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ماتزضمتبومفتكفيؽكتيسيركتسييؿإلتماـىذهالدراسة،كأصميعمىخيرالخمؽأجمعيف
نبينامحمدكعمىآلوكصحبوأجمعيفأمابعد ...
يطيبليأفأتقدـبجزيؿالشكرإلىجامعة األزىر،ىذاالصرحالعمميالذمأتاحلي
فرصةاستكماؿدراستيكااللتقاءبعمماءالتربية،فاقتبستمنيـأث انركعممان،كأدبانكخمقان .
كمايطيبليأفأتقدـإلىالمشرؼاألكؿكاألباألستاذالدكتكر:راشد أبو صواوين
الذملـيبخؿعميبعمموالزاخر،كنصحوالراشد،كأتقدـباالمتناف،كالشكرإلىالمشرؼالثاني
األستاذالدكتكر:خميل حمادعمىمابذلومفجيدككقتمفأجؿإتماـىذاالعمؿ .
كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى لجنة المناقشة ممثمة باألستاذ الدكتكر :عمي نصار مناقشان
داخميان،كاألستاذالدكتكر:خالدعبدالدايـمناقشان خارجيان،كالمذافلـيبخبلعميبعمميماالكافر
فيتجكيدكتحسيفالرسالة .
كما أشكر مدرسة الزيتكف االبتدائية المشتركة "ج" ،ممثمة بمديرىا األستاذ :محمد
أصرؼ،كنائبالمديراألستاذ:خالدأبكشريؼ،ككافةالعامميففييا،عمىالجيدكالتعاكفالذم
أبدكهلتطبيؽالتجربة .
كأخصبالشكراألستاذة:ختاـخضر،كاألستاذةأمؿإسميـ،كاألستاذة:إيمافأبكشنب
لمساىمتيففيتطبيؽأدكاتالدراسة .
كما أشكر العامميف بالمكتبات الزمسطينية عمى الجيكد التي يبذلكنيا خدمة لمبحث
العممي،كتسييؿمياـالباحثيف،كالسائريفعمىىذاالدرب .
كأشكر كؿ مف ساىـ كساعدني بدعـ مادم ،أك معنكم ،خاصة األستاذة :سياـ أبك
دحركجالتيلـتبخؿعميبتكجيياتيا،كماأشكرالسادةلجنةالتحكيـكؿباسمو،كلقبوككنيتو
االعتبارية .
ج

ممخص الدراسة
عنوان الدراسة :أثر توظيف الطرائف األدبية في تنمية ميارات التواصل الشفوي في مبحث

المغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني األساسي بغزة.

تمثؿ ىدؼ الدراسة في التعرؼ إلى أثر تكظيؼ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات
التكاصؿ الشزكم في مبحث المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي بغزة ،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،ذك التصميـ القبمي كالبعدم لمجمكعتيف

مستقمتيف .

ككانت أدكات الدراسة األساسية عبارة عف :قائمة ميارات التكاصؿ الشزكم ،اختبار

لمياراتاالستماعفيالمغةالعربية،بطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكم،طيبقتعمىعينة

بمغت ( )80طالبان كطالبةن ،حيث تـ اختيار مدرسة الزيتكف االبتدائية المشتركة "ج" بطريقة
قصدية،كاختيرتالعينةبطريقةعشكائية ،كتـتقسيمياإلىمجمكعتيف:المجمكعةاألكلىتجريبية

درستباستخداـالطرائؼاألدبية كعددطبلبيا()40طالبكطالبة،كالمجمكعةالثانيةضابطة
درستبالطرؽالعاديةكعددطبلبيا()40طالبكطالبة .

كقدتكصمتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائجأىمياأفمياراتالتكاصؿالشزكمالكاجب

تكافرىاكتنميتيالدلتبلميذالصؼالثانيبمبحثالمغةالعربيةعبارةعفثبلثمياراترئيسة:

ميارة االستماع الجيد ،كميارات الحكار مع اآلخريف ،كميارات الجانب المممحي ،كينبثؽ عنيا

( )27ميارة فرعية .كما أسزرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعةالضابطةفي

اختبارمياراتاالستماعتعزللطريقةالتدريسلصالحتبلميذالمجمكعةالتجريبية.كتبيفأيضان
أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية
كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشزكم

تعزل لطريقة التدريسلصالح تبلميذالمجمكعةالتجريبية .كما تكصمت الدراسةإلى كجكدأثر

داؿإحصائيان لتكظيؼالطرائؼاألدبيةبمبحثالمغةالعربيةفيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم
لدلتبلميذالصؼالثانياألساسيبغزة .

كأكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ الطرائؼ األدبية في مبحث المغة العربية ،كاختيار

الطرائؼمفالبيئةالمحميةلمتبلميذ،كتحديدأىداؼالطرائؼكقياسمدلتحققيا .

