

مستكل التحصيؿ المرتفع كالمتكسط.

دراسة اؿ -سالمة ( :)Al-Salameh, 2012ىدفت إلى فحص ال ٌذااءات المتعددة لدل طلبة المرحلة

الدراسة على عينة مؤلفة مف ( ( 400طالبان كطالبة
الدراسي كالجنس ،أجريت ٌ
افساسية كعذقتيا بالمستكل ٌ
أف الطٌلبة ذكم
ت ٌـ اختيارىـ بطريقة طبقية مف المدارس الحاكمية بمدينة السلط ،أظيرت نتائج ٌ
الدراسة ٌ
مستكل التحصيؿ العالي قد حصلكا على مستكل و
عاؿ مف ال ٌذااءات المتعددة ،اما أظيرت النتائج كجكد

الدراسي لصال الطٌلبة
فركؽ دالة إحصائيان لدل الطٌلبة في جميع ال ٌذااءات المتعددة كفقان لمتغير التٌحصيؿ ٌ
ذكم مستكل التحصيؿ المرتفع ،في حيف لـ تاف الفركؽ دالة في معظـ ال ٌذااءات كفقان لمتغير الجنس.

التعرؼ على الفركؽ بيف تقديرات الذاكر
الدراسة إلى
دراسة فكرنهاـ ( :)furnham, 2012ىدفت ٌ
ٌ
كاإلناث فنماط ال ٌذااءات السائدة لدييـ كآلبائيـ ،طبقت الدراسة على عينة مؤلفة مف( )230طالبان كطالبة

الدراسة عدـ كجكد فركؽ دالة في تقديرات
مف طلبة الجامعات الركسية ،كمف النتائج التي أظيرتيا ٌ
ال ٌذااءات المتعددة بشاؿ عاـ كفقان لمتغير الجنس ،في حيف اانت تقديرات الذاكر لل ٌذااء المااني السائد
أف ال ٌذااء اللفظي كالمنطقي كالمااني
لدييـ أعلى مف تقديرات اإلناث ،اما بينت نتائج تحليؿ ا نحدار ٌ
أفضؿ المنبئات لل ٌذااءات بشاؿ عاـ.

التعرؼ على أثر مشاىدة البرامج اإلعذمية في تنمية
دراسة بدح كالعنزم ( :)2012ىدفت ٌ
الدراسة إلى ٌ
ال ٌذااء اللغكم لدل الطٌلبة المكىكبيف مف كجية نظر أكلياء افمكر في المملاة العربية السعكدية – الرسكـ
أف مجاؿ التكظيؼ اللغكم قد احتؿ المرتبة افكلى ،كمجاؿ
المتحراة أنمكذجان -كأبرزت نتائج ٌ
الدراسة ٌ
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اللغكم ا جتماعي قد احتؿ المرتبة الثانية يلييما مجاؿ التٌفاير اللغكم الناقد بينما جاء مجاؿ التٌفاير
اللغكم اإلبداعي في المرتبة افخيرة.
الد ارسػة إلػى استقصػاء فعاليػة برنػامج تػدريبي لغػكم لتنميػة
دراسة عميمات كالفايز ( :)2012ىػدفت ىػذه ٌ
ميػارات اللغػة ا سػتقبالية لػدل افطفػاؿ ذكم ا ضػطرابات اللغكيػة فػي عينػة أردنيػة .كلتحقيػؽ أغػراض

ػاء علػى تشػخيص مقي ػػاس اض ػػطرابات اللغ ػػة ا س ػػتقبالية
ٌ
الد ارسػة ،ت ٌػـ إعػداد ك تصػميـ برنػامج لغػكم بن ن
الدراسة مػف ( )20طفػذن
ل ػػدل أطف ػػاؿ م ػػا قب ػػؿ المدرس ػػة م ػػف ذكم ا ضطرابات اللغكية .تاكنت عينة ٌ
مػكزعيف بالتسػاكم علػى مجمػكعتيف :مجمكعػة تجريبيػة تخضػع لبرنػامج تنميػة ميػارات اللغػة ا سػتقبالية،

كضػابطة تتلقػى عذجيػا اللغػكم بػنفس الطريقػة المتبعػة فػي المراػز افردنػي لتقػكيـ النطػؽ كاللغػة ،كقػد تػـ
اختيػار أفػراد عينػة الد ارسػة مػف افطفػاؿ ذكم ا ضػطرابات اللغكية الٌذيف يتلقكف عذجيـ اللغكم في المراز
افردني لتقكيـ النطؽ كاللغة ضمف الفئة العمرية ( )5-3سػنة كيتمتعػكف بمسػتكل ذاػاء متكسػط .كفػي

أف ي ػرتبط ا ضػػطراب اللغػػكم بأيػٌة إعاقػػة أخػػرل .كبعػػد تحليػػؿ البيانات
اختيػار عينػػة ٌ
تـ مراعاة ٍ
الد ارسػػة ٌ
باسػتخداـ اختبػار تحليػؿ التبػايف المشػترؾ الثنػائي) (ANCOVAأظيػرت النتائج كجكد فركؽ لصال
المجمكعة التجريبية فػي تنميػة ميػارات اللغػة ا سػتقبالية على بعدييا (ميارة فيـ المفردات كميػارة فيػـ

تاػكيف الجمػؿ) .امػا أظيػرت النتػائج فركقان ذات د لة إحصائية بيف الذاكر ك اإلناث فػي تنميػة ميػارات

اللغػة ا سػتقبالية ،حيػػث اانػػت ىػػذه الفػػركؽ لصػػال اإلنػػاث .ك مػػف جانػػب آخر،أظيػػر تحليػػؿ التبػػايف
المشػػترؾ الثنػػائي إلػػى أف فعاليػػة البرنػػامج العذجػػي تختلػػؼ بػػاختذؼ الجػػنس ،لمػػا أظيرتو اإلناث مف

تحسف في ميارة اللغة ا ستقبالية أعلى مف الػذاكر علػى البرنػامج العذجػػي المعػػد.
الدراسة التعرؼ إلى فعالية برنامج مقترح في ال ٌذااءات المتعػددة علػى تنميػة
دراسة ديب ( :)2011ىدفت ٌ

التحصيؿ كالتفاير الرياضي لدل طذب المرحلة افساسية بمحافظة غزة  ,حيث استخدـ في ىذه ال ٌدراسة

الرياضية كاإلجابة
المنيج شبو التجريبي كالٌذم يسعى إلى تطبيؽ النظرية كاستخداميا في حػؿ المشػاذت ٌ
عف ا ستفسارات كتطكر الممارسات ،كتاكنت عينػة الد ارسػة مػف (( 122طالب مكزعة على مجمكعتيف,

افكلى المجمكعة التجريبية كتاكنت مػف( ) 61طالػب كالثانيػة المجمكعة الضابطة كتاكنت مف () 61

الدراسة بقائمة مذحظة لتقيػيـ ال ٌذااءات المتعددة كاختبار تحصيلي في كحدة
طالب ,كقد تمثلت أدكات ٌ
الرياضي ،كلإلجابة
اليندسة الفراغية مف الاتاب الثاني ٌ
للصؼ العاشػر افساسي كاذلؾ اختبار في التفاير ٌ
عف تساؤ ت الدراسة تـ استخداـ الرزمة اإلحصائية باستخداـ الحاسكب بالبرنامج اإلحصػائي SPSS
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كالمتمثلة بالمتكسطات كا نحرافات المعياريػة كاختبػار  T-testكقد ااف مف أىـ النتائج التي تكصلت إلييا

الدراسة ٌأنو يكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف أداء طذب المجمكعة التجريبية كالضابطة في ا ختبار
ٌ
التحصيلي البعدم كذلؾ لصال طػذب المجمكعػة التجريبية ،ك ٌأنو تكجد فركؽ بيف أداء المجمكعتيف في
اختبار التفاير البعدم ،كقد كجد فػركؽ بيف المجمكعتيف في اختبار التحصيؿ المؤجؿ كذلؾ لصال

الدراسة بضركرة تكفير قاعة متعددة المصادر كتدير الرياضيات
المجمكعة التجريبية .كقػد أكصػت ٌ
المتعددة.
باستخداـ أشػااؿ كرسػكمات بيانية كتأىيؿ المعلميف أثناء الخدمة على تكظيؼ نظرية ال ٌذااءات
ٌ

المتعددة
الدمج بيف ال ٌذااءات
ٌ
الدراسة تقصي أثر برنامج تدريسي قائـ على ٌ
دراسة زيتكف ( :)2010ىدفت ٌ
الصؼ الثامف بكاالة الغكث الدكلية بافردف علػى حػؿ المشاذت الرياضية
كأنماط التعلـ في قدرة طالبات ٌ

كدافعيتيف لتعلـ الرياضيات ،حيث استخدـ المنيج شبو التجريبي مف خػذؿ التطبيؽ القبلي كالبعدم فدكات

تـ اختيار عينة قصدية كتكزيعيػا عشػكائيان إلػى مجمكعتيف ,حيث جاءت الشعبة (أ) كعدد
ٌ
الدراسة ،كقد ٌ
طالباتيا ( ) 39طالبة امجمكعة تجريبيػة ،كجػاءت الشعبة (ب) كعدد طالباتيا ( )37طالبة امجمكعة
ضابطة كبذلؾ ياكف مجمػكع أفػراد عينػة الدارسة ( )76طالبة ،كقد تمثلت أدكات الدراسة بالبرنامج

التدريسي كمقياس قدرة الطالبة علػى حؿ المشاذت الرياضية كاذلؾ مقياس الدافعية الذاتية ،كقد أشارت

الد ارسػة كجػكد أثػر إيجابي للبرنامج التدريسي في قدرة الطالبات على حؿ المشاذت الرياضية ،كأف
نتائج ٌ
الصػؼ الثػامف فػي المجمػكعتيف التجريبيػة
ىنػاؾ فركقػان ظاىرية بيف متكسطات الدرجات الخاـ لطالبات ٌ
كالضابطة لصال التطبيؽ البعدم على افبعاد الثذثة لمقياس الدافعية الذاتية(المثابرة ،الطمػكح ،كجكد
ىدؼ أسعى لتحقيقو ) ،كعدـ كجكد فركؽ في تنمية المثابرة كالطمكح كالدافعيػة الذاتيػة لتعلـ الرياضيات

الصؼ
يعزل إلى البرنامج التدريسي ،ككجكد فركؽ في تنمية كجػكد ىػدؼ أسػعى لتحقيقو لدل طالبات ٌ

الثامف يعزل إلى البرنامج التدريسي.

التعرؼ على أثر برنامج قائـ على الكسائط المتعددة في
دراسة عياد ( :)2009ىدفت ىذه ٌ
الدراسة إلى ٌ
الصؼ
ضكء نظرية ال ٌذااءات المتعددة على ااتساب المفاىيـ التانكلكجية كبقاء أثر التعلٌـ لدل طالبات ٌ
الصػؼ السػابع
السػابع بغزة ،كقد طبقت ٌ
الدراسة على عينة قصدية ماكنة مف ( )41طالبة مف طالبات ٌ
افساسي كزعت على مجمكعة تجريبية درست بالبرنامج المقترح كافخػرل ضػابطة درسػت بالطريقة
المعتادة ،كقد اعتمدت الدراسة على المنيج البنائي لبناء برنػامج الكسػائط المتعػددة ،كالمنيج التجريبي

لمناسبتو لطبيعة الدراسة .كتمثلت أدكات الدراسة بالبرنامج المقترح ،كاختبار تحصيلي ماكف مف( )30فقرة
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اختيار مف متعدد .كقد أسفرت النتػائج عػف تفػكؽ المجمكعػة التجريبية في التحصيؿ للطالبات مرتفعي

كمنخفضي التحصيؿ كاذلؾ تفكؽ طالبػات المجمكعػة التجريبية في ا ختبار المؤجؿ

دراسة الشػمرم ( :)2009ىدفػت إلػى تقصػي فاعليػة اسػتراتيجيات الػ ٌذااءات المتع ٌػددة كاسػتراتيجية التعلػٌـ
التٌعاكنػي فػي ا ستيعاب الق ارئػي كالتعبيػر الاتابػي لػدل تلميػذات المرحلػة ا بتدائية فػي حائػؿ .تاكنػت عينػة
الد ارسػة مػف ( )144طالبػة تػـ تكزيعيػف علػى مجمكعتيػف تجريبيتيػف ،تاكنػت أدكات الد ارسػة مػف اختبػار
ا ستيعاب الق ارئػي كاختبػار التعبيػر الاتابػي إضافػػة إلػػى دليػػؿ المعلػػـ ،كقػػد أظيػػرت النتائػػج كجػػكد فػػركؽ

ذات د لة إحصائيػػة لصال ػ المجمكعتيػػف التجريبيتيػػف.
الدراسة إلى التع ٌػرؼ على أثػر اسػتخداـ ال ٌذااءات
دراسة اسيؾ كتيارـ ( :)Isik, 2009ىدفت ىذه ٌ
الرابع مف المرحلة
الرياضية لدل طلبػة ٌ
الصػؼ ٌ
المتعددة كالتعليـ التعاكني على تحصيؿ بعض الميارات ٌ
الد ارسػة المػنيج التجريبي ،حيث تاكنت عينة
افساسية بالك يات المتحدة افمرياية ،كقد استخدـ في ىذه ٌ

الدراسة مف ( )150طالب ,كقسمت العينة إلى مجمكعتيف افكلػى المجمكعة التجريبية كالٌتي استخدمت
ٌ
الدراسة
ال ٌذااءات المتعددة كالثانيػة المجمكعػة الضػابطة كالٌتػي استخدمت الطريقة التقليدية .كقد تمثلت أداة ٌ
الدراسة
مف اختبار التحصيؿ في الرياضيات كاػذلؾ نمكذج المعلكمات الشخصية ،كقد ااف مف أىـ نتائج ٌ

أف
أف الذااءات المتعددة ليا تأثير ابير على التحصيؿ افااديمي مقارنة بالطريقة التقليدية ،كقد كجد ٌ
استخداـ ال ٌذااءات المتعػددة لػو افثر الابير ،كاذلؾ استخداميا يؤدم إلى بقاء أثر التعلٌـ كا حتفاظ
بالمعلكمات لمدة طكيلة.

 .2.2.3.2التعقيب عمى الدراسات السابقة
السابقة نجد أٌنيا
أبدا الباحثيف اىتمامان كاضحان في مكضكع ال ٌذااء اللغكم كمف خذؿ عرض ٌ
الدراسات ٌ
المتعدد كمف بينو ال ٌذااء اللغكم كأخرل سعت لل ٌذااء اللغكم بشاؿ مباشر
حملت نفس اليدؼ كىك ال ٌذااء
ٌ
أىمية ال ٌذااء اللغكم.
حيث أجمعت جميع ٌ
الدراسات على ٌ
اما استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي كااف ذلؾ متفقان مع دراسة الباحثة الحالية كلاف ا ختذؼ ااف في

طبيعة العينة الٌتي استيدفيا الباحثكف في إجراء دراساتيـ كاما اختلؼ الزماف الٌذم أجريت فيو ىذه

الدراسات.
ٌ
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الفصؿ الثالث
الطريقة كاإلجراءات
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ شرحا مفصذ للطريقة كاإلجراءات الٌتي استخدمتيا للحصكؿ على نتائج

الدراسة ،كتصميميا ،كمجتمعيا ،كعينتيا ،كأدكاتيا،
الدراسة ،حيث يتضمف ىذا الفصؿ الحديث عف منيج ٌ
ٌ
كمتغيراتيا ،كتحليؿ افدكات إحصائيا ،كفيما يلي شرحان مفصذن ليا.
 1.3منهج الدراسة
الدراسة ،كذلؾ لقياس أثر استخداـ
اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي كالتٌصميـ شبو التٌجريبي في إعداد ىذه ٌ
النشط في تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم
برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ

الدراسة في:
الدراسة .كيتمثؿ تصميـ ٌ
الرابع ،كىك المنيج المناسب لتحقيؽ أغراض ىذه ٌ
لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
ؼ ؽ ذ ؽ  ---ؼ ب ذ ب
ض
ت

ؼؽ

ض :مجمكعة ضابطة

ذؽ

ـ

ؼب

ذب

ت :مجمكعة تجريبية

ؼ ؽ :اختبار فيـ مقركء قبلي

ذ ؽ :اختبار ذااء لغكم قبلي

ـ :معالجة
ؼ ب:

اختبار فيـ مقركء بعدم

ذ ب :اختبار ذااء لغكم بعدم
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 2.3مجتمع الدراسة
الرابع في مديرية التٌربية كالتٌعليـ  /كسط الخليؿ حيث بل
تألٌؼ مجتمع ٌ
الدراسة مف جميع طلبة ٌ
الصؼ ٌ
الدراسي 2017/2016ـ مكزعيف على المدارس الخاصة كالحاكمية
عددىـ ( )6721طالبان كطالبة للعاـ ٌ

حيث بل عدد الطٌلبة في المدارس الحاكمية ( )2805طالبان ك ( )2943طالبة ,كبل عددىـ في الخاصة

( )625طالبان ك( )348طالبة.
 3.3عينة الدراسة

الرابع ،كاانت
الدراسة في مدرسة
طيٌبقت ٌ
ٌ
جمعية ال ٌشٌباف المسلميف  /عيف سارة -الخليؿ على طلبة ٌ
الصؼ ٌ
كتـ اختيار شعبتيف عشكائيان مف أصؿ ثذث شعب ،لتاكف إحداىف مجمكعة ضابطة
المدرسة مختلطةٌ ،
الدراسة (.)63
بلغت عينتيا( ،)31كافخرل مجمكعة تجريبية بلغت عينتيا( ،)32كبلغت عينة ٌ

 4.3المادة التعميمية
النشط الٌتي اعتمدتيا الباحثة في
قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعلـ (ملحؽ  )1كفؽ استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
دراستيا ،كتجدر اإلشارة بأ ٌف الباحثة اعتمدت على دليؿ تدريس مادة اللغة العربية لمنياج اللغة العربية

الدراسي افكؿ مف العاـ  ،2017/2016كأعدت خطة زمنية لتنفيذ المادة
الرابع في الفصؿ ٌ
ٌ
للصؼ ٌ
ساع،
الرابع ،كىي :رسائؿ بذ و
التعليمية الماكنة مف ٌ
الدركس افربع افخيرة في اتاب اللغة العربية ٌ
للصؼ ٌ
النفع طبعي ،حيث تمثؿ اؿ درس بكحدة دراسية مكزعة على تسع حصص
كطني أغلى ،أحذـ اليقظةٌ ،
لاؿ أسبكع دراسي اما ىك مكض في جدكؿ (،)1.3حيث بدأت الباحثة تطبيؽ ا ستراتيجيات بتاريخ

( )2016\11\27كاستمر التطبيؽ لغاية تاريخ (. )2016\12\28
جدكؿ  .1.3جدكؿ تكزيع الحصص
المكضكع

الحصة

المكضكع

الحصة

1

استماع

6

قراءة باستخداـ استراتيجية الارسي الساخف

 2ك3

محادثة ،كقراءة باستخداـ استراتيجية ()4 ،2 ،1

7

الاتابة

4

تدريبات

8

اإلمذء

5

قراءة باستخداـ استراتيجية داخؿ كخارج الدائرة

9

التعبير باستخداـ استراتيجية ()4 ،2 ،1
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يضـ بيف طياتو أىداؼ كاضحة ،كمسار اؿ درس مف
أعدت دليذن
حلٌلت الباحثة المحتكل (ملحؽ  )2ك ٌ
ٌ
أف ىذه ا ستراتيجيات اانت
دركس المادة التعليمية ،اما كرد في الجدكؿ ( ،)1.3كتجدر اإلشارة ىنا إلى ٌ
متتابعة اما يكضحيا الشاؿ ( )1.3اآلتي:

الدراسة.
تـ استخداميا في ىذه ٌ
الشاؿ  :1.3ا ستراتيجيات الٌتي ٌ
 .5.3تحميؿ المحتكل

الرابع كذلؾ مف
هدؼ تحميؿ المحتكل :تحديد أىداؼ
ٌ
المادة التٌعليمية في منياج اللغة العربية ٌ
للصؼ ٌ
خذؿ جدكؿ عرض فيو افىداؼ كفئاتيا ككحداتيا.

الرابع.
عينة تحميؿ المحتكل :شملت الكحدات افربع افخيرة في اتاب لغتنا الجميلة ل ٌ
لصؼ ٌ
للمادة التٌعليمية كتحديد فئات التٌحليؿ كضبطيا كذلؾ مف خذؿ مراعاة
ضكابط التحميؿ :ضكابط عامة
ٌ
اليكامش كافنشطة كالتٌدريبات.

ثبات التحميؿ :قامت الباحثة بالتٌحليؿ عبر افشخاص  -بيف شخصي – (ملحؽ  )3كذلؾ مف خذؿ
الرابع كحساب
يدرس ٌ
الصؼ ٌ
مقارنة الباحثة بيف التٌحليؿ الٌذم قامت بو كتحليؿ معلـ لغة عربية آخر ٌ
معامؿ الثبات بيف التٌحلليف حيث اانت ىذه النتيجة اما يكضحيا الجدكؿ ( )2.3اآلتي:

جدكؿ  :2.3معامؿ الثٌبات للتٌحليؿ بيف شخصي
عدد أهداؼ الباحثة

عدد أهداؼ المعمـ

نقاط ا تفاؽ

نقاط ا ختالؼ

معامؿ الثبات

76

75

61

15

0.80
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تـ احتساب معامؿ الثٌبات لتحليؿ الباحثة افكؿ كالثاني  -ضمف شخصي ( -ملحؽ  )4كاانت
اما ٌ
يكضحيا الجدكؿ ( )3.3اآلتي:
ٌ
النتيجة اما ٌ
جدكؿ  .3.3معامؿ الثٌبات بيف التٌحليؿ افكؿ كالتٌحليؿ الثٌاني( تحليؿ ضمف شخصي)
التحميؿ األكؿ

التحميؿ الثاني

نقاط ا تفاؽ

نقاط ا ختالؼ

معامؿ الثبات

76

81

71

5

0.93

 6.3جدكؿ المكاصفات
بناء على:
تـ بناء جدكؿ المكاصفات ن
المادة التٌعليمية لكاعداد تحليؿ المحتكل ،كتحديد مستكيات افىداؼ كفؽ تصنيؼ بلكـ
 .1تحديد
ٌ
(ملحؽ )5

 .2كبعد ذلؾ تحديد الكزف النسبي لاؿ درس مف خذؿ المعادلة ا تية:
الدرس  /عدد افىداؼ الالي) × %100
(عدد اىداؼ ٌ
 .3كحساب الكزف النسبي لألىداؼ كفؽ تصنيؼ بلكـ مف خذؿ المعادلة:
الكزف النسبي للمستكل = (عدد أىداؼ المستكل /عدد افىداؼ الالي) × %100
كتطبؽ المعادلة على جميع مستكيات افىداؼ.

 .4احتساب عدد فقرات اؿ درس حسب مستكيات بلكـ كتحديد عدد الفقرات كذلؾ مف خذؿ المعادلة
اآلتية:

عدد الفقرات = (الكزف النسبي للدرس) × (الكزف النسبي للمستكل) × (عدد افسئلة)
 44سؤاؿ لفيـ المقركء ك 40لل ٌذااء اللغكم

 .7.3أدكات الدراسة
الرابع في مدرسة
قامت الباحثة بإعداد اختبار لميارات فيـ المقركء كاختبار للذااء اللغكم لطلبة ٌ
الصؼ ٌ
الدراسة الرئيس المتمثؿ
العينة كذلؾ لتحقيؽ ىدؼ ٌ
جمعية ال ٌشٌباف المسلميف في مدينة الخليؿ الٌذيف شملتيـ ٌ
ٌ

النشط في تنمية ميارات
التعرؼ على أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
في ٌ
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الرابع ،حيث قامت بإعداد اختبار لفيـ المقركء كاختبار
فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
لل ٌذااء اللغكم كفيما يلي تكضيحان ليذه ا ختبارات.

 .1.7.3اختبار فهـ المقركء
بناء على مجمكعة مف الخطكات كىي ااآلتي:
قامت الباحثة ببناء اختبار لقياس ميارة فيـ المقركء ن
تحميؿ المحتكل.
أ.
تـ صياغة فقرات اختبار فيـ المقركء.
بعد تحليؿ المحتكل التعليمي لكاعداد دليؿ المعلـ ٌ

ب.

بناء جدكؿ المكاصفات،

تـ احتساب جدكؿ المكاصفات كفؽ ما كرد سابقان مف خطكات اما ىك ممثؿ بالجدكؿ ( )4.3اآلتي:

جدكؿ  .4.3جدكؿ مكاصفات ختبار فيـ المقركء
فهـ

تطبيؽ
%20

مهارات عميا

المجمكع

الدرس

تذكر

%40

%30

1

11

افكؿ ()%25

5

3

2

11

الثاني ()%25

4

4

1

1

الثالث ()%25

5

3

1

1

11

الرابع ()%25

4

4

1

1

11

المجمكع

18

14

8

4

44

%10

كصؼ ا ختبار

يتاكف ا ختبار مف  44فقرة لقياس ميارة فيـ المقركء حيث أعطيت اؿ فقرة عذمة كاحدة باستثناء ثذث

فقرات أعطيت نصؼ عذمة.

صدؽ ا ختبار

تـ التأ ٌاد مف الصدؽ الظاىرم ختبار فيـ المقركء مف خذؿ عرضو على مجمكعة مف المحاميف (ملحؽ
تـ افخذ بيا مف قبؿ الباحثة (ملحؽ  ،)7اما أكجدت
 )6حيث أبديت عليو مجمكعة مف المذحظات ٌ
الداخلي لذختبار ،اما يبيف
الباحثة معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات اختبار فيـ المقركء للتأاد مف الصدؽ ٌ

الجدكؿ ( )5.3اآلتي:
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جدكؿ ( )5.3معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات اختبار فيـ المقركء
رقـ الفقرة

معامؿ بيرسكف

الد لة اإلحصائية

رقـ الفقرة

معامؿ بيرسكف

الد لة اإلحصائية

1

0.708

*0.001

23

0.658

*0.001

2

0.733

*0.001

24

0.592

*0.001

3

0.598

*0.001

25

0.558

*0.001

4

0.682

*0.001

26

0.377

*0.001

5

0.635

*0.001

27

0.693

*0.001

6

0.597

*0.001

28

0.561

*0.001

7

0.582

*0.001

29

0.462

*0.001

8

0.642

*0.001

30

0.463

*0.001

9

0.680

*0.001

31

0.267

*0.001

10

0.513

*0.001

32

0.364

*0.001

11

0.449

*0.001

33

0.575

*0.001

12

0.573

*0.001

34

0.331

*0.001

13

0.751

*0.001

35

0.157

*0.001

14

0.539

*0.001

36

0.180

*0.001

15

0.495

*0.001

37

0.164

*0.001

16

0.617

*0.001

38

0.487

*0.001

17

0.440

*0.001

39

0.189

*0.001

18

0.463

*0.001

40

00.41

*0.001

19

0.522

*0.001

41

0.478

*0.001

20

0.562

*0.001

42

0.658

*0.001

21

0.735

*0.001

43

0.592

*0.001

22

0.544

*0.001

44

0.558

*0.001

*دالة إحصائيا عند مستكل الد لة ()0.05=α
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ثبات ا ختبار :كتـ التحقؽ مف الثبات بطريقة ا ختبار ك إعادة ا ختبار ( )test-retestحيث بلغت قيمة
معامؿ الثبات ختبار فيـ المقركء  0.82كىي قيـ مرتفعة كذلؾ يدؿ على أ ٌف ا ختبار قادر على تحقيؽ
الدراسة.
أىداؼ ٌ
الصعكية كالتمييز لفقرات اختبار فيـ المقركء اما يمثليا الجدكليف
معامؿ الصعكبة كالتمييز :ايجاد معامؿ ٌ
( 6.3ك )7.3اآلتييف:
الصعكبة لفقرات اختبار فيـ المقركء
جدكؿ  :6.3معامؿ ٌ
رقـ الفقرة

معامؿ الصعكبة

رقـ الفقرة

معامؿ الصعكبة

رقـ الفقرة معامؿ الصعكبة
1

0.60

17

0.71

33

0.70

2

0.65

18

0.59

34

0.65

3

0.64

19

0.54

34

0.62

4

0.60

20

0.74

36

0.78

5

0.55

21

0.70

37

0.72

6

0.55

22

0.63

38

0.65

7

0.60

23

0.55

39

0.64

8

0.45

24

0.57

40

0.43

9

0.64

25

0.70

41

0.69

10

0.69

26

0.49

42

0.68

11

0.72

27

0.54

43

0.48

12

0.55

28

0.71

44

0.63

13

0.43

29

0.68

معامؿ الصعكبة الكمي

14

0.71

30

0.63

0.64

15

0.45

31

0.50

16

0.52

32

0.49
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كىذا يشير إلى أ ٌف درجة الصعكبة لبنكد ا ختبار معقكلة ،لذا لـ تحذؼ أم فقرة مف فقرات اختبار فيـ
المقركء.
جدكؿ  :7.3معامؿ التٌمييز ختبار فيـ المقركء
رقـ الفقرة

معامؿ التمييز

رقـ الفقرة

معامؿ التمييز

رقـ الفقرة

معامؿ التمييز

1

0.40

17

0.50

33

0.45

2

0.40

18

0.39

34

0.62

3

0.50

19

0.50

34

0.60

4

0.49

20

0.45

36

0.40

5

0.30

21

0.50

37

0.46

6

0.67

22

0.39

38

0.50

7

0.70

23

0.48

39

0.53

8

0.51

24

0.50

40

0.50

9

0.53

25

0.50

41

0.50

10

0.70

26

0.40

42

0.33

11

0.50

27

0.62

43

0.30

12

0.50

28

0.45

44

0.40

13

0.50

29

0.50

معامؿ التمييز الكمي

14

0.40

30

0.70

0.48

15

0.43

31

0.72

16

0.49

32

0.38

فنيا
مف خذؿ الجدكؿ ( )7.3نجد أ ٌف معامؿ التٌمييز لبنكد اختبار فيـ المقركء مقبكلة ٌ
فلقد اانت تتراكح بيف (.)0.72-0.30

تقؿ عف 0.20

الضابطة
تطبيؽ ا ختبار :تـ تطبيؽ اختبار قبلي لفيـ المقركء بتاريخ  2016\11\24على العينة ٌ

كالتٌجريبية ,كبتاريخ  2016\12\29تـ تطبيؽ ا ختبار البعدم لو.
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تصحيح ا ختبار :قامت الباحثة بالتحقؽ مف اإلجابات على فقرات ا ختبار مف ثـ تصحي ا ختبار
بشاؿ شفاؼ لكاعطاء العذمات لبنكد ا ختبارات القبلية كالبعدية.
 .2.7.3اختبار الذكاء المغكم
بناء على عدد مف الخطكات كىي:
تـ بناء اختبار ال ٌذااء اللغكم ن
ٌ
تـ بناؤه قامت الباحثة
تحميؿ المحتكل كجدكؿ المكاصفات :با عتماد على تحليؿ المحتكل ك ٌ
الدليؿ الٌذم ٌ
للمادة التٌعليمية كتصنيؼ أىداؼ ال ٌدراسة كفؽ تصنيؼ بلكـ اما ىك مكض
بإعداد جدكؿ المكاصفات
ٌ
بالجدكؿ ( )8.3اآلتي:
جدكؿ  :8.3جدكؿ مكاصفات ختبار ال ٌذااء اللغكم

الدرس

المجمكع

تطبيؽ

مهارات عميا

تذكر

فهـ

%10

%40

%30

%20

10

افكؿ ()%25

5

4

1

0

الثاني ()%25

5

3

1

1

10

الثالث ()%25

5

4

1

0

10

الرابع ()%25

5

3

1

1

10

المجمكع

20

14

4

2

40

الداخلي كالخارجي لذختبار كاحتساب معامؿ
لصدؽ ٌ
صدؽ ا ختبار :حيث قامت الباحثة با عتماد على ا ٌ
الثبات لو كفيما يلي تكضيحان لذلؾ:
الصدؽ الظاىرم ختبار ال ٌذااء اللغكم مف خذؿ عرض ا ختبار بصكرتو افكلية
تحققت الباحثة مف ٌ
تـ تحايـ ا ختبار على أسس كاضحة كىي:
على مجمكعة مف المحاميف ( ملحؽ  )8حيث ٌ

.1
.2
.3
.4

مدل ارتباط الفقرة بمستكل اليدؼ الٌذم تحققو.

المادة التٌعليمية المقصكدة.
نسبة انتماء الفقرة إلى ٌ
الصياغة.
مدل كضكح الفقرات مف حيث اللغة المستخدمة ك ٌ

الرابع.
مدل تدرج الفقرات مع المستكل المعرفي كالعمرم لطلبة ٌ
الصؼ ٌ
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النيائية
الصكرة ٌ
تـ افخذ بآراء كاقتراحات المحاميف للكصكؿ إلى ٌ
كبعد عرضيا على لجنة التحايـ ٌ
لذختبار الٌذم تـ تطبيقو (ملحؽ.)9
الداخلي فااف مف خذؿ احتساب معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات ا ختبار اما يكضحو الجدكؿ
الصدؽ ٌ
أما ٌ
( )9.3اآلتي:
جدكؿ  :9.3معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات اختبار ال ٌذااء اللغكم

رقـ الفقرة

معامؿ بيرسكف

الد لة اإلحصائية

رقـ الفقرة

معامؿ بيرسكف

الد لة ا حصائية

1

0.708

*0.001

21

0.495

0.004

2

0.733

*0.001

22

0.617

*0.001

3

0.598

*0.001

23

0.440

0.012

4

0.682

*0.001

24

0.463

0.008

5

0.635

*0.001

25

0.522

0.002

6

0.597

*0.001

26

0.562

*0.001

7

0.582

*0.001

27

0.735

*0.001

8

0.642

*0.001

28

0.544

*0.001

9

0.680

*0.001

29

0.658

0.038

10

0.513

*0.001

30

0.592

*0.001

11

0.449

*0.001

31

0.558

0.001

12

0.573

*0.001

32

0.377

0.033

13

0.751

*0.001

33

0.693

0.001

14

0.539

*0.001

34

0.561

0.008

15

0.708

*0.001

35

0.485

0.004

16

0.642

0.006

36

0.717

0.010

17

0.843

*0.001

37

0.487

0.021

18

0.592

*0.001

38

0.722

0.002

19

0.652

*0.001

39

0.662

*0.001

20

0.660

*0.001

40

0.635

*0.001

*دالة إحصائيا عند مستكل الد لة ()0.05=α
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كتـ التٌحقؽ مف الثبات بطريقة ا ختبار لكاعادة ا ختبار ( )test-retestحيث بلغت قيمة
ثبات ا ختبارٌ :
معامؿ الثٌبات ختبار ال ٌذااء اللغكم  0.81كىي قيـ مرتفعة كذلؾ يدؿ على أ ٌف ا ختبار قادر على تحقيؽ

الدراسة.
أىداؼ ٌ

الصعكبة كالتٌمييز لفقرات اختبار ال ٌذااء اللغكم حيث
تـ إيجاد معامؿ ٌ
معامؿ الصعكبة كالتمييز :كبعد ذلؾ ٌ
تمثٌلت بالجدكليف ( 10.3ك )11.3اآلتييف:

الصعكبة ختبار ال ٌذااء اللغكم
جدكؿ ( :)10.3معامؿ ٌ
رقـ الفقرة

معامؿ الصعكبة

رقـ الفقرة

معامؿ الصعكبة

رقـ الفقرة

معامؿ الصعكبة

1

0.55

14

0.78

27

0.55

2

0.62

15

0.49

28

0.72

3

0.60

16

0.49

29

0.50

4

0.60

17

0.72

30

0.58

5

0.63

18

0.52

31

0.67

6

0.72

19

0.42

32

0.39

7

0.55

20

0.65

33

0.62

8

0.65

21

0.62

34

0.61

9

0.55

22

0.45

35

0.40

10

0.72

23

0.77

36

0.66

11

0.60

24

0.33

37

0.55

12

0.55

25

0.55

38

0.65

13

0.65

26

0.45

39

0.60

40

0.61

الدرجة الكمية

0.62

الصعكبة ااف بدرجة معقكلة لذا
مف خذؿ جدكؿ ( )10.3نجد أ ٌف معامؿ ٌ
كعلى ذلؾ لف يتـ حذؼ أم مف الفقرات.
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تكجد فقرات أقؿ مف 0.20

جدكؿ .11.3أ :معامؿ التٌمييز ختبار ال ٌذااء اللغكم
رقـ الفقرة

معامؿ التمييز

رقـ الفقرة

معامؿ التمييز

رقـ الفقرة

معامؿ التمييز

1

0.60

14

0.62

27

0.66

2

0.52

15

0.55

28

0.58

3

0.55

16

0.60

29

0.62

4

0.60

17

0.52

30

0.60

5

0.54

18

0.62

31

0.60

6

0.54

19

0.65

32

0.53

7

0.48

20

0.38

33

0.73

8

0.52

21

0.64

34

0.52

9

0.56

22

0.67

35

0.68

10

0.62

23

0.64

36

0.55

11

0.74

24

0.51

37

0.50

12

0.50

25

0.59

38

0.68

13

0.55

26

0.37

39

0.77

40

0.49

الدرجة الكمية

0.53

مػػف خػػذؿ جػػدكؿ ( )11.3نجػػد أ ٌف معامػػؿ التٌمييػػز لفق ػرات اختبػػار ال ػ ٌذااء اللغػػكم اػػاف بدرجػػة مقبكلػػة إذ
تكجد فقرات أقؿ مف  0.20كتراكحت جميعيا بيف  0.77 – 0.38كىي درجة مقبكلة.
كصػػؼ ا ختبػػار :بنػػت الباحثػػة اختبػػار ماػػكف مػػف  40فق ػرة تمثلػػت اػػؿ فق ػرة بعذمػػة كاحػػدة كذلػػؾ ختبػػار

الرابع (ملحؽ  ،)9حيث أعطت الباحثة اؿ اختبار مػدة زمنيػة فاختبػار الػ ٌذااء
ال ٌذااء اللغكم لطلبة ٌ
الصؼ ٌ
اللغكم اانت اجابتو تحتاج الى  50دقيقة.