د

Abstract
The study title: The Impact of Employment Anecdotes Literary in
Development Oral Communication Skills in Arabic Language Among 2nd
Grade Pupils in Gaza.
This study aims identifying the impact of employment anecdotes
literary in development oral communication skills in Arabic Language
among 2nd grade pupils in Gaza. To achieve the study goals the researcher
used quasi-experimental approach, a tribal design and dimensional to two
independent groups.
The basic tools of the study are: oral communication skills list,
listening skills test in Arabic, and oral communication skills note card,
where the study tools applied at (80) pupils as a sample of the study, were
selected from Al- Zaetoun Co-elementary School "C", then the
researcher divided them randomly into two groups: the first experimental
group studied by using anecdotes literary (40) pupils, the second control
group studied by standard methods (40) pupils.
The study found a number of results: the most important oral
communication skills to be met and development among 2nd graders in
Arabic language are three skills: and these skills are (listening, dialogue
skills with others, and features skills, and divided (27) sub-skill.
The study results shows that there are a statistically significant
differences between the mean scores pupils in experimental group and the
mean scores pupils in the control group at listening test due to teaching
method where these differences in favor to experimental group. It also
shows that there are a significant differences between the pupils mean
scores in experimental group and control group in oral communication
skills note card due to teaching method where these differences in favor
to experimental group. The study also founded that employment
anecdotes literary in Arabic language interested in high effect on
development the oral communication skills among 2nd grade pupils in
Gaza.
The study recommended that to need employing anecdotes literary
in teaching Arabic language skills, teachers must choice anecdotes from
the local environment for pupils, and set anecdotes literary goals then
measure their antics earned.
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الفصل األول
خطة الدراسة
المقدمة:
تعانيالمؤسسةالتعميميةفيقطاعغزةمفتحدياتمختمزة،منياماىكداخمي،كمنيا
ماىكخارجي،كلعؿأحدأىـىذهالتحدياتالحالةاألمنيةكالسياسيةالتييمربياأىؿقطاع
غزة،إضافةإلىضعؼاإلمكانياتالمتاحة .كىذهالتحدياتأثرتبشكؿمباشرفيمخرجات
عمميتي التعميـ كالتعمـ .كلمرقي بمستكل التبلميذ يجب عمينا مكاجية ىذه التحديات ،كصياغة
أفضؿاالستراتيجياتالتعميميةكالطرؽالمناسبةكالتيتتزؽمعاألكضاعالراىنةكمعاإلمكانيات
المتاحة .
كلعؿمبحثالمغةالعربيةمفأىـالمباحث الدراسية ،ألفرقيالتبلميذفيالمغةالعربية
كمياراتياينعكسعمىأدائيـكتحصيميـفيكافةالمكادالدراسية .
كالمغة العربية كغيرىا مف المغات منظكمة تتككف مف أربع ميارات :االستماع كىي
الكسيمة األكلى في اكتساب المغة كاستقباؿ أفكار اآلخريف ،كميارة القراءة كىي الكسيمة الثانية
الستقباؿآراءاآلخريف،كميارةالتحدثكىيكسيمةالتكاصؿمعاآلخريف،كميارةالكتابةكىي
كسيمةنقؿكتدكيفاألفكارالتيتدكربداخمنا(مصطزى .)7:2014،
كالمغةعمميةتكاصؿ،لذافإفىدؼتدريسالمغةىكرفعمستكلالكزايةالتكاصميةعند
التبلميذ ،أماستخداـالنظاـالمغكمبشكؿفعاؿكصحيح،كعميوفإفاكتسابالكزايةالتكاصمية
يتضمف مظيريف ( ،)Swan, 2009: 4المظير المعرفي كيتضمف بناء الخطط ألداء سمكؾ
مناسب،كىذهالخططتشتؽمفنظاـالمغةكىيتشمؿقكاعدالنحككاختيارالمزرداتكمراعاة
التقاليد االجتماعية التي تحكـ ىذه الكممات ،كالمظيرالسمككي كيتضمف استخداـ ىذه الخطط
كتحكيمياإلىطبلقةأدائيةمفخبلؿالممارساتالزعميةلمغة،كبالتالياكتسابالمغةيجبأف
يبدأباالستماع،كاالستماعينميالمخزكفالمعرفيالمغكم،كىذايحقؽالمزيكـالعاـلمغةعمى
أنياتكاصؿاألفراد( .)Ma, 2009: 129 - 130
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كتتصدرميارةاالستماعمياراتالمغةاألربع،فييباككرةالمياراتالمغكيةالتيتنمك
كتتطكرمعاإلنسافمنذالمحظاتاألكلىمفنشأتو،إذتزكدهبالمنطمؽالذمسيبنيعميوتطكره
المغكمكالزكرم(الزبيدمكآخركف .)435:2013،
كاالستماعنشاطذىنييمكفالتبلميذمفاإلصغاءالكاعي،كاالنتباه،كالتركيز،كالمتابعة
مرة لما يمقي عمى أسماعيـ ،أك فيـ األفكار كالمعاني ،كأبرز المعمكمات كاألحداث التي
المست 
تشتمؿعميياالرسائؿالمغكيةالشزييةالتيتردإلييـفيمكاقؼالتعمـالمختمزةسكاءأكافذلؾ
داخؿغرفةالصؼأـخارجيا(عصر .)103:2005،
فاالستماعأحدالمياراتالمغكيةالمؤثرةفياتصاؿالزرد بالعالـالخارجيالمحيطبو؛إذ
إ فالتمميذيستطيعأفيكتسبالمزرداتالمغكية،كالتراكيب،كاألفكار،كالمزاىيـ،كتنميةالميارات
المغكيةالمتعمقةبالتحدث،كالقراءة،كالكتابة،فالتمميذعندمايميزبيفاألصكاتالمغكية،كيتعرؼ
عمى األفكار الرئيسة كالزرعية مف المكضكعات التي يستمع إلييا ،سكؼ يككف قاد انر عمى
االتصاؿباآلخريف،كفيـآرائيـ،كتبادؿالحكاراتمعيـ(أبكالضبعات .)42:2007،
كما أف اكتساب المغة ليست مجرد أداء لغكم يصدر بأم طريقة ،أك مجرد إجادة
لعناصرالمغة،كانماىيأداءمعيفلتحقيؽكظائؼتكاصميةمعينةفيمكاقؼاجتماعيةمحددة،
كفي ضكء ذلؾ ال يمكف عزؿ ميارات االستماع أك التحدث عف السياؽ الذم تستخدـ فيو
(طعيمة .)117:2004،
بناءعمىماسبؽفإفالباحثةترلبأفاكتسابالمغةيككفمفخبلؿ االستماعالجيد
لآلخريف،كأفتنميةمياراتاالستماعستنعكسعمىاألداءالمغكمعندالتبلميذ،كالجديربالذكر
أفاكتسابالمغةليستمجردأداءلغكم،بؿيجبأفيككفاكتسابيابالتكاصؿالمغكمالسميـ،
ككفؽالعادات،كبنطؽالكمماتنطقان سميمان،كاضحان،كمناسبان لممكقؼالحكارم،كىذاماتعتني
بوالدراسةالحاليةكىكالتكاصؿالشزكم .
كتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمبحاجةإلىاىتماـبالغمفالمعمميف،كاستخداـأفضؿ
الكسائؿ الممكنة السيما كأف تنمية ميارات التكاصؿ الشزكم تنعكس عمى أداء التبلميذ في
مختمؼالمكادالدراسيةاألخرل،كتساعدفيالنمكالمعرفي،كالكجداني،كالسمككيلمتبلميذ،كفي
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ىذا الصدد يقترح كؿ مف (قنديؿ كالطحاف )127 – 126:2011،بعض الطرائؽ التدريسية
التي تساعد عمى تنمية ميارات االستماع كالتكاصؿ الشزكم لدل التبلميذ في مراحؿ التعميـ
األكلى أىميا طريقة التزاعؿ الصزي مف خبلؿ كسائؿ تثير انتباه التبلميذ ،كطريقة اإلثارة
كالتشكيؽ مف خبلؿ إعداد الدركس بطريقة مشكقة كمناسبة لنمك التبلميذ العقمي كالمعرفي
كالمغكم،كغالبانماتككفىذهالمكضكعاتمفالمكاقؼالحياتيةالتيتحيطبالطزؿ .
لقدأشارتنتائجدراسة(كيميامز)()2006إلىأفالطبلبالذيفيككفأداؤىـمنخزضان
عمىاختباراتاالستماعكالتكاصؿكالزيـقدالتككفلدييـمشكبلتتعميمية،لكفقديككفذلؾ
االنخزاضمفنتائجضعؼالنظاـالتعميمي،مماجعمياتؤكدعمىكزاءةالمعمـكالمكادالتعميمية
كطرائؽ التدريس في تعميـ المغة ،فالتمميذ الذم يظير عج انز في فيـ الزكرة كالتعبير عنيا ،قد
يككف عجزه راجعان إلى عدـ تمقيو أسمكبان تعميميان ييتـ بيذه الميارات ( Williams, 2006:
 .)325
مف ىنا اىتمت الباحثة باستحداث الكسائؿ كاألساليب الشائقة لتدريس المغة العربية،
كقامت بتنظيـ كاعداد الدركس مف خبلؿ طرائؼ أدبية مختمزة ،بيدؼ تنمية ميارات التكاصؿ
الشزكم،حيثأفالتكاصؿاليتـإالمفخبلؿاكتسابالمغة .
فعمميات التكاصؿ تتـ مفخبلؿالمغة بأشكاليا،كمضامينيا،كفنكنيا المختمزة ،فبالمغة
يحدث االتصاؿ كالتكاصؿ ،كيتشكؿ السمكؾ كتتطكر العبلقات ،لذلؾ فإف القدرة عمى تكظيؼ
ميارات المغة (االستماع ،كالتحدث ،كالقراءة ،كالكتابة) يعد أساسان لتحقيؽ أىداؼ التكاصؿ
بأشكالو ،كأنكاعو المختمزة ،فتتكزع ىذه الميارات بيف أطراؼ التكاصؿ المرسؿ كالمستقبؿ (أبك
صكاكيف .)20:2005،
كيعتبر التكاصؿ الشزكم مف أكؿ كأىـ حمقات التكاصؿ ،لذا فإف تدريب الناشئة عمى
التكاصؿالشزكممنذالمرحمةاألكلىمفالتحاقيـبدربالتعمـكالتعميـ؛سكاءأكافذلؾفيدكر
الحضانةكرياضاألطزاؿأـفيمراحؿدراسيةمتقدمة،أصبحضركرةتربكيةتقتضيياطبيعة
الظركؼال تيتتكالىاالمدرسة،بصزتياالمكافالذميمضيفييماالمتعمـفترةميمةمفعمره
( .)Morreale, 2000: 145
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كماأف امتبلؾالتبلميذ لممياراتالتييتطمبياالتكاصؿالشزكم،سكؼيمنحيـالعزكية،
كاالنطبلؽ ،كاالندفاع غير المقيد فيما يعبركف عنو ،مما قد يجعميـ أكثر مخالطة لمغة في
أبنيتيا،كتراكيبياكألزاظيا(البشيركالكائمي .)4:2007،
كأضاؼ (مكريؿ) إلى أف االىتماـ بميارات التكاصؿ الشزكم سكؼ يعكد عمى المتعمـ
بالنمككالتطكرالذاتي،كالنجاحفيأداءاألعماؿ،كيصبحأكثرتحمبلنلممسؤكلية( Morreale,
 .)2000: 145
مف خبلؿ ما سبؽ تستنتج الباحثة أف األنشطة الشيقة تتيح الكقت لمتبلميذ لتمثيؿ
المعمكمات،كتعديميا،كاستردادىافيمكاقؼتعميميةأخرل،فالتعمـالحقيقييحقؽأىدافوعندما
يتعامؿالمتعمـعقميان معالمعمكماتالتييسمعياكيكتسبيا،كيصبحالتمميذأكثرإيجابان كدافعية
نحكالتعمـ.كبالتالييمكفأفيكتسبالمياراتالمرجكة .
كتعتبرالطرائؼاألدبيةمفأىـمداخؿتعميـمياراتالمغة،بطريقة تحقؽنمكالتبلميذ
المغكم،كتحقؽأىداؼتعميـالمغةالعربية،كىذاماأكدتونتائجدراسة(المبكدم)126:2003،
حيثأكدتأفاستخداـمدخؿالطرائؼلوفاعميةفيتنميةمياراتالقراءةاالبداعيةكاالتجاه
نحكالقراءة،كفينزسالسياؽأكدتنتائجدراسة(أحمد)96:2005،بأفالطرائؼالمغكيةليا
أثر في تنمية ميارات االستماع لدل التبلميذ ،فارتأت الباحثة ضركرة دراسة تأثير تكظيؼ
الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات التكاصؿ الشزكم لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي  .لذا
تأتيالدراسةالحاليةبعنكاف":أثرتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمفي
مبحثالمغةالعربيةلدلتبلميذالصؼالثانياألساسيفيغزة" .
مشكمة الدراسة:
راجعت الباحثةاألدبيات التربكية السابقةكالبحكث المحمية كالعربية التي اىتمتبتنمية
مياراتالمغةالعربية،فبلحظتنقصان حادان فيتكظيؼمدخؿالطرائؼعمىاختبلؼأنكاعيا،
عمىالرغـأفمعظـالنظرياتالتربكيةترلضركرةأفتككفعمميةالتعمـعمميةممتعةلمتمميذ،
كأفيكتسبالتمميذالميارةأكالخبرةمفمكاقؼسارةكشائقة .
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فأصبحتالحاجةممحةإلعادةتنظيـالدركس،كتخطيطيابطرؽتجذبانتباهالتبلميذ،
كتثيرحماسيـ،كتشجعيـعمىاكتسابالمياراتالمختمزة .
كىذايعنيأفتنميةمياراتالمغةالعربيةبمافيذلؾمياراتالتكاصؿالشزكميجبأف
يتـ مف خبلؿ طرائؽ كمداخؿ كأنشطة كاستراتيجيات تدريس ممتعة؛ السيما كأف ركبف بميث
( )Robin Blythe, 1999أكد مف خبلؿ سمسمة دراساتو بأف الطرفة تزيؿ الضغكط
كاالضطراب االنزعالي ،كتزيد الدافعية نحك التعمـ ،كتشجع عمى ابتكار األفكار الجديدة ،كما
استنتجبأفالطرفةتبسطمكضكعاتالتعمـكتذلؿصعكباتيا .
عد طريقةتساعدعمىتزاعؿالتبلميذالصزي،تراعي
إضافةإلىأف الطرائؼاألدبيةتي ٌ
ميكؿكاستعداداتالتبلميذ،كاىتماماتيـ،كتع ززاتجاىاتيـنحكالتعمـحسبماأكدتوالعديدمف
الدراسات؛ كمنيادراسة(كامؿ)1994،كدراسة (أبكحجر)2001،كدراسة(المبكدم)2003،
التي أكدت أف مدخؿ الطرائؼ لو أثر في اتجاىات التبلميذ نحك دراسة مادة العمكـ ،كمادة
التاريخ،كالقراءة،كأكدتنتائجدراسة(الزعيـ)2013،بأفمدخؿالطرائؼينميالحسالعممي
لدلالتبلميذ .
كماأفالطرائؼاألدبيةتكفرالجيد،كالكقت،كبأقؿتكمزةممكنة،حيثأفاستخداميا
فيتدريسالمغةالعربيةبحاجةإلىأدكاتككسائؿمتاحةفيالبيئةالمدرسية .
تنحصرمشكمةالدراسةفيالسؤاؿالرئيس :
ما أثر توظيف الطرائف األدبية في تنمية ميارات التواصل الشفوي في مبحث المغة العربية لدى
تالميذ الصف الثاني األساسي في غزة؟
كيتزرععفالسؤاؿالرئيساألسئمةالتالية :
 .1مامياراتالتكاصؿالشزكمالكاجبتنميتيافيمبحثالمغةالعربيةلدلتبلميذالصؼ
الثانياألساسيفيغزة؟
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 .2ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعةالتجريبية
كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات االستماع تعزل
لطريقةالتدريس؟
 .3ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعةالتجريبية
كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة عمى بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ
الشزكمتعزللطريقةالتدريس؟
 .4ما أثر تكظيؼ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات التكاصؿ الشزكم في مبحث المغة
العربيةلدلتبلميذالصؼالثانياألساسيبغزة؟
فروض الدراسة:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في
اختبارمياراتاالستماعتعزللطريقةالتدريس.
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات
درجاتتبلميذالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعةالضابطةعمى
بطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكمتعزللطريقةالتدريس.
 .3تكظيؼ الطرائؼ األدبية لو أثر داؿ إحصائيان في تنمية ميارات التكاصؿ الشزكم في
مبحثالمغةالعربيةلدلتبلميذالصؼالثانياألساسيبغزة.
أىداف الدراسة:
تسعىالدراسةإلىتحقيؽاألىداؼالتالية :
 .1التعرؼإلىمياراتالتكاصؿالشزكمالكاجبتنميتيافيمبحثالمغةالعربيةلدلتبلميذ
الصؼالثانياألساسيفيغزة.
 .2الكشؼعماإذاكاففركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعة
التجريبية كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات االستماع
تعزللطريقةالتدريس.
6

 .3الكشؼعماإذاكاففركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتتبلميذالمجمكعة
التجريبية كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة عمى بطاقة مبلحظة ميارات
التكاصؿالشزكمتعزللطريقةالتدريس.
 .4التعرؼإلى أثرتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمفيمبحث
المغةالعربيةلدلتبلميذالصؼالثانياألساسيبغزة.
أىمية الدراسة:
مفالمتكقعأفتزيدىذهالدراسةفيمايمي :
 .1قدتزيدنتائجالدراسةالحاليةمعمـالمغةالعربية؛حيثتمزت الدراسةانتباهالمعمـنحك
طريقةشيقةلتنميةمياراتالتبلميذ.
 .2قدتزيدنتائجالدراسةالحاليةمخططيالمناىج؛كذلؾمفخبلؿلزتانتباىيـإلىبعض
األنشطةكالطرائؼالشيقةفيتدريسالمغةالعربيةلتبلميذالصؼالثانياألساسي.
 .3قدتزيدنتائجالدراسةالباحثيف،مفخبلؿلزتانتباىيـلتقصيأثرالطرائؼاألدبيةفي
تنميةمياراتأخرلمفمياراتالمغةالعربية،كلمراحؿدراسيةأخرل.
 .4قد تزيد نتائج الدراسة الباحثيف ،مف خبلؿ لزت انتباىيـ لتقصي أثر استخداـ مدخؿ
الطرائؼفيتدريسالمكادالدراسيةاألخرل.
 .5قدتثرمنتائجالدراسةالمكتبةالعربية،حيثتقدـالدراسةإطا انرنظريان،كميدانيانفيمجاؿ
الطرائؼاألدبية،كمياراتالتكاصؿالشزكم.
حدود الدراسة:
 -1الحدود الموضوعية :تكظيؼ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات التكاصؿ الشزكم في
مبحثالمغةالعربيةلدلتبلميذالصؼالثانياألساسيفيغزة.
 -2الحدود البشرية :اقتصرتالدراسةعمىتبلميذالصؼالثانياألساسيبمدرسةالزيتكف
االبتدائيةالمشتركة"ج".
 -3الحدود الزمنية:اقتصرتالدراسةعمىالعاـالدراسي( .)2015/2014
 -4الحدود المكانية:اقتصرتالدراسةعمىمدارسككالةالغكثالدكليةبمحافظةغزة .
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مصطمحات الدراسة:
الطرائف األدبية:
تيعرؼالطرفةعمىأنياكعاءيقدـمفخبللوالمعمكماتكالحقائؽبشكؿيجذباالنتباه
كيثير الدىشة كيدعك لمغرابة؛ بحيث تكسب التبلميذ اتجاىان نحك التدقيؽ فيما يق أر أك يسمع
(السيد .)262:2002،
طيرفةكبلـيحكممكقزان،أكقصة،أكمكضكعان غريبان،أكشيءغيرمألكؼ،يترؾ
كال 
فينزسالمتمقيأث انرطيبان،كشعك انربالدىشةكاإلثارة(المبكدم .)71:2003،
كتعرؼالباحثةالطرائؼاألدبيةإجرائيانبأنياأمكبلـأكنشاطيحكمشيءممتعكغير
مألكؼ "مستحدث" ،كيثير االنتباه كالدىشة ،كالطرائؼ األدبية قد تككف قصة ،أك أحجية ،أك
دراما ،أك فكاىة ،أك قصيدة يمكف تكظيزيا لتنمية ميارات التكاصؿ لدل تبلميذ الصؼ الثاني
األساسي .
التنمية:
نمك تدريجي لمشيء لكي يصبح أكثر قكة ،كنمك الميارة كالقراءة كاالستماع كالتحدث
كالحسابتككفمفخبلؿالتعمـكمسيرةالحياة( .)Ox Ford, 2003: 3/303
كتيعرؼالباحثةالتنميةإجرائيان بأنياالتحسفالتدريجيفيمياراتالتكاصؿالشزكملدل
تبلميذالصؼالثانياألساسينتيجةدراستيـلمبحثالمغةالعربيةبالط ارئؼاألدبية .
ميارات التواصل الشفوي:
تيعرؼالميارةبأنياالدقةكالسيكلةفيأداءعمؿمعيففيأقؿكقتكجيدممكف(أحمد،
 .)5:2009
التكاصؿ سمسمة مف السمكؾ المزظي كغير المزظي المقصكد كالمخطط لو ،يحدث بيف
شخصيفأكأكثر،يؤدمإلىتعديؿسمكؾأكاتجاه،أكتبادؿخبرات كمعمكمات(أبكصكاكيف،
 .)29:2005
8