تطبيؽ ا ختبار :تـ تطبيؽ اختبار ال ٌذااء اللغكم القبلي على العينة الضابطة كالتجريبية على طلبة الصػؼ

ال اربػػع بتػػاريخ  ,2016\11\24كبعػػد ذلػػؾ تػ ٌػـ تصػػحي ا ختبػػارات كتطبيػػؽ اسػػتراتيجيات التٌػدريس كبتػػاريخ
 2016\12\29تـ تطبيؽ ا ختبار البعدم
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السػابقة قامػت الباحثػة بتصػحي
تصحي ا ختبػار :بعػد التٌأاػد مػف سػذمة أكراؽ ا ختبػار كاتبػاع الخطػكات ٌ
اإلجابات للطٌلبة في ا ختبار القبلي كالبعدم.
 :8.3إجراءات الدراسة
تـ التسلسؿ بمجمكعة اإلجراءات اآلتية:
إلجراء ٌ
الدراسة ٌ
المادة
الدراسة لذعتماد علييا في تصميـ
ٌ
السابقة ذات العذقة بمكضكع ٌ
 .1ا طذع على ٌ
الدراسات ٌ
الدراسة.
التٌعليمية كبناء أدكات ٌ
الجمعية اإلسذمية بمدينة الخليؿ ،كذلؾ
الدراسة كتطبيؽ أدكاتيا على ( )63مف طلبة
 .2اختيار عينة ٌ
ٌ
بعد أخذ مكافقة الجيات المعنية لكادارة المدرسة.

تـ بناؤه لقياس أثر
 .3إعداد اختبار ال ٌذااء اللغكم كاختبار فيـ المقركء با عتماد على ٌ
الدليؿ الٌذم ٌ
النشط في تنمية ميارات فيـ المقركء
استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرابع
كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
 .4تحايـ ا ختبارات مف قبؿ المحاميف مف ذكم ا ختصاص ( ملحؽ .)10

تـ مراعاة سذمة اللغة كصحة البنكد داخؿ ا ختبار اما تتضمف ىذه البنكد المحتكل التعليمي كتمتاز
ٌ .5
الضابطة
الرابع في المجمكعة
ىذه البنكد بالكضكح كتراعي الفركؽ الفردية بيف طلبة
ٌ
ٌ
الصؼ ٌ
كالتٌجريبية.

 .6كضعت الباحثة تعليمات ا ختبارات حيث كضحت الباحثة ايفية التٌعامؿ مع ا ختبارات كاإلجابة
علييا كشملت التٌعليمات البيانات افكلية للطٌالب كىي اإلسـ كالشعبة اما شملت التٌاريخ كالمدرسة
الصؼ,
ك ٌ

 .7حصلت الباحثة على اتاب تسييؿ ميمة مف الجامعة بتاريخ ( .2016\11\12ملحؽ )11
.8

تطبيؽ ا ختبار القبلي لل ٌذااء اللغكم كفيـ المقركء على العينة ا ستطذعية المتمثلة بشعبة ج

الصعكبة كالتٌمييز كالكقت المناسب.
الرابع ،كذلؾ لحساب معامؿ ٌ
ٌ
للصؼ ٌ
جدكؿ  :12.3الكقت المناسب لذختبارات
ا ختبار

زمف إنهاء ا ختبار بالدقيقة

الكقت المناسب

الطالب األكؿ

الطالب األخير

اختبار فهـ المقركء

40

50

45

اختبار الذكاء المغكم

35

43

39

55

 .9إجراء ا ختبارات القبلية ( اختبار فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم).

النشط لتنمية ميارة ال ٌذااء اللغكم كفيـ المقركء.
 .10تطبيؽ استراتيجيات التٌعلـ ٌ
 .11إجراء ا ختبارات البعدية ( اختبار فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم).
 .12تصحي ا ختبارات ،كتفري نتائج ا ختبارات على برنامج إاسؿ.

تـ التكصؿ إليو مف نتائج كمناقشتيا كصياغة التٌكصيات.
 .13تحليؿ البيانات إحصائيان كعرض ما ٌ

 :9.3متغيرات الدراسة
الدراسة على مجمكعة مف المتغيرات كىي :المتغيرات المستقلة ,كشملت استراتيجية التدريس كالجنس
قامت ٌ
 ،أ ٌما المتغير التابع فيك ميارة فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم.

 :10.3المعالجة اإلحصائية
تـ تفري بيانات ا ختبارات لكادخاليا
لتحقيؽ ىدؼ ٌ
الدراسة كاإلجابة عف أسئلتيا كالتحقؽ مف فرضياتيا ٌ
ستخراج
على برنامج إاسؿ كمف ثـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية للعلكـ ا جتماعية spss
المتكسطات الحسابية كا نحرافات المعيارية لنتائج اختبار ال ٌذااء اللغكم كاختبار فيـ المقركء لكايجاد نتائج
تـ اعتماد جدكؿ مرجعي لتحديد حجـ افثر اما يكضحيا الجدكؿ
اختبار  t-testكمعامؿ افثر حيث ٌ

اآلتي:

جدكؿ  :13.3القيـ المرجعية لتحديد حجـ افثر
حجـ األثر

األداة

المستخدمة

متدني

متكسط

مرتفع

مرتفع جدا

η2

أقؿ مف 0.06

 – 0.06أقؿ مف 0.14

 -0.14أقؿ مف

 0.20فأعلى
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0.20

الربع
الفصؿ ا
نتائج الدراسة
تـ التكصؿ إلييا مف خذؿ تحليؿ البيانات إحصائيا كذلؾ
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لنتائج ٌ
الدراسة الٌتي ٌ
النشط
لقياس ىدؼ ٌ
الدراسة المتمثؿ في أثر استخداـ برنامج تعليمي مقترح قائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ

الرابع ،مف خذؿ فحص فرضيتي الدراسة
في تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
(افكلى كالثانية) إحصائيا ،تـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج مرتبة حسب أسئلة الدراسة.

 :1.4النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ
ينص السؤاؿ افكؿ على :ما أثر استخداـ البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى استراتيجيات التعمـ

النشط في تنمية مهارات فهـ المقركء لدل طمبة الصؼ الرابع؟ كهؿ يختمؼ األثر باختالؼ طريقة
التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينهما؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التأاد مف صحة الفرضية اآلتية:

تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند

مستكل الد لة اإلحصائية ( )0.05 = αفي المتكسطات الحسابية لنتائج الصؼ الرابع في اختبار فهـ

المقركء تعزل لمتغير طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينها.

كلحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كا نح ارفػػات المعياريػػة ،تػػـ اعتمػػاد عذمػػات الطلبػػة فػػي العينتػػيف الضػػابطة

كالتجريبية على اختبار فيـ المقركء كذلػؾ بحسػب طريقػة التػدريس كالجػنس ،امػا فػي الجػػدكؿ ( )1.4التػالي

الذم ٌبيف أف ىنػاؾ فركق ػان ظاىريػة فػي المتكسطػػات الحسػابية لعذمػات الطلبػة فػي اختبػار فيػـ المقػركء بػيف
الطريقتيف الضابطة كالتجريبية.
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جػدكؿ  :1.4افعػداد كالمتكسػطات الحسػػابية كا نح ارفػات المعياريػة لعذمػات الطلبػػة فػي العينتػيف الضػػابطة
كالتجريبية في اختبار فيـ المقركء حسب طريقة التدريس في ا ختباريف القبلي كالبعدم.
طريقة التدريس

المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية

المجمكع

الدرجات البعدية

الجنس

العدد

المتكسط الحسابي

ا نحراؼ المعيارم

ذار

28.59

33.74

19

أنثى

29.29

33.34

12

المجمكع

35.32

38.90

31

ذار

40.47

21.49

25

أنثى

41.00

25.84

7

المجمكع

40.59

22.09

32

ذار

35.32

38.90

44

أنثى

33.31

43.35

19

المجمكع

34.73

40.21
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كلمعرفة ما إذا اانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعذمػات الطلبػة ذات د لػة إحصػائية عنػد
المستكل ( ،)0.05=تـ استخداـ اختبار تحليؿ التغاير المصاحب ( ،)ANCOVAكاانت النتائج اما في

الجدكؿ ( )2.4اآلتي:

ج ػػدكؿ  :2.4نت ػػائج اختب ػػار تحلي ػػؿ التغ ػػاير المص ػػاحب ( )ANCOVAلعذم ػػات الطلب ػػة ف ػػي اختب ػػار في ػػـ

المقركء حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
درجات

قيمة ؼ

مستكل الد لة

المحسكبة

المحسكبة

1575104.272

1927.298

0.001

53.176

*0.001
0.865
0.616

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

ا ختبار القبمي

1575104.272

1

طريقة التدريس

43458.938

1

43458.938

الجنس

23.942

1

23.942

.029

طريقة التدريس × الجنس

208.223

1

208.223

.255

الخطأ

48218.369

59

817.260

المجمكع المعدؿ

2058992.125

63

الحرية

* دالة عند المستكل ()0.05=
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متكسط المربعات

النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:
يتضػ ػ ػ م ػ ػػف الج ػ ػ ػػدكؿ ( )2.4أف قيم ػ ػػة الد ل ػ ػػة اإلحص ػ ػػائية ( ،)0.001كى ػ ػػي أق ػ ػػؿ م ػ ػػف مس ػ ػػتكل الد ل ػ ػػة
( ،)=0.05مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات د لة إحصػائية بػيف عذمػات طلبػة المجمكعػة الضػابطة مقارنػة
م ػػع عذم ػػات طلب ػػة المجمكع ػػة التجريبي ػػة ،افم ػػر ال ػػذم يقكدن ػػا إل ػػى ا س ػػتنتاج أف ىن ػػاؾ ف ػػركؽ ذات د ل ػػة
إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ( )=0.05سػػتخداـ البرنػػامج التٌعليمػػي المقتػػرح القػػائـ علػػى اسػػتراتيجيات

النشط في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل لطريقة التدريس.
التٌعلٌـ ٌ

كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف الضػػابطة كالتجريبيػػة ،تػ ٌػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة
النشػط
كافخطاء المعيارية البعدية لمتغير استخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
في تنمية فيـ المقركء ،اما في الجدكؿ ( )3.4اآلتي:
جػػػدكؿ  :3.4المتكس ػػطات الحس ػػابية المعدل ػػة كالخط ػػأ المعي ػػارم البع ػػدم س ػػتخداـ البرن ػػامج التٌعليم ػػي

النشط في تنمية ميارات فيـ المقركء حسب طريقة التدريس.
المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الطريقة

المتكسط الحسابي المعدؿ

الخطأ المعيارم البعدم

الضابطة

29.127

1.033

المجمكعة التجريبية

40.730

1.211

يتبػيف مػف الجػػدكؿ ( )3.4أف المتكسػط المعػدؿ للمجمكعػػة الضػابطة ىػك ( )29.127كىػػك أقػؿ مػف متكسػػط
المجمكع ػػة التجريبي ػػة ال ػػذم بلػ ػ ( ،)40.730مم ػػا ي ػػدؿ عل ػػى أف الف ػػركؽ ب ػػيف المجم ػػكعتيف اان ػػت لص ػػال
المجمكعة التجريبية.

النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:
يتض ػ ػ مػ ػػف الجػ ػ ػػدكؿ ( )2.4أف قيمػ ػػة الد لػ ػػة اإلحصػ ػػائية ( ،)0.865كىػ ػػي أعلػ ػػى مػ ػػف مسػ ػػتكل الد لػ ػػة
( ،)=0.05مما يدؿ على عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصػائية بػيف عذمػات طلبػة المجمكعػة الضػابطة
أثر ذا د لة إحصائية

مقارنة مع عذمات طلبة المجمكعة التٌجريبية ،افمر الذم يقكد إلى ا ستنتاج أف
النشػط
عند مستكل الد لة ( )=0.05ستخداـ البرنامج التٌعليمػي المقتػرح القػائـ علػى اسػتراتيجيات الػتٌعلٌـ ٌ
صؼ ال ٌرابع يعزل للجنس.
في تنمية فيـ المقركء لدل طلبة ال ٌ
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النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.
الد لة اإلحصائية ( ،)0.616كىي أابر مف مستكل الد لة
أف قيمة ٌ
يتض مف الجدكؿ (ٌ )2.4
( .)0.05=مما يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية ستخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح
النشط في تنمية فيـ المقركء لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل للتفاعؿ بيف
القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
طريقة التدريس كالجنس.
مف التحليؿ للبيانات المستخلصة مف الجدكؿ ( )2.4يستنتج كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الد لػة

( )α= 0.05فػػي متكسػػطات عذمػػات طلبػػة الصػػؼ ال اربػػع فػػي اختبػػار فيػػـ المقػػركء تعػػزل لمتغيػػر طريقػػة
التػػدريس .فػػي حػػيف اشػػفت النتػػائج عػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس كللتفاعػػؿ بػػيف
الجنس كطريقة التدريس.

تـ
كلحساب حجـ افثر الٌذم أحدثتو ا ستراتيجيات الٌتي استخدمتيا الباحثة في تنمية ميارات فيـ المقركء ٌ
احتساب مربع إيتا كاانت النتائج اما يكضحيا الجدكؿ ( )4.4اآلتي:
جدكؿ  .4.4اختبار مربع ايتا لحساب افثر لذستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارات فيـ المقركء
البياف

درجة الحرية

قيمة t

قيمة مربع ايتا

حجـ التأثير
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5.887

0.362

مرتفع جدا

فهـ المقركء

تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )4.4إلى أ ٌف قيمة مربع ايتا الٌذم يعبر عف حجـ التأثير بيف المتغير
التابع كالمستقؿ بل  .0.362كىذا يدؿ على أ ٌف المتغير المستقؿ (طريقة التدريس) لو أثر مرتفع جدان في

المتغير التابع (فيـ المقركء).

 :2.4النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني
ينص السؤاؿ الثاني على :ما أثر استخداـ البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى استراتيجيات التعمـ

النشط في تنمية مهارات الذكاء المغكم لدل طمبة الصؼ الرابع؟ كهؿ يختمؼ األثر باختالؼ طريقة
التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينهما؟
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كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ التأاد مف صحة الفرضية اآلتية:

تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند

مستكل الد لة اإلحصائية ( )0.05 = αفي المتكسطات الحسابية لنتائج الصؼ الرابع في اختبار

الذكاء المغكم تعزل لمتغير طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينها.

كلحساب المتكسطات الحسابية كا نحرافات المعيارية ،تـ اعتماد عذمات الطلبة في المجمكعتيف الضابطة

كالتجريبية في اختبار الذكاء المغكم كذلؾ بحسب طريقة التػدريس كالجػنس ،امػا فػي الجػػدكؿ ( )5.4التػالي

الذم ٌبيف أف ىنػاؾ فركقػان ظاىرية في المتكسطػات الحسابية لعذمات الطلبة في اختبار الذكاء المغػكم بػيف
الطريقتيف الضابطة كالتجريبية.
جػدكؿ  :5.4افعػداد كالمتكسػطات الحسػػابية كا نح ارفػات المعياريػة لعذمػات الطلبػػة فػي العينتػيف الضػػابطة
كالتجريبية في اختبار الذكاء المغكم حسب طريقة التدريس كالجنس في ا ختباريف القبلي كالبعدم.
طريقة التدريس

المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية

المجمكع

الجنس

الدرجات البعدية

العدد

المتكسط الحسابي

ا نحراؼ المعيارم

ذار

24.1127

26.99672

19

أنثى

23.9785

25.60517

12

المجمكع

24.0582

26.03438

31

ذار

36.5683

17.41045

25

أنثى

36.9506

22.16455

7

المجمكع

36.6563

18.17550

32

ذار

31.2189

36.25057

44

أنثى

28.7438

39.01997

19

المجمكع

30.4342

37.19125
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كلمعرفة ما إذا اانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعذمػات الطلبػة ذات د لػة إحصػائية عنػد
المستكل ( ،)0.05=تـ استخداـ اختبار تحليؿ التغاير المصاحب ( ،)ANCOVAكاانت النتائج اما في
الجدكؿ ( )6.4اآلتي:
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جػػدكؿ  :6.4نتػػائج اختبػػار تحليػػؿ التغػػاير المصػػاحب ( )ANCOVAلعذمػػات الطلبػػة فػػي اختبػػار الػػذكاء

المغكم حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
درجات

قيمة ؼ

مستكل الد لة

المحسكبة

اإلحصائية

1052369.647

2032.183

0.001

88.846

*0.001
0.927
0.849

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

ا ختبار القبمي

1052369.647

1

طريقة التدريس

46008.818

1

46008.818

الجنس

4.380

1

4.380

0.008

طريقة التدريس ×

18.991

1

18.991

0.037

الحرية

متكسط المربعات

الجنس
الخطأ

30553.264

59

المجمكع المعدؿ

1374160.000
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517.852

* دالة عند المستكل ()0.05=
النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:
أف قيم ػ ػػة الد ل ػ ػػة اإلحص ػ ػػائية ( ،)0.001كى ػ ػػي أق ػ ػػؿ م ػ ػػف مس ػ ػػتكل الد ل ػ ػػة
يتضػ ػ ػ م ػ ػػف الج ػ ػ ػػدكؿ (ٌ )6.4
( ,)=0.05مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات د لػة إحصػائية بػيف عذمػات طلبػة المجمكعػة الضػابطة مقارنػة
مػػع عذمػػات طلبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة ،افمػػر الػػذم يقكدنػػا إلػػى ا سػػتنتاج أف ىنػػاؾ أث ػ انر ابي ػ انر ذا د لػػة
إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ( )=0.05سػػتخداـ البرنػػامج التٌعليمػػي المقتػػرح القػػائـ علػػى اسػػتراتيجيات

النشط في اختبار الذكاء المغكم لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل لطريقة التدريس.
التٌعلٌـ ٌ

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

النشػط
كافخطاء المعيارية البعدية لمتغير استخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
في اختبار الذكاء المغكم  ،اما في الجدكؿ ( )7.4اآلتي:

جػػدكؿ  :7.4المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة كالخطػػأ المعيػػارم البعػػدم سػػتخداـ البرنػػامج التٌعليمػػي المقتػػرح
النشط في اختبار الذكاء المغكم حسب طريقة التدريس.
القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الطريقة

المتكسط الحسابي المعدؿ

الخطأ المعيارم

الضابطة

24.046

0.884

المجمكعة التجريبية

36.759

1.019
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يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ ( )7.4أف المتكسػػط المعػػدؿ للمجمكعػػة الضػػابطة ىػػك ( )24.046كىػػك أقػػؿ مػػف متكسػػط

المجمكعة التجريبية الذم بل ( ،)36.759مما يدؿ على أف الفركؽ بيف المجمكعتيف اانت لصال المجمكعة
التجريبية.
النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:
أف قيمػ ػػة الد لػ ػػة اإلحصػ ػػائية ( ،)0.927كىػ ػػي أعلػ ػػى مػ ػػف مسػ ػػتكل الد لػ ػػة
يتض ػ ػ مػ ػػف الجػ ػ ػػدكؿ (ٌ )6.4
( ,)=0.05مما يدؿ على عدـ كجكد فركؽ ذات د لػة إحصػائية بػيف عذمػات طلبػة المجمكعػة الضػابطة
مقارن ػػة م ػػع عذم ػػات طلب ػػة المجمكع ػػة التجريبي ػػة ،افم ػػر ال ػػذم يقكدن ػػا إل ػػى ا س ػػتنتاج أف

أث ػػر ذا د ل ػػة

إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الد لػػة ( )=0.05سػػتخداـ البرنػػامج التٌعليمػػي المقتػػرح القػػائـ علػػى اسػػتراتيجيات

النشط في اختبار الذكاء المغكم لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل للجنس.
التٌعلٌـ ٌ
النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.
يتض

مف الجدكؿ ( )6.4أف قيمة الد لة اإلحصائية ( ،)0.849كىي أابر مف مستكل الد لة

( .)0.05=مما يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية ستخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح
النشط في اختبار الذكاء المغكم لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل للتفاعؿ بيف
القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
طريقة التدريس كالجنس.
مف التحليؿ للبيانات المستخلصة مف الجدكؿ ( )6.4يستنتج كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الد لػة

( )α= 0.05فػي متكسػطات عذمػػات طلبػة الصػؼ ال اربػػع فػي اختبػار الػػذكاء المغػػكم تعػزل لمتغيػر طريقػػة
التػػدريس .فػػي حػػيف اشػػفت النتػػائج عػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس كللتفاعػػؿ بػػيف
الجنس كطريقة التدريس.

مف التحليؿ للبيانات المستخلصة مف الجدكؿ ( )6.4يستنتج كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الد لػة

( )α= 0.05فػػي متكسػػطات عذمػػات طلبػػة الصػػؼ ال اربػػع فػػي اختبػػار الػػذااء اللغػػكم تعػػزل لمتغيػػر طريقػػة
التػػدريس .فػػي حػػيف اشػػفت النتػػائج عػػف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس كللتفاعػػؿ بػػيف
الجنس كطريقة التدريس.
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تـ
كلحساب حجـ افثر الٌذم أحدثتو ا ستراتيجيات الٌتي استخدمتيا الباحثة في تنمية ميارة ال ٌذااء اللغكم ٌ
احتساب مربع إيتا كاانت النتائج اما يكضحيا الجدكؿ ( )8.4اآلتي:
جدكؿ  .8.4اختبار مربع ايتا لحساب افثر لذستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارة ال ٌذااء اللغكم
البياف
الذكاء المغكم

درجة الحرية

قيمةt

قيمة مربع ايتا

حجـ التأثير
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8.876

0.569

مرتفع جدا

تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ ( )8.4إلى أ ٌف قيمة مربع ايتا الٌذم يعبر عف حجـ التأثير بيف المتغير
التابع كالمستقؿ بل  .0.569كىذا يدؿ على أ ٌف المتغير المستقؿ (طريقة التدريس) لو أثر مرتفع جدان في

المتغير التابع (ال ٌذااء اللغكم).
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الفصؿ الخامس
مناقشة نتائج الدراسة كتكصياتها
الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ برنامج تعليمي مقتػرح قػائـ علػى اسػتراتيجيات الػتعلـ النشػط فػي
ىدفت ىذه ٌ
الربػػع ،كلتحقيػػؽ ذلػػؾ قام ػت الباحث ػة بػػإجراء
تنميػػة ميػػارات فيػػـ المقػػركء كالػػذااء اللغػػكم لػػدل طلبػػة الصػػؼ ا

كتـ اسػتخراج
الدراسة ،كتطبيؽ اختبار تنمية ميارات فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم قبؿ إجراء ٌ
ٌ
الدراسة كبعدىاٌ ،
الد ارس ػػة
المتكس ػػطات الحس ػػابية كا نح ارف ػػات المعياري ػػة للتطبيق ػػيف القبل ػػي كالبع ػػدم ،كت ػ ٌػـ اختب ػػار فرض ػػيات ٌ
درسػت
باستخداـ تحليؿ التبايف المصاحب ( )ANCOVAكقػد أظيػرت النتػائج تفػكؽ المجمكعػة التجريبيػة الٌتػي ٌ
باس ػػتخداـ طريقػ ػػة (البرنػ ػػامج التعليمػ ػػي المقتػ ػػرح القػ ػػائـ علػ ػػى اسػ ػػتراتيجيات الػ ػػتعلـ النشػ ػػط) علػ ػػى المجمكعػػػة

أف النتػػائج أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة
الضػػابطة فػػي اختبػػار ميػػارات فيػػـ المقػػركء كالػ ٌذااء اللغػػكم ،امػػا ٌ
إحصائيان بيف الجنسيف كفي التفاعؿ بيف طريقة التٌدريس كالجنس كالتٌفاعؿ بينيما.
 : 5.1مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:

النشط في
نص السؤاؿ افكؿ :ما أثر استخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرابع؟ كىؿ يختلؼ افثر باختذؼ طريقة التٌدريس كالجنس
تنمية ميارات فيـ المقركء لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ

كالتٌفاعؿ بينيما؟
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أما نص الفرضية افكلى:

تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل الد لة اإلحصائية (= α

الرابع في اختبار فيـ المقركء تعزل لمتغير طريقة التدريس
 )0.05في المتكسطات الحسابية لنتائج ٌ
الصؼ ٌ
كالجنس كالتفاعؿ بينيا.

 1.1.5مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس.
الربػع فػي اختبػار ميػارات
الصػؼ ٌا
تشير ٌ
النتائج إلى أ ٌف ىناؾ فرقان في المتكسطات الحسػابية لعذمػات طلبػة ٌ
النشػط ،حيػث بلػ المتكسػط الحسػابي
فيـ المقركء للمجمكعة التجريبية أعلى بعد تطبيؽ استراتيجيات الػتٌعلٌـ ٌ

الضػػابطة القبليػػة
أمػػا عذمػػات المجمكعػػة ٌ
فػػي ا ختبػػار البعػػدم ليػػا  27.81أ ٌمػا القبلػػي  24.54كىػػي أقػػؿٌ .
ػاء علػى ذلػؾ ىنػاؾ نمػك فػي
كالبعدية فاانت متقاربة جدان .كىػذا يشػير إلػى أ ٌف ىنػاؾ تقػدمان فػي التٌحصػيؿ كبن ن
الميػػارة ،كمػػف خػػذؿ البيانػػات اإلحصػػائية نجػػد أ ٌف المتكسػػط الحسػػابي للمجمكعػػة التٌجريبيػػة اػػاف أعلػػى مػػف
الضابطة في ا ختبار البعدم.
المجمكعة ٌ
التنكع في أساليب التٌدريس داخؿ الغرفة الصفية الٌتي تضـ
كترل الباحثة أ ٌف ىذه النتيجة تعزز مف أىمية ٌ
العملية التٌعليمية .كمف
مستكيات مختلفة مف الطٌلبة كىذا يتطلب استخداـ استراتيجيات تتناسب مع ماكنات
ٌ
تـ استخداـ استراتيجيات لتعزيز كتنمية ميارة فيـ المقركء ،مما جعؿ ليذه
خذؿ ىذه ٌ
الدراسةٌ ،
ثر كاضحان في تحصيؿ الطٌلبة با متحاف البعدم مقارنة مع القبلي ،حيث اانت ىذه النتيجة
ا ستراتيجيات أ ان
السابقة باستثناء دراسة السنانية ( )2016الٌتي أشارت في نتائجيا إلى
متكافقة مع جميع نتائج ٌ
الدراسات ٌ
عدـ كجكد فركؽ دالة بيف فاعلية تكظيؼ استراتيجية التٌعلٌـ التٌبادلي في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل
تذمذة الحلقة افكلى كالمؤىؿ العلمي لمعلمات المجاؿ افكؿ بمحافظة البريمي.

تـ استخداميا مف قبؿ الباحثة أظيرت
تاثير كاضحان
ان
ن
كبناء على ىذه المقارنة يتبيف أ ٌف ا ستراتيجيات الٌتي ٌ
في تنمية ميارة فيـ المقركء.
تشير النتائج إلى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ البديلة كىذا يدؿ على أٌنو تكجد فركؽ ذات د لة
الرابع في اختبار فيـ المقركء تعزل لمتغير طريقة
إحصائية بيف المتكسطات الحسابية لنتائج ٌ
الصؼ ٌ
التٌدريس.
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النشط
النتيجة إلى التٌفاعؿ بيف الطٌلبة ك ٌ
المادة التٌعليمية أثناء تطبيؽ استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
كتعزك الباحثة ىذه ٌ
تحرؾ الطالب مع زمذئو يثير
الٌتي أثرت بشاؿ إيجابي على تفاعؿ الطٌالب مع
ٌ
المادة التٌعليمية فعندما ٌ
المادة التٌعليمية كحفظيا مف خذؿ الفيـ ليسيؿ عليو عملية ا سترجاع ليا
ذلؾ دافعيتيـ كفضكليـ لتلقي ٌ
فلقد اانت ا ستراتيجيات المتٌبعة تثير الطٌذب مف خذؿ افسئلة الٌتي يتـ طرحيا مف قبؿ الباحثة مما
النصكص كالتٌعامؿ معيا كبالتٌالي تعزيز ميارة فيـ المقركء.
يعزز مف ذلؾ إيجابية التٌفاعؿ مع ٌ

النشط
الدراسات الٌتي أظيرت أ ٌف ىناؾ أ ان
كاانت ىذه النتيجة تختلؼ مع نتائج ٌ
ثر ستراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
على مستكل ميارة فيـ المقركء بشاؿ عاـ باستثناء دراسة السنانية ( )2016عدـ كجكد فركؽ دالة بيف

فاعلية تكظيؼ استراتيجية التعلـ التبادلي في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل تذمذة الحلقة افكلى كالمؤىؿ

العلمي لمعلمات المجاؿ افكؿ بمحافظة البريمي اما علٌؿ الباحث ىذه النتيجة بأ ٌف ا ستراتيجية الٌتي
استخدميا كىي التٌعليـ التٌبادلي تحتاج إلى كقت أاثر لتظير نتائجيا على الطٌلبة.
النتائج الٌتي تكافقت مع دراستنا الحالية كىي دراسة اليراف كبكصالحة ( )2016كدراسة التترم
اما أشارت ٌ
الدراسات
أف باقي نتائج ٌ
( )2016كدراسة نياية ( )2013كدراسة بف عدناف ( .)2012كتجدر اإلشارة إلى ٌ
تحدد الميارات كبذلؾ فيي متكافقة مع نتائج
السابقة اانت معممة بشاؿ عاـ على ميارات فيـ المقركء كلـ ٌ
ٌ
النشط في تنمية ميارة فيـ المقركء كاختلفت مع دراسة
الدراسة بأ ٌف ىناؾ ا اٌ
ٌ
ثر ستخداـ استراتيجيات التٌعليـ ٌ

السنانية (.)2016

النتيجة إلى التٌفاعؿ اإليجابي لطلبة المجمكعة التٌجريبية أثناء تطبيؽ ا ستراتيجيات
كتعزك الباحثة ىذه ٌ
النص في المستكل ا ستنتاجي
المستخدمة في ىذه ٌ
الدراسة مما أثار دافعية كفاعلية الطٌلبة بالتعامؿ مع ٌ
الدراسات
مف خذؿ استنتاج اففاار الرئيسة كالفرعية كاانت ىذه النتيجة تتكافؽ بشاؿ عاـ مع جميع ٌ

السابقة .إ أٌنيا اختلفت مع دراسة السنانية ()2016
السابقة الٌتي كردت في الفصؿ الثٌاني بقسـ ٌ
الدراسات ٌ
ٌ
النتيجة بشاؿ خاص بالمستكل
كاانت متكافقة بشاؿ مباشر مع عدد مف ٌ
الدراسات الٌتي أظيرت ٌ
الدراسات ىي دراسة اليراف كبكصالحة ( )2016كدراسة التترم ( )2016كدراسة نيابة
ا ستنتاجي ،كىذه ٌ

( )2013كدراسة بف عدناف (.)2012
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 2.1.5مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير الجنس.
الد ل ػػة اإلحص ػػائية
الد ل ػػة اإلحص ػػائية ( )0.865كى ػػي أعل ػػى م ػػف مس ػػتكل ٌ
أف قيم ػػة ٌ
كق ػػد أظي ػػرت النت ػػائج ٌ
( )0.05=αمما يدؿ على عػدـ كجػكد فػركؽ ذات د لػة احصػائية بػيف عذمػات طلبػة المجمكعػة الضػابطة
مقارنة مع عذمات طلبة المجمكعة التجريبية .

الد لػ ػة اإلحص ػػائية ()0.05=α
أف أث ػػر ذا د ل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل ٌ
كى ػػذا يقكدن ػػا إل ػػى ا س ػػتنتاج ٌ
ستخداـ البرنامج التعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التعلـ النشط في تنميػة فيػـ المقػركء لػدل طلبػة

الرابع يعزل للجنس .
ٌ
الصؼ ٌ

كتعزك الباحثة ذلؾ إلػى فعاليػة اسػتراتيجيات الػتعلـ النشػط المسػتخدمة كمراعاتيػا لاػذ الجنسػيف داخػؿ غرفػة

الصؼ بحيث ت ٌػـ اشػتراؾ اػذ الجنسػيف بتطبيػؽ ا سػتراتيجيات كتبػادؿ افدكار كالتنػافس الٌػذم ٌأدل تحفيػزىـ
مما ٌأدل إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في النتائج .
كزيادة اىتماـ الطرفيف ٌ
 3.1.5مناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس:
أف قيمة الد لػة اإلحصػائية ( )0.616كىػي أابػر مػف مسػتكل الد لػة ( )0.05=αممػا
كقد أظيرت النتائج ٌ
يػ ػػدؿ علػ ػػى عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات د لػ ػػة احصػ ػػائية باسػ ػػتخداـ البرنػ ػػامج التعليمػ ػػي المقتػ ػػرح القػ ػػائـ علػ ػػى
النشط في تنمية فيـ المقركء لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل للتفاعؿ بيف طريقة التػدريس
استراتيجيات التعلٌـ ٌ
كالجنس.
النتائج أيضان الى أ ٌف المتغير المستقؿ (طريقة التدريس) لو أثر مرتفع جداٌ على المتغير التٌابع (فيـ
كتشير ٌ
المقركء) اما يذحظ أ ٌف ىناؾ أثر أيضان لطريقة التٌدريس للمستكل الحرفي كااف بحجـ مرتفع جدان كااف
أيضان مرتفع للمستكل ا ستنتاجي كىذا يشير إلى ضركرة تعزيز المستكل ا ستنتاجي لدل الطٌلبة في
الرابع.
ٌ
الصؼ ٌ
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النتيجة تفسر الباحثة بأ ٌف افثر الٌذم تراتو طريقة التٌدريس الٌتي كظفتيا الباحثة مف خذؿ
كمف خذؿ ىذه ٌ
الدراسة كىذا ااف متكافؽ مع نتائج دراسات الباحثيف
النشط ىك أثر إيجابي في نتائج ٌ
استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ

السابقة الٌتي بينت بنتائجيا أثر
بشاؿ عاـ .كلاف بالمقارنة بيف ميارات فيـ المقركء ،نجد أ ٌف ٌ
الدراسات ٌ
النشط على مستكيات فيـ المقركء ،كاانت الٌنتيجة متكافقة مع دراسة اليراف كبكصالحة
استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ

( )2016الٌتي أظيرت نتائجيا أ ٌف ىناؾ فركؽ ذات دالة إحصائية في افنشطة التقكيمية الٌتي تناكلت
مستكيات الفيـ القرائي لصال المستكل الحرفي.
 :2.5مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:
النشط في
نص السؤاؿ الثاني :ما أثر استخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
الرابع؟ كىؿ يختلؼ افثر باختذؼ طريقة التٌدريس كالجنس
تنمية ميارة الذااء اللغكم لدل طلبة ٌ
الصؼ ٌ
كالتفاعؿ بينيما؟

نص الفرضية الثانية:

تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل الد لة اإلحصائية ( ).0.5 = αفي

الرابع في اختبار الذااء اللغكم تعزل لمتغير طريقة التدريس كالجنس
المتكسطات الحسابية لنتائج ٌ
الصؼ ٌ
كالتفاعؿ بينيا.
 1.2.5مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس.
الرابع في
تشير ٌ
النتائج إلى كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية في المتكسطات الحسابية لنتائج ٌ
الصؼ ٌ
اختبار ال ٌذااء اللغكم تعزل لمتغير طريقة التدريس.
الدراسة
كتعلؿ الباحثة ىذه النتيجة إلى البيئة التٌعليمية الٌتي أحدثتيا ا ستراتيجيات المستخدمة في ىذه ٌ
حيث ساعدت الطٌلبة على التٌفاعؿ ضمف مستكل ال ٌذااء للطلبة .إ أ ٌف ىذه ا ستراتيجيات قدمت للطلبة

النتيجة تتكافؽ مع
بيئة تعليمية جديدة ،ساعدتيـ على تطكير مياراتيـ كخاصة ال ٌذااء اللغكم ،كاانت ىذه ٌ
السابقة ذات العذقة بميارة ال ٌذااء اللغكم في الفصؿ الثٌاني  ,مثؿ دراسة فرح كأنكر
جميع ٌ
الدراسات ٌ

( )2015الٌتي اشفت نتائج دراستيا عف فاعلية البرنامج المقترح كأثره ا يجابي في تنمية الذااء اللغكم
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بك ية الخرطكـ ,كدراسة اسيؾ كتيارـ( )Isik2009التي اشفت نتائج دراستيا كجكد أثر ابير على

التحصيؿ افااديمي مقارنة بالطريقة التقليدية  ,اما اختلفت مع دراسة الياشمي كمحارمة ( )2013التي
أظيرت نتائج دراستيا عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية في تحسيف الذااء اللغكم يعزل إلى طريقة

التدريس  ,كدراسة زيتكف( )2010الٌتي أظيرت نتائج دراستيا عدـ كجكد فركؽ في تنمية الثابرة كالطمكح
كالدافعية الذاتية لتعلـ الرياضيات يعزل إلى طريقة التدريس .
 2.2.5مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير الجنس.
أف قيمة الد لة اإلحصائية ( ،)0.927كىي أعلى مف مستكل الد لة ( ,)=0.05مما
كقد أظيرت النتائج ٌ
يدؿ على عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف عذمات طلبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع عذمات
طلبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة ،افمػػر الػػذم يقكدنػػا إلػػى ا سػػتنتاج أف

أثػػر ذا د لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل

النشػػط فػػي اختبػػار
الد لػة ( )=0.05سػػتخداـ البرنػػامج التٌعليمػػي المقتػرح القػػائـ علػػى اسػػتراتيجيات الػتٌعلٌـ ٌ
ال ٌذااء اللغكم لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل للجنس.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلػى فعاليػة اسػتراتيجيات الػتعلـ النشػط المسػتخدمة كمراعاتيػا لاػذ الجنسػيف داخػؿ غرفػة

الص ػػؼ بحي ػػث ت ػػـ اش ػػتراؾ ا ػػذ الجنس ػػيف بتطبي ػػؽ ا س ػػتراتيجيات كتب ػػادؿ افدكار كالتن ػػافس الٌػ ػذم ٌأدل إل ػػى
تحفيزىـ كزيادة اىتماـ الطرفيف مما أدل إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في النتائج .
كاانت ىذه النتيجة تتفؽ مع نتائج دراسة فكرنياـ ( )2012الٌتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة في تقديرات

الذااءات المتعددة بشاؿ عاـ كفقان لمتغير الجنس ,كدراسة اؿ-سػذمة( )2012التػي أظيػرت نتػائج د ارسػتيا
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا لدل الطلبة تعزل لمتغير الجنس .

 3.2.5مناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.
كقد أظيرت النتائج أف قيمة الد لة اإلحصائية ( ،)0.849كىي أابر مف مستكل الد لة ( .)0.05=مما

يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات د لة إحصائية
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ستخداـ البرنامج التٌعليمي المقترح القائـ على

النشط في اختبار ال ٌذااء اللغكم لدل طلبة الصؼ الرابع يعزل للتفاعؿ بيف طريقة
استراتيجيات التٌعلٌـ ٌ
التدريس كالجنس.
كمػػف تحليػػؿ البيانػػات ييسػػتنتج كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الد لػػة ( )α= 0.05فػػي متكسػػطات
عذمػػات طلبػػة الصػػؼ ال اربػػع فػػي اختبػػار ال ػ ٌذااء اللغػػكم تعػػزل لمتغيػػر طريقػػة التػػدريس .فػػي حػػيف اشػػفت
النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس كللتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس.

أف استراتيجيات التٌعلـ الٌتي استخدمتيا الباحثة على المجمكعة التجريبية ااف ليا أثر
تشير النتائج إلى ٌ
كاض في تنمية ميارة ال ٌذااء اللغكم.
اما كتشير النتائج أيضان إلى أ ٌف قيمة مربع ايتا الٌذم يعبر عف حجـ التأثير بيف المتغير التٌابع كالمستقؿ
يدؿ على أ ٌف المتغير المستقؿ (طريقة التدريس) لو أثر مرتفع جدان على المتغير التٌابع (ال ٌذااء اللغكم).

الدراسة حيث
النتيجة إلى افثر الناتج الٌذم أحدثتو ا ستراتيجيات المستخدمة في ىذه ٌ
كتعلؿ الباحثة ىذه ٌ
ساعدت الطٌلبة على التٌفاعؿ ضمف مستكل ال ٌذااء للطلبة ،إ أ ٌف ىذه ا ستراتيجيات قدمت للطلبة بيئة
تعليمية جديدة ساعدتيـ على تطكير مياراتيـ كخاصة ال ٌذااء اللغكم كاانت ىذه النتيجة تتكافؽ مع جميع

السابقة ذات العذقة بميارة ال ٌذااء اللغكم في الفصؿ الثاني
ٌ
الدراسات ٌ
 3.5التكصيات

الدراسة تكصي الباحثة بما يأتي:
على ضكء نتائج ٌ
العملية التٌعليمية لما ليا مف أثر إيجابي على تطكير
النشط في
 .1ضركرة تكظيؼ استراتيجيات التٌعليـ ٌ
ٌ
كتنمية ميارات الطلبة.
.2

تعزيز ميارات فيـ المقركء لدل الطلبة باافة مستكياتيـ كالعمؿ على تنميتيا بمستكاىا الحرفي

.3

العمؿ على تمايف معلمي كمعلمات اللغة العربية مف استخداـ ا ستراتيجيات الحديثة داخؿ البيئة

.4

التٌعليمية.
النشط لدل معلمي اللغة العربية لما ليا مف أثر كاض
تعزيز استراتيجيات التٌعليـ ٌ
الميارات اللغكية لدل الطٌلبة.

الدراسية.
كا ستنتاجي في اافة المكاد ٌ
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على تنمية

.5
.6

الدراسة على أاثر مف مرحلة صفية ضمف منياج اللغة العربية.
إجراء ٌ
الدراسة لتشمؿ جميع مستكيات فيـ المقركء.
إعادة إجراء ٌ
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المصادر كالمراجع
المراجع العربية
إبراىيـ ،احمد سيد .)2012( .فاعلية برنامج قائـ على استراتيجيات التفاير المتشعب لتنمية ميارات الفيـ
القرائي اإلبداعي كبعض عادات العقؿ المنتج لدل طذب الصؼ افكؿ الثانكم ،مجمة كمية التربية

بأسيكط.165-116 ،)4(30 ،

أبك سنينة ،عكدة ,عشا ,انتصار ,قطاكم ,محمد :)2009(.درجة ممارسة مبادئ التعلـ النشط في تدريس
مادة الدراسات ا جتماعية مف كجية نظر معلمييا في مدارس كاالة الغكث الدكلية في افردف ،مجمة

الزرقاء لمبحكث كالدراسات اإلنسانية ،المجلد  ،9العدد.2

أبك فايدة .حسف .)2008( .فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة المغكيػة لعػالج األخطػاء اإلمالئيػة

الشػػائعة لػػدل طمبػػة المرحمػػة المتكسػػطة .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكر ،جامعػػة الملػػؾ خالػػد ،الريػػاض،
السعكدية.
أبك ندل ,خالد محمكد .)2015( .أثر برنامج تعميمي لتدريب معممي المغة العربية بمرحمة التعميـ

األساسي العميا عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبهـ .رسالة داتكراه غير منشكرة .جامعة السكداف
للعلكـ كالتانكلكجيا ،السكداف.
ابكعمار ،ناديا ( :)2016فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات ماكراء المعرفة في تحسيف

مهارات الفهـ القرائي لدل تالميذ الصؼ الخامس ذكم صعكبات تعمـ القراءة ،رسالة ماجستير ،جامعة

دمشؽ.
ا سطؿ ،احمد ( :)2010مستكل المهارات القرائية كالكتابية لدل طمبة الصؼ السادس كعالقته بتالكة
كحفظ القراف الكريـ ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسذمية ،غزة.

آؿ تميـ ،عبد اهلل (1429ق) :فاعمية استخداـ القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة في عالج
صعكبات القراءة لدل تالميذ الصؼ الثالث ا بتدائي ،رسالة ماجستير ،جامعة اـ القرل ،السعكدية.
افلفي ،أمينة .)2014( .مناهج رياض األطفاؿ ،ماتبة الرشد ،الرياض ،السعكدية.
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امزياف ،محمد ( :)2008الذااء اللغكم كحؿ المشاذت لدل عينة مف افطفاؿ المغاربة بالتعليـ
ا بتدائي ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية  ،المجلد  ،9العدد .2

بدح ،أحمد محمد ؛ العنزم ،محمد مشغؿ ( :)2012أثر مشاهدة البرامج التعميمية في تنمية الذكاء

المغكم لدل الطمبة المكهكبيف مف كجهة نظر أكلياء األمكر في المملاة العربية السعكدية ،جرش
للبحكث كالدراسات ،رسالة ماجستير،منشكرة.
بريايت ،اارـ (:)2014مستكل تمايف معلمي اللغة الغربية مف أساليب تنمية ميارات الاتابة اإلبداعية

لدل تذميذ الصؼ السادس ا بتدائي ،المجمة الدكلية التربكية المتخصصة  ،المجلد  ،3العدد.11

بعزك ،سمية ( :)2014نظرية الذااءات المتعددة امدخؿ التعليـ ذك صعكبات تعلـ الرياضيات ،مجمة

العمكـ ا جتماعية  ،العدد.18

البذكنة ،فيمي؛ حمزة ،محمد ( :)2012اثر برنامج قائـ على الذااءات المتعددة في تدريس الرياضيات
على تحصيؿ طلبة الصؼ الخامس افساسي في الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا ،بحث منشكر ،مجمة

جامعة القدس المفتكحة  ،العدد.28

بف عناف .ميدية .)2006( .النشاط الكتػابي كالتعميمػي لتالميػذ الطػكر الثػاني مػف خػالؿ مػادة اإلمػالء.
رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة الجزائر ،الجزائر.
بكصلحة ،مريـ محمد؛ اليراف ،عكاطؼ صال  .)2016( .تحميؿ األنشطة التقكيمية لمها ارت الفهـ

القرائي لكتاب المغة العربية لمصؼ الرابع ا بتدائي في دكلة الككيت ،الية الدراسات العليا ،قسـ تربية

المكىكبيف ،جامعة الخليج العربي.

التترم ،محمد علي سليـ .)2016( .اثر تكظيؼ القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهـ القرائي لدل

طالب الصؼ الثالث األساسي .رسالة ماجستير فير منشكرة ،الجامعة اإلسذمية ،غزة.

جابر ،عبد الحميد جابر :)2002( ،الذااءات المتعددة كالتربية الخاصة ،العمكـ التربكية.235 - ،10 ،
227
جابر ،عبد الحميد( :)2003الذكاءات المتعددة كالفهـ :تنمية كتعميؽ .القاىرة :دار الفار العربي.
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جميؿ ،رشا حامت .)2014( .أثر أنمكذج بارماف في تنمية فهـ القرائي لدل طالبات الصؼ الرابع
ا دبي في مادة المطالعة ،رسالة ماجستير ،جامعة ديالى ،العراؽ.

الجكجك ،الفت ( :)2011فعالية تدريس النحك في ضكء نظرية الذااءات المتعددة في تنمية بعض

المفاىيـ النحكية لدل الطالبات الصؼ الساب افساسي ضعيفات التحصيؿ  ،مجمة جامعة ا زهر بغزة،

المجلد  ،13العدد.1
حجازم ،جكلتاف ؛ميدم ،حسف ( :)2016فاعلية استراتيجية في التعلـ النشط القائـ على التشارؾ عبر
الكيب على تحسيف الافاءة ا جتماعية كالدافعية للتعلـ لدل طلبة الية التربية بجامعة افقصى ،مجمة

جامعة األقصى  ،المجلد  ،20العدد افكؿ.

الحديبي ،علي عبد المحسف عبد اللكاب .)2013( .فاعلية برنامج قائـ على التعلـ النشط في تنمية
ميارات الاتابة ا بداعية لدل متعلمي اللغة العربية الناطقيف بلغات أخرل .دراسات في المناهج

كاإلشراؼ التربكم.238-179 ،)2(3 .

الحريرم  ،رافدة (  : )2015مدخؿ إلى تربية الطفؿ  ،دار الفار للنشر كالتكزيع  ،افردف  ،ط1
حسف ،محمد إسماعيؿ؛ الحداد ،عبد الاريـ سليـ .)2013( .أثر استراتيجية قائمة على التخيؿ في
تحسيف ميارات التعبير الاتابي اإلبداعي لدل طلبة الصؼ العاشر في دكلة الاكيت .المجمة التربكية،

 ،)11(28ص .201-177

الحيلػكاني ،ياسػر) : (2013تػدريس كتقيػيـ مهػارات القػراءة ،ماتبػة الفػذح للنشػر كالتكزيػع ،العػيف :
اإلمارات العربية المتحدة

خضر ،قاسـ علي .)2014( .فاعمية برنامج قائـ عمى أنشطة الذكاءات المتعددة في تنمية بعض
مهارات القراءة كالكتابة لدل تالميذ الصؼ الرابع األساسي ،بحث داتكراه ،جامعة دمشؽ.

الخكالدة ،ناج علي .)2012( .فاعلية برنامج تعليمي قائـ على استراتيجيات التدريس التبادلي لتنمية

ميارات الفيـ القرائي لذكم صعكبات التعلـ بالمرحلة افساسية في افردف ،المجمة الدكلية التربكية

المتخصصة.)4(1 ،
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الديب ،ماجد حمد .)2011( .فعالية برنامج مقترح في الذااءات المتعددة على تنمية التحصيؿ كالتفاير
الرياضي كبقاء اثر التعلـ لدل طذب المرحلة افساسية بمحافظة غزة ،مجمة جامعة األقصى ( سلسلة

العلكـ ا نسانية).)1(15 ،

رياف ،عادؿ .)2013( .أنماط الذااءات المتعددة لدل طلبة المرحلة الثانكية بمديرية تربية الخليؿ في

فلسطيف ،مجمة جامعة األقصى ( سلسلة العلكـ اإلنسانية ) ،)1(17 ،ص.234-193

زنازؿ  ،نكر اليدل ( :)2016تدريس مهارة القراءة في ضكء المقاربة بالكفاءات  ،رسالة ماجستير،
جامعة مصطفى اسطمبكلي معسار ،الجزائر.
زيتكف ،إيماف على محمد .)2010( .أثر برنامج تدريسي قائـ عمى دمج الذكاءات المتعددة كأنماط

التعمـ في قدرة الطالبات عمى حؿ المشكالت الرياضية كدافعيتهف لتعمـ الرياضػيات .رسالة داتكراه غير

منشكرة ،الجامعة افردنية ،عماف ،افردف
السنانية ،لطيفة علي .)2016( .فاعلية التعليـ التبادلي في تنمية فيـ المقركء لدل تذميذة الحلقة افكلى
مف كجية نظر معلمات المجاؿ افكؿ بمحافظة البريمي ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية

كالنفسية ،العدد .24

الشديفات ،اشجاف حامد .)2012( .برنامج تعليمي قائـ على استراتيجيو دكائر ا دب كالاشؼ عف اثره

في تنمية فيـ المقركء لدل تذميذ الصؼ الرابع افساسي في افردف ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات

التربكية كالنفسية ،)1(20 ،ص.185-161

الشػػمرم ،زينػػب .).2009( .فاعليػػة اؿ مػػف استراتيجيات الػػذااءات المتعػػددة كاستراتيجية التعلػػـ

التعاكنػػي فػػي ا ستيعاب الق ارئػػي كالتعبيػػر الاتابػػي لػػدل تلميػػذات المرحلػػة ا بتدائية فػػي حائػػؿ .دراسػػات

فػػي المناهػػج كطػػرؽ التدريػػس ،153 .ص ص  - 122ػ.173

الصيداكم ،خالد ياسيف عيسى .)2015( .اثر استخداـ استراتيجية "تناؿ القمر" عمى تنمية مهارات

الفهـ القرائي لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي .رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسذمية،
غزة.
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العالكؿ ،رنا ( :)2012اثر تكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية مهارات حؿ المسالة
الرياضية لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسذمية غزة.

عبد البارم ،ماىر شعباف .)2009( .فاعلية استرايجية التصكر الذىني في تنمية ميارات الفيـ القرائي

لتذميذ المرحلة اإلعدادية ،بحث منشكر بمجمة دراسات في المناهج كطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية
للمناىج كطرؽ التدريس ،الية التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد  ،145ص.114-73
عدناف ،ىاشـ بف عبد الرحمف بف ىاشـ .)2012( .فاعمية استخداـ الكسائط المتعددة في تنمية بعض

مهارات

الفهـ

القرائي

لدل

تالميذ

الصؼ

السادس

ا بتدائي.

(.)http://search.shamaa.org/AdvancedFullRecord.aspx?title=&ID=73753

عطيفي ،زينب ( :)2016فاعلية استخداـ بعض استراتيجيات الحساب الذىني في تحصيؿ كتنمية الذااء
العددم لدل تذميذ الصؼ الثالث ا بتدائي ،المجمة الدكلية لألبحاث التربكية  ،جامعة ا مارات العربية

المتحدة.
عفانة ،عزك؛ الخزندار ،نائلة ( :)2003استراتيجيات التعمـ لمذكاكات المتعددة كعالقتها ببعض

المتغيرات لدل الطمبة المعمميف تخصص رياضيات بغزة ،بحث منشكرwww.pdffactory.com ,

علي ،محمد ( :)2011اتجاهات كتطبيقات حديثة في المناهج كطرؽ التدريس ،ط ،1دار المسيرة
للنشر ،عماف.
عليمات ،ايناس؛ الفايز ،ميرفت ،)2012( .اثر برنامج تدريبي لغكم لتنمية ميارات اللغة ا ستقبالية لدل
أطفاؿ ماقبؿ المدرسة مف ذكم ا ضطرابات اللغكية في عينة اردنية ،المجمة األردنية في العمكـ

التربكية.)1(8 ،

عمارة .بػكزم .)2016( .األخطاء ا مالئية كالنحكيػة فػي تعمػيـ السػنة األكلػى متكسػط أنمػكذج ،جامعػة
أبي بار بلقايد،رسالة ماجستير ،الجزائر.
عياد ،منى ( :)2009اثر برنامج بالكسائط المتعددة في ضكء نظرية الذكاءات المتعددة عمى اكتساب
المفاهيـ التكنكلكجية كبقاء اثر التعمـ لدل طالبات الصؼ السابع بغزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

اإلسذمية  ،غزة.
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العياصرة ،كليد رفيؽ .) 2010 ( .التفكير كالمغة ،دار أسامة للنشر كالتكزيع ،عماف ،افردف.
العيسكم .جماؿ ( .)2005فاعلية استخداـ أسلكب القدح الذىني في تنمية بعض ميارات الطذقة اللغكية
كع ػػذج افخط ػػاء اإلمذئي ػػة ل ػػدل تلمي ػػذات الحلق ػػة الثاني ػػة بدكل ػػة اإلم ػػارات ،مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة ،جامع ػػة
ا مارات العربية المتحدة ،السنة العشركف ،العدد.22
غبارم ،ثائر ؛ ابك شعيرة ،خالد( :)2010القدرات العقمية بيف الذكاء ك ا بداع  ,ط , 1عماف  ,ماتبة
المجتمع العربي للنشر ك التكزيع.
الغلباف ،حاتـ خالد .)2014( .اثر تكظيؼ استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية مهارات الفهـ القرائي

لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي .رسالة ماجستير غبر منشكرة ،الجامعة اإلسذمية ،غزة.

فرح ،علي؛ أنكر ،رىاـ .)2015( .الذكاء المغكم كعالقته ببعض العكامؿ الثقافية كا جتماعية ،دراسة
ميدانية عمى أطفاؿ التعميـ قبؿ المدرسي بمحمية الخرطكـ ،كرقة علمية ،جامعة السكداف للعلكـ

كالتانكلكجيا ،السكداف.
فلكسي ،سمية ( :)2015الفهـ الفرائي كعالقته بالقدرة عمى حؿ المشكالت الرياضية  ،دراسة مقارنة
بيف التالميذ العادييف كالتالميذ ذكم صعكبات التعمـ ا كاديمية في ضكء متغير الجنس ،رسالة

ماجستير ،جامعة الحاج خضر ،الجزائر.
اريـ ،علي ثامر .)2012( .اثر تكظيؼ أساليب متنكعة مبنية عمى أساس الذكاءات المتعددة في

الفهـ القرائي في مادة المطالعة لدل طالب الصؼ الرابع ا دبي .رسالة ماجستير غبر منشكرة ،جامعة

ديالي ،العراؽ.

اكثر اكجؾ ( .)1997اتجاهات حديثة في المناهج كطرؽ التدريس ،ط ،2القاىرة :عالـ الاتب.
اللقاني ،أحمد حسيف كالجمؿ ،علي .)1996( .معجـ المصطمحات التربكية المعرفيػة في المناهج كطػػرؽ

التدريس الطبعة افكلى ،عالـ الاتب ،القاىرة.
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المصرم ،لينا ( :)2014اثر تطبيؽ است ارتيجيات التعمـ النشط عمى تصميـ الغرؼ الصفية في مدارس

التعميـ األساسي بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسذمية  ،غزة.

مفل  ،غازم .)2005( .فاعلية التعليـ التعاكني في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي لدل طلبة الصؼ

افكؿ الثانكم ،مجمة جامعة دمشؽ.)2(21 ،

الميعاف ،ىند أحمد .)2013( .أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الفهـ القرائي
كا تجا

نحك

القراءة

لدل

طالبات

الصؼ

السابع

بدكلة

الككيت،

()http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-42304
النػػاجـ ،محمػػد .)2016( .فاعليػػة اسػػتراتيجية تعليميػػة مسػػتندة إلػػى نظريػػة الػػذااء المتعػػدد فػػي تحصػػيؿ مػػادة

الفقػو كبقػاء أثػر الػتعلٌـ كا تجػاه نحػػك المػادة لػدل طػذب الصػؼ افكؿ المتكسػػط .دراسػات نفسػية كتربكيػػة،
مخبر تطكير الميارات النفسية كالتربكية ،الجزائر.

نياية ،احمد صال  .)2013( .أثر إستراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طلبة

الصؼ الثاني المتكسط ،مجمة كمية التربية األساسية ،جامعة بايؿ ،العدد.14

نكفؿ ،محمد بار ( : )2013الذكاء المتعدد في غرفة الصؼ (النظرية ك التطبيؽ)  ,ط , 2عماف ,
دار المسيرة للنشر ك التكزيع
الياشمي ،عبد الرحمف ( :)2013فاعلية برنامج تعليمي قائـ على المنحنى التكاصلي في تحسيف الذااء

اللغكم لدل طالبات المرحلة افساسية العليا في افردف ،مجمة جامعة الشارقة لمعمكـ اإلنسانية،

.)1(12

اليداية ،نكر( :)2015ا تجاىات الحديثة في تعليـ اللغة العربية بالعيد السلفي  ،دراسة الحالة بمدرسة
المعلميف كالمعلمات سبيؿ الحسنة بانجك اسيف سكمطرل الجنكبية ،مجمة تقدير السنة األكلى ،العدد

افكؿ.
يكسؼ ،ايماف مصطفى .)2016( .فاعلية استخداـ استراتيجيات التعلـ النشط في تنمية ميارات التعبير

الاتابي لدم عينة مف طلبة االصؼ الثاني افساسي في امارة دبي ،بحث مقدـ الى مبادرة تنمية
مهارات التعمـ ،بدعـ مف الشيخة ركضة بنت احمد بف جمعة اؿ مكتكـ.
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دليؿ المعمـ

ممحؽ ()1

عنوان الدرس :رسائل بال ساع

الدرس :الحادي عشر
ا ستماع
األهداؼ
أف يذار الطٌالب آداب
كقكانيف ا ستماع

عدد الحصص1:
التقكيـ

خطكات التنفيذ

ما ىي قكانيف ا ستماع

التمهيد ( 5د)

طالب عف أسئلة
أف يجيب ال ٌ

السػ ػ ػابقة لربطي ػ ػػا
يميػ ػػد المعلٌػ ػ ػـ لل ػ ػ ٌػدرس م ػ ػػف خ ػ ػػذؿ استحض ػ ػػار الخبػ ػ ػرات ٌ
بػػالخبرات الذحقػػة مػػف خػػذؿ طػػرح عػػدة اسػػئلة علػػى الطلبػػة مثػػؿ  :مػػا ىػػي

أف يستنتج الطٌالب اففاار

العرض ( 30د)

أف يتعرؼ الطٌالب على

ا سػػتماع اػػي يتمان ػكا مػػف اإلجابػػة ع ػف افسػػئلة الٌتػػي تليػػة  ,كتعيػػد المعلٌمػػة

نص ا ستماع

الرئيسية

معاني الالمات الجديدة

أف يسرد الطٌالب نص
ا ستماع بلغة سليمة

آداب كقكانيف ا ستماع

؟

لماذا قلقت الحاجة كفيو
؟

ما الفارة العامة مف

بعد أف يذار الطٌلبة قكانيف كآداب ا سػتماع تقػكـ المعلمػة بإسػماعيـ نػص

طلبة كبعػد ذلػؾ
طلبة
للنص مرتيف أك ثذث مرات حسب مستكل ال ٌ
إسماع ال ٌ
ٌ
يجي ػػب الطلب ػػة ع ػػف افس ػػئلة الٌت ػػي تل ػػي ن ػػص ا س ػػتماع كاس ػػتنتاج اففا ػػار

التعرؼ على معاني المفردات الجديدة كتكظيفيا في جمؿ مفيدة
الرئيسية ك ٌ
الخاتمة  5 (:د)

نص ا ستماع ؟

ما معنى المفردات

اآلتية...؟
أسرد نص ا ستماع

بلغة سليمة .

يقكـ الطٌلبة بسرد نص ا ستماع " رسالة الحاجة كفية " بلغة سليمة

عدد الحصص2:

المحادثة كالقراءة

اذاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر لكحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

أف يػ ػػذار الطٌالػ ػػب عناصػ ػػر لكح ػ ػػة التمهيد 5د
المحادثة

طرح أسئلة تثير تفاير الطالب

المحادثة؟

المحادثة بلغة سليمة

" المحادثة"

المحادثة؟

عب ػػر بلغػ ػة س ػػليمة ع ػػف لكح ػػة

أف يعبػ ػ ػ ػ ػػر الطٌ لبػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػػف لكحػ ػ ػ ػ ػػة العرض 30د
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المالحظات

أف يستنتج الطٌالػب مكضػكع الػدرس عرض المعلـ للكحة المحادثة كالبػدء بػذار عناصػرىا مػع الطلبػة ثػـ مناقشػة
الرسػػائؿ قػػديمان كحػػديثان كالتعبيػػر عػػف
مف خذؿ لكحة المحادثة
ىػػذه اللكحػػة فػػي معرفػػة طريقػػة تكصػػيؿ ٌ
الدرس
أف يق ػ ػ ػ أ
ػر الطٌال ػ ػ ػػب ال ػ ػ ػ ٌػدرس قػ ػ ػ ػ ارءة ذلؾ بلغة سليمة كيستنتج مف خذليا مكضكع ٌ
البدء بحصة القراءة كىي امتداد للمحادثة كيػتـ إعطػاء فاصػؿ تنشػيطي بػيف
جيرية سليمة
بالدرس ثـ البدء باستراتيجية (. )4 ،2 ،1
الحصتيف كطرح أسئلة تتعلؽ ٌ

طلبة كتاكف قراءة صامتة ثـ تقكـ المعلمة بطرح
كتبدأ بالقراءة الفردية لل ٌ

الدرس مثؿ  :ما عنكاف الدرس ؟
عدة أسئلة حكؿ مضمكف ٌ
ايؼ اانت ترسؿ الرسائؿ قديمان ؟

الحص ػ ػ ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػ ػ ػػة

كبعد ذلؾ قراءة المعلمة للدرس قراءة جيرية كتأتي المرحلة الثٌانية مف ىذه اق أر الدرس؟

اسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية (2 1

الدرس لنصفيف اؿ طالب يق أر النصؼ " المذحظة كالمتابعة
طالبيف بالقراءة معان حيث يقسـ ٌ
طالب يق أر النصؼ افكؿ كطالب يستمع لو ثـ بالعاس للنصؼ الثاني

10د للقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة

مف الدرس كتاكف ىذه ثاني قراءة للطلبة كبعدىا تقكـ المعلمة بعرض

الفردية

ا ستراتيجية كىي قراءة افقراف كذلؾ مف خذؿ تاليؼ المعلٌمة لاؿ

يقر طالب السؤاؿ مف البطاقة
بطاقات تحكم أسئلة حكؿ الدرس بحيث أ

كطالب آخر يجيب عف السؤاؿ كبعد ذلؾ تأتي المرحلة الثالثة مف
ا ستراتيجية كىي القراءة ضمف مجمكعة تتاكف اؿ مجمكعة مف أربعة

)4

10د لقػراءة ا قػراف
كطرح افسئلة.

الدرس فربع فقرات لاؿ طالب فقرة يقرأىا على سماع باقي
طلبة فيقسـ ٌ
مجمكعتو ثـ يالؼ المعلـ اؿ مجمكعة باستخراج بعض اففعاؿ أك

10د للقػراءة ضػػمف

افحرؼ أك ا ـ القمرية أك ا ـ الشمسية كىاذا

مجمكعة

الخاتمة 5د

تـ خذؿ الحصة
مراجعة ما ٌ
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تكزيع كرقة عمؿ

عدد الحصص1 :

التدريبات

مػ ػ ػػا اسػ ػ ػػـ ا شػ ػ ػػارة المناسػ ػ ػػب

طالػ ػ ػػب علػ ػ ػػى ايفيػ ػ ػػة التمييد ( 5د)
أف يتعػ ػ ػ ٌػرؼ ال ٌ
التمييد للدرس مف خذؿ القاء التحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة للمفرد المذار؟
اتابة جملة تامة المعنى
أف يختػ ػػار المػ ػػات مناسػ ػػبة إلتمػ ػػاـ الدرس كطرح بعض افسئلة مثؿ  .1 :ما عنكاف الدرس؟
معنى الجمؿ

 .2أييما أفضؿ البريد العادم أـ ا لاتركني ؟

أف يض ػػع اس ػػـ اإلش ػػارة (ى ػػذا) ف ػػي  .3ما ىي مسببات البريد ا لاتركني ؟
ثذث جمؿ مفيدة

اختر اسـ ا شػارة كضػعو فػي

الفراغ؟
ااتب جملة تامة المعنى مف
انشائؾ

العرض ( 30د)

أف يض ػػع اس ػػـ ا ش ػػارة (ى ػػذه) ف ػػي باستخداـ جياز العرض " البركجاتر " تقكـ المعلمة بعرض جمؿ تحتاج اختر الالمة المناسبة كضعيا

ثذث جمؿ مفيدة

ساع لتقكية في الفراغ المناسب؟
إلى تعبئة فراغ باسـ اإلشارة المناسب كتتعلؽ بنص رسائؿ بذ و

أف اسـ اإلشارة (ىذا) ضػػع اسػػـ ا شػػارة (ىػػذا) فػػي
اف يعطػ ػػي الطالػ ػػب امثلػ ػػة خارجيػ ػػة فيـ المقركء لدل الطلبة كبعد أف يميز ال ٌ
طلبة ٌ
يستخدـ للمفرد المذار ك(ىذه) للمفرد المؤنث قراءة التٌدريب كتحديد ثذث جمؿ مفيدة
تحكم اسمي ا شارة(ىذا -ىذه)
المطلكب للبدء بالحؿ ثـ

تقكـ المعلمة بإعطاء كقت للطلبة لحؿ التدريب افكؿ لكحدىـ كتصلي

ضػػع اسػػـ ا شػػارة (ىػػذه) فػػي

ثذث جمؿ مفيدة

الاتب فكؿ خمس أبطاؿ ينيكف التدريب بدكف أخطاء كذلؾ لتشجيعيـ ثـ اعط ػ ػ ػػي مث ػ ػ ػػاؿ عل ػ ػ ػػى جم ػ ػ ػػؿ
طلبة تحػػكم اس ػػمي ا ش ػػارة (ى ػػذا-
اتابة التدريب على السبكرة مف قبؿ المعلمة كحؿ التدريب مف قبؿ ال ٌ
ىذه) المناسب ؟

كتصلي المعلمة للتدريب افكؿ

تقكـ المعلمة باستخداـ جياز العرض( بركجاتر) بعرض جمؿ غير تامة
المعنى
تدري ب الطلبة على ايفية تاكيف جمؿ تامة المعنى كتكظيؼ أم المو
مماف أف تطلبيا المعلمة في جمؿ مفيدة تامة المعنى ثـ تقكـ المعلمة
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بعرض قصة قصيره تنقصيا بعض الالمات ليتـ معنى الجمؿ فييا كيقكـ
الطٌ لبة بالتفاير بالالمة المناسبة إلتماـ معنى الجملة كىذه الخطكة تعمؿ
على تنمية فيـ المقركء لدل الطلبة

تقكـ المعلمة بتاليؼ الطلبة بحؿ التدريب الثاني كتصليحو

طلبة بالحؿ كتصلي
قراءة التدريب الثالث كتحديد المطلكب كتاليؼ ال ٌ
الاتب مف قبؿ المعلمة

الخاتمة ( 5د)

تـ خذؿ ىذه الحصة
عمؿ مراجعة لما ٌ
عدد الحصص 1
قراءة

اف يػػتقف الطالػػب اسػػتراتيجية داخػػؿ تمهيد 5د
كخارج الدائرة

مذحظػ ػػة كقػ ػػكؼ اػ ػػؿ طالػ ػػب يتـ اعداد الطلبة

التمييد للحصة مف خذؿ القاء التحية كالتخلص مف المشتتات كطرح في المااف المخصص لو

اف يقؼ اؿ طالب في ماانػو الٌػذم بعض ا سئلة مثؿ  :ما اسـ ا شارة الذم تستخدمو للمفرد المؤنث؟
تحدده المعلمة

ما اسـ ا شارة الذم نستخدمو للمفرد المذار؟

في البطاقة

العرض ( 30د)

الدرس
أف يقػ ػ أر الطال ػػب السػ ػؤاؿ المكج ػػكد اذار جملة مفيدة تحكم اسـ ا شارة (ىذا) ثـ قراءة ٌ

أج ػػب ع ػػف افس ػػئلة المكجي ػػة استراتيجية
اليؾ؟
تحرؾ بميارة

طلبة لمجمكعات اؿ مجمكعة تحتكم مف ()10إلى المتابعة كالمذحظة
أف يجيػ ػ ػػب الطالػ ػ ػػب عػ ػ ػػف الس ػ ػ ػؤاؿ تقكـ المعلمة بتكزيع ال ٌ
المكجػو اليػو مػف قبػؿ زميلػو المقابػػؿ ( )12طالبان كبيذا ياكف لدينا ثذث مجمكعات ( )5طلبة في اؿ دائرة

ثـ تقكـ المعلٌمة بتكزيع بطاقات
لو
خارجية ك( )5طلبة في اؿ دائرة داخليةٌ ,
أف يتحػ ػ ػ ػ ػػرؾ طػ ػ ػ ػ ػػذب المجمكعػ ػ ػ ػ ػػة افسئلة على طذب المجمكعة افكلى في الدائرة الداخلية كتتضمف اؿ
الخارجية بميارة

بطاقة أسئلة تنمي فيـ المقركء كال ٌذااء اللغكم مثؿ :ما الالمة التي
تحتاجيا ىذه الجملة ليتـ معناىا ؟" عندما رأتني (  )-----أرسؿ
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كتدريبيـ

كخارج الدائرة

على

داخؿ

الرسائؿ" فيذا السؤاؿ ينمي فيـ المقركء كسؤاؿ آخر مثؿ ما الالمة
ٌ
المختلفة مف ىذه الالمات (ىذا -ىذه -الٌذم) كىذا السؤاؿ ينمي ال ٌذااء

اللغكم عند الطٌلبة كعندما تنتيي المجمكعة افكلى تأتي الثانية ثـ الثالثة
طلبة قد سألك كنصفيـ أجاب عف ىذه افسئلة كفي
كبيذا نصؼ ال ٌ

ا ستراتيجية الٌتي تلييا سكؼ يتـ تغيير افدكار كمف سأؿ سيجيب كمف

أجاب سيسأؿ.
الخاتمة  5د

الدرس لبعض الطٌلبة
تسميع ٌ

قراءة

عدد الحصص1 :

أف ي ػ ػ ػ ػ ػػتقف الطٌال ػ ػ ػ ػ ػػب اس ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية التمييػػد ( 5د) إلقػػاء التٌحيػػة كالػػتخلص مػػف المشػػتتات كالتمييػػد سػػتراتيجية المذحظة كالمتابعة
اقر السؤاؿ ؟
أ
الارسي الارسي الساخف
الارسي الساخف
أف يتب ػ ػ ػ ػ ػػادؿ الطٌلب ػ ػ ػ ػ ػػة ا دكار أف العرض ( 30د)

كت ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرييـ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

اج ػػب ع ػػف ا س ػػئلة المكجي ػػة اسػػتراتيجية الارسػػي

يجل ػ ػ ػػس الطٌالػ ػ ػ ػػب عل ػ ػ ػػى الارسػ ػ ػ ػػي مذحظة المعلمة لمدل اتقاف الطلبة ليذه ا ستراتيجية
الساخف لذجابو عف ا سئلة

طلبػ ػػة الٌ ػ ػذيف أجػ ػػابكا فػ ػػي
تقػ ػػكـ المعلمػ ػػة بتكزيػ ػػع بطاقػ ػػات ا سػ ػػئلة علػ ػػى ال ٌ

التي يحمليا

كتضعو المعلٌمة في الكسط كيجلس اؿ طالب عليو لمػدة دقيقػة ليجيػب عػف

المكجية اليو

الخاتمة ( 5د)

اليؾ؟

اف يق أر الطٌالب السػؤاؿ مػف البطاقػة ا ستراتيجية افكلى ليسػألكا الطٌلبػة الٌػذيف سػألكىـ ,ثػـ تحضػير ارسػي مميػز

ااتػ ػ ػ ػػب الفق ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػػي الف ػ ػ ػ ػراغ
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ىػ ػ ػػذه ا سػ ػ ػػتراتيجية

التي قبليا

الكتابة عدد الحصص1 :

طالػػب الفق ػرة فػػي الف ػراغ التمهيد 5د
أف ياتػػب ال ٌ

الساخف

ماملة لذستراتيجية

اف يجيػ ػ ػػب الطٌالػ ػ ػػب عػ ػ ػػف افسػ ػ ػػئلة افسئلة المكجية إليو مف زمذئو
طلبة
الدرس لبعض ال ٌ
تسميع ٌ

يػ ػػتـ اعػ ػػداد الطلبػ ػػة

المناسب.