كتيعرؼ ميارات التكاصؿ الشزكم عمى أنيا القدرة عمى االتصاؿ بالكممة بيف الطالب
كزميمو ،أك الطالب كمعممو ،مصحكبان بنمط مف السمكؾ المغكم الشزكم (الخصاكنة كالعكؿ،
 .)184:2012
كتنعرؼالباحثةمياراتالتكاصؿالشزكمعمىأنياالسمكؾالمزظيكغيرالمزظيالمخطط
كاليادؼ،الذميحدثبيفطرفيعمميةالمكقؼالتكاصميمباش انركافذلؾأكغيرمباشر .
تالميذ الصف الثاني األساسي:
ىـجميعالتبلميذالمسجميفخبلؿالزصؿالثانيمفالعاـالدراسي()2015/2014
فيمدارسككالةالغكثالدكليةبمحافظةغزة،كتتراكحأعمارىـمابيف()8–7سنكات،كالبالغ
عددىـ()3515طالبكطالبة .
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اإلطار النظري لمدراسة

 المحور األول :الطرائف األدبية.
 المحور الثاني :المغة العربية وخصائصيا.
 المحور الثالث :ميارات التواصل الشفوي في مبحث المغة العربية.

الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
المقدمة:
يعرضالزصؿالثانيإطا انرنظريانلمدراسة،حيثقسمتالباحثةالزصؿالثانيإلىثبلثة
محاكرأساسية،عمىالنحكالتالي :
المحور األول :الطرائف األدبية.
المحور الثاني :المغة العربية وخصائصيا.
المحور الثالث :ميارات التواصل الشفوي في مبحث المغة العربية.
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المحور األول :الطرائف األدبية.
الطرفةتعنيالشيءالجميؿالمضحؾ،كالمشكؽ،كىيعمىأشكاؿكمداخؿمتنكعة،لذا
يطمؽالتربكيكفعمىاستخداـكتكظيؼالطرائؼفيعمميةالتدريسبالمدخؿالمشكؽ،أكمدخؿ
الطرائؼاألدبيةكمصطمحأكثرتخصيصان .
كيعرؼ المدخؿ التدريسي ( )Teaching Approachبأنو :تمؾ األطر الزكرية التي
ي

يستند إلييا مزيكـ التدريس عند جماعة معينة ،حيث ينطمؽ ىذا المزيكـ مف أساس نظرية
مستمدة مف الدراسات كالبحكث التربكية كالنزسية ،بمعنى أف الدراسات تيسيـ في تشكيؿ إطار
لوكالمدخؿالتدريسي أعـكأشمؿمف
نظرمفكرللمزيكـالتدريس ،كمفثـتقترحمدخبلنمناسبان 
يس؛ألنويقدـمفخبلؿطريقةأكأكثرمفطرؽالتدريسالعامةأكالخاصة .
طريقةالتدر
ي
فكرنيا ،يستند إلى أساس نظرم تربكم أك
إطار  
كترل الباحثة أف مدخؿ التدريس ي
يعد ان

نزسي،كيتطمبالتدريسباستخداموإلىاختيارالمحتكلالمعرفيالمناسبلو ،كمفثـتنظيـىذا
المحتكلكعرضو،فيضكءاألساسالنظرمالمنبثؽعفىذاالمدخؿ .
يسيةالمستحدثةفيالتدريس،كالتي تعتمدعمى
كيعدمدخؿالطرائؼمفالمداخؿالتدر
ي
ي

كتزيد مف نشاطيـ كدافعيتيـ
تقديـ المعارؼ لممتعمميف ،بصكرة منظمة ،تيثير انتباىيـ نحكىا ،
لتعمميا(أبكلبف .)1:2010،
كمدخؿ الطرائؼ ليس مدخبلن مستقبلن في ذاتو كانما ىك مكمؿ لكؿ مدخؿ مف مداخؿ
تدريس المغة العربية؛ حيث يثرم كافة المداخؿ األخرل بمكاقؼ ،كحكارات ،كقصص ،كغرائب
المغة ،كيزيد مداخؿ التدريس األخرل عكامؿ اإلثارة كالتشكيؽ ،لتكف أكثر فاعمية (الدمرداش،
 .)562:2008
المقدمة لممتعمميف،
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إثراء المحتكل المعرفي لمكضكعات العمكـ ي

بأنشطة إثرائية ،عممية كتعميمية – (كالقصة ،كاألحداث المتناقضة كالمثيرة ،كاأللغاز الصكرية،
كالكممات المتقاطعة) – تيناسب مكاقزيا التعميمية المختمزة ،كتيسيـ في تحقيؽ أىدافيا المنشكدة
( .)Kerry, 2000: 12- 13
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كما لزت انتباه الباحثة أف كتب التراث األدبي العربي تحزؿ بالطرائؼ األدبية عمى
أنكاعيا.ىذه الطرائؼ التي يطمؽ عمييا اسـ ( ،)Anecdotesكمف أشير الكتب التي تحتكم
الخاص،
ٌ
عمى ىذه النكادر كالطرائؼ،كتب الجاحظ كخاصة رسائمو،كالثعالبي في كتابو خاص 
كاألصزياني في األغاني ،كاإلبشييي في كتابو المستطرؼ مف كؿ فف مستظرؼ ،كاآلبي أك

الدرأكنثرالدرر،كغيرذلؾالكثيرالكثير .
يفينثر ٌ
أألبً ٌ
كمما يمزت النظر أف القارئ حيف يق أر ىذه النكادر كالطرائؼ يستسيغيا كيقبؿ عمييا
بشغؼ كيطمب االستزادة ،كمف المعركؼ أيضان أف مثؿ ىذه الطرائؼ كالنكادر قد استغمٌت في
حديثنا ككبلمنا اليكمي كالرسمي كدالالت رامزة أك صريحة أك كبراىيف كاثباتات لقضايا معينة،
كذلؾ ألنيا بقدر ما تحتكم عميو مف العمؽ المعنكم ك ً
العظة كالدرس،تحتكم أيضا عمى التركيز
كاإليحاء كالتكثيؼ،كىي في ىذا كذاؾ تمتؼ بركح ساخرة دعابية تثير بسمة القارئ كترفعيا إلى
الرسمي،استغمٌت أيضا في
ٌ
الشزاه.كمثمما استغمٌت ىذه الطرائؼ كالنكادر في الحديث اليكمي ك
ثناياالركاياتكالقصصكالحكايات(عبدالزتاح .)35–34:2012،

مفيوم الطرفة:
الطُرفة لغ ًة:
الطرفةىيتمؾالممحةالباسمةالتيتنزرجالشزاهعندسماعياكتطربلياالنزكسكتعمك
لمعانيياالسمات .
كلمطِّرفىةيفيالمغةالعديدمفالدالالتكماكردفيالمعجـالكسيط،منيا:الطِّرفىةي:مؤنث

و
و
ً
ؼ،الطُّرفةي ُّ
ؼ (المعجـالكسيط،
مستحدث عجيب ،كالجمع:طي ىر ه
شيء
:كؿ
الجمع:ط ىر ه
ؼ ،ك
الطِّ ٍر ً
ٍ
 .)424:2004

كماكردفيلسافالعربأفالطيرفةمفطرؼ،أمطرؼالشيءفيكطريؼ،أمطيب
كغريب،كاستطرؼإذاعدهطريزان(لسافالعربالبفمنظكر .)2658،2003،
شيء
كؿ و
،كالطُّ ٍرف ةيُّ :
،كالجمع:طييرفاتكطي ٍرفاتكطي ىرؼ 
ككردفيالجامعأفطيرفة(:اسـ) 

ؼ المؤنث :طارفة،
كالجمع  :طى ىرفى ةه  ،طى ىك ًار ي
ؼ ،كيقاؿ طارؼ ،
مستحدث عجيب كالجمع  :طي ىر ه
و
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ؼ:
كالطَّ ًار ي
ؼ ،
طر ى
ط ىر ي
كالطَّ ًار ي
كالجمع لممؤنث :طارفات ك طكارؼ ،
ؼ :المست ٍ
ؼ اسـ فاعؿ مف  ى

الماؿ  ً
اء
خبلؼ التَّالًد ،فالطَّارؼ كالتَّميد :المحدث كالقديـ  ىج ى
ي
كنحكه كىك 
المستزاد مف  ً
ي
الحديث 
ي
ف(المعجـالجامع .)318/4،2003،
الع ٍي ى
اؿ ىكثً و
ف:بً ىم و
بًطى ًارفى ًة ىع ٍي و
يريي ٍب ًي ير ى

الطرفة اصطالحاً:
الطيرفة ىي عرض شيؽ يثير انتباه التبلميذ ،كيجذبيـ لمكضكع الدرس بغرض تحقيؽ
أىداؼمعينة(حسانيف .)34:2001،
كىي القصص المضحكة ،كالحكايات الغريبة التي تضـ خب انر سا انر ،كتمتاز بالقصر
الشديد،كالقدرةعمىالتشكيؽ،كتعتمدعمىأقكؿغريبة(زايدكعثماف .)236:2003،
كيقصدبالطرائؼكؿمايصدرعفمعمـالمغةالعربيةمفقكؿأكفعؿمفشأنوأف
ي

يثيراىتماـتبلميذه،كيحدثلدييـعجبانكدىشةنحكم كضكعالدرس،كيدعكىـإلىالتساؤؿعف
حقيقةىذاالقكؿكالسرالكامفكراءذلؾالزعؿ(الدمرداش .)575:2008،
كىي مجمكعةمفالحقائؽالتيتثيررغبةالمتعمـلمبحث ،كاكتشاؼالمعمكماتبنزسو
كيمكفأفتككففيمقدمةالدرسأكأثناءشرحالمعمـلمدرسأكتككفخاتمةلو (أبكإبراىيـ،
 .)19:2009
كمفالتعريزاتالكاسعةلمطرفة:أنياكؿمايصدرعفالمعمـمفقكؿأكفعؿمفشأنو
ثيراىتماـتبلميذه،كيحدثلدييـعجبانكدىشةنحكمكضكعالدرس،كيدعكىـإلىالتساؤؿ
أفي
ي
ي
عفحقيقةىذاالقكؿكالسرالكامفكراءذلؾالزعؿ،فييتتحددمفخبلؿثبلثعناصر(عنكاف