الدرس
إلقاء التحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ٌ

النسخ

تاليؼ الطلبة باتابة الفقرة في الفراغ المناسب كمتابعػة المعلمػة للطلبػة كىػـ اات ػ ػ ػػب الجملػ ػ ػ ػة كف ػ ػ ػػؽ خػ ػ ػ ػػط

النسخ

تاليػػؼ الطلبػػة بنسػػخ الفقػرة فػػي دفتػػر النسػػخ كمتابعػػة المعلمػػة لػػدفاتر الطٌلبػػة

أف ينس ػػخ الطٌال ػػب الفقػ ػرة ف ػػي دفت ػػر العرض 30د

طالػب الجملػة كفػؽ خػط ياتبكف كتصلي الاتب.
أف ياتب ال ٌ

المناسب؟
انسخ الفقرة في دفتر النسخ؟

النسخ؟

كتصليحيا

شرح المعلمة لايفيػة اتابػة الجمػؿ كفػؽ قكاعػد خػط النسػخ ثػـ تاليػؼ الطٌلبػة
باتابة الجملة كمتابعة المعلمة للطلبة كتصلي الاتب.

الخاتمة 5د

تسميع ا ٌلدرس لبعض الطٌلبة

اإلمالء

عدد الحصص1 :
ااتب مايملى عليؾ؟

أف يات ػ ػ ػػب الطال ػ ػ ػػب إم ػ ػ ػػذء غي ػ ػ ػػر التمهيد 5د

منظكر

القاء التحية كالتخلص مف المشتتات.

أف يق أر الطٌالب قطعة اإلمذء

العرض 30د

اق أر قطعة اإلمذء؟

امػػذء القطعػػة علػػى الطلبػػة بالسػػرعة المناسػػبة للجميػػع ثػػـ قػراءة القطعػػة مػػف
قبؿ الطلبة ثـ تالؼ المعلمة الطلبة بجمع الدفاتر بنظاـ.

الخاتمة 5د

القراءة المكزعة على باقي الطٌلبة

تعبير

عدد الحصص1 :
شاىد الصكر؟

أف يش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىد الطٌال ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر التمييد ( 5د)
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التحيػ ػة كال ػػتخلص م ػػف المش ػػتتات كط ػػرح بع ػػض افس ػػئلة إلث ػػارة انتب ػػاه ما عناصػر الصػكر المكجػكدة
إلق ػػاء
المعركضة أمامو
ٌ
أمامؾ؟
أف يػػذار الطٌالػػب عناصػػر الصػػكر الطٌلبة مثؿ.1 :ما عنكاف الدرس؟
المكجكدة أمامو

 .2ما سلبيات البريد العادم ؟

طالب قصة مف الصػكر  .3ما إيجابيات البريد اإللاتركني ؟
ياكف ال ٌ
أف ٌ
الدرس )
لكحده
 .4كظؼ اسـ اإلشارة (ىذا) في جملة مفيدة (ثـ قراءة ٌ
يعبػر الطٌالػػب عػػف الصػػكر التػػي العرض ( 30د)
أف ٌ
أمامو

ا ػ ػ ػ ػ ٌػكف قص ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػذؿ
مشػ ػ ػ ػ ػػاىدتؾ ليػ ػ ػ ػ ػػذه الصػ ػ ػ ػ ػػكر

لكحدؾ ؟

عبػ ػر ع ػػف الص ػػكر المكج ػػكده
ٌ
مػػف خػػذؿ جيػػاز العػػرض البركجاتػػر تقػػكـ المعلٌمػػة بعػػرض صػػكر الاتػػاب أمامؾ ؟

الص ػ ػكر ,ث ػ ٌػـ تطلػ ػػب م ػػنيـ تأمػ ػػؿ
أف يتع ػػاكف الطٌال ػػب م ػػع زميل ػػو ف ػػي أم ػػاـ الطٌلب ػػة ثػ ػػـ يقكم ػػكف بػ ػػذار عناص ػػر ٌ
كمشػػاىدة ىػػذه الصػػكر كتعطػػي اػػؿ طالػػب كرقػػة بيضػػاء يقسػػميا الػػى ثػػذث تعػػاكف مػػع زميلػػؾ فػػي تاػػكيف
تاكيف قصة
أف يشارؾ زمذؤه في تاكيف قصة
اكنيا
أف أ
يقر ٌ
القصة الٌتي ٌ

أج ػزاء ثػػـ تطلػػب مػػف اػػؿ طالػػب أف ياػ ٌػكف قص ػة مػػف ىػػذه الصػػكر ,كياتػػب قصة ؟
اكنتيا ؟
أ
ىذه القصة في الجزء افكؿ مف الكرقػة لكاعطػائيـ كقػت لػذلؾ ثػـ تطلػب مػف
اقر ٌ
القصة الٌتي ٌ
اػػؿ اثنػػيف التٌعػػاكف فػػي تاػػكيف قصػػة مػػف ىػػذه الصػػكر كاتابتيػػا فػػي الجػػزء
الثاني مف الكرقة لكاعطائيـ كقت لذلؾ ,
ماكنػػو مػػف أربػػع طلبػػة
ثػ ٌػـ تقػػكـ المعلٌمػػة بتاليػػؼ ال ٌ
طلبػػة بعمػػؿ مجمكعػػات ٌ
كالتعػػاكف فػػي تاػػكيف قصػػة كاتابتيػػا فػػي الجػػزء الثالػػث مػػف الكرقػػة ,ثػ ٌػـ يقػػكـ

ػر القصػة الٌتػي ت ٌػـ ا تفػاؽ علييػا مػف مجمكعتػو
طالب مػف اػؿ مجمكعػو كيق أ
بعد ذلؾ تعطي المعلمة قصة قصيرة لاؿ مجمكعة تنقصيا بعػض الالمػات
ليتـ معنى الجمؿ فييا كتطلب منيـ تعبئة الفراغ بالالمات المناسبة .

الخاتمة ( 5د)

الدرس لبعض الطٌلبة
تسميع ٌ
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عنوان الدرس :وطني أغلى

الدرس :الثاني عشر

ا ستماع
األهداؼ

عدد الحصص1:
التقكيـ

خطكات التنفيذ

أف يذار الطٌالب آداب التمهيد ( 5د)

كقكانيف ا ستماع

ماىي آداب كقكانيف ا ستماع؟

التمييػػد لػػنص ا سػػتماع ( الحمامػػة العائػػدة) مػػف خػػذؿ طػػرح أسػػئلة تثيػػر تفايػػر

يتعرؼ الطٌالب على الطٌلبة مثؿ :ما ىك طائرؾ المفضؿ؟
أف
ٌ
مرادؼ الالمات الجديدة
العرض (30د)

مامعنى الالمات ا تية....؟
ما الفارة العامة؟

أجب عف افسئلة شفكيا؟

أف يستنتج الطٌالب الفارة بعػػد أف يػػذار الطٌلبػػة ق ػكانيف ا سػػتماع تقػػكـ المعلمػػة بإسػػماعيـ الػ ٌػنص م ػرتيف أك
العامةمف نص ا ستماع
ثذث مرات.

أعد سرد نص ا ستماع بلغة
سليمة

أف يجيب الطٌالب عف أسئلة بعد سماع ال ٌػنص يػتـ التٌع ٌػرؼ علػى معػاني المفػردات الجديػدة كتكظيفيػا فػي جمػؿ
النص كمناقشتيا مع الطٌلبة.
نص ا ستماع شفكيان
ثـ استنتاج الفارة العامة مف ٌ
مفيدة ٌ
أف يعيد الطٌالب سرد نص بعد ذلؾ يجيب الطٌلبة عف أسئلة ا ستماع شفكيان.
ا ستماع بلغة سليمة

كتقكـ المعلمة بتاليؼ الطٌلبة بإعادة سرد نص ا ستماع بلغة سليمة كمعبرة.
الخاتمة (5د)

تاليؼ الطلبة باتابة ملخص عف نص ا ستماع كالعبرة المستفادة منو.
عدد الحصص2:

المحادثة كالقراءة
أف ي ػػذار الطٌال ػػب عناص ػػر لكح ػػة التمهيد 5د
المحادثة

أذار عناصر لكحة المحادثة؟
عبر بلغة سليمة عف لكحة المحادثة؟
ٌ

طرح أسئلة تثير تفاير الطٌلبة

يعب ػ ػ ػ ػر الطٌالػ ػ ػ ػػب عػ ػ ػ ػػف لكحػ ػ ػ ػػة العرض 30د
أف ٌ
المحادثة بلغة سليمة
" المحادثة"

أف يقػ ػ ػ ػ أر الطٌال ػ ػ ػػب ال ػ ػ ػ ٌػدرس قػ ػ ػ ػراءة تق ػػكـ المعلم ػػة بع ػػرض لكح ػػة المحادث ػػة كتالٌػ ػؼ الطٌلب ػػة بتأم ػػؿ اللكح ػػة م ػػف جي ػػاز
جيرية سليمة كمعبرة
العػ ػػرض ،ثػ ػػـ تالٌػ ػؼ الطٌلبػ ػػة بػ ػػذار عناصػ ػػر اللكحػ ػػة :شػ ػػجرة – حقيبػ ػػة – بيػ ػػت-
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المالحظات

رجؿ...الخ
ثػػـ ينػػاقش الطٌلبػػة افحػػداث الٌتػػي تمثليػػا اللكحػػة مػػف خػػذؿ طػػرح أسػػئلة متنكعػػة
كالتٌعبي ػػر ع ػػف ى ػػذه افح ػػداث بلغ ػػة س ػػليمة ث ػػـ اس ػػتنتاج عنػ ػكاف ال ػ ٌػدرس م ػػف لكح ػػة
المحادثة.

الدرس؟
الب ػػدء بحص ػػة القػ ػراءة كى ػػي امت ػػداد للمحادث ػػة كي ػػتـ إعط ػػاء فاص ػػؿ تنش ػػيطي ب ػػيف اق أر ٌ

بالدرس ثـ البدء باستراتيجية ( )4 ،2 ،1حيث تبػدأ
الحصتيف كطرح أسئلة تتعلؽ ٌ
طلبة كبعػدىا تقػكـ المعلٌمػة بطػرح أسػئلة حػكؿ مضػمكف المذحظة كالمتابعة
بالقراءة الفردية الصامتو لل ٌ

الدرس مثؿ:
ٌ
الدرس؟
ماعنكاف ٌ

اسػ ػ ػػتراتيجية (2 1
)4

10د للق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة

ماذا عمؿ جكد في بذد الغربة؟

الفردية

كمعبػرة كبعػد ذلػؾ تػأتي الخطػكة
ثـ تقكـ المعلٌمة بقراءة ٌ
الدرس قراءة جيرية سػليمة ٌ
الثانيػػة م ػف ىػػذه ا سػػتراتيجية كىػػي ق ػراءة افق ػراف امػػا تػ ٌػـ شػػرحيا سػػابقان ثػ ٌػـ تكزيػػع

10د لقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة

بطاقات افسئلة على الطٌلبة بحيث يق أر الطٌالب السؤاؿ مف الكرقة كاآلخر يجيب.

افق ػ ػ ػ ػ ػراف كطػ ػ ػ ػ ػػرح

ثـ تبدأ الخطكة الثالثػة مػف ىػذه ا سػتراتيجية كىػي القػراءة ضػمف مجمكعػة امػا ت ٌػـ
شرحيا سابقا ثـ تاليؼ المجمكعة بحؿ كرقة العمؿ الٌتػي تحػكم أسػئلة فيػـ مقػركء

افسئلة.

مثؿ  :استخرج فعذن ماضيان مف الفقرة افكلى؟

10د للق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة

كأسئلة ذااء لغكم مثؿ :ما الالمة ال ٌشاذة ( سعادة – حزف  -فرح)؟
الخاتمة 5د

ضػ ػ ػػمف مجمكع ػ ػ ػػة
كعمؿ أسئلة

تاملة حؿ كرقة العمؿ

التدريبات

عدد الحصص1 :

أف يص ػ ػ ػ ػ ػػؿ الطٌال ػ ػ ػ ػ ػػب الالم ػ ػ ػ ػ ػػة التمهيد 5د
بضدىا؟

الحص ػ ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػ ػػة

صؿ بيف الالمة كضدىا؟

الدرس كطرح أسئلة فيـ مقركء كذااء لغكم مثؿ:
قراءة ٌ
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أامػػؿ الج ػػدكؿ باتاب ػػة اس ػػـ اإلش ػػارة

الدرس؟
أف يامػ ػ ػ ػػؿ الطٌالػ ػ ػ ػػب الجػ ػ ػ ػػدكؿ ما الفارة العامة مف ٌ

باتابػ ػػة اس ػ ػػـ اإلش ػ ػػارة المناس ػ ػػب ما العذقة بيف (مف) ك (إلى) ؟
لاؿ مفرد كمثنى كجمع

المناسب؟

العرض 30د

طلبػػة بالتكصػػيؿ بػػيف الالمػػة ك ضػ ػػع اسػ ػػـ اإلشػ ػػارة المناسػ ػػب فػ ػػي
طال ػػب اس ػػـ اإلش ػػارة قػراءة التٌػدريب كتحديػػد المطلػػكب ثػ ٌػـ تاليػػؼ ال ٌ
أف يض ػػع ال ٌ
الفراغ المناسب؟
المناسب في الفراغ المناسب
ضدىا.
شرح المعلمة فسماء اإلشارة لكاعطػاء أمثلػة خارجيػة ث ٌػـ تاليػؼ الطٌلبػة بحػؿ
التدريب.
اتابػػة التٌػدريب علػػى السػػبكرة كقراءتػػو ثػ ٌػـ تاليػػؼ الطلبػػة بكضػػع اسػػـ اإلشػػارة
المناسب في الفراغ المناسب ثـ تصحي الاتب
الخاتمة 5د

القراءة المكزعة على بعض الطٌلبة

قراءة

عدد الحصص 1
مذحظػ ػػة كقػ ػػكؼ اػ ػػؿ طالػ ػػب ف ػ ػػي ف ػػي المػ ػرة الث ػػاني

أف ينفػ ػ ػ ػػذ الطٌالػ ػ ػ ػػب اسػ ػ ػ ػػتراتيجية تمهيد 5د

التميي ػػد م ػػف خ ػػذؿ إلق ػػاء التٌحي ػػة كال ػػتٌخلص م ػػف المش ػػتتات كط ػػرح بع ػػض المااف المخصص لو
داخؿ كخارج الدائرة بميارة
اجب عف افسئلة المكجية اليؾ؟
أف يسػػأؿ الطٌالػػب زميلػػو الس ػؤاؿ افسئلة مثؿ:
المكجكد في البطاقة

أذار بعض أسماء اإلشارة ؟

تحرؾ بميارة
ٌ

أف يتحػ ػ ػ ٌػرؾ طلبػ ػ ػػة المجمكعػ ػ ػػة ضع اسـ اإلشارة (ىذا) في جملة مفيدة؟
الخارجية بميارة
العرض 30د
تقػػكـ المعلٌمػػة بتقسػػيـ الطٌلبػػة إلػػى ثػػذث مجمكعػػات امػػا تػ ٌػـ شػػرحيا سػػابقان,
الداخلية ث ٌػـ تاليػؼ الطٌلبػة ببػدأ تنفيػذ
كتقكـ بتكزيع البطاقات على المجمكعة ٌ
ا سػػتراتيجية ,حيػػث تحتػػكم البطاقػػات علػػى أسػػئلة ذاػػاء لغػػكم كفيػػـ مقػػركء
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لتنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه

ا سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية
اصػ ػ ػ ػػب الطلبػ ػ ػ ػػة

ااثػ ػػر اتقان ػ ػان ليػ ػػا
كيتحرا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف

بميػ ػ ػ ػػارة افضػ ػ ػ ػػؿ
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػرة

السابقة.
ٌ

مثؿ:
ما معنى المة ماث؟

العامة مف الدرس؟
ما الفارة ٌ
الخاتمة 5د

الدرس لبعض الطٌلبة.
تسميع ٌ

قراءة

عدد الحصص1 :

أف ينفٌػ ػ ػ ػذ الطٌالػ ػ ػ ػػب اسػ ػ ػ ػػتراتيجية التمهيد 5د
الارسي الساخف

المذحظة كالمتابعة

إلقػػاء التٌحيػػة كالػػتخلص مػػف المشػػتتات كق ػراءة الػ ٌػدرس كالتمييػػد سػػتراتيجية
الارسي الساخف.

العرض 30د

تقػػكـ المعلمػػة باحضػػار ارسػػي مميػػز كتضػػعو فػػي الكسػػط ثػػـ تقػػكـ بتكزيػػع

بطاق ػ ػػات افس ػ ػػئلة عل ػ ػػى الطٌلب ػ ػػة الٌػ ػ ػذيف ا ػ ػػانكا ف ػ ػػي ال ػ ػ ٌػدائرة الخارجي ػ ػػة ف ػ ػػي
الداخليػة علػى
ثـ يجلػس اػؿ كاحػد مػف طلبػة المجمكعػة ٌ
ا ستراتيجية افكلى ٌ

السػاخف ليجيػب عػف افسػئلة المكجيػة إليػو كبعػد ا نتيػاء مػف تنفيػذ
الارسي ٌ
الدرس لبعض الطٌلبة.
ا ستراتيجية تقكـ المعلٌمة بتسميع ٌ
الخاتمة 5د

القراءة المكزعة على باقي الطلبة
الكتابة عدد الحصص1 :

أف يات ػ ػػب الطٌال ػ ػػب الفقػ ػ ػرة ف ػ ػػي التمهيد 5د
الفراغ المناسب.

أف ينسػ ػ ػػخ الطٌالػ ػ ػػب الفق ػ ػ ػرة فػ ػ ػػي

ااتب الفقرة في الفراغ المناسب؟

الدرس
إلقاء التٌحية كالتخلٌص مف المشتتات كقراءة ٌ
91

انسخ الفقرة في دفتر النسخ؟
ااتب الجملة كفؽ خط النسخ؟

دفتر النسخ

العرض 30د

خط النسخ

ياتبكف كتصلي الاتب.

أف يات ػػب الطٌال ػػب الجمل ػػة كف ػػؽ تاليؼ الطٌلبة باتابة الفقرة في الفراغ المناسػب كمتابعػة المعلٌمػة للطلبػة كىػـ
طلبػػة
طلبػػة بنسػػخ الفقػرة فػػي دفتػػر النسػػخ كمتابعػػة المعلمػػة لػػدفاتر ال ٌ
تاليػػؼ ال ٌ
كتصليحيا

شرح المعلمػة لايفيػة اتابػة الجمػؿ كفػؽ قكاعػد خػط النسػخ ث ٌػـ تاليػؼ الطٌلبػة
باتابة الجملة كمتابعة المعلٌمة للطلبة كتصلي الاتب.

الخاتمة 5د

طلبة
تسميع ا ٌلدرس لبعض ال ٌ

ا مالء

عدد الحصص1 :

طالػ ػػب إم ػػذء غيػ ػػر التمهيد 5د
أف يات ػػب ال ٌ
منظكر

أف يق أر الطٌالب قطعة اإلمذء

ااتب مايملى عليؾ؟

اق أر قطعة اإلمذء؟

التحية كالتخلٌص مف المشتتات.
إلقاء
ٌ
العرض 30د
إمػػذء القطعػػة علػػى الطٌلب ػة بالسػػرعة المناسػػبة للجميػػع ثػ ٌػـ قػراءة القطعػػة مػػف
الدفاتر بنظاـ.
ثـ تاليؼ الطٌلبة بجمع ٌ
قبؿ الطٌلبة ٌ
الخاتمة 5د

المكزعة على باقي الطٌلبة
القراءة
ٌ

تعبير

عدد الحصص1 :

أف يق ػ أر الطٌالػػب الجمػػؿ المبعث ػرة التمهيد 5د
المكجكدة في الاتاب

اقػ ػ أر الجمػ ػؿ المبعث ػػرة المكج ػػكدة ف ػػي اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ

الدرس
إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ٌ
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الاتاب؟

اس ػ ػػتراتيجية (-1

أف يرت ػ ػ ػ ػ ػػب الطٌال ػ ػ ػ ػ ػػب الجم ػ ػ ػ ػ ػػؿ العرض 30د

المبعثػ ػ ػرة للحص ػ ػػكؿ عل ػ ػػى فقػ ػ ػرة تاليؼ الطٌلبة بقراءة الجمؿ المبعثرة المكجكدة في الاتاب.

مفيدة

يقكـ اؿ طالب بشاؿ فردم بمحاكلة ترتيػب الجمػؿ المبعثػرة لتاػكيف فقػرة ث ٌػـ
تطلب المعلٌمة مف اؿ اثنيف التٌعػاكف فػي التأاػد مػف ترتيػب الجمػؿ ثػـ عمػؿ
مجمكعات كقراءة اؿ طالب للفقرة الٌتي اكنيا كتصحيحيـ فخطاء بعضػيـ

البعض ثـ يقكـ طالب مف اؿ مجمكعة كيق أر الفقػرة الٌتػي تكصػلكا إلييػا أمػاـ
الجميع.

الخاتمة 5د

طلبة
القراءة المكزعة على باقي ال ٌ
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رتٌب الجمؿ المبعثرة؟

)4-2

الدرس :الثالث عشر
ا ستماع
األهداؼ

عنوان الدرس :أحالم اليقظة
عدد الحصص1:

خطكات التنفيذ

أف يذار الطٌالب آداب التمهيد ( 5د)

كقكانيف ا ستماع
اد كعمؿ ) مف خذؿ طرح أسئلة تثير تفاير
التٌمييد لنص ا ستماع ( الحياة ٌ
يتعرؼ الطٌالب على الطٌلبة مثؿ :أم مينة تفضليا؟
أف ٌ
مرادؼ الالمات الجديدة

أييما أفضؿ أف تاكف إنساف عامؿ أـ بدكف عمؿ؟

أف يستنتج الطٌالب الفارة العرض (30د)
العامة

ا ستماع

مف

النص مػرتيف أك
نص بعد اف يذار الطٌلبة قكانيف ا ستماع تقكـ المعلمة بإسماعيـ ٌ
ثذث مرات.

ػتـ التعػ ٌػرؼ علػػى معػػاني المفػػردات الجديػػدة كتكظيفيػػا فػػي
أف يجيب الطٌالب عف بعػػد سػػماع الػ ٌػنص يػ ٌ
أسئلة نص ا ستماع جمؿ مفيدة كتكظيفيا في أسئلة ال ٌذااء اللغكم مثؿ:
شفكيان

ما أاثر المتيف متقاربتيف في المعنى؟

أف يعيد الطٌالب سرد جد -لعب – اجتيد  -درس
نص

سليمة

ا ستماع

النص كمناقشتيا مع الطٌلبة.
العامة مف ٌ
بلغة ثـ استنتاج الفارة ٌ
بعد ذلؾ يجيب الطٌلبة عف أسئلة ا ستماع شفكيان.

كتقكـ المعلٌمة بتاليؼ الطٌلبة بإعادة سرد نص ا ستماع بلغة سليمة كمعبرة

الخاتمة (5د)

ملخص عف نص ا ستماع كالعبرة المستفادة منو
تاليؼ الطٌلبة باتابة ٌ
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التقكيـ
ماىي آداب
كقكانيف

ا ستماع؟

مامعنى

الالمات

اآلتية....؟

ما الفارة العامة
مف نص

ا ستماع؟

أجب عف

افسئلة شفكيان؟

أعد سرد نص

ا ستماع بلغة

سليمة

المالحظات

عدد الحصص2:

المحادثة كالقراءة
أف ي ػ ػ ػػذار الطٌال ػ ػ ػػب عناص ػ ػ ػػر التمهيد 5د
لكحة المحادثة

اذار عناصر لكحػة
المحادثة؟

طرح أسئلة تثير تفاير الطٌالب

عبػ ػ ػر بلغ ػ ػػة س ػ ػػليمة
ٌ
ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف لكح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

يعب ػ ػر الطٌالػ ػػب عػ ػػف لكحػ ػػة العرض 30د
أف ٌ
المحادثة بلغة سليمة
" المحادثة"

أف يق ػ ار الطٌالػػب الػ ٌػدرس ق ػراءة تقػػكـ المعلٌمػػة بعػػرض لكحػػة المحادثػػة كتالٌػؼ الطٌلبػػة بتأمػػؿ اللكحػػة مػػف جيػػاز المحادثة؟
جيرية سليمة كمعبرة
العرض ،ثـ تالٌؼ الطٌلبة بذار عناصر اللكحػة :بيػت – اغنػاـ – ابقػار -جػرة

أف يات ػػب الطٌال ػػب أس ػػئلة في ػػـ ...الخ
مقركء كذااء لغكم

ثػـ ينػاقش الطٌلبػة افحػػداث الٌتػي تمثليػا اللكحػة مػػف خػذؿ طػرح أسػئلة متنكعػػة
كالتٌعبيػػر عػػف ىػػذه افحػػداث بلغػػة سػػليمة ثػػـ اسػػتنتاج عنػكاف الػ ٌػدرس مػػف لكحػػة

المحادثة.

البػػدء بحصػػة القػراءة كىػػي امتػػداد للمحادثػػة كيػػتـ إعطػػاء فاصػػؿ تنشػػيطي بػػيف
الحصتيف كطرح أسئلة تتعلؽ بال ٌػدرس ثػـ البػدء باسػتراتيجية ( )4 ،2 ،1حيػث
تبػػدأ بػػالقراءة الفرديػػة الصػػامتو للطلبػػة كبعػػدىا تقػػكـ المعلمػػة بطػػرح أسػػئلة حػػكؿ
الدرس مثؿ:
مضمكف ٌ
ماعنكاف الدرس؟

الحص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
استراتيجية ()4 2 1

اق ار الدرس؟
المذحظة كالمتابعة

ماذا يكجد داخؿ الجرة؟

10د للقراءة الفردية

كمعب ػرة كبعػػد ذلػػؾ تػػاتي ااتػ ػ ػػب أسػ ػ ػػئلة فيػ ػ ػػـ 10د لقػ ػ ػراءة ا قػ ػ ػراف
ثػػـ تقػػكـ المعلمػػة بق ػراءة الػ ٌػدرس ق ػراءة جيريػػة سػػليمة ٌ
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الخطكة الثانية مػف ىػذه ا سػتراتيجية كىػي قػراءة افقػراف امػا ت ٌػـ شػرحيا سػابقان مقػػركء كذاػػاء لغػػكم كطرح افسئلة.
الدرس؟
ثػـ تكزيػع بطاقػػات افسػئلة علػػى الطٌلبػة بحيػث يقػ أر الطٌالػب السػؤاؿ مػف الكرقػػة مف ٌ
10د للقػ ػ ػراءة ض ػ ػػمف
كاآلخر يجيب.
ثـ تبدأ الخطكة الثالثة مف ىػذه ا سػتراتيجية كىػي القػراءة ضػمف مجمكعػة امػا

مجمكع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

تػ ٌػـ شػػرحيا سػػابقان ثػ ٌػـ تقػػكـ المعلٌمػػة بتاليػػؼ الطٌلبػػة باتابػػة أسػػئلة فيػػـ مقػػركء
الدرس ثـ تبادؿ افسئلة بيف المجمكعات كحؿ افسئلة.
كذااء لغكم مف نص ٌ
الخاتمة 5د

أسئلة
اص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الطلب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

تاملة حؿ افسئلة

بإماانيـ اتابة أسػئلة

فيػ ػ ػػـ مقػ ػ ػػركء كذاػ ػ ػػاء
لغكم

التدريبات

عدد الحصص1 :

أف يخت ػ ػ ػػار الطٌال ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػرادؼ التمهيد 5د

ماتحتة خط
الدرس كطرح أسئلة فيـ مقركء كذااء لغكم مثؿ:
قراءة ٌ
الرجؿ كىك مستلؽ؟
أف يضع الطٌالػب حػرؼ الجػر ماذا تذار ٌ

المناسب في الفراغ المناسب

ما الالمة الشاذة مف الالمات ا تية:

أف ياػ ػ ػ ػ ػ ٌػكف الطٌالػ ػ ػ ػ ػػب جملػ ػ ػ ػ ػػة عنزات  ،بذكر ،ابقار
مشابية فييا حرؼ جر
العرض 30د

مػػا م ػرادؼ مػػا تحتػػو
خط؟

ض ػ ػػع ح ػ ػػرؼ الج ػ ػػر

المناسػػب فػػي الفػراغ
المناسب؟

اػ ٌػكف جملػػة مشػػابية
قراءة التٌدريب كتحديد المطلكب ثـ تاليؼ الطٌلبة باختيار مرادؼ ماتحتو خط .فييا حرؼ جر؟
شػػرح المعلمػػة لحػػركؼ الجػػر لكاعطػػاء أمثلػػة خارجيػػة ثػػـ تاليػػؼ الطٌلبػػة بحػػؿ
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التدريب.

ثـ تاليؼ الطٌلبة بتاكيف جمؿ مشػابية للجمػؿ
قراءة التدريب كتحديد المطلكب ٌ
المكجػػكدة فػػي التػػدريب كتحتػػكم علػػى حػػرؼ الجػػر الػػذم تحتػػة خػػط ثػ ٌػـ تصػػلي

الاتب.

الخاتمة 5د

القراءة المكزعة على بعض الطٌلبة

قراءة

عدد الحصص 1

أف ينفٌػ ػ ػذ الطٌال ػ ػػب اس ػ ػػتراتيجية تمهيد 5د

الدائرة بميارة
داخؿ كخارج ٌ

مذحظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تنفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ

التمييد مف خذؿ القاء التحيػة كالػتخلص مػف المشػتتات كطػرح بعػض افسػئلة الطلبػة لذسػتراتيجية

أف يسػ ػ ػ ػ ػػأؿ الطٌالػ ػ ػ ػ ػػب زميلػ ػ ػ ػ ػػو المتعلقة بالدرس.
السؤاؿ المكجكد في البطاقة

كمتابعتيـ

أج ػػب ع ػػف افسػ ػػئلة

العرض 30د

تقكـ المعلمة بتقسيـ الطلبة الػى ثػذث مجمكعػات امػا تػـ شػرحيا سػابقان كتقػكـ المكجية اليؾ؟

الداخليػ ػػة ثػ ػ ٌػـ تالي ػ ػؼ الطٌلبػ ػػة ببػ ػػدا تنفيػ ػػذ
بتكزيػ ػػع البطاقػ ػػات علػ ػػى المجمكعػ ػػة ٌ
ا ستراتيجية حيث تحتكم البطاقات على أسئلة فيـ مقركء مثؿ:
ما مثنى سنة؟

كاسئلة الذااء اللغكم مثؿ:

صح الخطأ :أبيع بعضان إلى البقر؟
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الخاتمة 5د
الدرس لبعض الطٌلبة.
تسميع ٌ

قراءة

عدد الحصص1 :

أف ينف ػ ػػذ الطٌال ػ ػػب اس ػ ػػتراتيجية التمهيد 5د
الارسي الساخف

المذحظة كالمتابعة

الدرس.
القاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ٌ
العرض 30د
تق ػػكـ المعلٌم ػػة بإحض ػػار ارس ػػي ممي ػػز كتض ػػعو ف ػػي الكس ػػط ث ػػـ تق ػػكـ بتكزي ػػع
بطاقات افسئلة على الطلبة الذيف اانكا في الدائرة الخارجيػة فػي ا سػتراتيجية

افكلػػى ثػػـ يجلػػس اػػؿ طالػػب مػػف الطلبػػة الػػذيف اػػانكا يحمل ػكا بطاقػػات عل ػػى
الارسػػي السػػاخف ليجيبػكا عػػف افسػػئلة المكجيػػة الػػييـ كبعػػد ا نتيػػاء مػػف تنفيػػذ

الدرس لبعض الطٌلبة.
ا ستراتيجية تقكـ المعلٌمة بتسميع ٌ

الخاتمة 5د

القراءة المكزعة على باقي الطٌلبة

الكتابة عدد الحصص1 :

أف يات ػػب الطٌال ػػب الفقػ ػرة فػػػي التمهيد 5د

اات ػ ػ ػػب الفقػ ػ ػ ػرة ف ػ ػ ػػي

إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة الدرس
الفراغ المناسب.
أف ينسػ ػػخ الطٌالػ ػػب الفق ػ ػرة فػ ػػي العرض 30د

انس ػ ػ ػػخ الفقػ ػ ػ ػرة ف ػ ػ ػػي

أف ياتب الطٌالب الجملة كفػؽ ياتبكف كتصلي الاتب.