فة/مايقدـلمتمميذ/أفعاؿالتمميذ)بقكلو:ىيكؿمعمكماتتبدك– مفكجيةنظرالتمميذ
الطر
ه
– غريبةأكمتناقضةمعالحقائؽالمعركفة،كماىيفيالكاقعبذلؾ،أكتككفمتعمقةبأسرار

االكتشافاتأكبسيرالعمماءأكبعرضعمميمثير،تيعطىعنكانانمثي انرمفشأنوأفيجذبانتباه
التمميذ،كيجعمومشاركانفعاالنكنشطانفيالمكقؼالتعميمي(أبكلبف .)2:2010،
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مفخبلؿالتعريزاتالسابقةنبلحظاتزاقان بيفالباحثيفحكؿمزيكـالطرفة،كمانبلحظ
اتزاقان بيف المزيكـ المغكم لمطرفة ،كالمزيكـ االصطبلحي ليا ،كتتزؽ الباحثة مع تعريؼ
(الدمرداش .)2008،
كلمكقكؼعمىمزيكـالطرائؼاألدبيةقامتالباحثةبالبحثحكؿمزيكـاألدب،حيث
تتعدد المعاني التي تطمؽ عمى مصطمح "األدب" ،كاألدب عند عمماء المغة " كؿ جميؿ صيغ
نظمان أك نث انر ،أك كصؼ منظ انر ،أك عرض صكرة مف صكر الحياة (المعجـ الكسيط:2004،
 .)109
كاألدب يدؿ عمى ما يؤثر مف الشعر كالنثر ،كما يتصؿ بيما لتزسيرىما مف ناحية،
كلنقدىماكتذكقيمامفناحيةأخرل"(القامكسالمحيط)36:أكأنوالتيذيبكالخمؽكقكلوصمى
اهللعميوكسمـ":أدبين ربي فأحسن تأدييب" .
كاألدب ىك حركة الحياة في المغة ،فك انر كشعك انر ،بالحياة  كبما فييا مف كاقع كبما تأممو
كبما ينبغي أف يككف ،كاألدب بيذا التصكر ىك السبيؿ الكحيد لمعرفة المغة ،كلئلحساس بيا
كاالئتناسبييئاتكصيغالتراكيبكالسياؽالخاصبيا،األدبىكىذهالبكابةالسحريةالتيتزتح
مغاليؽركعةالعالـكانبيارهكحضارتوككجكدهكأعنيالمغة .
كيكتب في الكتب
يصكر في الكبلـ  ي
كاألدب بمعناه العاـ :يعني اإلنتاج العقمي ،الذم  ي

كاألدب بمعناه الخاص:كيعني الزكرة الجميمة في العبارةالجميمة ،كىكبيذا المعنى الخاص ،مف
كسركر ،فالقصيدة الرائعة ،كالمقالة
نا
الزنكف الجميمة التي تبعث في نزس القارئ أك السامع متعة 

البارعة ،كالخطبة المؤثرة ،كالقصة الجيدة كميا( أدب) بالمعنى الخاص ،ألف في قراءتيا أك
سماعيا لذة فنية كتمؾ التي نحس بيا حيف نسمع الغناء ،أك المكسيقى ،أك عند رؤية الصكر
الجميمة  ،فاألدب إذف يثير في نزس قارئو ،أك سماعو بيجة  ،كسرك انربقدر ما فيو مف جماؿ،
كماعندالمتمقيمفحساسيةبالزنكف(يكنس .)202:1997،
كاألدب يشمؿ "كافة اآلثار المغكية التي تثير فينا بزضؿ خصائص صياغتيا ،انزعاالت
عاطزية أك احساسات جمالية ،كىذا التعريؼ ال يميز األدب بالصنعة فحسب ،بؿ يميزه بأثره
14

النزسي الذم ينبعث عف خصائص صياغتو ،كىذا األثر ىك االنزعاالت العاطزية ،كاإلحساسات
الجمالية(أحمد .)12:2012،
مماسبؽتستنتجالباحثةبأفاألدبففجميؿ،رفيعالقدربيفالعمكـكالزنكف،لوأىداؼ
في الحياة تجعمو سببان في كجكده ،كاستم ارره فمف غاياتو تبصير الناس بما في الكجكد مف حؽ
كخيركجماؿعفطريؽالكبلـ .
كاألدب الحؽ ىك الذم يعمؿ عمى تكصيؿ ىذه الغاية إلى كؿ الناس كي يتذكقكىا،
فتسمك مشاعرىـ ،كأحاسيسيـ ،حيث يقدـ خبرة تزصح عف مكقؼ إنساني ،كيككف خمكده عمى
قدر قربة مف حياة البشر ،كالتحامو بكجدانيـ ،كتعبيره عما يمكف أف يمس ذكاتيـ اإلنسانية
(حبلكة .)17:2003،
كالطرفةاألدبيةتعنيكؿشيءعجيب،غريب،مشكؽيصاغبطرؽأدبية،كفنيةتثير
انتباهالتمميذ(أحمد .)32:2012،
قصة قصيرة ال تطمح إلى التسربؿ
كتيعبرالطرفةاألدبيةعفحدث شخصي محدكد أك  ٌ

فني.كىيتأتيإمامستقمةكاماداخؿحكايةأكبركأكسع.كالطرفةىيالقميؿالذميحتكم
بشكؿ ٌ

مكسكة بمسحة مف الزكاىة
عمى الكثير  .كىي غالبان تأتي سيمة مستساغة ممزكجة ،أك  ٌ

محممةبدرسأكعظة(أبكلبف .)18:2010،
الضاحكة،كلكنيادائماتأتي ٌ

كالطرفة األدبية في الدراسة الحالية ال تختمؼ كثي انر عف المعنى المغكم لكممة طرفة،
كتعرفيا الباحثة بأنيا أم كبلـ أك نشاط يحكم شيء ممتع كغير مألكؼ "مستحدث" ،كيثير
االنتباهكالدىشة،كالطرائؼاألدبيةقدتككفقصة،أكأحجية،أكدراما،أكفكاىة،أكقصيدة .
كبناءعمى ىذاالتعريؼراعتالباحثةأفتتضمفاألنشطةالتيأعدتياعمىالقصص،
كالزكاىة ،كاألحاجي ،كالدراما ،كالقصائد .كما اختارت الباحثة الكحدات الدراسية التي ستكظؼ
الطرائؼمفخبلليابعنايةتامة،كىيالكحدةالسابعة،كالكحدةالثامنةمفكتابالمغةالعربية
المقررعمىتبلميذالصؼالثانياألساسي .
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أىمية الطرائف في تدريس مبحث المغة العربية:
إفمفأحباألشياءكأمتعيالمنزسفيمجاؿالتعميـىكمعرفةالغريبكالطريؼ ،الذم
يتنافىمعماىكمألكؼ،كىذامايثيرحباالستطبلعلدلالمتعمـ .
كتعدالطرائؼمفأكزأالطرؽالتييمكفأفيستخدميامعمـالمغةالعربية إلثارةاىتماـ
تبلميذه ،إذاتكفرالطرفةعنصرالتشكيؽ ،كجذباالىتماـحتىبالنسبةألصعبالمكضكعات
كأكثرىاجزافانإذاصحالتعبير(أبكلبف .)4:2010،
إف معمكمة نادرة أك حقيقة مغايرة لممألكؼ ،أك عرضان مثي انر ،أك تجربة غريبة تشد
الطبلبكتكلدلدييـالرغبةفيمعرفةكمشاىدةماقدموالمعمـليـكالبحثعفتزسيرذلؾ.كمف
ىذا فيقدـ المعمـ درسو مف خبلؿ مدخؿ الطرفة التي تعد مكاقؼ محببة كشيقة لمطبلب ،تثير
تزكيرىـ كتجعميـ أكثر فاعمية ،كما تنمى لدييـ ميكؿ إيجابية تدفعيـ إلى حب المادة كمعمميا
(السيد .)18:2002،
كما أنيا تحقؽ أىدافان جمة في التزكير اإلبداعي ،كاتجاىات نحك البحث عف الجديد
كالتدقيؽفيمايقرؤكنوكيتعممكنو .
كترجعأىميةالطرائؼإلىإمكانيةإسياميافيتحقيؽالعديدمفأىداؼالتدريسفيي
تسيـفيإثارةاىتماـالتبلميذ ،كتككفاتجاىاتإيجابيةلدييـنحكالمادةالدراسية (الدمرداش،
 .)576:2008
كتعتبر الطرائؼ مف أكزأ الكسائؿ لجذب اىتماـ الطبلب ألف فمسزتيا تقكـ عمى
التشكيؽ  ،كجذباالنتباهحيثيتـكضععنكافغريبكمثيرحتىبالنسبةألصعبالمعمكمات
كأكثرىا تجريدان مما يدفع الطبلب إلى معرفة السر الكامف كراء ىذا العنكاف أك ذلؾ التساؤؿ
الغريب(حسانيف .)37:2001،
إف المعمكمات النادرة كالعركض المثيرة كالقصص الغريبة يمكف أف تثير لدل الطبلب
حب االستطبلع ،كتكرار ذلؾ يكلد لدييـ الرغبة في معرفة المزيد منيا نظ انر الرتباطيا بخبرات
سارة ،كمكاقؼمحببة ،كدركسممتعة ،كىذهالرغبةلحباالستطبلعسرعافماتنمكإلىميؿ
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لممادةكمتابعةدراستياكممارسةأنشطتياكماينمكلدلالطبلباتجاهمكجبنحكدراسةالمادة
خاصةأفىذااالتجاهيتكقؼعمىأمكرعدةمنياطبيعةالمادةكطريقةمعمميافيالتدريس.
خصكصان إذا كانت المادة ذات طبيعة ثرية بمكضكعاتيا ،كمجاالتيا كجذابة بغرائبيا ،كشيقة
يدمفذلؾجبلء طريقةمعمميافيالتدريسخاصةأفاستخداـىذاالمعمـمدخؿ
بطرائزيا ،كيز
ن

يمكف المعمـ أف يجعؿ مف أصعب المعمكمات كأكثرىا تجريدان
الطرائؼ في التدريس ،ألف ذلؾ ي
مادةشيقةكجذابةلطبلبو(أبكلبف .)6–5:2010،

فالطرائؼأشبوبالمادةالسكريةالتيتخمطمعالدكاءفتجعموسائغان اليشعرمفيتناكلو
بم اررتودكفأفيقمؿذلؾمفمزعكلوأكيككفلوآيةآثارجانبية .
حيث ليا دكر في بقاء أثر التعمـ ،كاسترجاع المعمكمات ،السيما كأنيا تنطكم عمى
غمكضيتطمبتزسي انر أكمشكمةتتطمبحبلن،كفيكمتاالحالتيفتثيراىتماـكتزكيرالتبلميذ،
ممايزيددافعيتيـلجمعالمعمكماتالمتصمةبمكضكعالدرس،كتعمؿبذلؾعمىارتباطالتبلميذ
بمكقؼطريؼيسيؿتذكره(الكحبلني .)5:2010،
كفيىذاالصددترلالباحثةمفخبلؿخبرتيافيتدريستبلميذالصؼالثانياألساسي
أنوكثي انرماينصرؼالتمميذعفالتزاعؿاإليجابيمعمعممو،كىذايرجعإلىعدةعكامؿمنيا
صعكبة المادة ،كعدـ إشباع المحتكل لميكؿ كاتجاىات التبلميذ ،أك رتابة طريقة التدريس،
كيستخدـالمعممكففيىذاالحاالتعدةكسائؿلجذبانتباهالتبلميذ؛لكفتبقىالطرائؼاألدبية
مفأفضؿ الكسائؿ التي تجذب التبلميذ نحكالمادة الدراسية ،كتضمفتزاعميـااليجابي داخؿ
الغرفةالصزية.كىذاماأكدتواألدبياتالتربكيةمنيا(المبكدم،)2003،ك(الدمرداش .)2008،
حيثإفالمعمكمةالنادرة،أكالعرضالمثير،أكالقصةالشيقة،أكاألحجية،تشدالتمميذ
إلييا،فيجبأالتنزذذخيرةالمعمـمفىذهالطرائؼليضمفتزاعؿتبلميذه،كيميزيـلرؤيةالمزيد
منياداخؿالحصةالدراسية(الدمرداش .)576:2008،
أىمية الطرفة األدبية ،مف تركيزىا كتكثيزيا كايحاءاتيا كأيضا مف العظة التي
كتنبع  ٌ