اات ػػب الجملػ ػة كف ػػؽ

دفتر النسخ

الفراغ المناسب؟

تاليػػؼ الطٌلبػػة باتابػػة الفقػرة فػػي الفػراغ المناسػػب كمتابعػػة المعلٌمػػة للطلبػػة كىػـ دفتر النسخ؟
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خط النسخ

تاليػػؼ الطٌلبػػة بنسػػخ الفق ػرة فػػي دفتػػر النسػػخ كمتابعػػة المعلمػػة لػػدفاتر الطٌلبػػة خط النسخ؟
كتصليحيا

شػػرح المعلمػػة لايفيػػة اتابػػة الجمػػؿ كفػػؽ قكاعػػد خػػط النسػػخ ثػ ٌػـ تاليػػؼ الطٌلبػػة
باتابة الجملة كمتابعة المعلٌمة للطلبة كتصلي الاتب.

الخاتمة 5د

تسميع الدرس لبعض الطٌلبة

ا مالء

عدد الحصص1 :

أف يقػ أر الطٌالػػب الالمػػات الٌتػػي التمهيد 5د

الدرس
تحكم أحرؼ تاتب ك تلفظ
إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ٌ
أف يام ػ ػ ػ ػػؿ الطٌال ػ ػ ػ ػػب باتاب ػ ػ ػ ػػة العرض 30د

اق ػ ػ أر الالمػ ػػات الٌتػ ػػي
تح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكم أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ
تاتب ك تلفظ؟

الجمع الٌذم يحػكم ألػؼ فارقػة عػػرض الالمػػات علػػى السػػبكرة كاتابػػة افحػػرؼ الٌتػػي تلفػػظ بلػػكف مغػػاير ثػػـ أامػػؿ باتابػػة الجمػػع

لاؿ مفرد

تاليؼ الطٌلبة بقراءتيا.

الٌػ ػذم يح ػػكم افلػ ػؼ

الطلبة بالسرعة المناسبة للجميع

اختباريان

ػذء اتابػػة اففعػػاؿ المفػػردة علػػى السػػبكرة كقراءتيػػا ثػػـ اتابػػة الجمػػع المناسػػب لاػػؿ الفارقة لاؿ مفرد؟
أف ياتػ ػ ػ ػ ػػب الطٌالػ ػ ػ ػ ػػب إمػ ػ ػ ػ ػ ن
ػذء
اختباريان
منيػػا كالٌػذم يحػػكم ألػؼ فارقػػة ثػ ٌػـ امػذء القطعػػة كتؤخػػذ مػػف دليػػؿ المعلٌػـ علػػى ااتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب إمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ن
الخاتمة 5د

الدرس لبعض الطٌلبة
تسميع ٌ

تعبير

عدد الحصص1 :
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أف يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر الطٌالػ ػ ػ ػ ػ ػػب الجمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ التمهيد 5د

الدرس
المبعثرة المكجكدة في الاتاب إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ٌ
أف يرتٌػ ػ ػ ػ ػب الطٌال ػ ػ ػ ػػب الجم ػ ػ ػ ػػؿ العرض 30د

المبعثػ ػرة للحص ػػكؿ عل ػػى فقػ ػرة تاليؼ الطٌلبة بقراءة الجمؿ المبعثرة المكجكدة في الاتاب.
مفيدة

اق ػ أر الجمػػؿ المبعثػػرة

المكجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
الاتاب؟

رتٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب الجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

يقػػكـ اػػؿ طالػػب بشػػاؿ فػػردم بمحاكلػػة ترتيػػب الجمػػؿ المبعثػرة لتاػػكيف فقػرة ثػ ٌػـ المبعثرة؟
تطلػػب المعلمػػة مػػف اػػؿ اثنػػيف التعػػاكف فػػي التٌأاػػد مػػف ترتيػػب الجمػػؿ ثػػـ عمػػؿ

اكنيػػا كتصػػحيحيـ فخطػػاء بعضػػيـ
مجمكعػػات كقػراءة اػػؿ طالػػب للفقػرة التٌػي ٌ
الػػبعض ثػػـ يقػػكـ طالػػب مػػف اػػؿ مجمكعػػة كيقػ أر الفقػرة الٌتػػي تكصػػلكا الييػػا أمػػاـ

الجميع.

الخاتمة 5د
القراءة المكزعة على باقي الطٌلبة
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الدرس :الرابع عشر
ا ستماع
األهداؼ

عنوان الدرس :النفع الطبيعي
عدد الحصص1:
التقكيـ

خطكات التنفيذ

أف يذار الطٌالب آداب التمهيد ( 5د)
كقكانيف ا ستماع

ما ىي قكانيف ا ستماع ؟

أف يجيب الطٌالب عف

الس ػابقة لربطيػػا
يميػػد المعلٌ ػـ للػ ٌػدرس مػػف خػػذؿ استحضػػار الخب ػرات ٌ
بػػالخبرات الذحقػػة مػػف خػػذؿ طػػرح عػػدة أسػػئلة علػػى الطٌلبػػة مثػػؿ  :مػػا

أف يستنتج الطٌالب

العرض ( 30د)

أسئلة نص ا ستماع

اففاار الرئيسة

يتعرؼ الطٌالب
أف ٌ
على معاني الالمات

الجديدة

أف يسرد الطالب نص
ا ستماع بلغة سليمة

ىي آداب كقكانيف ا ستماع

للنص ؟
ما الفارة العامة ٌ
ما معنى المفردات
اآلتية...؟

أعد سرد نص ا ستماع

بعد أف يذار الطٌلبة قكانيف كآداب ا سػتماع تقػكـ المعلٌمػة بإسػماعيـ

بلغة سليمة .

نص ا ستماع اي يتمانكا مف اإلجابة عػف افسػئلة الٌتػي تليػو ,كتعيػد

المعلمػػة إسػػماع الطلبػػة للػػنص م ػرتيف أك ثػػذث م ػرات حسػػب مسػػتكل

الطٌلبة ,بعد اإلجابة عف افسئلة الٌتي تلي نص ا ستماع يقكـ الطٌلبػة
باسػػتنتاج اففا ػػار الرئيسػ ػة ,كالتع ػ ٌػرؼ عل ػػى مع ػػاني المف ػػردات الجدي ػػدة
كتكظيفيا في جمؿ مفيدة

الخاتمة  5 (:د)

يقكـ الطٌلبة بسرد نص ا ستماع بلغة سليمة

المحادثة كالقراءة

أف ي ػػذار الطٌال ػػب عناص ػػر التمهيد 5د
لكحة المحادثة

عدد الحصص2:
أذار عناصر لكحة المحادثة؟

عبػ ػ ػر بلغ ػ ػػة س ػ ػػليمة ع ػ ػػف لكح ػ ػػة
ٌ

طرح أسئلة تثير تفاير الطٌالب
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المالحظات

يعب ػر الطلبػػة عػػف لكحػػة العرض 30د
أف ٌ
المحادثة بلغة سليمة
" المحادثة"

المحادثة؟

أف يستنتج الطٌالب مكضكع عػػرض المعلػػـ للكحػػة المحادثػػة كالبػػدء بػػذار عناصػػرىا مػػع الطٌلبػػة ثػ ٌػـ
ال ػ ػ ٌػدرس م ػ ػػف خ ػ ػػذؿ لكح ػ ػػة مناقشة ىذه اللكحة كالتعبير عف ذلؾ بلغة سليمة كيستنتج مف خذليػا
المحادثة

الدرس.
مكضكع ٌ

أف يقػ ػ ػ ػ أ
ػر الطٌالػ ػ ػ ػػب الػ ػ ػ ػ ٌػدرس البػ ػػدء بحصػ ػػة الق ػ ػراءة كىػ ػػي امتػ ػػداد للمحادثػ ػػة ,كيػ ػػتـ إعطػ ػػاء فاصػ ػػؿ
ق ارءة جيرية سليمة
تنش ػ ػػيطي ب ػ ػػيف الحص ػ ػػتيف كط ػ ػػرح أس ػ ػػئلة تتعل ػ ػػؽ بال ػ ػػدرس ث ػ ػػـ الب ػ ػػدء
باستراتيجية (. )4 ،2 ،1

الدرس بشاؿ فردم قراءة صامتة ,ثـ تقكـ
حيث يق أر اؿ طالب ٌ
المعلمة بطرح عدة أسئلة حكؿ مضمكف ا ٌلدرس مثؿ  :ما عنكاف اق ار الدرس؟

الدرس ؟

المذحظة كالمتابعة

ماذا ااف يفعؿ الشقي مع المصباح ؟

للدرس قراءة جيرية كتأتي المرحلة الثٌانية مف
كبعد ذلؾ قراءة المعلٌمة ٌ
ىذه ا ستراتيجية كىي قراءة افقراف كذلؾ مف خذؿ تاليؼ المعلٌمة

يقر
الدرس لنصفيف اؿ طالب أ
يقسـ ٌ
لاؿ طالبيف بالقراءة معان حيث ٌ
النصؼ " طالب يق أر النصؼ افكؿ كطالب يستمع لو" ثـ بالعاس
للنصؼ الثاني مف الدرس كتاكف ىذه ثاني قراءة للطٌلبة كبعدىا يقكـ

يقر طالب
الدرس بحيث أ
المعلٌـ بعرض بطاقات تحكم أسئلة حكؿ ٌ
السؤاؿ مف البطاقة كطالب آخر يجيب عف السؤاؿ كبعد ذلؾ تأتي
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الحصػ ػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػ ػػة

اسػ ػػتراتيجية (2 1
)4

10د للقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة
الفردية
10د لق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة
ا قػ ػ ػ ػ ػراف كطػ ػ ػ ػ ػػرح
افسئلة.

المرحلة الثالثة مف ا ستراتيجية كىي القراءة ضمف المجمكعة,

10د للقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءة

الدرس فربع فقرات لاؿ
تتاكف اؿ مجمكعة مف أربعة طلبة ,فيقسـ ٌ
ك ٌ
طالب فقرة يقرأىا على سماع باقي مجمكعتو ثـ يالٌؼ المعلـ اؿ

ضمف مجمكعة

تكزيع كرقة عمؿ

مجمكعة باستخراج بعض اففعاؿ أك افحرؼ كا ضداد.

الخاتمة 5د

تـ خذؿ الحصة
مراجعة ما ٌ

عدد الحصص1 :

التدريبات

أف يص ػ ػ ػ ػػؿ الطٌال ػ ػ ػ ػػب ب ػ ػ ػ ػػيف التمييد ( 5د)

صؿ بيف الالمة كضدىا؟

الجػػر المناسػػب فػػي الف ػراغ  .2ايؼ نحافظ على المصلحة العامة ؟

صػػؿ ب ػػيف الس ػؤاؿ كح ػػرؼ الج ػػر

التمييد للدرس مف خذؿ إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ضػػع حػػرؼ الجػػر المناسػػب فػػي
الالمة كضدىا
الفراغ المناسب؟
الدرس؟
الدرس كطرح بعض افسئلة مثؿ  .1 :ما عنكاف ٌ
أف يضػ ػ ػػع الطٌالػ ػ ػػب حػ ػ ػػرؼ ٌ
المناسب

 .3العرض ( 30د)

قراءة التٌدريب كتحديد المطلكب ثـ تاليػؼ الطٌلبػة بتكصػيؿ الالمػة مػع
أف يص ػ ػ ػ ػػؿ الطٌال ػ ػ ػ ػػب ب ػ ػ ػ ػػيف ضدىا.

السػ ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ كح ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الج ػ ػ ػ ػ ػػر شػػرح المعلمػػة فحػػرؼ الجػػر لكاعطػػاء أمثلػػة خارجيػػة ثػػـ تاليػػؼ الطٌلبػػة
المناسب لإلجابة

بحؿ التدريب.

اتابػػة التٌػدريب علػػى السػػبكرة كقراءتػػو ثػػـ تاليػػؼ الطٌلبػػة بكضػػع حػػرؼ
ثـ تصحي الاتب
الجر المناسب في الفراغ المناسب ٌ
ثـ يصؿ الطٌالب السؤاؿ بحرؼ الجر المناسب إلجابتو
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المناسب إلجابتو؟

كتقكـ المعلمة بتصحي الاتب

الخاتمة ( 5د)

تـ خذؿ ىذه الحصة
عمؿ مراجعة لما ٌ

قراءة

عدد الحصص 1

أف ينفػذ الطٌالػب اسػػتراتيجية تمهيد 5د

مذحظػػة كقػػكؼ اػػؿ طالػػب فػػي

التمييد للحصة مف خذؿ إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كطرح المااف المخصص لو
داخؿ كخارج الدائرة
أف يقػؼ الطالػب فػي ماانػو بعض ا سئلة مثؿ  :ما اسـ اإلشارة الٌذم تستخدمو للمفرد المؤنث؟ أج ػ ػ ػػب ع ػ ػ ػػف افس ػ ػ ػػئلة المكجي ػ ػ ػػة
الٌذم تحدده المعلٌمة

ما اسـ اإلشارة الٌذم نستخدمو للمفرد المذار؟

المكجكد في البطاقة

ثـ قراءة الدرس

أف يقػ ػ ػ ػ أر الطٌال ػ ػ ػػب السػ ػ ػ ػؤاؿ أذار جملة مفيدة تحكم اسـ اإلشارة (ىذا) ؟
أف يجيػ ػ ػ ػػب الطٌالػ ػ ػ ػػب عػ ػ ػ ػػف العرض ( 30د)

السؤاؿ المكجو اليو مف قبؿ مذحظة المعلٌمة فداء الطٌلبة كأٌنيـ يتقنكف ىذه ا ستراتيجية
زميلو المقابؿ لو
تـ شرحيا سابقان ,ثـ تقكـ
تقكـ المعلمة بتكزيع الطلبة لمجمكعات اما ٌ

أف يتحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػرؾ طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذب المعلمة بتكزيع بطاقات افسئلة على طذب المجمكعة الداخلية
المجمكعة الخارجية بميارة كتتضمف اؿ بطاقة اسئلة تنمي فيـ المقركء مثؿ :ما ضد المة يفرح
؟ أما ال ٌذااء اللغكم مثؿ :عذقة أنت بضمائر المخاطب اعذقة

الٌذم ب( حركؼ الجر-افسماء المكصكلة-ضمائر الغائب)؟ كعندما
تنتيي المجمكعة ا كلى تأتي الثانية ثـ الثالثة كبيذا نصؼ الطلبة قد

سألك كنصفيـ اجاب عف ىذه افسئلة كفي ا ستراتيجية التي تلييا
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إليؾ؟

تحرؾ بميارة
ٌ

سكؼ يتـ تغيير افدكار كمف سأؿ سيجيب كمف أجاب سيسأؿ.

الخاتمة  5د

الدرس لبعض الطٌلبة
تستمع ٌ

قراءة

عدد الحصص1 :

أف ينفػ ػ ػ ػػذ الطٌالػ ػ ػ ػػب اسػ ػ ػ ػػتراتيجية التمييد ( 5د) إلقاء التٌحية كالتٌخلص مف المشػتتات كالتمييػد سػتراتيجية الارسػي المذحظة كالمتابعة
اجلس على الارسي الساخف
الارسي الساخف
الارسي الساخف
أف يتبادؿ الطلبة افدكار

اقر السؤاؿ ؟
أ

العرض ( 30د)

أف يجل ػ ػ ػ ػ ػػس الطٌال ػ ػ ػ ػ ػػب عل ػ ػ ػ ػ ػػى مذحظػػة المعلٌمػػة لمػػدل اتقػػاف الطلبػػة ليػػذه ا سػػتراتيجية كتقػػكـ بتكزيػػع بطاقػػات أجب عف ا سئلة المكجية إليؾ؟

الارس ػػي الس ػػاخف لإلجاب ػػو ع ػػف افسػئلة التػي تحػكم أسػػئلة فيػـ مقػركء كذاػػاء لغػكم علػى الطٌلبػػة الٌػذيف أجػابكا فػػي

افسئلة

ا س ػػتراتيجية افكلػ ػػى ليسػ ػألكا الطلب ػػة الٌػ ػذيف سػ ػألكىـ ,ثػػػـ تحض ػػير ارس ػػي ممي ػػز

البطاقة الٌتي يحمليا

المكجية إلية مف زمذئو

المكجية إليو

الدرس لبعض الطٌلبة
تسميع ٌ

أف يق ػ ػ ػ أر الطٌالػ ػ ػػب الس ػ ػ ػؤاؿ مػ ػ ػػف كتضػػعو فػػي الكسػػط ,كيجلػػس اػػؿ طال ػب عليػػو لمػػدة دقيقػػة ليجيػػب عػػف افسػػئلة
أف يجيػػب الطٌالػػب عػػف افسػػئلة الخاتمة ( 5د)

الكتابة عدد الحصص1 :

أف ياتب الطٌالب الفقػرة فػي التمهيد 5د

الفراغ المناسب.
الدرس
إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كقراءة ٌ
أف ينسخ الطٌالب الفقػرة فػي العرض 30د
دفتر النسخ

تالي ػػؼ الطٌلب ػػة باتابػ ػػة الفقػ ػرة فػ ػػي الفػ ػراغ المناسػ ػػب كمتابع ػػة المعلٌمػػػة

أف ياتػ ػػب الطٌالػ ػػب الجملػ ػػة للطلبة كىـ ياتبكف كتصلي الاتب.
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ااتب الفقرة في الفراغ المناسب؟
انسخ الفقرة في دفتر النسخ؟

ااتب الجملة كفؽ خط النسخ؟

ى ػ ػ ػ ػػذه ا س ػ ػ ػ ػػتراتيجية
ماملػ ػػة لذسػ ػػتراتيجية
الٌتي قبليا

كفؽ خط النسخ

تاليػػؼ الطلبػػة بنسػػخ الفق ػرة فػػي دفتػػر النسػػخ كمتابعػػة المعلمػػة لػػدفاتر

الطٌلبة كتصليحيا

شػػرح المعلمػػة لايفيػػة اتابػػة الجمػػؿ كفػػؽ قكاعػػد خػػط النسػػخ ثػ ٌػـ تاليػػؼ
الطٌلبة باتابة الجملة كمتابعة المعلمة للطلبة كتصلي الاتب.
الخاتمة 5د

تسميع ا ٌلدرس لبعض الطٌلبة

ا مالء

عدد الحصص1 :

أف ياتػ ػ ػػب الطٌالػ ػ ػػب امػ ػ ػػذء التمهيد 5د

ااتب مايملى عليؾ؟
اق أر قطعة اإلمذء؟

غير منظكر

القاء التحية كالتخلص مف المشتتات.

اإلمذء

إمذء القطعة على الطٌلبػة بالسػرعة المناسػبة للجميػع ثػـ قػراءة القطعػة

أف يقػ ػ ػ ػ ػ ار الطٌال ػ ػ ػ ػػب قطع ػ ػ ػ ػػة العرض 30د

مف قبؿ الطٌلبة ثـ تاليؼ الطٌلبة بجمع الدفاتر بنظاـ.

الخاتمة 5د

القراءة المكزعة على باقي الطٌلبة
أف يق أر الطٌالب الجمؿ

تعبير

عدد الحصص1 :

التمييد ( 5د)

إلقاء التٌحية كالتخلص مف المشتتات كطرح بعض ا سئلة إلثارة انتباه الطٌلبة
أف يعيد الطٌالب ترتيب الجمؿ
أف يتعػػاكف الطٌالػػب مػػع زمذئػػو العرض ( 30د)
في ترتيب الجمؿ

مػػف خػػذؿ جي ػػاز الع ػػرض البركجات ػػر تقػػكـ المعلم ػػة بعػػرض جم ػػؿ الاتػػاب أم ػػاـ
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رتٌب الجمؿ على الكرقة البيضاء؟
تعاكف مع زميلؾ في ترتيب الجمؿ؟
القصة الٌتي قمت بتاكينيا ؟
اقر
أ
ٌ

الطٌلبػػة ثػػـ يقكمػػكف بتأمليػػا كتعطػػي اػػؿ طالػػب كرقػػة بيضػػاء يرتػػب فييػػا الطالػػب
الجمؿ

ماكنو مف أربع طلبػة كالتعػاكف فػي
تقكـ المعلمة بتاليؼ الطٌلبة بعمؿ مجمكعات ٌ
إعادة ترتيب الجمؿ كتاكيف قصة.
ػر القصػػة ,بعػػد ذلػػؾ تعطػػي المعلٌمػػة قصػػة
ثػػـ يقػػكـ طالػػب مػػف اػػؿ مجمكعػػو كيقػ أ
قصػػيرة لاػػؿ مجمكعػػة تنقصػػيا بعػػض الالمػػات ليػػتـ معنػػى الجمػػؿ فييػػا ,كتطلػػب

منيـ تعبئة الفراغ بالالمات المناسبة
الخاتمة ( 5د)

الدرس لبعض الطٌلبة
تسميع ٌ
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ممحؽ ()2
ضمف شخصي

التحميؿ األ كؿ لمباحثة
الكحدة الفرع

األهداؼ

 -1أف يتعرؼ الطالب عمى
مرادؼ الكممات الجديدة

رسائؿ بال ساع

ا ستماع

 -2أف يستنتج الطالب األفكار
مف نص ا ستماع

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

المرادفػػػػات كممػػػػات ذات المرادؼ

كثير مف الكممػات فػي

معنى كاحد

المغة العربية لها أكثر

المبادئ

مف مرادؼ

الفكػػػػػرة العامػػػػػة تكػػػػػكف الفكػػػػػػػػػػػػػػػرة كػػػؿ نػػػص قرائػػػي فيػػػه الفكرة العامة شاممة لمػدرس

تركيػػػػػػػػػػػب لممكضػػػػػػػػػػػكع العامة
كتفاصيمه أم أفكار

األفكػػػػػػػػػػػار جزئية

األفكػػػار الجزئيػػػة تعمػػػؿ الجزئية

عمػى تقطيػع الػنص إلػى

أفكار دكف تكرار

107

فكػػػػػرة عامػػػػػة كأفكػػػػػار بأكممػػػػػػه كالفكػػػػػػرة الجزئيػػػػػػة
شاممة لقطعة مف الدرس

 -3أف يعيد الطالب سرد نص
ا ستماع بمغة سميمة

السػػػػػػػػػرد أداة لمتعبيػػػػػػػػػر السرد

ا نساني

أم سػػػػػػػرد قصصػػػػػػػيي

يحتػػػػػاج إلػػػػػى ترتيػػػػػب

لألحداث كانسجاـ بيف
الكممػػػػػػػػػات كالجمػػػػػػػػػؿ

كالمعاني
 -4أف يذكر الطالب عناصر
لكحة المحادثة

المحادثػػة مػػف أسػػاليب المحادثة
التكاصؿ بيف األشخاص

جميػػػػػػػػػػػػػع لكحػػػػػػػػػػػػػات
المحادثػػػػػػػػػػػػة فيهػػػػػػػػػػػػا

عناصػػػػر تثيػػػػر انبػػػػػا
الطمبة

 -5أف يعبر الطالب عما في
المحادثة

لكحة المحادثة بجمؿ
مفيدة

التعبير يتككف مػف عػدة التعبير

يختمؼ مستكل القػدرة

تتكػكف مػف عػدة كممػػات

آلخر

جمػػؿ مترابطػػػة كالجممػػػة الجممة
مترابطة

عنػػػػػػػػػػػػػكاف

 -6أف يستنتج الطالب مف

الدرس

لكحة المحادثة عنكاف
الدرس
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التعبيريػة مػف شػخص

الفرع

الكحدة

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

األهداؼ
أف

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة

القػػػػػػػػػراءة

القػػػػػراءة الصػػػػػامتة

الدرس قراءة

معرفية تقػكـ

القػػػػػػػػػراءة

الشػػفتيف كالجهريػػة

سميمة

رمكز تسػمى

-7

يق أر الطالب

جهرية
كمعبرة

عمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
عمػػػى تفكيػػػؾ

الجهرية

الصامتة

حركفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

المبادئ

بػػػػػػػػػدكف تحريػػػػػػػػػؾ
مػػػػػػػػػػػػػع تحريػػػػػػػػػػػػػؾ

الشفتيف

لتكػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف
معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

القراءة

رسائؿ بال ساع

لمكصكؿ إلى
مرحمة الفهـ

-8

يتعرؼ

أف

الطالب عمى

المرادفػػػػػػػػػػات

كممػػػػػات ذات

المرادؼ

معنى كاحد

كثيػػر مػػف الكممػػات

فػػػي المغػػػة العربيػػػة
لهػػػػػػػا أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف
مرادؼ

مرادؼ

المفردات

الجديدة
-9

يستنتج
الطالب
األفكار
العامة

كالجزئية

أف

الفكرة العامة

الفكػػػػػػػػػػػػرة

لممكضػػػػػػػػػػكع

األفكػػػػػػػػػار

تككف تركيػب
كتفاصػػػػػػػػػػيمه
أم أفكار

األفكػػػػػػػػػػػػػػػػػار
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العامة

الجزئية

اؿ نص ق ارئػي فيػو
فاػ ػرة عام ػػة كأفا ػػار

جزئية

الفا ػرة العامػػة

شاملة للدرس
بأاملػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
كالفا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة
الجزئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

شاملة لقطعػة

مف الدرس

الجزئيػػػػػػػػػػػػػػػػة

تعمػػػػؿ عمػػػػى

تقطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
الػػػػنص إلػػػػى

أفكػػػػػػػار دكف

تكرار
-10

اإلجابػػػػػػػػة

أف

شفكيا

يجيب الطالب
عف أسئمة
الدرس

شفكيا
أف

اسػػـ اإلشػػارة

-11

اسـ اإلشارة

معرفػػػػة يػػػػدؿ

يميز بيف

التدريبات

المؤنث كاسـ

اإلشارة
المذكر

-12

أف

هػػػػػػػك اسػػػػػػػـ

باإلشارة

تستعمؿ هػذا

اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ

المذكر كهػذ

(هذا)

يضع الطالب
( هذا  ,هذ

لممفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد

) في جممة

اإلشارة

عمػػػى معػػػيف

لممفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد

اسـ اإلشارة

اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ

المؤنث
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اإلشػػػػػػػػارة
اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ

اإلشػػػػػػػػارة

أسػػػػػػػماء اإلشػػػػػػػارة

جميعها مبنية

(هذ )

مفيدة
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الكحدة

الفرع

األهداؼ
-13

يكتب

الحقائؽ

المفاهيـ

أف الفقرة هػي جػزء مػف نػص الفقرة
كامؿ

الطالب

التعميمات
تتكػػكف كػػؿ فقػػرة مػػف جمػػؿ مترابطػػة تػػؤدم
إلى فكرة معينة

الفقرة

المعطاة في

الفراغ

المناسب

الكتابة

رسائؿ بال ساع

-14

ينسخ

أف النسػخ يكػػكف بنقػػؿ الكػػالـ النسخ
كما هك بدكف تغيير

النسخ ينمي قدرة الطمبة عمى المحاكاة

الطالب
الفقرة

المعطاة في

دفتر النسخ
-15

يكتب

أف خػػػػػط النسػػػػػخ نػػػػػكع مػػػػػف خط النسخ

الطالب

الخطكط العربية

الجممة كفؽ

قكاعد خط
النسخ
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حركؼ النسخ كمها بحجـ كاحد ك تحتػكم

عمى أم نكع مف الزخرفة

المبادئ

-16

أف التعبيػػر يتكػػكف مػػف عػػدة التعبير

يعبر الطالب جمػػػػؿ مترابطػػػػة كالجممػػػػة الجممة

عف كؿ

تتكػػػكف مػػػف عػػػدة كممػػػات

صكرة

مترابطة

التعبير كاإلمالء

بجممة

يختمػػػػػؼ مسػػػػػتكل القػػػػػدرة التعبيريػػػػػة مػػػػػف

شخص آلخر

مفيدة

همػػػػػزة الكصػػػػػؿ تمفػػػػػظ ك

-17

أف يكتب

الطالب ما

يممى عميه

همػػزة القطػػػع يمكػػف التفريػػؽ بػػيف همػػزة القطػػع كالكصػػؿ

تكتب كهمػزة القطػع تكتػب كهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة بإدخػػػػاؿ حػػػػرؼ ( الفػػػػاء أك الػػػػكاك ) قبػػػػؿ

كتمفظ

الكصؿ

الهمزة فإذا نطقت الهمػزة فإنهػا همػزة قطػع

كاذا لـ تنطؽ فإنها همزة كصؿ

إمالء غير
منظكر
-18
يككف

الطالب

أف القصػػػػػػة سػػػػػػرد ألحػػػػػػداث القصة
كاقعية أك خيالية

قصة مف
خالؿ

الصكر
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كؿ قصة لها عناصرها الرئيسة المترابطة

الكحدة

الفرع

األهداؼ
-19

أف يتعرؼ

الطالب عمى مرادؼ
الكممات الجديدة
-20

أف يستنتج

-21

أف يعيد الطالب

الطالب الفكرة العامة

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

المرادفػػػػػػات كممػػػػػػات المرادؼ

كثير مف الكممات في

ذات معنى كاحد

المغػػػػػة العربيػػػػػة لهػػػػػا

الفكػػرة العامػػة تكػػكف الفكرة العامة

كػػؿ نػػص قرائػػي فيػػه الفكػػػػرة العامػػػػة شػػػػاممة

تركيػػػػػػب لممكضػػػػػػكع األفكار الجزئية

كطني أغمى

ا ستماع

كتفاصيمه أم أفكار

األفكػػػػػػػػار الجزئيػػػػػػػػة

أكثر مف مرادؼ

فكػػػػرة عامػػػػة كأفكػػػػار لمػػػدرس بأكممػػػه كالفكػػػرة
جزئية

تعمػػػؿ عمػػػى تقطيػػػع
الػػػػنص إلػػػػى أفكػػػػار

دكف تكرار
سرد نص ا ستماع بمغة

السػػػػرد أداة لمتعبيػػػػر السرد

ا نساني

سميمة

أم سػػػػػرد قصصػػػػػيي

يحتػػػػاج إلػػػػى ترتيػػػػب
لألحػػػػػػداث كانسػػػػػػجاـ
بيف الكممػات كالجمػؿ

كالمعاني
-22

أف يذكر الطالب

المحادثة

عناصر لكحة المحادثة

المبادئ

المحادثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المحادثة

أسػػػػػػاليب التكاصػػػػػػؿ

بيف األشخاص
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جميػػػػػػػػػػػػع لكحػػػػػػػػػػػػات
المحادثػػػػػػػػػػػة فيهػػػػػػػػػػػا

عناصػػػر تثيػػػر انتبػػػا
الطمبة

الجزئيػػػة شػػػاممة لقطعػػػة

مف الدرس

-23

أف يعبر الطالب

عما في لكحة المحادثة

بجمؿ مفيدة

التعبيػػر يتكػػكف مػػف التعبير

يختمػػػػػػػػػؼ مسػػػػػػػػػتكل

كالجممػػة تتكػػكف مػػف

شخص آلخر

عػػدة جمػػؿ مترابطػػة الجممة
عدة كممات مترابطة

-24

عنكاف الدرس

أف يستنتج

الطالب عنكاف الدرس مف

لكحة المحادثة
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القػػدرة التعبيريػػة مػػف

الكحدة

الفرع

األهداؼ
-25

الحقائؽ
أف يق أر

الطالب الدرس

قراءة جهرية
سميمة
-26

القراءة عممية معرفية تقكـ عمػى القػػػػػػػػػػراءة القػػػػػػػػػراءة الصػػػػػػػػػامتة

تفكيػػػػػؾ رمػػػػػكز تسػػػػػمى حركفػػػػػا الجهرية

الصامتة

المرادفػػػػػات كممػػػػػات ذات معنػػػػػى المرادؼ

يتعرؼ الطالب عمى كاحد

كثير مف الكممات فػي
أكثر مف مرادؼ

كطني أغمى

القراءة

الجديدة
-27

الشفتيف

المغػػػػػة العربيػػػػػة لهػػػػػا

مرادؼ الكممات
أف

بدكف تحريؾ الشفتيف

لتكػػػػػكيف معنػػػػػى لمكصػػػػػكؿ إلػػػػػى القػػػػػػػػػػراءة كالجهريػػة مػػع تحريػػؾ
مرحمة الفهـ

أف

المفاهيـ

التعميمات

الفكػػػػػرة العامػػػػػة تكػػػػػكف تركيػػػػػب الفكػػػػػػػػػػػػػرة كػػػؿ نػػػص قرائػػػي فيػػػه الفكػػػرة العامػػػة شػػػاممة لمػػػدرس بأكممػػػه كالفكػػػرة

يستنتج الطالب

لممكضكع كتفاصيمه أم أفكار

الفكرة العامة

األفكػػػػػار الجزئيػػػػػة تعمػػػػػؿ عمػػػػػى األفكػػػػػػػػػػار جزئية

كاألفكار الجزئية
-28

أف يجيب

الطالب عف أسئمة

الدرس شفكيا

المبادئ

العامة

تقطيػػػع الػػػنص إلػػػى أفكػػػار دكف الجزئية

تكرار

اإلجابػػػػػػػػػة

شفكيا
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فكػػػػػرة عامػػػػػة كأفكػػػػػار الجزئية شاممة لقطعة مف الدرس

-29

أف يصؿ

الطالب بيف الكممة

كضدها
-30

أف يميز

التدريبات

الطالب بيف أسماء

اإلشارة
-31

أف يضع

األضػػػػػداد مفػػػػػردات دالػػػػػة عمػػػػػى األضداد

معنيػػػػػػػيف مخػػػػػػػالفيف لبعضػػػػػػػهما

البعض

لػػػيس كػػػؿ كممػػػة فػػػي
المغة العربية لها ضد

اسـ اإلشارة هك اسـ معرفػة يػدؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػماء اإلشػػػػػػػػػػػارة
عمى معيف باإلشارة

اإلشارة

جميعها مبنية

اسـ اإلشارة هك اسـ معرفػة يػدؿ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػػػماء اإلشػػػػػػػػػػػارة

الطالب اسـ اإلشارة عمى معيف باإلشارة

اإلشارة

المناسب في الفراغ

المناسب
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جميعها مبنية

-32

أف يتعرؼ

الطالب على مرادؼ
الالمات الجديدة

أحذـ اليقظة

ا ستماع

-33

أف يستنتج

-34

أف يعيد

الطالب الفارة العامة

المرادفػ ػ ػػات المػ ػ ػػات ذات معنػ ػ ػػى المرادؼ

اثيػ ػػر مػ ػػف الالمػ ػػات فػ ػػي اللغػ ػػة

كاحد

العربية ليا أاثر مف مرادؼ

الفاػ ػ ػ ػرة العام ػ ػ ػػة تا ػ ػ ػػكف ترايػػ ػ ػػب الفارة العامة

اػػؿ نػػص ق ارئػػي فيػػو فاػرة عامػػة الفاػػرة العام ػػة ش ػػاملة

للمكضكع كتفاصيلو أم أفااره

اففا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار كأفاار جزئية

اففاػ ػ ػػار الجزئيػ ػ ػػة تعمػ ػ ػػؿ عل ػ ػ ػػى الجزئية

الجزئي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاملة

تقطيػ ػػع الػ ػػنص إلػ ػػى أفاػ ػػار دكف

لقطعة مف الدرس

تارار
السرد أداة للتعبير اإلنساني

السرد

الطالب سرد نص

المحادثة

-35

أف يذار

الطالب عناصر لكحة

أم سػػرد قصصػػيي يحتػػاج إلػػى
ترتي ػػب لألح ػػداث كانس ػػجاـ ب ػػيف

ا ستماع بلغة سليمة

الالمات كالجمؿ كالمعاني
المحادثػػة مػػف أسػػاليب التكاصػػؿ المحادثة

بيف افشخاص

المحادثة
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للدرس بأاملو كالفارة