تقدمياكالركحالساخرةالتيتمٌزيا.فالطرفةاألدبيةتطرحماعندىابأقؿعددمفالكمماتنث انرأك
ٌ

تمخص تجارب إنسانية كبيرة،كتختصر
المتمعف في ىذه الطرائؼ يجد أنيا في النياية  ٌ
شع انر ،ك ٌ
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مساحات كاسعة كمسافات كبيرة في الحياة ،ىذا مف جانب أما مف آخر فيي تطاؿ كثي انر مف
كفنيان كما كثر استخداميا في المجالس
مجاالت الحياة كاألدب ،مف ىنا  ىكثير تكظيزيا أدبيان  ٌ
بلن كاسعان ما زاؿ
الشعبية.كيعد ىذا الجانب الرائع مف أدبنا حق 
الرسمية كفي المسامرات 
كالمحافؿ 
ٌ
ٌ

بك انريحتاجإلىالكثيرمفالدراسةكالزحص،لكثرةمايحمؿمفإشاراتكأبعاديش ٌكؿجنسانأدبيان
بلنكمضمكنان(أبكلبف .)20–19:2010،
يميزهشك 
متكام 
بلنلوما ٌ

كليذااستعانتالباحثةبالطرائؼاألدبيةمدخبلن لتدريسالمغةالعربية،كىدفتمفكراء
تكظيزياالتعرؼإلىأثرىافيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكملدلتبلميذالصؼالثانياألساسي
بمدارسمحافظةغزة .
كترلالباحثةأفالمعمـمطالبباختيارالطرفةالمناسبةلممكقؼالتعميمي .كأفيراعي
قدراتالتبلميذ،كمياراتيـخاصةعنداختياراألحاجيكالقصصالقصيرة .
أبعاد الطرفة األدبية:
تعتبرالطرفةمفأكثرالكسائؿالشائقة التييستخدميامعمـالمغةالعربية،كلكييحسف
استخداميا،كاستغبلليايجبأفتككفالطرفةمتزقةمعالمكقؼالتعميمي،كمعبرةعنو،لذافإف
المعمـيجبأفيراعيأبعادالطرائؼاألدبية التالية(مجاىد)322:2007،ك(الزعيـ:2013،
 :)25–24
 .1عنوان الطرفة األدبية:حيثيمثؿعنكافالطيرفةاألدبيةبؤرةاإلثارةعندالمتعمـ،كمفثـلف
تتحقؽاإلثارةبدكفمشاركةالمتعمـفيالدرس،كالتعرؼعمىالمضمكفاألدبيلمطرفةكما
تنطكمعميومفأفكاركمعمكماتجديدة .
 .2محتوى الطرفة :محتكلالطرفةعبارةعفالمعمكماتالتيتقدـلمتبلميذكتككف عمىأشكاؿ
مختمزة،يمكفأفتككفقصةمثيرة،أكأحجيةغريبة،أكحكارتمثيمي،أكس انرمفأسرار
المغةأكغيرىا .
 .3انفعال المتعمم :يجب أف يضمف المعمـ تزاعؿ تبلميذه ،كمشاركتيـ في المكقؼ التعميمي
الذمتتضمنوالطرفةاألدبية.
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كترل الباحثة بأف ارتباط الطيرفة بالمكقؼ التعميمي يجعميا أكثر أث انر في نمك التبلميذ
كاكتسابيـ لممعمكمات ،فاىتمت الباحثة خبلؿ تنزيذ الدركس بأف تكظؼ الطرفة حسب المكقؼ
التعميمي،معضمافمشاركةالتبلميذسكاءفيتنزيذىاأكالتزاعؿمعيا .
موقع الطُرفة األدبية في درس المغة العربية:
معظـاالستراتيجياتالتدريسيةتعززميارةأكأكثرمفمياراتالمغةالعربية،كتسيـفي
درسان مفدركسالمغةالعربيةكالتعبير،أكدرسالقراءة،أكدرسالنصكص،أكدرساإلمبلء،
لكفمايميزالطرائؼأنياتستخدـفيكافةمياراتكمباحثالمغةالعربية،فيمكفاستغبلليافي
درسالقراءة،أكالتعبير،أكاإلمبلء،أكالنصكصأكغيرىا،كماأفالطرائؼتعتبرمدخبلنمف
مداخؿتدريسباقيالمكادالدراسية،كاطمعتالباحثةعمىآراءالباحثيفكالمختصيفحكؿمكقع
الطرائؼخاصةاألدبيةفيدركسالمغةالعربية،كجاءتعمىالنحكالتالي :
طيرفة في بداية
 .1استخداميا كمنظمات تمييدية لمدرس :فيمكف مف خبلؿ عرض ال 
الدرس ،إثارة انتباه كاىتماـ الطبلب نحك مكضكع الدرس ،كما أنيا تعمؿ عمى إثارة
التزكير مف خبلؿ المناقشات التي تدكر حكؿ الطرفة.فيجبأفتيتـطيرفةبدايةالدرس
بالجكانب المعرفية أك الزكرية التيتساعد المتعمميف عمى تنشيط كاثارة المعرفة السابقة،
كيمكفأفتككفشركحانلزظية،أكفقراتفينصأكصك انر،أكرسكمانتكضيحيةطريزة
(جابر.)310:1999،
 .2تضمينيا في محتوى الدرس :فكثي انر ما ينصرؼ المتعمميف عف المعمـ ألسباب بعضيا
يرجع إلى صعكبة المادة المتعممة ،أك إلى ممؿ المتعمميف مف طريقة التدريس ،إلى غير
ذلؾ ،كىنا البد مف تطعيـ الدرس ببعض الطرائؼ لتجديد نشاط المتعمميف ،كالمحافظة
عمىانتباىيـأثناءالسيرفيالدرس(الدمرداش.)590:2008،
 .3استخداميا كخاتمة لمدرس :كذلؾ مف خبلؿ أسئمة التقكيـ الختامية التالية لكؿ درس،
باإلضافةإلىتكظيزيافياألنشطةالمصاحبة،كذلؾإلثارةتزكيرالمتعمميفنحػكالدرس
القادـ ،مما يحزز التعمـ الذاتي لدل التبلميذ ،كالعمػؿ الجماعي لمكصكؿ إلى الحؿ،
كجعؿمكضكعالدرسعالقانفيذىػفالمتعمـحتىبعداالنتياءمفالػدرس(عبدالباقى،
.)78،2007
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 .4استخداميا في عمميات التقويم :مف خبلؿ قياس قدرة المتعمـ عمى تحميؿ الطرفة،
كأبعادىا ،كمككناتيا ،كعبلقاتيا ببنية المحتكل ،كذلؾ مف خبلؿ التدريبات ،كاألنشطة
التقكيميةالمتنكعة،المرحميةمنيا،كالختامية(عبدالزتاح.)4:2012،
كتؤكدالباحثةعمىضركرةتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيكافةالمكاقؼالتعميمية،السيما
كأفمكقعيامفدرسالمغةالعربيةجاءفيبداية،كأثناءتنزيذالدركس،كختـالدرس،إضافةإلى
امكانيةاستغبلليافيعمميةالتقكيـ،سكاءاعتمدالمعمـعمىالتقكيـالمستمر،أكغيرهمفأنكاع
التقكيـ.
شروط توظيف الطرائف في مبحث المغة العربية:
تكظيؼ الطرائؼ ال يمكف أف يمر عبثان ،رغـ أف األدبيات التربكية السابقة تشير إلى
ضركرةأفيكظؼالمعمـطرائزوبطرؽأكثرعزكية،كعميوفإفىناؾعدةشركطيجبمراعاتيا
عندتكظيؼالطرائؼاألدبةبمبحثالمغةالعربية،ككافةالمكادالدراسية،كجاءتىذهالشركط
عمىالنحكالتالي(عبدالكىاب،)8:2008،ك(الدمرداش :)593:2008،
 .1أفيككفمضمكفالطرفةغريبانكجديدانعمىالطبلب.
 .2أف يككف لمطرفة عنكاف مثير كجذاب يمزت إذف السامع إلى متابعتيا كيثير فيو العجب
كالدىشة.
 .3أفيختارالمعمـالكقتالمناسبإللقاءالطرفة.
 .4أفيجيدالمعمـففإلقاءالطرفة،كأفيككفصكتالمعمـمعب انرتمامانعفمضمكفالطرفة.
 .5ال يزسر المعمـ السر الذم تنطكم عميو الطرائؼ في نزس الكقت الذم تقاؿ أك تجرل فيو،
كيؤجؿ ذلؾ لكقت آخر ربما يككف في نياية جزء مف الدرس أك نياية الحصة أك حصص
قادمة،فنعطيالطبلبفرصةلمتزكيرفيأحداثالطرفةبالقدرالمناسبليا.
 .6أفتككفالطرؼنابعةمفمكضكعالدرسكثيقةالصمةبوكقديعكدالمعمـلمراجعككتبأك
مكاقع إلكتركنية لمبحث عما يناسب درسو كمكضكعو .أك عميو التزكير في صياغة طرفة
مناسبة،كىذامايمكفأفيعمموإذاتمرسعمىىذااألسمكب.
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الٌ تأخذ الطرفة كقتان أكثر مف البلزـ ،كىذا الكقت يرجع إلى تقدير المعمـ ،كتزيمو ليدؼ
 .7أ 
الطرفة في درسو ،فقد تككف جزء قصير مف الحصة كقد تستكعب الدرس بأكممو بحيث
يتضمفذلؾتحقيؽأىداؼالدرسبالمناقشةكالشرح.
كتضيؼ الباحثةضركرةمشاركةالتبلميذفيتنزيذبعضالطرائؼ،خاصةالتيتعتمد
عمىالتمثيؿالمسرحيلمكقزيا،أكتمؾالتيتتضمفأبياتان مفالشعر،كلقدراعتالباحثةىذه
الشركطأثناءتنزيذالدركسداخؿالحجرةالصزية .
الخطوات األساسية الالزمة لممعمم الستخدام الطرائف في مبحث المغة العربية:
سبؽاإلشارةإلىأىـالشركطالكاجبعمىالمعمـمراعاتياعندتخطيطكتنزيذالدركس
باستخداـالطرائؼاألدبية،كىناؾخطكاتأساسيةيجبأفيتبعياالمعمـليكفتكظيؼالطرائؼ
أكثرتنظيمان،كىذهالخطكاتجاءتعمىالنحكالتالي(أبكلبف .)9:2010،
 .1تحديد اليدؼ الرئيسي لمطرفة:يجب أف تساعد الطرفة عمى تحقيؽ األىداؼ اإلجرائية
لمدرس.
 .2تحديد محتكل الطرفة بحيث يتناسب مع خصائص المرحمة العمرية لمتبلميذ حتى يسيؿ
عمييـفيـمعانييا.
 .3اختيار الطرفة :يتـ اختيار محتكل الطرفة ،كصياغتو تمييدان لتقديمو لمتبلميذ ،كيختار
المعمـالكسائؿالتعميميةالتيتساعدهعمىتقديـالطرفة.
 .4تحديدالنقاطاألساسيةالتيسيتـمناقشاتيامعالتبلميذ.
 .5تحديد مكاف كزماف الطرفةمف الدرس:كىنايقكـ المعمـ بتحديد مكاف الطرفة مف الدرس
كالزمفالذلسيستغرقوعرضىذهالطرفة.
 .6عرض الطرفة :يقكـ المعمـ بعرض الطرفة عرضان مشكقان لكى يثير اىتماـ التبلميذ
كيدفعيـإلىمتابعةالدرس.
كتضيؼالباحثةضركرةتقكيـأثرالطرفةعمىالتبلميذ،كمدلتحقيؽاألىداؼالتربكية
التيحددىاالمعمـمسبقان،باستخداـكسائؿالتقكيـكاألنشطةالمناسبة .
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المحور الثاني :المغة العربية وخصائصيا.
تيتـكافةالمجتمعاتبتعميـالمغة؛ألنياأداةالتزكيركالتعبير،كأداةالتكاصؿكالتزاىـ،
كتتمثؿفيالمغةخبراتالحياةبجكانبياالمختمزة،كتتميزالمغةالعربيةبخصائصفريدة،ناىيؾ
أنيالغةالقرآفالكريـبمافيومفعقيدةسامية،كقيـإنسانيةرفيعة .
كلماكانتالمغةالعربيةبيذهاألىميةكجبعمىأىمياأفيعطكىامفالعنايةمايميؽ
بيا،كيحقؽبقاءىا،كحيكيتيا،فييالمسؤكلةعفحزظالتراثالثقافيكالحضارم،كالمغةالعربية
المرآةالتيتبدكعمىسطحياحالةاألمةالعربيةكماىيعميو(الكخفكىنية .)201:2009،
كالمغةالعربيةكأملغةأخرلقائمةعمىحركؼ،كالحركؼأصكاتلياصزاتكألقاب
كمخارج ،اليدؼ مف دراستيا النطؽ الصحيح ،كالنطؽ الصحيح لو أثره في المعنى ،كاثارة
اإلحساسكالمغةالعربيةلغةمكسيقية،يتكافؽكينسجـجرسحركفيافيالمزظةالكاحدة،كالكممة
إلىالكممةجممة،كالجممةنغمةلياالكاقعالطيبعمىالسمعممايجعؿلممعنىتأثي انر(صالح،