جمي ػ ػػع لكح ػ ػػات المحادث ػ ػػة فيي ػ ػػا
عناصر تثير انباه الطلبة

أف يعبر

-36

التعبيػ ػػر يتاػ ػػكف مػ ػػف عػ ػػدة جمػ ػػؿ التعبير

الطالب عما في لكحة

مترابطة كالجملة تتاكف مػف عػدة الجملة

المحادثة بجمؿ مفيدة

المات مترابطة

أف يستنتج

-37

يختلػػؼ مسػػتكل القػػدرة التعبيريػػة

مف شخص آلخر

عنكاف الدرس

الطالب مف لكحة

المحادثة مكضكع

الدرس

الكحدة

الفرع

األهداؼ

القراءة

أحالـ اليقظة

-38

أف يق أر

الطالب الدرس
قراءة جهرية

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

القراءة عممية معرفية تقكـ عمى تفكيؾ رمػكز القػػػػػػػػػػػػػػػػراءة القػػػػػراءة الصػػػػػامتة بػػػػػدكف

تسػػػمى حركفػػػا لتكػػػكيف معنػػػى لمكصػػػكؿ إلػػػى الجهرية
مرحمة الفهـ

تحريػػؾ الشػػفتيف كالجهريػػة

القػػػػػػػػػػػػػػػػراءة مع تحريؾ الشفتيف
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المبادئ

سميمة

-39

الصامتة

أف يتعرؼ المرادفات كممات ذات معنى كاحد

الطالب عمى

المرادؼ

مرادؼ الكممات

-40

الفكػػػػػػرة العامػػػػػػة تكػػػػػػكف تركيػػػػػػب لممكضػػػػػػكع الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كػػؿ نػػص قرائػػي فيػػه فكػػرة الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

يستنتج الطالب

كتفاصيمه أم أفكار

العامة

كاألفكار الجزئية

أفكار دكف تكرار

الجزئية

الفكرة العامة

العربيػػػػػة لهػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػف
مرادؼ

الجديدة

أف

كثير مف الكممات في المغة

األفكار الجزئية تعمؿ عمى تقطيػع الػنص إلػى األفكػػػػػػػػػػػػػػػػار

عامة كأفكار جزئية

العامػػػػػػػػػػػػػػػة
شػػػػػػػػػػػػػػػاممة

لمػػػػػػػػػػػػػػدرس
بأكممػػػػػػػػػػػػػػػه

كالفكػػػػػػػػػػػػػػرة

الجزئيػػػػػػػػػػػػة
شػػػػػػػػػػػػػػػاممة

لقطعػػة مػػف

الدرس
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-41

اإلجابػػػػػػػػػػػػػػػة

أف يجيب

شفكيا

الطالب عف أسئمة

الدرس شفكيا
-42

أف يختار

الطالب مرادؼ ما

المرادفات كممات ذات معنى كاحد

المرادؼ

تحته خط

-43

أف يضع

التدريبات

الطالب حرؼ

ا سـ المجركر يأتي بعد حرؼ الجر

حػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ حػػركؼ الجػػر كمهػػا حػػركؼ

الجر

الفراغ المناسب

-44

الطالب جممة
مشابهة فيها

حرؼ الجر الذم
تحته خط

العربيػػػػػة لهػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػف
مرادؼ

الجر المناسب في
أف يككف

كثير مف الكممات في المغة

مبنيػػػػػة

تتغيػػػػػر حركػػػػػة

إعرابهػػػا إذا تغيػػػر مكقعهػػػا
مف الجمؿ

حػػػرؼ الجػػػر (عمػػػى) يفيػػػد ا سػػػتعالء فػػػكؽ حػػػرؼ الجػػػر حػػػػػركؼ الجػػػػػر كمهػػػػػا حػػػػػركؼ
مبنيػػة تتغيػػر حركػػة إعرابهػػا
(إلى)
الشيء
إذا تغير مكقعها مف الجمؿ

كحػػػرؼ الجػػػر

الزمنية

(إلػػػى) يفيػػػد انتهػػػاء الغايػػػة (عمى)
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الكحدة

الفرع

األهداؼ
-45

أف يكتب

الطالب الفقرة المعطاة

الحقائؽ
الفقرة هي جزء مف نص كامؿ

المفاهيـ
الفقرة

في الفراغ المناسب

-46

أف ينسخ

أحالـ اليقظة

الكتابة

الطالب الفقرة المعطاة
في دفتر النسخ

-47

أف يكتب

الطالب الجممة كفؽ
قكاعد خط النسخ

النسػػخ يكػػكف بنقػػؿ الكػػالـ كمػػا هػػك النسخ
بدكف تغيير

خػػػػط النسػػػػخ نػػػػكع مػػػػف الخطػػػػكط خط النسخ
العربية

التعميمات
تتكػػػػكف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف جمػػػػؿ
مترابطة تؤدم إلى فكرة معينة

النسخ ينمي قدرة الطمبػة عمػى

المحاكاة

حػػػػركؼ النسػػػػخ كمهػػػػا بحجػػػػـ
كاحد ك تحتػكم عمػى أم نػكع

مف الزخرفة
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المبادئ

-48

أف يق أر الطالب تضػػػػاؼ األلػػػػؼ الفارقػػػػة بعػػػػد كاك األلؼ الفارقة

الكممات التي تحكم
ألؼ تكتب ك تمفظ

التعبير كاإلمالء

-49

أف يميز

الطالب األلؼ الفارقة

الجماعػػة كهػػي ليسػػت أصػػمية فػػي

الفعؿ

تضػػػػاؼ األلػػػػؼ الفارقػػػػة بعػػػػد كاك األلؼ الفارقة
الجماعػػة كهػػي ليسػػت أصػػمية فػػي

عف غيرها مف األحرؼ الفعؿ

-50

أف يكتب

الطالب إمالء اختبارم

األلػػؼ الفارقػػة مػػف الحػػركؼ

الزائدة التي تكتب ك تمفظ

األلػػؼ الفارقػػة مػػف الحػػركؼ

الزائدة التي تكتب ك تمفظ

في اإلمالء يتحػدث المػتكمـ كيكتػب اإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالء يهػػدؼ اإلمػػالء ا ختبػػارم إلػػى
ا ختبارم

السامع

الكقكؼ عمى مسػتكل التالميػذ
كمػػػدل اإلفػػػادة التػػػي حققكهػػػا
مف دركس اإلمالء
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-51

أف يعيد

الطالب ترتيب الجمؿ
بشكؿ سميـ

-52

أف يككف

الطالب فقرة مف الجمؿ

تتكػػػكف الجممػػػة مػػػف عػػػدة كممػػػات الجممة
مترابطة

الفقرة هي جزء مف نص كامؿ

المبعثرة

124

الفقرة

الجممة في المغة العربية تككف

إما اسمية أك فعمية

تتكػػػػكف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف جمػػػػؿ
مترابطة تؤدم إلى فكرة معينة

الكحدة

الفرع

األهداؼ
-53

الحقائؽ
أف

يتعرؼ الطالب

المفاهيـ

المرادفات كممات ذات معنى كاحد

المرادؼ

عمى مرادؼ

التعميمات

المبادئ

كثير مف الكممػات فػي

المغة العربية لها أكثر
مف مرادؼ

الكممات
الجديدة

ا ستماع

النفع طبعي

-54

يستنتج

أف

الطالب الفكرة

الفكػػػػرة العامػػػػة تكػػػػكف تركيػػػػب لممكضػػػػكع الفكرة العامة
كتفاصيمه أم أفكار

األفكػػار الجزئيػػة تعمػػؿ عمػػى تقطيػػع الػػنص

األفكار الجزئية

العامة كاألفكار إلى أفكار دكف تكرار

كػػػؿ نػػػص قرائػػػي فيػػػه الفكرة العامة شػاممة
فكػػػػػرة عامػػػػػة كأفكػػػػػار لمػػػػػػػػػدرس بأكممػػػػػػػػػه

جزئية

الجزئية
-55

أف

يعيد الطالب

كالفكػػػػػػػػرة الجزئيػػػػػػػػة

شػػػاممة لقطعػػػة مػػػف

الدرس
السرد

السرد أداة لمتعبير ا نساني

سرد نص

أم سػػػػػػرد قصصػػػػػػيي
يحتػػػػػاج إلػػػػػى ترتيػػػػػب

لألحػػػػػػػداث كانسػػػػػػػجاـ
بػػيف الكممػػات كالجمػػؿ

ا ستماع بمغة

كالمعاني

سميمة
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-56

أف

يذكر الطالب

عناصر لكحة

المحادثػػػػػة مػػػػػف أسػػػػػاليب التكاصػػػػػؿ بػػػػػيف المحادثة

األشخاص

-57

يعبر الطالب

المحادثة

عما في لكحة

الطمبة
التعبيػػػر يتكػػػكف مػػػف عػػػدة جمػػػؿ مترابطػػػة التعبير
كالجممة تتككف مف عدة كممات مترابطة

الجممة

المحادثة

بجمؿ مفيدة

-58

يستنتج

المحادثػػػػػػػػػػػػة فيهػػػػػػػػػػػػا
عناصػػػػر تثيػػػػر انبػػػػا

المحادثة

أف

جميػػػػػػػػػػػػػع لكحػػػػػػػػػػػػػات

عنكاف الدرس

أف

الطالب عنكاف

الدرس مف

لكحة المحادثة
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يختمؼ مستكل القدرة

التعبيرية مػف شػخص

آلخر

الكحدة الفرع

األهداؼ
-59

أف يق أر

الطالب الدرس
قراءة جهرية

النفع طبعي

القراءة

سميمة
-60

أف

يتعرؼ الطالب

الحقائؽ

التعميمات

المفاهيـ

القػػراءة عمميػػػة معرفيػػة تقػػػكـ عمػػى تفكيػػػؾ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة القراءة الصامتة بدكف تحريؾ
رمكز تسمى حركفا لتككيف معنػى لمكصػكؿ الجهرية

إلى مرحمة الفهـ

الشفتيف كالجهرية مع تحريػؾ

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة الشفتيف
الصامتة

المرادفات كممات ذات معنى كاحد

عمى مرادؼ

الكممات الجديدة
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المرادؼ

كثيػػر مػػف الكممػػات فػػي المغػػة

العربية لها أكثر مف مرادؼ

المبادئ

-61

أف

يستنتج الطالب

األفكار المكجكدة
في الدرس

الفكػػػػرة العامػػػػة تكػػػػػكف تركيػػػػب لممكضػػػػػكع الفكرة العامة
كتفاصيمه أم أفكار

األفكػػار الجزئيػػة تعمػػؿ عمػػى تقطيػػع الػػنص

كؿ نص قرائي فيه فكرة عامة الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

األفكار الجزئية كأفكار جزئية

إلى أفكار

العامػػػػػػػػػػػػػػػة
شػػػػػػػػػػػػػػػاممة

لمػػػػػػػػػػػػػػدرس
بأكممػػػػػػػػػػػػػػػه

كالفكػػػػػػػػػػػػػػرة

الجزئيػػػػػػػػػػػػة
شػػػػػػػػػػػػػػػاممة

لقطعػػة مػػف

الدرس
-62

اإلجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

أف يجيب

الشفكية

الطالب عف

أسئمة الدرس
شفكيا

التدريبات

-63

أف يصؿ

الطالب بيف

الكممة كضدها

األضػػػػػداد مفػػػػػردات دالػػػػػة عمػػػػػى معنيػػػػػػيف األضداد
مخالفيف لبعضهما البعض
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لػػػػيس كػػػػؿ كممػػػػة فػػػػي المغػػػػة

العربية لها ضد

-64

أف يضع

الطالب حرؼ

الكاؼ تفيد المشابهة كالباء تفيد ا ستعانة حػػػػركؼ الجػػػػر حركؼ الجر جميعها مبينة
( ـ – بػػػاء –
كاؼ )

الجر المناسب (

ؿ  ,ب  ,ؾ ) في

الفراغ المناسب
-65

أف يصؿ

الطالب كؿ سؤاؿ

ا سـ المجركر يأتي بعد حرؼ الجر

حركؼ الجر

حركؼ الجر جميعها مبينة

بالجكاب الذم

يبدأ بحرؼ الجر

المناسب

الكحدة الفرع

األهداؼ

المفاهيـ

الحقائؽ
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التعميمات

المبادئ

-66

أف يكتب

الطالب الفقرة

الفقرة

الفقرة هي جزء مف نص كامؿ

المعطاة في الفراغ

تتككف كػؿ فقػرة مػف جمػؿ مترابطػة

تؤدم إلى فكرة معينة

المناسب

-67

أف ينسخ

النسخ يككف بنقؿ الكالـ كما هك بدكف تغيير

النسخ

الكتابة

النفع طبعي

الطالب الفقرة

النسػػػخ ينمػػػي قػػػدرة الطمبػػػة عمػػػى
المحاكاة

المعطاة في دفتر

النسخ

-68

أف يكتب

الطالب الجممة كفؽ

خط النسخ نكع مف الخطكط العربية

قكاعد خط النسخ
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خط النسخ

حركؼ النسخ كمها بحجـ كاحد ك
تحتكم عمى أم نكع مف الزخرفة

-69

أف يكتب

الطالب إمالء

في اإلمالء يتحدث المتكمـ كيكتب السامع

اإلمالء ا ختبارم

اختبارم

يهػػػػػدؼ اإلمػػػػػالء ا ختبػػػػػارم إلػػػػػى

الكقػػػػكؼ عمػػػػى مسػػػػتكل التالميػػػػذ

كمػػػدل اإلفػػػادة التػػػي حققكهػػػا مػػػف
دركس اإلمالء

التعبير كاإلمالء

-70

أف يعيد

تتككف الجممة مف عدة كممات مترابطة

الجممة

الطالب ترتيب الجمؿ

اسمية أك فعمية

بشكؿ مناسب

-71

أف يككف

الطالب فقرة مف

الجممة في المغة العربية تككف إمػا

الفقرة

الفقرة هي جزء مف نص كامؿ

الجمؿ المبعثرة
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تتككف كػؿ فقػرة مػف جمػؿ مترابطػة

تؤدم إلى فكرة معينة

ممحؽ ()3

التحميؿ بيف شخصي مع معمـ آخر

الدرس الحادم عشر :رسائؿ بال ساع  /مهارة ا ستماع نص (رسالة الحاجة كفية)
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

النظريات (قكاعد المغة)

 -1أف يعدد الطالب األنمػاط اسػ ػػماء اإلشػ ػػارة مبنيػ ػػة ا المثنػ ػػى اسماء ا شارة

المغكية في النص المسمكع

منيا

 -2أف يعيػػػػػػد الطالػػػػػػب مػػػػػػا التنكيف يدخؿ على ا سماء
استمع إليه بمغة سميمة

التنكيف

التتػ ػػابع فػ ػػي ا حػ ػػداث يتاػػػكف مػ ػػف التتابع
الزماف كالمااف

افحداث

الدرس الحادم عشر  :رسائؿ بال ساع  /مهارة المحادثة
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

-1أف يكضػح الطالػػب عمػػى اسػ ػػماء اإلشػ ػػارة للمفػ ػػرد كالمثنػ ػػى اسماء ا شارة

عناصر المكحة لغكيا

كالجمع

-2أف يسػػػػػػػػتنتج الطالػػػػػػػػب الفا ػرة العمػػة منبثقػػة مػػف اففاػػار اففاار الجزئية.
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التعميمات

النظريات(قكاعد المغة)

أفكار المكحة

الفارة العامة

الجزئية

- 3أف يػػػػػػػػػػػذكر الطالػػػػػػػػػػػب الشخصػ ػػية الرئيسػ ػػة ىػ ػػي محػ ػػكر الشخصية الرئيسية

شخصيات المكحة

القصة

الدرس الحادم عشر  :رسائؿ بال ساع  /مهارة القراءة
الضبط القرائي السميـ
األهداؼ

المفاهيـ

الحقائؽ

-1أف يق ػ أر الطالػػب الػػنص اسماء اإلشارة نكعيف للبعيد كالقريب
قراءة لغكية سميمة.

ح ػ ػ ػػركؼ الج ػ ػ ػػر
افسماء.

اسماء ا شارة للبعيد

اسماء ا شارة للقريب

ت ػ ػ ػػدخؿ إ علػػ ػ ػػى حركؼ الجر.
افسماء

التنػػكيف ثذثػػة أن ػكاع :الضػػـ ،كالفػػت  ،التنكيف

كالاسر

الاسرة أقكل الحراات
 -2أف يكظػػػػػػػؼ الطالػػػػػػػب عذمة انتياء الفقرة النقطة

قكاعػػػػػػد الكتابػػػػػػة كالتػػػػػػرقيـ الفاصلة تاكف بيف الجملتيف التامتيف

بشكؿ سميـ

التعميمات

الاسرة
عذمات الترقيـ
النقطة

التػ ػػاء المربكطػ ػػة تلفػ ػػظ تػ ػػاء بالكص ػ ػػؿ التاء المربكطة
كىاء بالكقؼ
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ا سـ بعد حػرؼ الجػر

يجر بالاسرة.

النظريات(قكاعد المغة)

فهـ المقركء
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

-1أف يكظػػػػػػػػؼ الطالػػػػػػػػػب الالم ػػة ق ػػد يا ػػكف لي ػػا أاث ػػر م ػػف المرادؼ المعاني.

المعػػػػػػػاني الجديػػػػػػػدة فػػػػػػػي مرادؼ.

النظريات(قكاعد المغة)

معرف ػػة الطال ػػب لمعن ػػى الالم ػػة
يساعده في تحديد مرادفيا.

النص.

-2أف يسػػػػػػػتنتج الطالػػػػػػػب الفا ػ ػ ػ ػ ػرة ىػ ػ ػ ػ ػػي اليػ ػ ػ ػ ػػدؼ الم ػ ػ ػ ػ ػراد اففاار.
األفكػػػػػػار المكجػػػػػػكدة فػػػػػػي الكصكؿ إليو.

النص.

-3أف يضػػػػػػػػػػع الطالػػػػػػػػػػب ىذا للمذار

اسػػػػػػماء اإلشػػػػػػارة ؼ فػػػػػػي ىذه للمؤنث

المذار.

المؤنث.

مكانها الصحيح.

-4أف يسػػػػػػػتنتج الطالػػػػػػػب

العنكاف.

عنكانا مناسبا لمدرس

الدرس الحادم عشر  :رسائؿ بال ساعي  /مهارة الكتابة كاإلمالء كالتعبير الكتابي
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

-1أف يميػػػز الطالػػػب بػػػيف تػ ػػدخؿ اػ ػػاف علػ ػػى الجملػ ػػة ا سػ ػػمية ترفػ ػػع ااف
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التعميمات النظريات(قكاعد المغة)

األنماط المغكية المختمفة.

ا سـ كتنصب الخبر

 -2أف يكظػػػػػػػؼ الطالػػػػػػػب النقطة مف عذمات الترقيـ

النقطة

عالمػػػػػػات التػػػػػػرقيـ يشػػػػػػكؿ
سميـ في النص المكتكب

 -3أف يكظػػػػػػػؼ الطالػػػػػػػب تنػػكيف الفػػت فػػي الالم ػػات التػػي لػػـ تنتي ػػي
األنماط المغكيػة التػي مػرت بتاء مربكطة كىمزة يأخذ افلؼ الناصبة

تنكيف الفت

افلؼ الناصبة

في النص .

-4أف يكتػػػب الطالػػػب فقػػػرة الفقرة تتاكف مف عدة جمؿ بينيا رابط

الفقرة

المقدمة

كفؽ خط النسخ.

العرض

الخاتمة
 -5أف يسػػػػػتخدـ الطالػػػػػب يتاػ ػ ػػكف التعبيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف (مقدمػ ػ ػػة ,عػ ػ ػػرض ,

عناصر التعبير

خاتمة )

 -6أف يكتب الطالب قصة ا ش ػػخاص الثانكي ػػة تػ ػربط اح ػػداث القص ػػة القصة
قصيرة

ببعضيا البعض
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الدرس الثاني عشر  :كطني أغمى  /مهارة المحادثة
األهداؼ
 -1أف يصػػػػنؼ الطالػػػػب

عناصر المكحة لغكيا

المفاهيـ

الحقائؽ
المثنى يرفع بافلؼ كينصب كيجر الياء

المفرد

جمػ ػػع المػ ػػذار السػ ػػالـ يرفػ ػػع بػ ػػالكاك كينصػ ػػب المثنى

كيجر بالياء

 -2أف ينطػػػػػػؽ الطالػػػػػػب الذـ القمرية تلفظ الشمسية

األصػػػكات العربيػػػة نطقػػػػا

صحيحا

الجمع

تلفظ

اؿ التعريؼ
الساكف

المعبػػػػراف عػػػػف عالمػػػػات

في رفع المثنى تسد افلؼ مسد الضمة
كالياء تسد مسد الفتحة كالاسر

الذـ القمرية تأخذ الساكف

كالذـ الشمسية تأخذ الشدة

الشدة

 -3أف يسػػتخدـ الطالػػب تس ػػتخدـ عذم ػػات التػ ػرقيـ لتكض ػػي المع ػػاني عذمات الترقيـ
إيماءات الكجػه كالصػكت كالجمؿ

تعميمات اك مبادئ

نظريات

عذم ػ ػ ػ ػػات النبػ ػ ػ ػ ػرات الص ػ ػ ػ ػػكتية (  :؟ ) كى ػ ػ ػ ػػي

الفاص ػػلة النقط ػػة ،عذمػات كقػؼ  ،لانيػػا إضػافة إلػػى الكقػؼ تتمتػػع .
نبرة الصكت
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بنبػ ػرات ص ػػكتية خاص ػػة كانفع ػػا ت نفس ػػية معين ػػة

الترقيـ

أثناء التحدث كالقراءة

 -4أف يسػػػتنتج الطالػػػب الجملػ ػ ػػة الخبريػ ػ ػػة تلػ ػ ػػؾ التػ ػ ػػي يحاػ ػ ػػـ علييػ ػ ػػا الجملة الخبرية

اذا ااف الاذـ مكافيا حامنا عليو بالصادؽ  ,ااف

األفكػػػار بشػػػكؿ متسمسػػػؿ بالصدؽ اك الاذب

الجملة ا نشائية

كمترابط

الصدؽ ناقصػا حامنػا عليػو بالاػاذب فيػذا اسػلكب

خبرم

السػػرد يقػػكـ علػػى نظػػاـ خطػػي كاض ػ ضػػمف السرد

يعتمػ ػػد السػ ػػرد علػ ػػى مؤش ػ ػرات زمانيػ ػػة كماانيػ ػػة ،

تصكر الزمف
ٌ

الزمف

فارتباط ػػو بالزم ػػاف يبن ػػي ح ػػافز التش ػػكيؽ  ،كيح ػ ٌػدد

الاناية

الاناية

افح ػ ػػداث كيرتبي ػ ػػا ،فالزم ػ ػػاف كالح ػ ػػدث تكأم ػ ػػاف
ينفصذف.

 -1أف يستخدـ الطالب
المعاني المغكية

كاألدبية في حديثه

تعبير

يقصد منو المعنى الحقيقي ،ك إنما

كض ػ ػ ػػع ل ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػع جػ ػ ػ ػكاز إرادة المعن ػ ػ ػػى افص ػ ػ ػػلي

يقصد بو معنى مذزـ للمعنى الحقيقي
الفعػػؿ المضػػارع المرفػػكع

يسػػبؽ بنصػػب ك

جزـ كالمنصكب يسبؽ بناصب

تعبي ػػر اس ػػتعمؿ ف ػػي غي ػػر معن ػػاه افص ػػلي ،ال ػػذم
الحقيقي

الفعؿ المضارع

الدرس الثاني عشر :كطني أغمى
الضبط القرائي السميـ
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األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

-1أف يق أر الطالب الػنص قػراءة العذمات افصلية أربػع الضػمة الجزـ

لغكية سميمة.

ا سػ ػ ػػـ بعػ ػ ػػد حػ ػ ػػرؼ الجػ ػ ػػر يجػ ػ ػػر الاسرة أقكل الحراات

للرفػ ػ ػ ػ ػػع  -الفتحػ ػ ػ ػ ػػة للنصػ ػ ػ ػ ػػب  -الرفع

الاسرة للجر  -الساكف للجزـ

التعميمات

النظريات(قكاعد المغة)

بالاسرة.

الجر

النصب

التنػ ػ ػػكيف ثذثػ ػ ػػة أن ػ ػ ػكاع :الضػ ػ ػػـ ،التنكيف
كالفت  ،كالاسر

أكلئؾ اسـ اشارة للبعيد
 -2أف يكظػػػؼ الطالػػػب قكاعػػػد عذمة انتياء الفقرة النقطة

الكتابة كالترقيـ بشكؿ سميـ

أكلئؾ
عذم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

الفاص ػ ػػلة تا ػ ػػكف ب ػ ػػيف الجملت ػ ػػيف الترقيـ

التامتيف

النقطة

التاء المربكطة تلفظ تاء بالكصؿ التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
كىاء بالكقؼ

المربكطة

فهـ المقركء
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

التعميمات

-3أف يبػػػػيف الطالػػػػب المعػػػػاني الالم ػػة ق ػػد يا ػػكف لي ػػا أاث ػػر م ػػف الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرادؼ معرف ػ ػ ػػة الطال ػ ػ ػػب لمعن ػ ػ ػػى الالمػ ػ ػ ػة

الجديدة في النص.

مرادؼ.

المعاني.

-4أف يسػػتنتج الطالػػب األفكػػار الفا ػ ػ ػ ػ ػرة ىػ ػ ػ ػ ػػي اليػ ػ ػ ػ ػػدؼ الم ػ ػ ػ ػ ػراد اففاار.
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يساعده في تحديد مرادفيا.

النظريات(قكاعد المغة)

المكجكدة في النص.

الكصكؿ إليو.

-5أف يحػػػػػدد الطالػػػػػب اسػػػػػماء ى ػػؤ ء ض ػػمير منفص ػػؿ لمجم ػػع المذار.

اإلشارة في النص

المذار كالمؤنث القريب

-6أف يسػػػتنتج الطالػػػب عنكانػػػا

المؤنث.
العنكاف.

مناسبا لمدرس

الدرس الثاني عشر  :كطني أغمى /مهارة الكتابة كاإلمالء كالتعبير الكتابي
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

-1أف يميػػػػػػػػز الطالػػػػػػػػب بػػػػػػػػيف تن ػػكيف الف ػػت ف ػػي ا س ػػـ المؤن ػػث التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
األنماط المغكية المختمفة.

المنتيػػػي بتػ ػػاء مربكطػ ػػة
أفلؼ الناصبة

يأخػ ػػذ المربكطة

افل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
الناصبة

الضػ ػ ػػمير المتصػ ػ ػػؿ يػ ػ ػػدؿ علػ ػ ػػى الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمير
مػ ػػتالـ  ،أك مخاطػ ػػب أك غائ ػ ػػب المتصؿ
مثؿ الضمائر المنفصلة
 -2أف يكظؼ الطالػب عالمػات الفاصػ ػػلة المنقكطػػػة تكضػػػع بػ ػػيف عذم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

التػػرقيـ يشػػكؿ سػػميـ فػػي الػػنص جملتػػيف أحػػدىما سػػبب كافخػػرل الترقيـ

139

التعميمات

النظريات(قكاعد المغة)

المكتكب

الفاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلة

نتيجة

المنقكطة

 -3أف يكظػػؼ الطالػػب األنمػػاط تنكيف الفت في الالمات التػي لػـ
المغكية التي مرت في النص .

تنكيف الفت

تنتيػػي بتػػاء مربكطػػة كىمػزة يأخػػذ افل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ

افلؼ الناصبة

الناصبة

-4أف يكتب الطالب فقػرة كفػؽ الفقرة تتاكف مف عدة جمؿ بينيػا الفقرة

خط النسخ.

المقدمة

رابط

 -5أف يػػػذكر الطالػػػب عناصػػػر يتاػ ػ ػ ػ ػػكف التعبيػ ػ ػ ػ ػػر مف(مقدمػ ػ ػ ػ ػػة ,العرض

التعبير

عرض  ,خاتمة )

الخاتمة

 -6أف يرتػػػػػب الطالػػػػػب جمػػػػػال .الجمل ػ ػ ػػة ا س ػ ػ ػػمية تب ػ ػ ػػدأ باس ػ ػ ػػـ الجمل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ليككف منها فقرة

كالفعلية بفعؿ

ا سمية

الجملة الفعلية

تحد كعمؿ)
الدرس الثالث عشر :أحالـ اليقظة  /مهارة ا ستماع نص (الحياة ٍّ
الحقائؽ

األهداؼ
-1أف يسػػػػػتخدـ الطالػػػػػػب حرؼ الجر

األنمػػػاط المغكيػػػة الػػػكاردة
في النص.

يدخؿ إ على افسماء.

المفاهيـ

ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ إذا دخ ػػؿ ح ػػرؼ الج ػػر عل ػػى اس ػػـ مف ػػرد
الجر.

تدخؿ ااف كأخكاتيا على الجملة ا سمية

التعميمات

ااف كأخكاتيا
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تاكف عذمة اإلعراب الاسرة.

النظريات(قكاعد المغة)

التنكيف يلفظ نكف

التنكيف

كيدخؿ على ا سـ غير معرؼ باؿ

ػكيف ن ػػكف س ػػاانة تيلفػ ػظي ف ػػي النط ػػؽ
التن ػ ي
فقط ,كلانيا تاتب

ا سـ

اؿ التعريؼ
اسماء اإلشارة

اسماء اإلشارة تأتي مفرد كمثنى كجمع
-2أف يسػػػػػػتنتج الطالػػػػػػب الفارة الرئيسة تكض المقصد مف النص
األفكػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػنص

المسمكع.

الفارة العامة

اففاػ ػػار الجزئيػ ػػة المترابطػ ػػة تقػ ػػكد للفا ػ ػرة الفارة الجزئية
العامة

-3أف يكظػػػػػػؼ الطالػػػػػػب ىذا اسـ إشارة للمفرد المذار
األسػػػػػػاليب المغكيػػػػػػة فػػػػػػي ً
أنت ضمير مخاطب للمفرد المؤنث
النص المسمكع في جمؿ

المفرد المذار
المفرد المؤنث

مفيد

-4أف يعيػػد الطالػػػب سػػػرد فيػ ػػـ الػ ػػنص يػ ػػنعاس علػ ػػى التفاعػ ػػؿ السرد.

الما عالج النص قضايا كاقعية  ،الما تفاعؿ

الطالب معو

الػػػػػػنص المسػػػػػػمكع بمغػػػػػػة معو

سميمة.

-5أف يسػػػػػػتنتج الطالػػػػػػب العنكاف الجيد يشد المستمع

عنكانا مناسبا لمنص.

العنكاف.
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المػػا اػػاف العنػكاف كاضػػحا المػػا تماػػف القػػارئ
مف إدراؾ المراد مف المحتكل.

الدرس الثالث عشر  :مهارة المحادثة لكحة أحالـ اليقظة
المفاهيـ

األهداؼ

الحقائؽ

 -1أف يصنؼ الطالب

أس ػػماء ا س ػػتفياـ جميعي ػػا تأخ ػػذ عذم ػػة -أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء أس ػػماء ا س ػػتفياـ  :جميعي ػػا يطل ػػب

عناصر المكحة لغكيا( .؟)

العدد يخالؼ المعدكف مف 10- 3

التعميمات

ا ستفياـ

بيا التعييف

العدد

فػػي العػػدد مػػف  3إلػػى  /10المؤنػػث

المعدكد

يأخػػذ صػػيغة المػػذار كالمػػذار يأخػػذ

صيغة المؤنث
-2أف يكظػػػػػػػػػؼ الطالػػػػػػػػػب المرادؼ ىك المشابو في اللغة.

-1المرادؼ.

المكحة بجمؿ سػميمة لغكيػا

-2الضد.

المعػػػػػػػاني الجديػػػػػػػدة فػػػػػػػي
.

-3أف يكػػكف الطالػػب جمػػؿ يحذؼ حرؼ العلة مف الفعػؿ المضػارع حركؼ العلة
بمغة سميمة.

اذا سػػبقتو إحػػدل أدكات الجػػزـ(
لما – ـ افمر –

الناىي.

لػػـ–

أدكات الجزـ

 -4أف يسػػػػػػتنتج الطالػػػػػػب ال ػ ػرابط مػ ػػا بػ ػػيف السػ ػػبب كالمسػ ػػبب ىػ ػػي السبب

الػػػػػػػركابط المغكيػػػػػػػة بػػػػػػػػيف النتيجة

المسبب
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المػ ػ ػ ػرادؼ كالض ػ ػ ػػد يا ػ ػ ػػكف لألفع ػ ػ ػػاؿ
كافسماء.

النظريات (قكاعد المغة)

األحداث

النتيجة

-5أف يسػػػػػػتنتج الطالػػػػػػب

اففاار.

الفكرة الرئيسية مف المكحة

الم ػػا تعم ػػؽ ف ػػي التأم ػػؿ الم ػػا عب ػػر
عنيا بشاؿ جيد.

الدرس الثالث عشر :مهارة القراءة نص أحالـ اليقظة
الضبط القرائي السميـ
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

 -1أف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أر ا سػػـ المجػػركر المفػػرد يجػػر بالاس ػرة كالمثنػػى ا سـ المجركر

الطالػػػػػػػب الػػػػػػػنص بالياء كالنكف كالجمع بالياء كالنكف
قػػػػػػراءة جهريػػػػػػة حركؼ الجر خاصة بافسماء

سميمة لغكيا.

اسما ا ستفياـ تستخدـ للعاقؿ كغير العاقؿ

التعميمات
اذا جاء ا سػـ المجػركر مضػاؼ
بالنارة تحذؼ النكف

حركؼ الجر
اسػ ػ ػ ػ ػػـ ا سػ ػ ػ ػ ػػتفياـ .أس ػػماء ا س ػػتفياـ لي ػػا مح ػػؿ م ػػف

أسماء ا ستفياـ مبنية

العاقؿ.

الجملة ا سمية تتاكف مف مبتدأ كخبر

الجملة افسمية

غير العاقؿ.

المبتدأ
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اإلعػ ػراب أم ػػا ح ػػركؼ ا س ػػتفياـ
محؿ ليا مف اإلعراب.

التن ػ ػػكيف

ي ػ ػػدخؿ عل ػ ػػى ا س ػ ػػـ

المعرؼ باؿ التعريؼ

النظريات(قكاعد المغة)

يدخؿ على النارة

الخبر
الض ػػمير المتصػ ػػؿ يلف ػػظ م ػػع الالم ػػة متصػػػذ الضمير المتصؿ
دكف تكقؼ

 -2أف يميػػػػػػػػػػػػػػػز الت ػػاء المربكط ػػة تلف ػػظ ى ػػاء عن ػػد الكق ػػؼ كت ػػاء التاء المربكطة

اذا لفظػػػت التػ ػػاء المربكط ػػة ىػ ػػاء

ىاء كصذ ككقفا
بػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػركؼ الياء المربكطة تلفظ ن
المتشابهة

فينقلب ا سـ الػى فعػؿ ،كالعاػس

الطالػػب فػػي قرأتػػه عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الكص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 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.

الياء المربكطة

تغي ػ ػػر المعن ػ ػػى كيح ػ ػػدث خ ػ ػػذ ،

صحي

اس ػػـ العل ػػـ غي ػػر افجنب ػػي يلحق ػػو
تاء مربكطة

الياء المربكطة في أغلب حالتيػا
تأتي ضمير مستتر

فهـ المقركء لدرس أحالـ اليقظة
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

-1أف يبيف الطالب معاني المػ ػ ػ ػرادؼ كالض ػ ػ ػػد ي ػ ػ ػػأتي لألفع ػ ػ ػػاؿ المرادؼ
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التعميمات

النظريات(قكاعد المغة)

المفردات الجديدة في
الدرس.

الضد

كافسماء

-2أف يسػػػػػػػتخدـ الطالػػػػػػػب تاػ ػػكف الجملػ ػػة تامػ ػػة حينمػ ػػا ياتمػ ػػؿ المعاني
المعػػاني الجديػػدة.في جمػػؿ معناه
تامة

الم ػػا زاد في ػػـ المعػ ػػاني الم ػػا تػ ػػـ
تكظيفيا بشاؿ سليـ

الجملة التامة

-3أف يسػػػػػػػػتنتج الطالػػػػػػػػب الفارة الرئيسة ىي محكر النص.

الفارة.

-4أف يسػػػػػػػػتنتج الطالػػػػػػػػب العنكاف منبثؽ مف النص

العنكاف

الفكرة الرئيسية في الدرس

المػ ػ ػ ػ ػػا ابتعػ ػ ػ ػ ػػدنا عػ ػ ػ ػ ػػف أسػ ػ ػ ػ ػػلكب
ا سػ ػ ػػتطراد المػ ػ ػػا اانػ ػ ػػت الفا ػ ػ ػرة

العامة أقكل

عنكانا آخر لمنص.

الدرس الثالث عشر  :أحالـ اليقظة  /مهارة الكتابة كاإلمالء كالتعبير
األهداؼ

الحقائؽ

 -1أف يكتب الطالب النص خط النسخ مف انكاع الخطكط العربية
بخط النسخ بدكف أخطاء

المفاهيـ

التعميمات

خط النسخ

-2أف يسػػػػػػػػتنتج الطالػػػػػػػػػب الػػذـ الشمسػػية تاتػػب ك تلفػػظ ،كلػػذـ -1ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذـ ال ػػذـ القمري ػػة تأخ ػػذ تع ػػرؼ بالس ػػاكف

الفرؽ الحركؼ المتشابهة

القمرية تاتب كتلفظ

الشمسية.

-2اللـ القمرية.
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كالشمسية تعرؼ بالشدة

النظريات (قكاعد المغة)

-3أف يفػػػرؽ الطالػػػب بػػػيف خػ ػ ػ ػػط النس ػ ػ ػػخ مػ ػ ػ ػػف أن ػ ػ ػ ػكاع الخطػػ ػ ػػكط -خط النسخ.

اثرة الاتابة تساعد في تحسيف الخط

 -4أف يفػػرؽ الطالػػب بػػػيف افلػػؼ الفارقػػة تكضػػع للتفريػػؽ مػػا بػػيف كاك الجماعة

إذا ح ػػذؼ كاكا الجماع ػػة يع ػػكد الفع ػػؿ األلؼ الفارقة تكتب في الفعؿ

طريقة كتابة الحركؼ .

العربية.

الػػػػػػػػػػػكاك األصػػػػػػػػػػػمية ك كاك الكاك افصلة فػي ا سػـ كاك الجماعػة الكاك افصلية
في الفعؿ

الجماعة

-5أف يكػػكف الطالػػب جمػػال

الجملة

مفيدة مف الكممات.

الى أصػلة المفػرد  ،اذا حػذفت كالػكاك ك تمفظ
افصلية يختؿ المعنى في ا سـ

فيػػـ الالمػػات يسػػاعد فػػي تاػػكف جمػػؿ
مفيدة منيا.

الدرس الرابع عشر :النفع طبعي  /مهارة ا ستماع نص (الحكيـ كالعقرب)
الحقائؽ

األهداؼ

-1أف يبػػػػػيف الطالػػػػػب األنمػػػػػاط تأخذ ا سماء المجػركرة الاسػر كتنػكيف

المغكية .

الاسر في ا سـ المفرد عذمة إعرابية

ليا

و
الماض ر دائما مبني
الفعؿ

المفاهيـ

التعميمات

حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ
الجر.

و
الماض
الفعؿ

التنكيف يلفظ نكف

التنكيف

كيدخؿ على ا سـ غير معرؼ باؿ

ا سـ

اؿ التعريؼ
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التنكيف نكف ساانة تيلفظي في النطػؽ فقػط,
ي
كلانيا تاتب

النظريات(قكاعد
المغة)

المبني

الضمائر منية دائما
-2أف يسػػػتنتج الطالػػػب األفكػػػار الفا ػ ػرة الرئيسػ ػػة تكض ػ ػ المقصػ ػػد مػ ػػف
مف النص المسمكع.

الفارة العامة

النص
اففاػػار الجزئيػػة المترابطػػة تقػػكد للفا ػرة الفارة الجزئية
العامة

-3أف يكظؼ الطالب األسػاليب
أنت
انت ضمير منفصؿ للمخاطب المذار
ى
ى
المغكية في الػنص المسػمكع فػي
ً
جمؿ مفيد
المفرد المؤنث
أنت ضمير مخاطب للمفرد المؤنث
-4أف يعيد الطالب سرد النص

فيـ النص ينعاس على التفاعؿ معو

السرد.

-5أف يستنتج الطالب عنكانا

العنكاف الجيد يشد المستمع

العنكاف.

المسمكع بمغة سميمة.

الما عالج النص قضايا كاقعية  ،الما
تفاعؿ الطالب معو

مناسبا لمنص.

الما ااف العنكاف كاضحا الما تماف
القارئ مف إدراؾ المراد مف المحتكل.

الدرس الرابع عشر  :مهارة المحادثة لكحة النفع طبعي
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ
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التعميمات

النظريات (قكاعد المغة)

 -1أف يصنؼ الطالب
عناصر المكحة

لغكيا.

ضػػمائر الرفػػع المتصػػلة المتحراػػة تػػأتي الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمائر

في محؿ رفع فاعؿ.

المتصلة

العػ ػػدد يخػ ػػالؼ المعػ ػػدكف مػ ػػف ثذثػ ػػة  -العدد
عشرة

المعدكد

فػ ػػي العػ ػػدد مػ ػػف ثذثػ ػػة إلػ ػػى عش ػ ػرة /
المؤنػػث يأخػػذ صػػيغة المػػذار كالمػػذار
يأخذ صيغة المؤنث

-2أف يكظػػػػػػؼ الطالػػػػػػب المرادؼ ىك المشابو في اللغة.

المرادؼ.

المكحػػػػػة بجمػػػػػؿ سػػػػػميمة

الضد.

المعػػػػػػاني الجديػػػػػػدة فػػػػػػي

المػ ػ ػ ػ ػرادؼ كالض ػ ػ ػ ػػد يا ػ ػ ػ ػػكف لألفع ػ ػ ػ ػػاؿ
كافسماء.

لغكيا .

-3أف يكػػػػػػػػكف الطالػػػػػػػػب ا سماء المفردة المجركرة دائما ماسػكر ا س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػماء

جمؿ بمغة سميمة.

بالاسرة كتنكيف الاسر

المفردة

 -4أف يسػػػتنتج الطالػػػب ال ػ ػرابط مػ ػػا بػ ػػيف السػ ػػبب كالمسػ ػػبب ىػ ػػي السبب

الػػػػػػركابط المغكيػػػػػػة بػػػػػػيف النتيجة

األحداث

-5أف يسػػػتنتج الطالػػػب

الفكػػػػػػرة الرئيسػػػػػػية مػػػػػػف

المسبب

النتيجة

اففاار.

الما تعمؽ في التأمؿ الما عبر عنيػا
بشاؿ جيد.

المكحة
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الدرس الرابع عشر :مهارة القراءة نص النفع طبعي  /الضبط القرائي السميـ
المفاهيـ

الحقائؽ
األهداؼ
 -1أف يقػػػػػ أر الطالػػػػػب الػػػػػنص حركؼ (لػً ،بػً ،اػً) مػف حػركؼ الجػر حركؼ الجر
قراءة جهرية سميمة لغكيا.

التعميمات

حاميا اباقي حركؼ الجر

حركؼ الجر خاصة بافسماء

حركؼ الجر
اسػػـ ا سػػتفياـ .أس ػ ػ ػػماء ا س ػ ػ ػػتفياـ لي ػ ػ ػػا مح ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف

أسماء ا ستفياـ مبنية

العاقؿ.

غير العاقؿ.

الجملػ ػػة ا سػ ػػمية تتاػ ػػكف مػ ػػف مبتػ ػػدأ الجملة افسمية
كخبر

 -2أف يميز الطالب في قرأتػه حرؼ الجر الااؼ يفيد التشبيو
بيف الحركؼ المتشابهة

المبتدأ
الخبر

التشبيو

فهـ المقركء لدرس  :النفع طبعي
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اإلعػ ػ ػراب أم ػ ػػا ح ػ ػػركؼ ا س ػ ػػتفياـ

محؿ ليا مف اإلعراب.
التنكيف

يػدخؿ علػى ا سػـ المعػرؼ

باؿ التعريؼ

يدخؿ على النارة

النظريات(قكاعد المغة)

األهداؼ
-1أف يستخرج الطالب

المفاهيـ

الحقائؽ

النظريات(قكاعد المغة)

التعميمات

الم ػ ػ ػ ػرادؼ كالض ػ ػ ػ ػػد ي ػ ػ ػ ػػأتي لألفع ػ ػ ػ ػػاؿ المرادؼ
الضد

المعاني المفردات الجديدة في كافسماء
الدرس.

-2أف يسػػػػػػػػػػػػتخدـ الطالػػػػػػػػػػػػب تاػ ػ ػػكف الجملػ ػ ػػة تامػ ػ ػػة حينمػ ػ ػػا ياتمػ ػ ػػؿ المعاني

المعاني الجديدة.في جمؿ تامة معناىا

الجملة التامة

-3أف يسػػتنتج الطالػػب الفكػػرة الفارة الرئيسة ىي محكر النص.

الفارة.

-4أف يسػػػػتنتج عنكانػػػػا آخػػػػر العنكاف منبثؽ مف النص

العنكاف

الرئيسية في الدرس

المػ ػ ػ ػػا زاد فيػ ػ ػ ػػـ المعػ ػ ػ ػػاني المػ ػ ػ ػػا تػ ػ ػ ػػـ
تكظيفيا بشاؿ سليـ
الم ػػا ابتع ػػدنا ع ػػف أس ػػلكب ا س ػػتطراد
الما اانت الفارة العامة أقكل

لمنص.

الدرس الثالث عشر  :النفع طبعي  /مهارة الكتابة كاإلمالء كالتعبير
األهداؼ

الحقائؽ

المفاهيـ

 -1أف يكتػػػػب الطالػػػػب الػػػػنص خ ػ ػ ػ ػػط النس ػ ػ ػ ػػخ م ػ ػ ػ ػػف انػ ػ ػ ػ ػكاع خط النسخ
بخط النسخ بدكف أخطاء

الخطكط العربية

-2أف يسػػػتنتج الطالػػػب الفػػػرؽ حرؼ الجر الكاؼ يككف فػي الااؼ

الحركؼ المتشابهة

بداية ا سـ

كالضػػػػمير المتصػػػػؿ الكػػػػاؼ
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التعميمات

النظريات (قكاعد المغة)

يككف في نهاية الكممة
-3أف يفػػػػػػػرؽ الطالػػػػػػػب بػػػػػػػيف خ ػ ػ ػ ػػط النس ػ ػ ػ ػػخ م ػ ػ ػ ػػف أنػ ػ ػ ػ ػكاع -خط النسخ.
الخطكط العربية.

طريقة كتابة الحركؼ .

-4أف يكػػػػكف الطالػػػػػب جمػػػػػال ا سـ المجركر يسبقو حرؼ
مفيػػػػدة تحتػػػػكم عمػػػػى اسػػػػماء

حرؼ الجر

اثرة الاتابة تساعد في تحسيف الخط
فيػػـ الالمػػات يسػػاعد فػػي تاػػكف جمػػؿ
مفيدة منيا.

مجركرة

ممحؽ ()4

التحميؿ الثاني لمباحثة ضمف شخصي
التحليل البنائي لكتاب لغتنا الجميلة الفصل األول للعام 2016

الوحدة

الفرع

رسائل بال ساع

االستماع

األهداف

الحقائق

المفاهيم

.1أن يتعرف الطالب على مررادف مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع
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التعميمات
كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل اآخرررر ال
يوجد له مرادف

المبادئ

.2أن يسرتنت الطالررب األركررار مررن  -الفكرررررررة العامررررررة الفكرة العامة
أساس الدرس
نص االستماع
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة
.3أن يجيرررب الطالرررب عرررن أسرررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
نص االستماع شفويا

.4أن يعيررررد الطالررررب سرررررد نررررص السرررررد نرررروع مررررن السرد
أنواع الحوار
االستماع بل ته

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شرررراملة لموضرررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيررررررة تخررررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمرررررررررري القرررررررررردرة
التعبيريررررررررة لررررررررد
الطالب
جميرررررع الن ررررروص
السررررررردية تترررررروارر
ريهررررررررررررا وحرررررررررررردة
الموضرروع والحرردث
ووجود سلسلة مرن
األحرررررداث الةمنيرررررة
المرتبة

المحادثة

.5أن يرككر الطالرب عنا رر لوحررة
المحادثة

المحادثة

.6أن يعبر الطالب عمرا رري لوحرة التعبيرررررررر وسررررررريلة التعبير
ات ال مع االخرين
المحادثة بل ة سليمة
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التعبيررر بشرركل عررام
ينمررري ل رررة التلميرررك
وشخ يته وعمليرة
التفكير لديه

.7أن يسررتنت الطالررب مررن لوحررة موضرررروع الرررردرس موضوع الدرس
هرو عنرروان الرردرس
المحادثة موضوع الدرس
المراد تدريسه

الوحدة الفرع

األهداف

الحقائق

المفاهيم

التعميمات

المبادئ

.8أن يقررأ الطالرب الردرس قرررا ة يتكرررررررون الحررررررررف الحرف المشدد
المشرررررررررردد مررررررررررن
سليمة
حرررررررررررررررران :األول
سررررررراكن والثررررررراني
متحرك

رسائل بال ساع

القرا ة

.9أن يتعرف الطالب على مرادف مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنى
الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع

كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

.11أن يسرررتنت الطالرررب األركرررار  -الفكررررررة العامرررررة الفكرة العامة
األركار الجةئية
أساس الدرس
الموجودة ري الدرس
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شررراملة لموضررروع
قررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيرررررة تخرررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمررررررررري القررررررررردرة
التعبيريرررررررة لرررررررد
الطالب

.11أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
الدرس شفويا
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.12أن ي ررل الطالررب بررين الكلمررة ضرررد الكلمرررة يعنررري األضداد
عكسها
وضدها

التدريبات

.13أن يضع الطالب اسم االشارة يسرررررررررتخدم اسرررررررررم اسرررررررم االشرررررررارة
( هرررررركا و هرررررركغ ررررررري الفرررررررا اإلشرررررررارة (هررررررركا (هكا
للمررررررررككر واسررررررررم اسرررررررم االشرررررررارة
المناسب
(هكغ
اإلشرررررارة (هررررركغ
للمؤنث
.14أن يضررررررع الطالررررررب اسررررررمي تعرررررررررب أسررررررررما
االشررارة (هرركا و هرركغ ررري ثررالث اإلشررررررارة حسرررررررب
موقعها من الجملة
جمل مفيدة

الوحدة

الفرع

لرررررريس شرررررررطا أن
تكون كرل كلمرة رري
الل رررة العربيرررة لهرررا
ضد

األهداف

الحقائق

اسما االشارة

المفاهيم

الكتابة

رسائل بال ساع

.15أن يكترررررب الطالرررررب الفقررررررة للفقرررررررة الواحرررررردة الفقرة
ركرة واحدة
المعطاة ري الفرا المناسب
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أسررررررررما اإلشررررررررارة
جميعها أسما مبنية

التعميمات

المبادئ

كررل رقرررة يجررب أن تبرردأ الفقرررة بترررك
تكررررررررون محررررررررددة رررررررررا رررررررري أول
ومترابطرررررررررررررررررررررررة السرررررطر وتنتهررررري
بنقطة
ومتواةنة

.16أن ينسرررررا الطالرررررب الفقررررررة النسررا يحسررن مررن النسا
خط الطلبة
المعطاة ري درتر النسا
.17أن يكتررررب الطالررررب الجملرررررة يكتررب حرررف البررا
ررررري خررررط النسررررا
ورق قواعد خط النسا
على السطر وليس
له امتداد سفلي

التعبير واإلمال

الوحدة

الفرع

خط النسا

إتقرران الخررط يتمثررل بعررررررل حررررررروف
ررررررررري الوضررررررررو النسا تستقر على
والسرعة والجمال السطر ولريس لهرا
امتداد سفلي

.18أن يعبررررر الطالررررب عررررن كررررل التعبيررررررر وسرررررريلة التعبير
ات ال مع االخرين الجملة
ورة بجملة مفيدة

التعبيررر بشرركل عررام
ينمررري ل رررة التلميرررك
وشخ يته وعملية
التفكير لديه

.19أن يكتب الطالرب إمرال غيرر األلرررف المق رررورة األلف الممدودة
تكترررب علرررى شررركل األلف المق ورة
منظور
اليا بدون نقاط

األلرررررف الممررررردودة إكا كررررررران أ رررررررل
والمق ررورة تكررون األلرررف واو تكترررب
سررراكنة ومرررا قبلهرررا ممرررردودة (يرررردعو-
دعا
مفتو
وإكا كرررررران أ ررررررل
األلرررف يرررا تكترررب
مق ررورة ( يرمرري
– رمى

األهداف

الحقائق
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المفاهيم

التعميمات

المبادئ

وطني أغلى

االستماع

.21أن يتعرررررررف الطالررررررب علررررررى مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
مرادف الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع

كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

.21أن يستنت الطالب األركار من  -الفكرررررررة العامررررررة الفكرة العامة
أساس الدرس
نص االستماع
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شرررراملة لموضرررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيررررررة تخررررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمرررررررررري القرررررررررردرة
التعبيريررررررررة لررررررررد
الطالب

.22أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
نص االستماع شفويا

.23أن يعيرررد الطالرررب سررررد نرررص السرررررد نرررروع مررررن السرد
أنواع الحوار
االستماع بل ته

المحادثة

المحادثة

.24أن يككر الطالب عنا ر لوحة
المحادثة
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جميرررررع الن ررررروص
السررررررردية تترررررروارر
ريهررررررررررررا وحرررررررررررردة
الموضرروع والحرردث
ووجود سلسلة مرن
األحرررررداث الةمنيرررررة
المرتبة

.25أن يعبررررر الطالررررب عمررررا ررررري التعبيرررررررر وسررررررريلة التعبير
ات ال مع االخرين
لوحة المحادثة بل ة سليمة

التعبيررر بشرركل عررام
ينمررري ل رررة التلميرررك
وشخ يته وعمليرة
التفكير لديه

.26أن يستنت الطالرب مرن لوحرة موضرررروع الرررردرس موضوع الدرس
هرو عنرروان الرردرس
المحادثة موضوع الدرس
المراد تدريسه

الوحدة الفرع

األهداف

الحقائق

المفاهيم

التعميمات

القرا ة

وطني أغلى

.27أن يقرأ الطالب الدرس قرا ة الجملرررررررررررررررررررررررررررررررة الجملررررررررررررررررررررررررررة جميررررررررررع أسرررررررررررما
االسررتفهام مبنيررة مررا
االسررررتفهامية هرررري االستفهامية
سليمة
عررررردا ( أو وكلرررررك
الجملررررة المبرررردو ة
ألنهررررا تضرررراف إلررررى
بأداة استفهام
مفرد

.28أن يتعرررررررف الطالررررررب علررررررى مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنى
مرادف الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع
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كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

المبادئ

.29أن يسرررتنت الطالرررب األركرررار  -الفكررررررة العامرررررة الفكرة العامة
األركار الجةئية
أساس الدرس
الموجودة ري الدرس
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شررراملة لموضررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيرررررة تخرررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمررررررررري القررررررررردرة
التعبيريرررررررة لرررررررد
الطالب

.31أن ي ررل الطالررب بررين الكلمررة ضرررد الكلمرررة يعنررري األضداد
عكسها
وضدها

لرررررريس شرررررررطا أن
تكون كرل كلمرة رري
الل رررة العربيرررة لهرررا
ضد

.31أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
الدرس شفويا

التدريبات

.32أن يكمرررررل الطالرررررب الجررررردول تعرررررررررب أسررررررررما
اإلشرررررررارة حسرررررررب
بكتابة اسم االشارة المناسب
موقعها من الجملة

اسما االشارة

أسررررررررما اإلشررررررررارة
جميعها أسما مبنية

.33أن يضع الطالب اسم اإلشرارة اسم االشرارة هركان اسرررررررم االشرررررررارة أسررررررررما اإلشررررررررارة
( هكان و هاتان و هرؤال وأولئرك يسرررررتخدم للمرررررككر هررركان و هاتررران و جميعها مبينة

ري الفرا المناسب

المثنررررررى وهاترررررران هؤال و أولئك
للمؤنث المثنى
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الوحدة

الفرع

األهداف

الحقائق

المفاهيم

.34أن يكترررررب الطالرررررب الفقررررررة للفقرررررررة الواحرررررردة الفقرة
ركرة واحدة
المعطاة ري الفرا المناسب

التعميمات

المبادئ

كررل رقرررة يجررب أن تبرردأ الفقرررة بترررك
تكررررررررون محرررررررررددة رررررررررا رررررررري أول
ومترابطرررررررررررررررررررررررة السرررررطر وتنتهررررري
بنقطة
ومتواةنة

.35أن ينسرررررا الطالرررررب الفقررررررة النسررا يحسررن مررن النسا
خط الطلبة
المعطاة ري درتر النسا

وطني أغلى

الكتابة
.36أن يكترررررب الطالرررررب الجملرررررة يكتررب حرررف البررا
ررررري خررررط النسررررا
ورق قواعد خط النسا
على السطر ولريس
له امتداد سفلي
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خط النسا

إتقرران الخررط يتمثررل بعرررررررل حرررررررروف
ررررررررري الوضرررررررررو النسا تستقر على
والسرعة والجمال السطر ولريس لهرا
امتداد سفلي

.37أن يعيد الطالب ترتيرب جمرل الجملررة تتكررون مررن الجملة
مجموعة كلمات
لتكوين رقرة مناسبة

التعبير واإلمال

الوحدة

الفرع

.38أن يكتب إمال غير منظور

أحالم اليقظة

االستماع

األهداف

ررررررررررري اإلمررررررررررال
المنظررررور تعرررررل
القطعة على الطلبة
ثررررررم ت يررررررب عررررررن
أنظررررررارهم ويبرررررردأ
المعلم باإلمال

الحقائق

اإلمال

المفاهيم

.39أن يتعرررررررف الطالررررررب علررررررى مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
مرادف الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع
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تنقسررم الجملررة ررري إكا كان الكرالم رري
الل ررة العربيررة إلررى الجملررررررررة مفيررررررررد
جملرررررررررة اسرررررررررمية تسمى جملة مفيدة
وإكا كررررران الكرررررالم
وجملة رعلية
غيررر مفيررد تسررمى
جملة غير مفيدة
اإلمال ينمري قردرة
الطلبررة علررى كتابررة
الكلمات المسموعة
كتابة حيحة

التعميمات
كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

المبادئ

.41أن يستنت الطالب األركار من  -الفكرررررررة العامررررررة الفكرة العامة
أساس الدرس
نص االستماع
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة
.41أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
نص االستماع شفويا

.42أن يعيرررد الطالرررب سررررد نرررص السرررررد نرررروع مررررن السرد
أنواع الحوار
االستماع بل ته

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شرررراملة لموضرررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيررررررة تخررررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمرررررررررري القرررررررررردرة
التعبيريررررررررة لررررررررد
الطالب
جميرررررع الن ررررروص
السررررررردية تترررررروارر
ريهررررررررررررا وحرررررررررررردة
الموضرروع والحرردث
ووجود سلسلة مرن
األحرررررداث الةمنيرررررة
المرتبة

المحادثة

.43أن يككر الطالب عنا ر لوحة
المحادثة

المحادثة

.44أن يعبررررر الطالررررب عمررررا ررررري التعبيرررررررر وسررررررريلة التعبير
ات ال مع االخرين
لوحة المحادثة بل ة سليمة

161

التعبيررر بشرركل عررام
ينمررري ل رررة التلميرررك
وشخ يته وعمليرة
التفكير لديه

.45أن يستنت الطالرب مرن لوحرة موضرررروع الرررردرس موضوع الدرس
هرو عنرروان الرردرس
المحادثة موضوع الدرس
المراد تدريسه

الوحدة

الفرع

أحالم اليقظة

القرا ة

األهداف

الحقائق

المفاهيم

التعميمات

المبادئ

.46أن يقرأ الطالب الدرس قرا ة تسررررتخدم عالمررررات عالمات الترقيم
الترقيم للف رل برين
سليمة
أجةا الحديث

التررررقيم بشررركل عرررام
يسرررررررررتعمل لتظررررررررريم
الكتابة

.47أن يتعرررررررف الطالررررررب علررررررى مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
مرادف الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع

كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

.48أن يسررررتنت الطالررررب األركررررار  -الفكرررررررة العامررررررة الفكرة العامة
األركار الجةئية
أساس الدرس
الموجودة ري الدرس
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شررراملة لموضررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيررررررة تخررررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
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التدريبات

الوحدة

الفرع

.49أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
الدرس شفويا

اإلجابرررات الشرررفوية
تنمررررررررري القررررررررردرة
التعبيريرررررررة لرررررررد
الطالب

.51أن يختررار الطالررب مرررادف مررا مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
تحته خط
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع

كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

.51أن يضررع الطالررب حرررف الجررر يعرررب االسررم الرركو حروف الجر
يررررأتي بعررررد حرررررف
( مرن و إلرى و علرى و رري و عرن
الجر باسرم مجررور
ري الفرا المناسب
وعالمررررررررة جرررررررررغ
الكسرة

حرررررررررروف الجرررررررررر
جميعهرررررا حرررررروف
مبنية

.52أن يكون جملرة مشرابهة ريهرا يعرررب االسررم الرركو حروف الجر
يررررأتي بعررررد حرررررف
حرف الجر الكو تحته خط
الجر باسرم مجررور
وعالمررررررررة جرررررررررغ
الكسرة

حرررررررررروف الجرررررررررر
جميعهرررررا حرررررروف
مبنية

األهداف

الحقائق

163

المفاهيم

التعميمات

المبادئ

.53أن يكترررررب الطالرررررب الفقررررررة للفقرررررررة الواحرررررردة الفقرة
ركرة واحدة
المعطاة ري الفرا المناسب

كررل رقرررة يجررب أن تبرردأ الفقرررة بترررك
تكررررررررون محررررررررددة رررررررررا رررررررري أول
ومترابطرررررررررررررررررررررررة السرررررطر وتنتهررررري
بنقطة
ومتواةنة

.54أن ينسرررررا الطالرررررب الفقررررررة النسررا يحسررن مررن النسا
خط الطلبة
المعطاة ري درتر النسا

أحالم اليقظة

الكتابة
.55أن يكتررررب الطالررررب الجملرررررة يكتررب حرررف البررا
ررررري خررررط النسررررا
ورق قواعد خط النسا
على السطر وليس
له امتداد سفلي
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خط النسا

إتقرران الخررط يتمثررل بعررررررل حررررررروف
ررررررررري الوضررررررررو النسا تستقر على
والسرعة والجمال السطر ولريس لهرا
امتداد سفلي

.56أن يعيررررررد الطالررررررب ترتيررررررب الجملرة تتكررون مررن الجملة
مجموعة كلمات
الجمل لتكوين رقرة مناسبة

التعبير واإلمال

الوحدة

الفرع

تنقسررم الجملررة ررري إكا كان الكرالم رري
الل ررة العربيررة إلررى الجملررررررررة مفيررررررررد
جملرررررررررة اسرررررررررمية تسمى جملة مفيدة
وإكا كررررران الكرررررالم
وجملة رعلية
غيررر مفيررد تسررمى
جملة غير مفيدة

.57أن يكمرررل الطالرررب كمرررا رررري تضرررررررراف األلررررررررف األلف الفارقة
المثرررال بوضرررع ألرررف رارقرررة بعرررد الفارقرررررة بعرررررد واو الفعل الماضي
الجماعة
الفعل

النفع طبعي

االستماع

األهداف

الحقائق

المفاهيم

.58أن يتعرررررررف الطالررررررب علررررررى مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
مرادف الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع
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تكترررررررررب األلرررررررررف
الفارقررررة بعررررد واو
الجماعرررررررررررررررة وال
يجروة كتابتهررا بعررد
األرعال المضارعة
المنتهيررررررة بررررررواو
أ لية

التعميمات
كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

المبادئ

.59أن يستنت الطالب األركار من  -الفكرررررررة العامررررررة الفكرة العامة
أساس الدرس
نص االستماع
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة
.61أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
نص االستماع شفويا

.61أن يعيرررد الطالرررب سررررد نرررص السرررررد نرررروع مررررن السرد
أنواع الحوار
االستماع بل ته

يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شرررراملة لموضرررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيررررررة تخررررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمرررررررررري القرررررررررردرة
التعبيريررررررررة لررررررررد
الطالب
جميرررررع الن ررررروص
السررررررردية تترررررروارر
ريهررررررررررررا وحرررررررررررردة
الموضرروع والحرردث
ووجود سلسلة مرن
األحرررررداث الةمنيرررررة
المرتبة

المحادثة

.62أن يككر الطالب عنا ر لوحة
المحادثة

المحادثة

.63أن يعبررررر الطالررررب عمررررا ررررري التعبيرررررررر وسررررررريلة التعبير
ات ال مع االخرين
لوحة المحادثة بل ة سليمة
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التعبيررر بشرركل عررام
ينمررري ل رررة التلميرررك
وشخ يته وعمليرة
التفكير لديه

.64أن يستنت الطالرب مرن لوحرة موضرررروع الرررردرس موضوع الدرس
هرو عنرروان الرردرس
المحادثة موضوع الدرس
المراد تدريسه

الوحدة

الفرع

النفع طبعي

القرا ة

األهداف

الحقائق

المفاهيم

التعميمات

يبنى رعل األمر على
السرررررركون إكا كرررررران
الفعررررررررل رررررررررحيحا
وحرركف حرررف العلررة
إكا كان الفعرل معرتال
باأللف أو برالواو أو
باليا وحكف النرون
إكا ات رررلت بررره واو
الجماعررررررة أو يررررررا
المخاطبررررة أو ألررررف
االثنين

.65أن يقرأ الطالب الدرس قرا ة رعررررل األمررررر يررررأتي أسلوب األمر
دائما مبني
سليمة

.66أن يتعرررررررف الطالررررررب علررررررى مررررررررادف الكلمرررررررة المرادف
يعطي نفس المعنرى
مرادف الكلمات الجديدة
ويررردل علرررى نفرررس
الموضوع
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المبادئ

كلمررررررررررات الل ررررررررررة
العربيررررررررة كثيرررررررررة
بعضها لهرا مررادف
والررربعل االخرررر ال
يوجد له مرادف

.67أن يسرررتنت الطالررررب األركررررار  -الفكررررررة العامررررررة الفكرة العامة
األركار الجةئية
أساس الدرس
الموجودة ري الدرس
 األركرررار الجةئيرررةتطررررررررور وتعمررررررررق
الفكرة العامة
.68أن يجيررب الطالررب عررن أسررئلة اإلجابررررة شررررفويا ال اإلجابة شفويا
تحتاج إلى كتابة
الدرس شفويا

.69أن ي ررل الطالررب بررين الكلمررة اضداد الكلمات هري األضداد
النقيل بالمعنى
وضدها

التدريبات

.71أن يضررع الطالررب حرررف الجررر
المناسررررررررب ( ل و ب و ك ررررررررري
الفرا المناسب

.71أن ي ررل الطالررب كررل سررؤال
بررالجواب الرركو يبرردأ بحرررف الجررر
المناسب

الوحدة

الفرع

األهداف

يعرررب االسررم الرركو حروف الجر
يررررأتي بعررررد حرررررف
الجر باسرم مجررور
وعالمررررررررة جرررررررررغ
الكسرة
يعرررب االسررم الرركو حروف الجر
يررررأتي بعررررد حرررررف
الجر باسرم مجررور
وعالمررررررررة جرررررررررغ
الكسرة

الحقائق

المفاهيم

النفع طبعي

الكتابة

.72أن يكترررررب الطالرررررب الفقررررررة للفقرررررررة الواحرررررردة الفقرة
ركرة واحدة
المعطاة ري الفرا المناسب
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يسررررررتنت الطالررررررب الفكررررررررة العامرررررررة
الفكرررة العامررة بعررد شررراملة لموضررروع
قرررررررررا ة الرررررررردرس الرردرس و واألركررار
الجةئيرررررة تخررررررص
ورهمه
رقرررات معينررة مررن
الدرس
اإلجابرررات الشرررفوية
تنمررررررررري القررررررررردرة
التعبيريرررررررة لرررررررد
الطالب
لكرررررل كلمرررررة ضرررررد
بالمعنى
حرررررررررروف الجرررررررررر
جميعهررررررا حررررررروف
مبنية

حرررررررررروف الجرررررررررر
جميعهررررررا حررررررروف
مبنية

التعميمات

المبادئ

كررل رقرررة يجررب أن تبرردأ الفقرررة بترررك
تكرررررررررون محرررررررررددة رررررررررا رررررررري أول
ومترابطرررررررررررررررررررررررة السرررررطر وتنتهررررري
بنقطة
ومتواةنة

.73أن ينسرررررا الطالرررررب الفقررررررة النسررا يحسررن مررن النسا
خط الطلبة
المعطاة ري درتر النسا
.74أن يكتب الطالب الجملة ورق يكتررب حرررف البررا
ررررري خررررط النسررررا
قواعد خط النسا
على السطر ولريس
له امتداد سفلي

خط النسا

.75أن يعيررررررد الطالررررررب ترتيررررررب الجملررة تتكررون مررن الجملة
مجموعة كلمات
الجمل لتكوين رقرة مناسبة

التعبير واإلمال

.76أن يكترب الطالرب إمرال غيرر ررررررررررري اإلمررررررررررال
المنظررررور تعرررررل
منظور
القطعة على الطلبة
ثررررررم ت يررررررب عررررررن
أنظررررررارهم ويبررررررردأ
المعلم باإلمال

اإلمال

إتقرران الخررط يتمثررل بعرررررررل حرررررررروف
رررررررررري الوضرررررررررو النسا تستقر على
والسرعة والجمال السرطر ولرريس لهررا
امتداد سفلي
تنقسررم الجملررة ررري إكا كران الكرالم ررري
الل ررة العربيررة إلررى الجملررررررررة مفيررررررررد
جملرررررررررة اسرررررررررمية تسمى جملة مفيدة
وإكا كررررران الكرررررالم
وجملة رعلية
غيررر مفيررد تسررمى
جملة غير مفيدة
اإلمال ينمري قردرة
الطلبررة علررى كتابررة
الكلمات المسموعة
كتابة حيحة

التعليق على الجدول :
نالحظ من الجدول السابق تنوع مكونات المعرفة العلمية في كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع الجع ا األول لععام  2016حيع وجعد
العديد من المفاهيم والحقعائق وكانعت التعميمعات والمبعاد ألعل معن,م ومعن العيعوب التعي نالحظ,عا معن الجعدول السعابق هعو تكعرار
المفاهيم
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ملحؽ( )5تصنيؼ افىداؼ كفؽ ىرـ بلكـ
الهدؼ