 .)15:2000
فالمغة منظكمةفكريةاستطاعتأفتخطلؤلمةتراثياالثقافي،كترسـماضيوكحاضره
كمستقبمو،كىي الميزة التيامتاز بيا اإلنساف عف سائر الكائنات الحية مصداقان لقكلوسبحانو
كتعالى:ﮁ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮀ (سكرةالركـ،اآلية .)22:
مفيوم المغة:
لغة:
المعنىالمغكملمزظةالمغة،كماذكرهابفمنظكرفيلسافالعربإلى(المغككالمغا)،
كىمايعنياف:السقط،كمااليعتدبومفكبلـكغيره،كاليحصؿمنوعمىفائدةكالنزع .
كالمغة:المسفكحدىاأنياأصكاتيعبربياكؿقكـعفأغراضيـ،كىيفعمةمفلغكت:
أم تكممت .كالمغة مف لغا فبلف عف الصكاب كعف الطريؽ إذا ماؿ عنو ،قاؿ ابف األعرابي:
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كالمغة أخذت مف ىذا ألف ىؤالء تكممكا بكبلـ مالكا فيو عف لغة ىؤالء اآلخريف ،كالمغك تعني
النطؽ،يقاؿ :ىذهلغتيـالتييمغكفبياأمينطقكفبيا،كلغكمالطير:أصكاتياكالطيرتمغى
بأصكاتياأمتنغـ(ابفمنظكر .)252-251:2003،
اصطالح:
ﭧ ﭨ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﭼ(سكرةالركـ،اآلية،)22:كىذادليؿكاضحعمىأفالمغةكاختبلفيامفمجتمع
آلخريعتبرآيةمفآياتاهللسبحانوكتعالى .
ىكﭧ ﭨ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(سكرةالبمد،

اآليات  ،)10-8كىذه اآليات تؤكد عمى أف المساف كالشزتاف نعمتاف منحيما اهلل عز كجؿ
لئلنساف .
ييعرؼابفجني المغةعمىأنياعبارةعفأصكاتيعبربياكؿقكـعفأغراضيـ(أبك

الييجاء .)17:2001،

كعرؼابفخمدكفالمغةعمىأنوممكةفيالمسافلمعبارةعفالمعاني،كىيفيكؿأمة
بحسباصطبلحاتيا(اسماعيؿ .)15:1999،
كعرفياأبكمغمى  بأنيامجمكعةمفاألصكاتكاأللزاظكالتراكيبالتيتعبربيااألمة
عف أغراضيا ،كتستعمميا أداة لمزيـ كاإلفياـ كالتزكير كنشر الثقافة ،فيي كسيمة الترابط
االجتماعيالبدمنيالمزردكالمجتمع(أبكمغمي .)17:2001،
كالمغةعبارةعفاأللزاظكالتراكيبالتييعبربياكؿقكـعفأغراضيـكتتخذأداةلمزيـ
كاإلفياـكنشرالثقافات(عمار .)17:2011،
كالمغةمجمكعةمفالرمكزالصكتيةالتييحكميانظاـمعيفكالتييتعارؼأفرادمجتمع
ماعمىداللتيا؛بقصدتحقيؽاالتصاؿكالتزاعؿبيفبعضيـبعضا،كالمغةبعناصرىاكأغراضيا
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كدكرىا في حياة المجتمعات كاألفراد مف أبرز مظاىر الرقي كالتقدـ االجتماعي ،فالمغة تسمك
بالتكاصؿكالتعبيربيفأفرادالمجتمعالمغكم(الخمايسة .)220:2012،
كتيعرؼ المغة عمى أنيا مجمكعة مف األصكات التي تتجمع لتككف كممات ليا معاف
عرفية،كىذهتتجمعلتككفتراكيب كجمبلنتعبرعفأحاسيسكأفكارمتنكعة ،ككؿذلؾيتـطبقان
لقكانيف معينة خاصة بكؿ لغة تبدأ بقكانيف األصكات ثـ الصرؼ ثـ التراكيب كتنتيي بالمعنى
(مصطزى .)37:2014،
كتيعرؼ الباحثة المغة العربية بأنيا مجمكعة مف الرمكز الصكتية التي تتجمع لتككف
كمماتليامعافمتعارؼعمييا،كتتجمعىذهالكمماتلتككفجمؿ،يعبرالزردمفخبللياعما
يدكر بداخمو ،كاكتساب المغة العربية يبدأ باالستماع ،كتتضمف أربعة ميارات رئيسة كىي:
االستماع،كالتحدث،كالقراءة،كالكتابة.كىيمياراتمترابطةفيمابينيا .
أىمية المغة العربية:
إف المغة عبارة عف العصب النابض لكؿ نشاط اجتماعي ،كىي المصدر الحي الكثيؽ
لمعرفة القيـ ،كالمثؿ ،كالمزاىيـ الحضارية التي تميز مجتمعنا مف غيره مف المجتمعات ،كبيذا
تصبحالمغةفيرسانلحضارةكؿمجتمعتتأثربيا،كتؤثرفييا(الضبع .)34:2001،
كماتعدالمغةأداةلتككيفالمزاىيـكلياكظيزةنزسيةكأداةلمتعبيرعفالنزس،كالكجداف،
ككظيزةجماليةككسيمةلمتعبيرعفالتذكؽكالحسالجمالي(بديركصادؽ .)7:2000،
كتعد المغة العربية أداة التعبير ،كالتزاىـ الرئيسية بيف أبناء الكطف العربي ،كأداة مقياس
لمدل تقدـ كرقى األمة العربية ،كما أنيا لغة القرآف الكريـ ،كبذلؾ تعبر عف مدل التكجو الديني
لدلالمجتمع،كأداةالزيـالصحيحلمعانيالقرآفالكريـ(األسطؿ .)15:2010،
كما أنيا إحدل المغات السامية التي امتازت بيف سائر لغات البشر بكفرة كمميا ،كاطراد
القياس في أبنيتيا ،كتنكع أساليبيا ،كعذكبة منطقيا ،ككضكح مخارج حركفيا ،فيي أدؽ المغات
تصكي انرلما يقع تحت الحس ،كأكسع تعبي انرعما يجكؿ في النزس ،كقد نزؿ القرآف الكريـ بمسانيا
فجعمياأكثررسكخان،كأشدبيانان،كبزضموصارتأبعدالمغات،كالمغةالعربيةالزصيحةىيالركف
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األساسي في بناء األمة العربية ،تمؾ المغة التي امتازت مف بيف لغات العالـ بتاريخيا الطكيؿ
المتصؿ،كحضارتيا،كقكتياالزكرية،كاألدبية،فقدارتبطتبيذهالمغةحياةالعركبةارتباطانكثيقان
فيكؿأدكارتاريخياالطكيؿالقديـكالحديث(األسطؿ .)16:2010،
كىيأداةلمتزاىـالراقي،كقالبلمزكرالناضجكمعيفلمتراثالخالد،كأداةلمتكاصؿالحي
بيف األجياؿ السالزة كاألجياؿ الخالزة ،كمف ىنا كانت أىمية المغة عند كؿ أمة ،ألنيا قطعة
غالية مف تاريخيا كنبض ىي مف حاضرىا كحياة متجددة تكرث الحضارات كالعادات ،كىي
كسيمةلحزظالتراثفييتمكفاإلنسافمفحزظتراثوالثقافيكالحضارمكتييئلوالطريؽكي
يكجو جيكده إلى البناء كاإلضافة إلى ما سبؽ أسبلفو كتطكير تراثيـ في ضكء التصكر
االعتقادمكاالجتماعيالذميؤمفبو(أبكعمرة .)14-13:2010،
كبالمغة يتعمـ اإلنساف مف اآلخريف كيكتسب معارفو كجزنءا كبي انر مف ثقافتو كخبرتو

كمياراتوفيالعمؿ،كفيالعيشفيمجتمعوالمحميكالعالمي،كىيأسمكبالزردفيالتعبيرعف
أفكاره كمشاعره كمشاكمو ،كما أنيا أسمكب مف األساليب التي يستعيف بيا في حؿ مشاكمو
كاالتصاؿباآلخريف.كترلالباحثةأفالمغةالعربيةميمة ككنيالغةالقرآف،كىيلغةمتجددة،
تكاكبالتطكرات،كالحضارات،كتدريسالمغةالعربيةيعتبرأم انرىامان لبناءالمجتمعالقادرعمى
مكاجيةالتحديات،كمشكبلتالمستقبؿ .
كتعدالمغةالعربيةميمةكمميزةألنيااستطاعتأفتستكعبكؿمانقؿإلييامفعمكـ
أخرل في الزمسزة ،كالمنطؽ ،كالطب ،كالصيدلة ،كالكيمياء ،كالرياضيات ،كىذا يجعمنا ندرؾ
الطاقةالتيتمتمكياالمغةالعربية،كمكانتيابيفلغاتالعالـأجمع،فالمغةالعربيةأمتفالمغات،
كأكضحيابيانان،كأذلقيالسانان،كأمدىاركاقان،كأعذبيامذاقان(الحمرانية )120:2005،
خصائص المغة العربية:
تعتبرالمغةخاصيةمفخصائصاإلنسافتميزهعفجميعالكائنات،كقداختصاهلل
تعالى اإلنساف بالمغة فأتاحت لو أف يككف مجتمعان كأف يقيـ الحضارة كالمغة أتاحت لئلنساف
التزكير كما سبؽ اإلشارة ،كال شيء في الحياة يؤكد خصائص المجتمع كيبرزىا عمى كجييا
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الحقيقي كالمغة المرنة المطكاع التي تعبر بألزاظيا الدقيقة المكحية عف حاجات البشر ميما
تتشعب،حتىتصبحالرمزالذمبويعرفكف،كالنسبالذمإليوينتسبكف .
كافكانتالمغاتالعالميةخاصةبمجتمعاتدكفأخرل،فأفالمغةالعربيةكافكانت
خاصةبالعربإالأنيالغة المسمميففيجميع بقاعالعالـ ،كجب عمييـ فيميا لتقصيأمكر
دينيـ كعقيدتيـ،كمفىناكافتكريـاهللتعالىلمعربكلغتيـبأفجعؿمنيـرسكؿالعالميف،
كبأفأنزؿالقرآفالكريـبمسافعربيمبيفحيثﭧ ﭨ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ (سكرةيكسؼ،اآلية .)2:
كالمغة العربيةتعد مف أىـ أسباب منعة األمة العربيةكعزتيا،كتعتبر مقياسا لماكصمت
إليو مف تطكر كتقدـ ،فكمما ارتقت األمة زاد اعتمادىا عمى المغة ،ككانت لغتيا قكية ،كما أنيا
كسيمةفعالةمفكسائؿالدعكةلؤلمةاإلسبلمية،بكاسطتياتـجذبالكثيريفلمديفاإلسبلميعف
طريؽ فنكف القكؿ في تأييد اآلراء كالحجج ،كفي دحض حجج أعداء الديف (المصرم:2006،
 .)29
ككاف ليا الدكر العظيـ في إبراز أىميا ،ككضعيـ في مصافي الشعكب األخرل ،فقد
كانت مرآتيـ التيكصمكا مف خبلليا إلى مسامع اآلخريفكأنظارىـ ،فقد أذاعت شعرىـعمى كؿ
لساف ،كنقمت تاريخيـ ،كمبلحميـ ،كغزكاتيـ ،كحياتيـ كمماتيـ ،كعشقيـ كبغضيـ إلى الشعكب
األخرلعبراألزمافكالعصكرالمتعاقبة(أبكشتات .)17:2005،
كتتميز المغة العربيةبالكثير مف الخصائص التي لـتتكافر لغيرىا مف المغات ،كمف ىذه
الخصائص :تمايز المغة صكتيا ،كارتباط الحركؼ بداللة الكممات ،كتميز المغة العربية بظاىرة
الترادؼ ،كككنيا لغة اشتقاقية ،تميزىا بأنيا لغة إعراب ،كاإلعراب مف أبرز خصائص المغة
ؿ أىمية اإلعراب تكمف في
العربية المرتبطة بحرية الكبلـ ،كالتكسع في طرائؽ التعبير ،كلع ٌ
تحديده لممعاني ،كازالة المبس في الكبلـ ،...كمف خصائصيا الثراء الصكتي حيث تتميز بثرائيا
الصكتي ،كتعدد مخارج الحركؼ ،كتعدد صزات حركفيا .كىي عمى الدكاـ في نمك كتطكر
كتغير ،فعربية اليكـ لحقيا كثير مف التطكير ،كالنمك ،كالتغير ،بحيث أصابيا بعض االختبلؼ
عفعربيةالعصرالجاىمي،عصرامرئالقيس(...الزتاح .)41:2010،
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كذكر(المصرم)30:2006،نقبلنعف(خاطركآخركف)53-27:1981،بأفالمغة
العربيةلياخصائصعدةأىميا :
 .1لغةمتميزةمفالناحيةالصكتية .
 .2تتميزبظاىرةالترادؼ.
 .3لغةيرتبطفيياالصكتبالمعنى.
 .4لغة مرنةكتتمثؿ مركنتيا في االشتقاؽ،كاستخداـ المصدر الصناعي ،كقبكؿ بعضالكممات
الدخيمة بصكرتيا التي ىي عمييا ،أك مف خبلؿ تعريبيا ،كاستخداميا لمنحت ،كاالستخداـ
المجازم.
 .5لغةتنافسياالعاميةالدخيمة.
 .6لغةاشتقاؽكاعراب.
 .7لغةتتغيرفيياالدالالتبتغيربنيةالكممة.
 .8رمزلكحدةعالـاإلسبلـفيالثقافةكالمدنية.
كالمغة العربية لغة عالمية ،كالعديد مف لغات العالـ تستخدـ األبجدية العربية في حركفيا
كمنيا الزارسية ،كاألردية ،كالتركية قبؿ أف يستبدليا "أتاتكرؾ" بالحركؼ البلتينية" (النجار،
 .)21:2000
كذكر السيكطي أف لغة العرب أفضؿ المغات كأكسعيا كيكرد مزايا يراىا دليبلن عمى
أفضميتياكمفىذهالمزاياىي(الزتاح :)50-49:2010،
 .1كثرةالمزردات،كاالتساعفياالستعارةكالتمثيؿ .
 .2التعكيض كىك إقامة الكممة مقاـ الكممة ،كإقامة المصدر مقاـ األمر ،نحك":صب ارآؿياسر
فإفمكعدكـالجنة"،كالزاعؿمقاـالمصدر،نحك"ليسلكقعتياكاذبة"أمتكذيب.
 .3كمنياتركيـالجمعبيفساكنيف،كقديجتمعفيلغةالعجـثبلثةسكاكف.
 .4كلمعربماليسلغيرىـ،فيـيزرقكفبالحركاتكغيرىابيفالمعاني،كيقكلكفً ":مزتح"(بكسر
كمزتح(بزتحالميـ)لمكضعالزتح.
الميـ)لآللةالتييزتحبيا ،ى
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ؿ عمى القطع:
 .5داللة بعض الحركؼ عمى المعاني كمنيا:حرؼ التاء إذا جاء ثاني الكممة د ٌ
بت الحبؿ ،بتر العضك ،كحرؼ الغيف يدؿ عمى االستتار كالظممة كالخزاء :غابت الشمس،
ٌ

غار الماء ،غاب ،غاص ،كحرؼ النكف في أكؿ الكممة يدؿ عمىالظيكر كالبركز :نزث،
نزخ،نبت...إلخ.
االتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربية لتالميذ الصف الثاني:
نعيشاليكـفيعصرالعمـكالتكنكلكجيا،تتسارعفيوالتطكرات،كلـيكفمجاؿالتربية
كالتعميـبعيدان عفتمؾالتطكرات،بؿاستزادتالمؤسسةالتعميميةمفىذهالتطكراتمفخبلؿ
تطكير األداء اإلدارم ،كالزني لممؤسسة ،كما انعكست التطكرات عمى طرائؽ كمداخؿ تدريس
كافةالمباحثالدراسية،خاصةالمغة،كظيرتاتجاىاتحديثةفيتدريسالمغةالعربيةلتبلميذ
المرحمة األساسية بشكؿ عاـ ،كتبلميذ الصؼ الثاني األساسي بشكؿ خاص ،كجاءت ىذه
االتجاىاتعمىالنحكالتالي :
 .1المغةالعربيةبمزيكمياالحديثنكعمفالمألكؼيتـاكتسابمياراتياكأمعادةأخرل
فيحياةالتمميذاليكمية،كينظرلمغةالعربيةحديثانعمىأنيامجمكعةمفالحقائؽعمى
المعمـ أف يتزاعؿ مع تبلميذه لتمكيف التبلميذ مف اكتساب المغة كمياراتيا المختمزة
(مصاركة.)307:2008،
 .2االتجاهالحديثفيتدريسالمغةالعربيةيعتمدعمىأساسالتزاعؿبيفالتمميذكالمعمـ،
كتدريبالتبلميذعمىالمياراتالمغكية،كرفعذخيرتوالمعرفيةمفالمزرداتكالتراكيب،
كاكسابومياراتالمغةالعربيةبشكؿعاـ(السيد.)264:2000،
 .3تعتبرالقدرةعمىاستعماؿالمغةالعربيةدربانمفالميارة،كالميارةفيالمغةالعربيةتعني
األداءالمتقففيالكقتكالجيدالقائـعمىالزيـ (مصاركة.)308:2008،كالكتساب
المياراتالمغكيةيجبعمىالمعمـأفيستعيفبالتالي:
 الممارسةكالتكرار:فييمفالدعائـاألساسيةالكتسابأمميارةلغكية،فإذاكافالتمميذيتعمـقاعدةنحكيةمعينةفإنواليكزيأفيحزظيا،كيعيدتكرارىا،بؿالبدمفممارستيا
فيمكاقؼالحياةبصكرةطبيعية،كتعرؼالتمميذعمىكمماتجديدة،كمزرداتفإنوال
يكزي حزظيا كادخارىا في ذاكرتو ،بقدر ما يييـ استغبلؿ ىذه المعاني كالمزردات
28

كالكممات في جمؿ مزيدة ،كالتعبير عف رأيو مف خبلؿ استخداميا في كافة المكاقؼ
الحياتية(مصاركة.)308:2008،
 التكجيو:تكجيوالمتعمـالكتسابالميارةالمغكية،كتكجيوأنظارالمتعمميفإلىأخطائيـكنكاحي قكتيـ كضعزيـ كتعريزيـ بأفضؿ األساليب لؤلداء (أبك حسيف كعيساكم،
.)185:2003
 القدكة الحسنة :أف يتقف المعمـ ميارة المغة أثناء أدائيـ ليا ،مما يسيـ في اكتسابالتبلميذىذهالميارات(العمي)128:1998،ك(السيد.)170:2000،
 التشجيع :التشجيع لو دكرأساسي في نجاح العممية التعميمية ،كالتشجيع ميـ جدان فياكسابالتبلميذمياراتالمغةالعربيةالمختمزة(مصاركة.)308:2008،
كاكتساب ميارات المغة العربية يتطمب كضع التمميذ في جك مميء بالمحززات المغكية
تساعده عمى سرعة اكتساب المغة ،كلتزتح القدرات المغكية كتعمؿ عمى تبلفي المعكقات التي
تحكؿ دكف ذلؾ التزتح ،كترل التربية الحديثة أف الميارات المغكية تتمثؿ في "المحادثة،
كاالستماع،كالقراءة،كالكتابة"،كأفالمحادثةكالكتابةتمثبلفاإلرساؿلممعاني،فيحيفأفالقراءة
كاالستماعتمثبلفاالستقباؿ(السيد .)269:2000،
كمف خبلؿ العرض السابؽ لبلتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربية ترل الباحثة
بأىميةتكظيؼاالستراتيجياتكالطرائؽالتدريسيةالمناسبة،كأفتككفىذهالطرائؽشيقةمحززة
لمتبلميذ ،لذا اىتمت الباحثة بإثراء دركس الكحدة السابعة كالثامنة بالمكاقؼ الحكارية المختمزة،
كبعض الطرائؼ الشيقة ،لتحزيز التبلميذ عمى اكتساب ميارات التكاصؿ الشزكم ،حيث تؤمف
الباحثة بأف اكتساب التبلميذ لممزردات كالتراكيب ال يتـ بالصكرة كالشكؿ المطمكب ،إال إذا
استطاعالتمميذتكظيؼىذهالمزرداتكالتراكيبفيحياتواليكمية،كفيتعاممومعمعممو،كمع
زمبلءهالتبلميذ .
كماأفاالتجاىاتالحديثةفيتدريسالمغةالعربيةيحززعمىتنميةمياراتاالستماع
كالحكارمعاآلخريف،مفخبلؿتشجيعاكتسابالمزردات،كتكظيزيافيمكاقؼالحياةاليكمية،
كعمىالمعمـأفييتـبتنميةالتكاصؿالمزظيالمغكمالسميـلتبلميذه،مفخبلؿإجراءالنقاشات
كاالعتمادعمىالحكاراتالثنائيةكالجماعيةبيفالتبلميذأنزسيـ(مصاركة .)329:2008،
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كترل الباحثة بأف اعتماد األنظمة التعميمية عمى االستراتيجيات الشائقة ليس دربان مف
الترؼ ،بؿ أصبح ضركرة مف ضركرات ضماف نجاح األىداؼ التربكية ،كجزء ال يمكف أف
نتجاىمو في تدريس المغة العربية ،لذا ترل ضركرة االعتماد عمى مدخؿ الطرائؼ في تدريس
مباحثالمغةالعربيةكمياراتيا،بمافيذلؾمياراتالتكاصؿالشزكم .
التواصل وظيفة من وظائف المغة العربية:
تيتـ التربية بكافة جكانب نمك التبلميذ مف النكاحي المعرفية ،كالسمككية ،كالكجدانية،
كيعتبرالتكاصؿأىـجكانبنمكالتبلميذ،كاليمكفأفتنمكمياراتالتكاصؿلدلالتبلميذإلى
مفخبلؿاكتسابالمغةالعربية،فيعتبرالتكاصؿكظيزةمفكظائؼأملغة .
فالكظيزةاألساسيةلمغةىياالتصاؿكالتعبير،فالتمميذفيعمميةاتصالوكتكاصمومع
اآلخريفيككفضمفمكقؼمفالمكاقؼاألربعاآلتية":متحدثان،أكمستمعان،أكقارئان،أككاتبان"،
كىذه المكاقؼ تتطمب مف التمميذ أف يككف مممان عمى نحك كاؼ بميارات المغة العربية ،حتى
يتحقؽالتكاصؿالناجح(محمكد .)2:2008،
كلمغةالعربيةدكرفاعؿفيحياةالتبلميذ،كذلؾلماتؤديومفكظائؼميمة؛السيما
كأفالكظيزةاألساسيةلمغةىيتعبيرالزردعفعكاطزو،كأحاسيسو،كتعبيرالزردعفعكاطزو
كأحاسيسويتـمفخبلؿمظاىرإرادية،كمظاىرالإرادية،كاكتسابالتمميذلمغةكمياراتيايسيـ
في تنمية قدراتو التكاصميةفيعبرعما بداخمو ،مف خبلؿ مظاىر إرادية بالحديثمعاآلخريف،
كمفخبلؿمظاىرالإراديةقدتككفعبارةعفإيماءاتكاشارات،كمبلمحوالبصرية،كحركات
يديو،كنظراتعينيو،كمبلمحكجيو(الجبكرم .)403:2012،
كيرلالمغكيكفأفنمكقدراتالزردعمىالتكاصؿاليتـإالمفخبلؿنمكهالمغكم،كنمك
مياراتاالستماعلديو،فاالستماعأكلىمياراتالتعمـ،كالتكاصؿأكلياحمقاتالتزاىـبيفالبشر
(الجبكرم .)405:2012،
فالمغة أداة لمتكاصؿ بيف أفراد المجتمع ،كتنقسـ كظيزة المغة التكاصمية إلى جانبيف
أساسييفىما(األحمدم :)43–42:2010،
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 .1الزرد:فمكييعيشالزردمعالجماعة،البدلومفاالتصاؿكالتكاصؿمعأفراده،كالمغة
ىي أداتو في ذلؾ ،فعف طريؽ التحدث ،كاالستماع يستطيع أف يتصؿ بأفراد ىذه
الجماعة،ليقضيحاجاتواليكمية،كيتعرؼإلىمالدييـمفأفكار،كمعمكمات،كآراء،
كمشاعر ،كعف طريؽ القراءة كالكتابة يتصؿ بالمجتمع الكبير ،ليحقؽ مطالبو ،كيشبع
حاجاتو ،كيطمع عمى ما يجرم حكلو مف أحداث ،كتطكرات ،كيكتسب خبراتو عبر
اتصالوباآلخريف،كتكاصمومعيـ.
 .2المجتمع :يعتمد المجتمع عمى كظيزة المغة التكاصمية في ربط أفراده بعضيـ ببعض،
كتكجيو نشاطاتيـ ،كتنسيؽ جيكدىـ في حؿ مشكبلتيـ ،كمما يزيد مف أىمية كظيزة
التكاصؿتنكعمؤسساتالمجتمع،كتنكعحاجاتأفراده،كتنكعكسائؿاالتصاؿفيومثؿ:
"الكتب ،كالصحؼ ،كالمجبلت ،كاإلذاعة ،كالسينما ،كالتمزاز ،كالحاسكب ،كاالنترنت،
ىامفكسائؿالتكاصؿالحديثةكمكاقعالتكاصؿاالجتماعي"ككؿذلؾزادمفأىمية