الهدؼ

تصني
ؼ

أف يتع ػ ػػرؼ الطال ػ ػػب علػػ ػػى مػ ػ ػرادؼ الالمػػ ػػات

التصني
ؼ

تذار

الجديدة

أف ياتػػب الطالػػب الجملػػة كفػػؽ قكاعػػد خػػط

تذار

النسخ

أف يستنتج الطالب اففاار مف نص ا ستماع

فيـ

أف يعيد الطالب ترتيب الجمؿ المبعثرة

فيـ

أف يجيػػب الطالػػب عػػف أسػػئلة نػػص ا سػػتماع

تذار

أف ياتب الطالب إمذء غير منظكر

تذار

أف يعيػ ػػد الطالػ ػػب سػ ػػرد نػ ػػص ا سػ ػػتماع بلغػ ػػة

فيـ

أف يتعػػرؼ الطالػػب علػػى م ػرادؼ الالمػػات

تذار

أف يذار الطالب عناصر لكحة المحادثة

تذار

أف يستنتج الطالب الفارة العامة

فيـ

أف يعبػ ػػر الطال ػ ػػب عمػ ػػا ف ػ ػػي لكحػ ػػة المحادث ػ ػػة

فيـ

أف يجي ػ ػ ػػب الطالػ ػ ػ ػػب عػ ػ ػ ػػف أسػ ػ ػ ػػئلة نػ ػ ػ ػػص

تذار

بلغة سليمة
سليمة

الجديدة

بجمؿ مفيدة
أف يسػتنتج الطالػب مػػف لكحػة المحادثػة عنػكاف

ا ستماع بلغة سليمة
أف يعيد الطالب سػرد نػص ا سػتماع بلغػة

فيـ

الدرس

فيـ

سليمة

أف يقػ ػ أر الطال ػػب ال ػػدرس جيري ػػة قػ ػراءة س ػػليمة تطبيؽ

أف يذار الطالب عناصر لكحة المحادثة

تذار

كمعبرة
أف يتع ػ ػػرؼ الطال ػ ػػب عل ػ ػػى مػ ػ ػرادؼ المف ػ ػػردات

تذار

الجديدة

أف يعبػػر الطالػػب عمػػا فػػي لكحػػة المحادثػػة

فيـ

بجمؿ مفيدة

أف يستنتج الطالب اففاار العامة كالجزئية

فيـ

أف يس ػ ػػتنتج الطال ػ ػػب م ػ ػػف لكح ػ ػػة المحادث ػ ػػة

فيـ

مكضكع الدرس
أف يجيب الطالب عف أسئلة الدرس شفكيا

تذار

أف يق أر الطالب الدرس قراءة جيرية سليمة

تطبيؽ

أف يصؿ الطالب الالمة بضدىا

تطبيؽ

أف يتع ػػرؼ الطال ػػب عل ػػى مػ ػرادؼ الالم ػػات

تذار

فيـ

أف يسػػتنتج الطالػػب الفا ػرة العام ػة كاففاػػار

فيـ

أف يضػػع الطالػػب اسػػـ اإلشػػارة ىػػذا فػػي ثػػذث

جمؿ مفيدة

الجديدة
الجزئية
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أف يضػػع الطالػػب اسػػـ ا شػػارة ىػػذه فػػي ثػػذث

فيـ

أف يجيب الطالب عف أسئلة الدرس شفكيا

تذار

أف يات ػػب الطال ػػب الفقػ ػرة المعط ػػاة ف ػػي الفػ ػراغ

تذار

أف يختار الطالب مرادؼ ما تحتو خط

تطبيؽ

أف ينسػ ػػخ الطالػ ػػب الفق ػ ػرة المعطػ ػػاة فػ ػػي دفتػ ػػر

تذار

أف يضع الطالب حػرؼ الجػر المناسػب فػي

فيـ

أف ياتػ ػػب الطالػ ػػب الجملػ ػػة كفػ ػػؽ قكاعػ ػػد خػ ػػط

تذار

أف ياكف الطالب جملػة مشػابية فييػا حػرؼ

ترايب

أف يعبر الطالب عف اؿ صكرة بجملة مفيدة

فيـ

أف ياتػب الطالػػب الفقػرة المعطػػاة فػي الفػراغ

تذار

أف ياتب الطالب إمذء غير منظكر

تذار

أف ينسػػخ الطالػػب الفق ػرة المعطػػاة فػػي دفتػػر

تذار

أف يتع ػ ػػرؼ الطال ػ ػػب علػػ ػػى مػ ػ ػرادؼ الالمػػ ػػات

تذار

أف ياتػػب الطالػػب الجملػػة كفػػؽ قكاعػػد خػػط

تذار

أف يستنتج الطالب الفارة العامة

فيـ

أف يعيد الطالب ترتيب الجمؿ المبعثرة

فيـ

أف يجيب الطالب عف أسئلة نص ا ستماع

تذار

أف يامؿ الطالب باتابة افلؼ الفارقة

تذار

أف يعيػ ػػد الطالػ ػػب سػ ػػرد نػ ػػص ا سػ ػػتماع بلغػ ػػة

فيـ

أف يتع ػػرؼ الطال ػػب عل ػػى مػ ػرادؼ الالم ػػات

تذار

أف يذار الطالب عناصر لكحة المحادثة

تذار

أف يسػػتنتج الطالػػب الفا ػرة العامػػة مػػف نػػص

فيـ

أف يعبػ ػػر الطال ػ ػػب عمػ ػػا ف ػ ػػي لكحػ ػػة المحادث ػ ػػة

فيـ

أف يجي ػ ػ ػ ػػب الطال ػ ػ ػ ػػب ع ػ ػ ػ ػػف أس ػ ػ ػ ػػئلة ن ػ ػ ػ ػػص

تذار

أف يس ػػتنتج الطال ػػب عنػ ػكاف ال ػػدرس م ػػف لكح ػػة

فيـ

أف يعيػػد الطالػػب سػػرد نػػص ا سػػتماع بلغػػة

فيـ

أف يق أر الطالب الدرس قراءة جيرية سليمة

تطبيؽ

أف يذار الطالب عناصر لكحة المحادثة

تذار

أف يتع ػ ػػرؼ الطال ػ ػػب علػػ ػػى مػ ػ ػرادؼ الالمػػ ػػات

تذار

أف يعبػػر الطالػػب عمػػا فػػي لكحػػة المحادثػػة

فيـ

جمؿ مفيدة
المناسب
النسخ
النسخ

الجديدة

سليمة

بجمؿ مفيدة
المحادثة

الفراغ المناسب

الجر الذم تحتو خط
المناسب
النسخ
النسخ

الجديدة

ا ستماع
ا ستماع

سليمة

بجمؿ مفيدة

الجديدة
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أف يس ػ ػػتنتج الطال ػ ػػب الفاػ ػ ػرة العام ػ ػػة كاففا ػ ػػار

فيـ

أف يستنتج الطالب عنكاف الػدرس مػف لكحػة

فيـ

أف يجيب الطالب عف أسئلة الدرس شفكيا

تذار

أف يق أر الطالب الدرس قراءة جيرية سليمة

تطبيؽ

أف يصؿ الطالب بيف الالمة كضدىا

تطبيؽ

أف يتع ػػرؼ الطال ػػب عل ػػى مػ ػرادؼ الالم ػػات

تذار

أف يامػػؿ الطالػػب تعبئػػة الجػػدكؿ باسػػـ ا شػػارة

تذار

أف يس ػػتنتج الطال ػػب اففا ػػار المكج ػػكدة ف ػػي

فيـ

الجزئية

المحادثة

المناسب
أف يض ػػع الطال ػػب اس ػػـ ا ش ػػارة المناس ػػب ف ػػي

الجديدة
الدرس

أف يجيب الطالب عف أسئلة الدرس

فيـ

تذار

الفراغ المناسب
أف ياتب الطالب الفقرة في الفراغ المناسب

تذار

أف يصؿ الطالب الالمة بضدىا

أف ينسخ الطالب الفقرة في دفتر النسخ

تذار

أف يضع الطالب حػرؼ الجػر المناسػب فػي

فيـ

أف ياتب الطالب الجملة كفؽ قكاعد خط النسخ

تذار

أف يصػػؿ الطالػػب اػػؿ سػؤاؿ بػػالجكاب الػػذم

تطبيؽ

أف يعيد الطالب ترتيب الجمؿ المبعثرة

فيـ

أف ياتب الطالب الفقرة في الفراغ المناسب

تذار

أف ياتب الطالب إمذء اختبارم

تذار

أف ينسخ الطالب الفقرة في دفتر النسخ

تذار
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الفراغ المناسب

يبدأ بحرؼ الجر المناسب

تطبيؽ

ممحؽ ()6
اختبار فهـ المقركء بصكرته األكلية
عزيزم الطالب أق أر النص اآلتي ثـ أجب عف األسئمة التي تميه :
اانػػت الػػدمكع تسػػيؿ علػػى خػػد جػػكد  ,كىػػك يػػكدع أىلػػو  ,كيقػػكؿ  :سػػأغيب سػػنتيف  ,أبنػػي فييمػػا مسػػتقبلي ,
كأحقؽ حلمي  .سافر جكد  ,كبدأ يعمؿ بائعا متجك في بذد الغربة  .جػد فػي عملػو  .تكالػت السػنكات كىػك
منيمؾ في تجارتو  ,حتى صار تاج ار ابي ار  ,يملؾ ثركة اثيرة .مـ
كذات يػػكـ  ,مػػرض جػػكد  ,كماػػث فػػي المشػػفى أسػػبكعا  ,يعػػاني افلػػـ كالكحػػدة  .لػػـ يػػزره فػػي مرضػػو أحػػد ,
شعر أنو غريب  .اشتاؽ لرؤية أىلو كقريتو  .قاؿ في نفسو  :إلى متى سأظؿ غريبا ؟ فار اثي ار  .قػرر أف
يبيع ممتلااتو  ,كيعكد إلى كطنو عندما مسػت قػدماه أرض كطنػو  ,أحػس بالسػعادة كالفػرح  ,احتفػؿ افىػؿ
كافصدقاء بعكدتو  .بدأ يخطط إلنشاء مصنع في قريتو ; اي يسيـ في تشغيؿ أبناء القرية  ,كيحافظ عػؿ

ثركتو .
السؤال األول :
 -1أختر عنوانا مناسبا للدرس ؟ ......................................
 -2ماذا عمل جود في بالد الغربة ؟.....................................
 -3ما الفكرة الرئيسية من النص ؟ .....................................
 -4استخرج من النص ما يأتي ؟........................................
أ -الم شمية  .......................الم لمرية . .......................
ب -حرف جر  .....................اسم مجرور . .....................
ت -فعل ماضي  ....................فعل مضارع . ....................

السؤال الثاني :

ل بين السبب والنتيجة ؟
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النتيجة
السبب
ليبني مستقبله
كانت الدموع تسيل عل خد جود
فأحس بالسعادة
سيغيب جود سنتين
وهو يودع أهله
مرض جود
ومك المشفى أسبوع
المست لدماه أرض وطنه
______________________________________________
السؤال الثالث  :أكمل الفراغات ؟
جم
مثنى
مفرد
دموع
...........
............
.............
...........
سنة
.............
يسافران
...........
______________________________________________
السؤال الرابع :حول الجملة اآتية إلى ي ة المؤنث :
اشتاق لرؤية أهله ولريته  .لال في نفسه  :إلى متى سأظل غريبا ؟
. .............................................................................
______________________________________________
السؤال الخامس  :ل بين الكلمة ومعناها ؟
تتابعت
منهمك
بقي
أحس
شعر
تسيل
تجرو
توالت
منش ل
مكث
السؤال السادس  :ل بين الكلمة وضدها ؟
يشترو
يودع
الحةن
يبيع
شفا
مرل
كسل
السعادة
يستقبل
جد
______________________________________________
السؤال السابع  :أعد ترتيب األحداث اآتية :
ومكث ري المشفى أسبوعا .
-1
-2

مرل جود .

-3

يعاني األلم والوحدة .
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-4

لم يةرغ ري مرضه أحد .

......................................................................................................
. .................................................................................
______________________________________________
السؤال الثامن  :اختر الكلمة المناسبة إلتمام معنى جمل النص :
كانت الدموع تسيل  .........خد جود وهو

}على – إلى – في {

 ..........أهله ويقول  :سأغيب

} يستقبل – يودع – يلعب {

سنتين  ...........في,ما مستقبلي وأحقق

}أشرب – أسرة – أبني {

حلمي  .سافر جود وبدأ ..............

}يكتب – يعمل -يمشي {

بائعا متجوال في  ..........الغربة  .جد في

}بالد – بحار – س,ول {

عمله  .توالت السنوات  .........من,مك

}م,ي – وهو – وهما {

في تجارته حتى صار  .........كبيرا يملك

}خياطا – حدادا – تاجرا {

ثروة كثيرة .
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ملحؽ ()7
اختبار فيـ المقركء بصكرتو النيائية
عمادة الدراسات العليا

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جامعة القدس
المكضكع :تحايـ فقرات اختبار فيـ المقركء.

حضرة المحاـ الاريـ

السذـ علياـ كرحمة اهلل كبرااتو،،،
تقػػكـ الباحثػػة بػػإجراء د ارسػػة بعن ػكاف " :أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج تعليمػػي مقتػػرح فػػي تنميػػة ميػػارات فيػػـ المقػػركء
كالػػذااء اللغػػكم لػػدل طلبػػة الصػػؼ ال اربػػع افساسػػي" لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي أسػػاليب التػػدريس مػػف اليػػة

العلكـ التربكية في جامعة القدس.

كلذلؾ قامت الباحثة بإعداد اختبار فيـ المقركء بناء على أداة تحليؿ المحتكل لاتاب لغتنا الجميلة /للصؼ

الرابع افساسي/الفصؿ افكؿ.

لذا أرجك مف سيادتاـ التفضؿ بتحايـ ا ختبار كذلؾ مف حيث:
 -1مدل تمثيؿ ا ختبار لتنمية ميارات فيـ المقركء.
 -2مدل صحة صياغة فقرات ا ختبار.

 -3مدل الصحة اإلمذئية كاللغكية لفقرات ا ختبار.
 -4حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مذحظات.

مع خالص الشكر كالتقدير
الباحثة :رجاء خليؿ إبراىيـ عمرك
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عزيزم الطالب /عزيزتي الطالبة اقرأ/م النص التالي ثػـ أجػب/أجيبػي عػف األسػئمة (مػف  1الػى  )7التػي
تميه:

اانت الدمكع تسيؿ على خد سعيد ،كىػك يػكدع أىلػو ،كيقػكؿ :سػأغيب سػنتيف ،أبنػي فييمػا مسػتقبلي،
كأحقؽ حلمي .سافر سعيد ،كبدأ يعمؿ بائعػا متجػك فػي بػذد الغربػة .جػد فػي عملػو .تكالػت السػنكات

كىك منيمؾ في تجارتو ،حتى صار تاج ار ابيرا ،يملؾ ثركة اثيرة.

كذات يكـ ،مرض سعيد ،كماث في المشفى أسبكعا ،يعاني افلـ كالكحػدة .لػـ يػزره فػي مرضػو أحػد،

شعر أنو غريب .اشتاؽ لرؤية أىلو كقريتو .قاؿ فػي نفسػو :إلػى متػى سػأظؿ غريبػا؟ ف ٌاػر اثيػرا .قػرر
أف يبيع ممتلااتو ،كيعكد إلى كطنو.
عنػػدما مسػػت قػػدماه أرض كطنػػو ،أحػػس بالسػػعادة كالفػػرح ،احتفػػؿ افىػػؿ كافصػػدقاء بعكدتػػو .بػػدأ

يخطط إلنشاء مصنع في قريتو؛ اي يسيـ في تشغيؿ أبناء القرية ،كيحافظ عؿ ثركتو.
السؤاؿ األكؿ 10 ( :عالمات )
 -1اختر عنكانا مناسبا للدرس........................................ :
 -2ماذا عمؿ سعيد في بذد الغربة؟ ....................................
 -3ما الفارة الرئيسة مف النص؟ .......................................

 -4لماذا قرر سعيد العكدة إلى كطنو ؟ .................................
 -5استخرج مف النص ما يأتي:
أ-

مان شمسية  ،.......................ب -مان قمرية ........................

مجركر......................
ان
ج -حرؼ جر  ،........................د -اسمان

ق -فعذن ماضيا ،.......................ك -فعذن مضارعا .....................

_____________________________________________________________

السؤاؿ الثاني :صؿ/م بيف السبب كالنتيجة؟

النتيجة

السبب

اانت الدمكع تسيؿ على خد سعيد

ليبني مستقبلو

سيغيب سعيد سنتيف

فأحس بالسعادة

مرض سعيد

(  4عالمات )

كىك يكدع أىلو

كماث في المشفى أسبكع

مست قدماه أرض كطنو
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السؤاؿ الثالث :أكمؿ/م الفراغات في الجدكؿ اآلتي؟
مفرد

مثنى

(  9عالمات )
جمع

المؤمف يستغفر
الصائماف يفطراف
المجاىدكف انتصركا
الطالبة نشيطة
المتسابقاف فا از
الناجحكف فرحكا
الكلد يبتسـ
المجاىداف يدافعاف
افصدقاء مخلصكف
_____________________________________________________________
السؤاؿ الرابع:حكؿ/م الجمؿ التالية إلى صيغة المؤنث:

( عالمتاف )

اشتاؽ لرؤية أىلو كقريتو .قاؿ في نفسو :إلى متى سأظؿ غريبا؟
..................................................................................

سافر الكلد كبدأ يعمؿ بائعا متجك .

..................................................................................

_____________________________________________________________

السؤاؿ الخامس :صؿ/م بيف الكممة كمعناها؟
منيمؾ

تتابعت

تسيؿ

شعر

أحس

(  5عالمات )

بقي

تكالت

تجرم

ماث

يشتير

منشغؿ
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السؤاؿ السادس :صؿ/م بيف الكممة كضدها؟
يكدع

يشترم

مرض

شفاء

السعادة

فكؽ

يبيع

(  4عالمات )

الحزف

يستقبؿ

__________________________________________________________
السؤاؿ السابع:أعد/أعيدم ترتيب الجمؿ التالية كككف/م فقرة مناسبة ( :عالمتاف )
-1

أبني فييما مستقبلي.

-2

كىك يكدع أىلو.

-4

كيقكؿ:

-3
-5

سأغيب سنتيف.

اانت الدمكع تسيؿ على خد سعيد.

......................................................................................................
......................................................................................................
.........................................................................................

_____________________________________________________________
الس ػؤاؿ الثػػامف :اختػػر/اختػػارم الكممػػة المناسػػبة برسػػـ دائػػرة حػػكؿ الكممػػة المناسػػبة إلتمػػاـ معنػػى جمػػؿ
(  8عالمات )

النص:

ااف في قريتنا رجؿ طيب}يكر – يحب – يسرؽ{الناس،كيجد راحتو فػي مسػاعدتيـ}كأصػبحت – ككانػت –

ككػػاف{الماأقبػؿ الظػػذـ ،علٌػػؽ علػػى }الطريػػؽ – التمفػػاز – الحاسػػكب{قػػرب منزليمصػػباحا ،ينيػر الطريػػؽ }

لمسماء – لمناس – لمنجكـ{،فيأتي رجؿ شقي ،فياسره ،ثـ }يرمي – يكسػر – يعمػؽ{ الرجػؿ الطيبمصػباحا
آخر ،فيأتي }الشقي – الطفؿ – القط{فياسره،كىاذا استمر على ىذه الحاؿ.

ؼ عف تعليؽ }المالبس – الزينة – المصابيح{ فنحف نعذرؾ.
}ضرب – قاؿ – سمع{الناس للرجؿ :يا ى
انتهت األسئمة
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ممحؽ ()8
اختبار الذكاء المغكم بصكرته األكلية

السؤاؿ األكؿ  :ضع دائرة حكؿ الكممة المخالفة أك الشاذة عف باقي الكممات :
أ -األرض

ب -الكطف

ج -السيارة

أ -سنة

ب -بيت

ج -شهر

أ -هاتؼ

ب -قدـ

ج -يد

أ -هذا

ب -هذاف

ج -الذم

أ -أف

ب -إلى

ج -مف

أ -مثمث

ب -هرـ

ج -كرة

أ -الكتاب

ب -الدفتر

ج -الحقيبة

أ -ممحاة

ب -مسطرة

ج -كأس

أ -خزانة
أ -ثالجة

ج -سيارة

ب -مالبس

ج -كرسي

ب -غسالة

______________________________________________

السؤاؿ الثاني  :صحح الخطأ المكجكد في الجمؿ اآلتية :
 -1هذ الطالب نشيط

....................................

 -2هي الذم كتبت الكاجب . .......................................
 -3جاء أبي في البيت . .........................................
 -4هذا بيتف كبيرف .......................................
 -5حكت لي جدم حكايات جميمة ............................................
 -6شعر أحمد بالسعادت كالسركر ...........................................
 -7ذهبا أخي إلى المدرستي ..................................................
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 -8كدع جكد أهمة ............................................
 -9الفالحكف زرعك األرض ..................................
-10

الطالب نشيطات .....................................

____________________________________________

السؤاؿ الثالث  :ضع دائرة حكؿ أكثر كممتيف متقاربتيف في المعنى :
-1

أ -حكت

ب -تكممت

-2

أ -كاقفا

ب -مستمقيا

د -فهمت

ج -سمعت

د -جالسا

ج -نائما

-3

أ -البكاء

ب -األلـ

ج -الشفاء

د -المرض

-4

أ -طيب

ب -مكار

ج -خبيث

د -شجاع

-5

أ -حريؽ

ب -نار

ج -ماء

د -هكاء

-6

أ -يكتب

ب -يعتني

ج -يرل

د -يحافظ

-7

أ -عكدة

ب -رجكع

ج -ذهاب

-8

أ -أصدقاء

ب -عائمة

ج -أسرة

-9

أ -لهفة

-10أ -مذياع

ب -كر

د -استعداد
د -أك د

ج -انتظار

ب -مسجؿ

د -شكؽ

ج -حاسكب

د -تمفاز

السؤاؿ الرابع  :ضع دائرة حكؿ أكثر كممتيف متضادتيف :
 -1أ -مرسؿ

ب -بريد

ج -مستقبؿ

 -2أ -ممتع

ب -سهؿ

ج -جميؿ

 -3أ -أقرباء

ب -أعداء

ج -أصدقاء

د -أهؿ

 -4أ -مشفى

ب -مرض

ج -شفاء

د -مركز صحي
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د -رسالة
د -صعب

 -5أ -السعادة

ب -ا نتظار

 -6أ -يأخذ

ب -يبيع

ج -التفاؤؿ
ج -يشترم

د -الحزف
د -يممؾ

 -7أ-يمضي

ب -يسافر

ج -يكدع

د -يستقبؿ

 -8أ -رحؿ

ب -عاد

ج -صعد

د -ارتفع

 -9أ -يحب

ب -يشتاؽ

ج -يكر

د -يتمنى

-10أ-التقدـ

ب -النفع

ج -التحدث
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د -األذل

ممحؽ ()9
اختبار الذكاء المغكم بصكرته النهائية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

عمادة الدراسات العليا

جامعة القدس

المكضكع :تحايـ فقرات اختبار الذااء اللغكم.

حضرة المحاـ الاريـ

السذـ علياـ كرحمة اهلل كبرااتو،،،

تقػػكـ الباحثػػة بػػإجراء د ارسػػة بعن ػكاف" :أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج تعليمػػي مقتػػرح فػػي تنميػػة ميػػارات فيػػـ المقػػركء
كالػػذااء اللغػػكم لػػدل طلبػػة الصػػؼ ال اربػػع افساسػػي" لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي أسػػاليب التػػدريس مػػف اليػػة

العلكـ التربكية في جامعة القدس.

كلػػذلؾ قامػػت الباحثػػة بإعػػداد اختبػػار الػػذااء اللغػػكم للصػػؼ ال اربػػع .لػػذا أرجػػك مػػف سػػيادتاـ التفضػػؿ بتحاػػيـ
ا ختبار كذلؾ مف حيث:
 -1مدل تمثيؿ ا ختبار لقياس الذااء اللغكم.
 -2مدل صحة صياغة فقرات ا ختبار.

 -3مدل الصحة اإلمذئية كاللغكية لفقرات ا ختبار.
 -4حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مذحظات.
مع خالص الشار كالتقدير
الباحثة :رجاء خليؿ إبراىيـ عمرك
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ا سـ.....................:

الصؼ..................:
الشعبة..................:

المدرسة......................:
تعليمات ا ختبار:

عزيزم/تي الطالب/ة يتاكف ا ختبار مف ( )10أسئلة في ثػذث صػفحات المطلػكب حػؿ ىػذه افسػئلة علػى
كرقة ا ختبار.

يكجد ( )9أسئلة مف النمط المكضكعي يتـ اإلجابة برسـ دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة ،كالسؤاؿ الثػاني مػف
النكع المقالي يتـ اإلجابة عنو باتابة اإلجابة الصحيحة بجانب السؤاؿ.
 -اقرأ/م اؿ سؤاؿ بتمعف.

 تأاد/م مف اإلجابة عف اؿ الفركع. -اإلجابة بقلـ الرصاص.

السؤاؿ األكؿ :ارسـ/م دائرة حكؿ الكممة المخالفة أك الشاذة عف باقي الكممات:
1

األرض

الكطف

السيارة

3

هاتؼ

قدـ

يد

أف

إلى

2
4
5
6

سنة

هذا

مثمث

بيت

( 6عالمات)

شهر

هذاف

الذم

هرـ

كرة

مف

___________________________________________________________

السؤاؿ الثاني :صحح الخطأ المكجكد في الجمؿ اآلتية:

 -1هذ الطالب نشيط ....................................

 -2كدع سعيد أهمة ...........................................
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(  10عالمات )

 -3جاء أبي في البيت ..........................................

بيت كبيرف .......................................
 -4هذا ه
 -5حكت لي جدم حكايات جميمة ............................................
 -6شعر أحمد بالسعادت كالسركر ...........................................

 -7ذهب أخي إلى المدرستي ..................................................
 -8هي الذم كتبت الكاجب ............................................
 -9الفالحكف زرعك األرض ........................................
-10الطالباف مؤدبكف .....................................

____________________________________________________________

السؤاؿ الثالث :ارسـ/م دائرة حكؿ أكثر كممتيف متقاربتيف في المعنى:
1

حكت

تكممت

3

طيب

مكار

2
4
5

كاقفا

يكتب

أصدقاء

سمعت

مستمقيا

نائما

يعتني

يرل

عائمة

فهمت

(  5عالمات )

جالسا

خبيث

شجاع

أسرة

أك د

يحافظ

___________________________________________________________

السؤاؿ الرابع :ارسـ/م دائرة حكؿ أكثر كممتيف متضادتيف:

(  10عالمات )

1

مرسؿ

بريد

3

أقرباء

أعداء

أصدقاء

السعادة

ا نتظار

التفاؤؿ

الحزف

يمضي

يسافر

يكدع

يستقبؿ

2
4
5
6
7
8

ممتع

مشفى

يأخذ
رحؿ

سهؿ

مستقبؿ

رسالة

أهؿ

جميؿ

شفاء

مرض

يشترم

يبيع

صعد

عاد
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صعب

مركز صحي

يممؾ

ارتفع

9

يحب

 10التقدـ

يشتاؽ

يكر

النفع

يتمنى

األذل

التحدث

__________________________________________________________
(  5عالمات )

السؤاؿ الخامس :اختر/اختارم اإلجابة الصحيحة:

 .1عالقة هذا بأسماء اإلشارة كعالقة ماذا ب (أسماء ا ستفهاـ – الضمائر – حركؼ الجر)
 .2عالقة هك ب هما كعالقة في ب (متى – أنت – مف)

 .3عالقة يكتب ب يعمؿ كعالقة أدرس ب (يمشي – درس – اقرأ)

 .4عالقة يفعمكف ب يشتركف كعالقة صديقات ب (طالب – معممكف – معممات)
 .5عالقة قمـ ب كرسي كعالقة كتاباف ب (قمماف – بيت – كتب)
السؤاؿ السادس :لديؾ ثالثة أسػماء :إحػدل هػذ ا سػماء اسػـ إشػارة كالثػاني مػف الضػمائر ،فمػا ا سػـ

الثالث؟

أ -هذا

ج-هك

ب-الذم

( عالمة كاحدة )

___________________________________________________________
السؤاؿ السابع :طالب يحمؿ أربع بطاقات ،بطاقة تحكم فعالن ماضيان كبطاقتاف ليس لهما عالقػة باألفعػاؿ
كاألسماء المكصكلة فما البطاقة الرابعة؟
أ -كتب

( عالمة كاحدة )

ب -محمد

الس ػؤاؿ الثػػامف :يتحػػدل أحػػد الطمبػػة زمػػالء بأنػػه
كتبها الطالب:

ج -أحمد

د -إلى

يسػػتخدـ الضػػمائر فػػي كتاباتػػه ،فػػأم الجمػػؿ اآلتيػػة
( عالمة كاحدة )

أ -أنت تأكؿ الطعاـ المذيذ.

ب -الطالباف هما المذاف كتبا الدرس.
ت -هذا البيت كبير.

ث -نحف نحب المدرسة.
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السؤاؿ التاسع :إذا كانت كممة (تكتب) تشبه كممة (تمعب) أل نهما فعالف مضارعاف  ,فالشبه بيف (إلى –
( عالمة كاحدة )

في) أنهما مف :

أ -األسماء المكصكلة.
ب -أسماء اإلشارة.

ت -األفعاؿ الماضية.
ث -حركؼ الجر.

انتهت األسئمة

184

ملحؽ ( )10
أسماء المحاميف
التخصص

مكاف العمؿ

الرقـ

ا سـ

الدرجة

.1

إبراىيـ محمد عرماف

داتكراه

تانكلكجيا التعليـ

جامعة القدس

.2

عفيؼ حافظ زيداف

داتكراه

مناىج كطرؽ تدريس العلكـ

جامعة القدس

.3

محسف محمكد عدس

داتكراه

مناىج كطرؽ تدريس

جامعة القدس

.4

ميسكف التميمي

داتكراه

تربية

جامعة القدس المفتكحة

.5

يكسؼ الطيطي

ماجستير

لغة عربية

مشرؼ تربكم /الخليؿ

.6

علي أبك راس

داتكراه

مناىج كطرؽ تدريس اللغة

مدير المعيد العربي القدس :أبك

.7

تغريد التميمي

ماجستير

لغة عربية

جامعة بكليتانؾ فلسطيف

.8

راشد الطيطي

باالكريكس

لغة عربية

مدير مدرسة

.9

أسامة الدراكيش

باالكريكس

لغة عربية

معلـ

.10

سامي المصرم

باالكريكس

لغة عربية

معلـ

العممية

العربية
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ديس

ملحؽ()11

اتاب تسييؿ ميمة
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فهرس الجداكؿ
رقـ

اسـ الجدكؿ

الجدكؿ

رقـ
الصفحة
44

 1.تكزيع الحصص
3

45

 2.معامؿ الثبات لتحليؿ بيف شخصي
3

 3.معامؿ الثبات بيف التحليؿ افكؿ كالتحليؿ الثاني( تحليؿ ضمف شخصي)

46

3

47

 4.جدكؿ مكاصفات ختبار فيـ المقركء
3

 5.معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات اختبار فيـ المقركء

48

3

49

 6.معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار فيـ المقركء
3

50

 7.معامؿ التمييز ختبار فيـ المقركء
3

51

 8.جدكؿ مكاصفات ختبار الذااء اللغكم
3

 9.معامؿ ارتباط بيركسكف لفقرات اختبار الذااء اللغكم

52

3

53

 1معامؿ الصعكبة ختبار الذااء اللغكم

0.
3

54

 1معامؿ التمييز ختبار الذااء اللغكم

1.
3

55

 1الكقت المناسب لذختبارات

2.
3
1

56

القيـ المرجعية لتحديد حجـ افثر
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3.
3

 1.4المتكسطات الحسابية كا نحرافات المعيارية ختبارات فيـ المقركء لطلبة الصؼ الرابع

58

 2.4نتائج اختبار تحليؿ التغتير المصاحب ( )ANCOVAختبار فيـ المقركء لطلبة الصؼ

58

الرابع
 3.4المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة كافخط ػػاء المعياريػػة البعديػػة لفي ػػـ المقػػركء حسػػب طريق ػػة

59

التدريس
اختبار مربع ايتا لحساب افثر لذستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارات فيـ المقركء

60

 5.4افعػ ػػداد كالمتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية كا نح ارفػ ػػات المعياريػ ػػة لعذمػ ػػات الطلبػ ػػة فػ ػػي العينتػ ػػيف

61

4.4

الضػ ػػابطة كالتجريبيػػػة فػ ػػي اختبػ ػػار الػ ػػذااء اللغػ ػػكم حسػػػب طريقػػػة الت ػػدريس كالجػ ػػنس فػ ػػي
ا ختباريف القبلي كالبعدم

 6.4نتائج اختبار تحليؿ التغاير المصاحب ( )ANCOVAلعذمات الطلبة في اختبػار الػذااء

62

اللغكم حسب طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما
 7.4المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة كافخطػػاء المعياريػػة البعديػػة سػػتخداـ البرنػػامج التعليمػػي

62

المقتػػرح القػػائـ علػػى اسػػتراتيجيات الػػتعلـ النشػػط فػػي اختبػػار الػػذااء اللغػػكم حسػػب طريقػػة

التدريس.

 8.4اختبار مربع ايتا لحساب افثر لذستراتيجيات المستخدمة في تنمية ميارة الذااء اللغكم
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64

فهرس المالحؽ
اسـ الممحؽ

رقـ

رقـ الصفحة

الممحؽ
1

دليؿ المعلـ

78

2

التحليؿ افكؿ ( ضمف شخصي )

107

3

تحليؿ بيف شخصي

129

4
5

التحليؿ الثٌاني ( ضمف شخصي )

148

تصنيؼ افىداؼ

6

اختبار فيـ المقركء بصكرتة افكلية

170

7

اختبار فيـ المقركء بصكرتة النيائية

173

8

اختبار ال ٌذااء اللغكم بصكرتة افكلية

177

10

أسماء المحاميف

11

اتاب تسييؿ ميمة

9

167

اختبار ال ٌذااء اللغكم بصكرتة النيائية

180
185
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فهرس ا شكاؿ
رقـ الشاؿ

اسـ الشاؿ

رقـ الصفحة

.1.3

استراتيجيات التدريس

45
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فهرس المحتكيات
رقـ الصفحة

المكضكع
اإلقرار

أ

الشكر كالعرفاف

ب

ملخص الرسالة بالعربية

ج

ملخص الرسالة باإلنجليزية

د

الفصؿ األكؿ :مشكمة الدراسة كخمفيتها
مقدمة

1

مشالة الدراسة

2

اىداؼ الدراسة

3

أسئلة الدراسة

3

فرضيات الدراسة

4

أىمية الدراسة

4

حدكد الدراسة

4

مصطلحات الدراسة

5

الفصؿ الثاني :ا طار النظرم كالدراسات السابقة
مقدمة

7

المغة العربية

8

أىمية اللغة

8

خصائص اللغة العربية

9

اىداؼ تعليـ اللغة العربية

9

ميارات اللغة العربية

10

التعمـ النشط

11

افسس الفلسفية للتعليـ النشط

13

مبررات التعلـ النشط كالحاجة اليو

14

مميزات التعلـ النشط

15
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دكر المعلـ في التعلـ النشط

16

دكر المتعلـ في التعلـ النشط

16

استراتيجيات التعلـ النشط

17

التقييـ النشط للتعلـ النشط

20

فهـ المقركء

21

مفيكـ فيـ المقركء

21

مستكيات فيـ المقركء

22

الذكاء المغكم

23

مفيكـ الذااء

24

أنكاع الذااء

24

مفيكـ الذااء اللغكم

25

استراتيجيات تدريس الذااء اللغكم

26

الدراسات السابقة

27

التعقيب على الدراسات السابقة

42

الفصؿ الثالث :الطريقة كاإلجراءات
منيج الدراسة

43

تصميـ الدراسة

43

مجتمع الدراسة

44

عينة الدراسة

44

المادة التعليمية

44

أدكات الدراسة

46

إجراءات الدراسة

55

متغيرات الدراسة

56

المعالجة اإلحصائية

56

الفصؿ الرابع :نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة باإلجابة عف السؤاؿ ا كؿ

57

النتائج المتعلقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني

60
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الفصؿ الخامس :مناقشة نتائج الدراسة
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ ا كؿ

65

النتائج النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني

69

التكصيات

71

المصادر كالمراجع

73

فهرس الجداكؿ
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