كغير
مياراتالتكاصؿالمغكم،كالشزكمبيفأفرادالمجتمع .
كترلالباحثةبأفالقائـعمىتدريسالمغةالعربيةيجبأفييتـبيذهالكظيزةاليامةلمغة
العربية،كاختيارأنسبالكسائؿلتنميةمياراتالتكاصؿالشزكملدلالناشئة .
تدريس المغة العربية لتالميذ الصف الثاني األساسي:
المغةالعربيةمرنة ،تتميزبكثرةمزرداتيا ،كالتي تناسبكافةاألعمار ،كىذا يعنيأنيا
لغةالتدريسكالتعميـالمناسبةلكافةالمراحؿالدراسية .
حيث الحظت الباحثة كثرة المزردات المناسبة ألعمار التبلميذ ،كدقة صياغة
المكضكعات،إضافةإلىتنكعالمكضكعاتالمقررةعمىتبلميذالصؼالثانيممايتيحالزرصة
لممعمـلرفعمستكلتزاعمومعتبلميذ،كالتمتعفيتدريسيـلمحتكلالكتاب .
كشمؿالكتابالمقررعمىمكضكعاتشائقةخاصةالكحدةالسابعةالمتعمقةبالعمميات،
كالكحدة الثامنة كالتي كانت بعنكاف قصص كحكايات ،كتضمف الكتاب المقرر أيضان عمى
مجمكعةمفالمكضكعاتالتيتعززالقيـمثؿدرسالرفؽبالحيكافمفالكحدةالثانية،كنحترـ
الكبير ،كما تضمف الكتاب المقرر عمى بعض المناسبات الكطنية،فكاف درس مخصصلعيد
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االستقبلؿ،كعيداألـ،كالصناعاتالكطنية،كيمكفلمتمميذأفيتعرؼعمىالعديدمفالحيكانات،
كالطيكر،كماتضمفالكتابمكضكعاتتتعمؽبزصكؿالسنةمثؿدرسماأجمؿالربيع! .
كمف خبلؿ تدريس الباحثة لمغة العربية لتبلميذ الصؼ الثاني الحظت أيضان اشتماؿ
الكتاب المقرر عمى العديد مف األناشيد الغنية بالتراكيب كالمزردات المناسبة ألعمارىـ ،كالتي
تساعدعمىنمكىـالمغكم .
كيعدتعميـالمغةالعربيةأكلكيةمفأكلكياتالمجتمعالزمسطيني،ككنيانابعةمفتراثو
بي،كحددتأىداؼتدريسالمغةالعربيةلتبلميذالصؼالثانياألساسيبمايمي :
العر
ي
 .1أف يكتسب التمميذ رصيدان كاف انر مف األلزاظ ،كالتراكيب ،كاألساليب المغكية الزصيحة،
يمكنومففيـالقرآفالكريـ،كالتراثالعربيكاإلسبلمي،كمستجداتالحياةالعصرية.
 .2أف يكتسب قدرة لغكية تعينو عمى تزيـ األحداث المغكية التي يتعرض ليا  ،كتحميميا،
كتقكيميا،كتمكنومفإنتاجخطابلغكميتصؼبالدقة،كالطبلقة،كالجكدة.
 .3أفيتمكفمفالمياراتاألساسيةلمغةالعربية:االستماع،كالتحدث،كالقراءة،كالكتابة.
 .4أف يتطابؽ خطاب التمميذ المغكم مع المغة العربية الزصحى ألزاظان ،كتراكيبان ،كضبطان
كرسمانإمبلئيانسميمان.
 .5أفيستخدـالمغةالعربيةبنجاحفيالكظائؼالزكرية،كالتكاصميةالمختمزةلمغة:
 الكظيزةالمعرفية:تكصيؿاألفكار،كالمعمكمات،كالمعرفة. الكظيزةاالستكشافية:التعمـ،كالبحث،كاالكتشاؼكالتزكير. الكظيزةالذاتية:التعبيرعفاآلراء،كالمشاعر،كاالنزعاالت. الكظيزةاالجتماعية:التزاعؿمعاآلخريف،كتككيفعبلقاتاجتماعيةمنظمة. الكظيزةالتخيمية:التخيؿ،كاإلبداع،كانتاجالنصكصالجمالية .كالجديربالذكرأفالباحثةاكتزتباألىداؼالتيتعتنيبياالدراسةالحالية،السيماكأف
تدريسالمغةالعربيةلمصؼالثانياألساسييحتكمأىدافان أخرل،منياتككيفالعاداتالسميمة،
كاكتسابالقيـ،كاألخبلؽ .

32

ككرد في دليؿ المعمـ لعاـ ( )2012الصادر عف ك ازرة التربية كالتعميـ أف األىداؼ
الخاصة لتدريس المغة العربية تتضمف الجكانب كالنقاط التالية (دليؿ المعمـ في المغة العربية،
 :)6–4:2012
أوالً -القراءة:
.1

االستماعبيقظةكاىتماـإلىقراءةالمعمـالجيرية.

.2

نطؽالحركؼاليجائيةكفؽمخارجياالصكتيةنطقانسميمان.

.3

تمييزالحركؼاليجائيةبأشكالياالمختمزةحسبمكقعيافيالكممة.

.4

تعرؼالحركاتالقصيرةكالطكيمة.

.5

الربطبيفكمماتالدرسكجممومفناحية،كالصكرالمناسبةليامفناحيةأخرل.

.6

تمييزالكمماتكالجمؿالمتماثمةدكفصكر.

.7

قراءةكمماتالدرسكجمموقراءةسميمةبنطؽصحيح.

.8

فيـدالالتمايقرأمفكمماتكجمؿدكفصكر.

.9

اكتسابثركةلغكية.

 .10اكتساب بعض العادات السميمة المصاحبة لمقراءة مثؿ الجمسة الصحيحة أثناء القراءة،
المحافظةعمىبعدمناسببيفالعيفكالكتاب.
 .11اكتساب معارؼ كقيـ كاتجاىات ايجابية مثؿ االنصات ،كاالستئذاف عند الحديث،
كالمشاركةفيالنقاش،كالمحافظةعمىاألثاثكالكتبالمدرسية.
 .12التدريبعمىالقراءةالصامتةبزيـكاستيعاب.
 .13التمييزبيفالحركؼالمعجمة.
 .14تحميؿالكمماتإلىمقاطعكحركؼ.
 .15تكضيحالمعانيكاألفكارالرئيسةفيالدرس.
ثانياً -الكتابة والخط:
 .1اكتساب العادات الحسنة المرافقة لمكتابة كالجمسة الصحيحة ،كمسؾ القمـ ،كالنظافة،
كالترتيب.
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 .2إعطاءكؿحرؼمكتكبالحجـالمناسبلو.
 .3كتابةالحركؼكالمقاطعكالكمماتكالجمؿصحيحةبخطالنسخفيخطكطمستقيمة.
 .4كضعالنقطعمىالحركؼالمعجمةفيالكقتالمناسب.
 .5ضبطالكمماتكالجمؿبالحركاتضبطانصحيحان.
 .6مراعاةعبلماتالترقيـفيمكاقعياالمناسبةأثناءالكتابة.
 .7كصؿالحركؼفيالكمماتعمىالكجوالصحيح.
ثالثاً -األنماط المغوية:
 .1تكظيؼاألنماطالمغكيةالبسيطة.
 .2تكظيؼاألنماطالمغكيةالجديدة.
 .3تككيفجمؿكتراكيبتحكمعمىاألنماطالمغكية.
 .4فيـاألنماطالمغكيةالصحيحة،تكراراألنماطالمغكيةكاستخداميا.
رابعاً -اإلمالء:
 .1كتابةالحركؼالعربيةفيمكاقعياالمختمزة.
 .2كضحالحركاتالمختمزةعمىالحركؼ.
خامساً -األناشيد والمحفوظات:
 .1قراءةالنصكصقراءةجيدةمعبرة.
 .2اكتسابالزصاحةكطبلقةالمساففياألداءكاإللقاء.
 .3استخبلصاألفكارالرئيسةمفالنصكص.
 .4حزظبعضاآلياتالقرآنية،كبعضاألناشيدكالمحزكظاتالكاردةبالكتابالمدرسي.
 .5تنميةالحسالمكسيقي.
 .6اكتسابالقركةالمغكية.
 .7اكتسابالجرأةعمىاإللقاءكتمثيؿاألدكارالبسيطة.
 .8اكتساببعضالقيـاإليجابيةالتيتتضمنيااألناشيدكالمحزكظات.
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سادساً -التعبير:
 .1التعبيرعفمشاىداتيـكأفكارىـتعبي انرشزكيان.
 .2االستماعإلىالمعمـكالزمبلءحيفيعبركفعفأنزسيـ.
 .3اكتسابمجمكعةمفالمزرداتكالتراكيبالمغكية.
 .4اإلجابةشزكيانعمىاألسئمةالتيتكجوحكؿأشياءمحددةإجابةصحيحة.
 .5اكتسابالجرأةكالثقةبالنزسفيمكقؼالتعبيرالشزكم.
 .6اكتسابالقيـكاالتجاىاتكالعاداتاإليجابية.
 .7كتابةجمؿقصيرةمعبرةمفمزرداتغيرمرتبة.
 .8اإلقباؿعمىقراءةالقصصكاألناشيد .
كترل الباحثة بأف الكتاب المقرر عمى تبلميذ الصؼ الثاني يحتكم عمى مكضكعات
يمكفأفيتحقؽمفخبلليااألىداؼالسابقة،لكفذلؾيتكقؼعمىطريقةالتدريسالمناسبة،
كالتيتثيرانتباهالتبلميذ،كتجذبيـنحكالمحتكلالتعميمي.كمفخبلؿاالطبلععمىاألىداؼ
السابقة نبلحظ بأف تنمية ميارات التكاصؿالشزكم تعتبرمف أىـ أىداؼ تدريسالمغةالعربية
لتبلميذالصؼاألساسي.
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المحور الثالث :ميارات التواصل الشفوي في مبحث المغة العربية.
تقكـعمميةالتربيةعمىعدةعناصر،تتزاعؿىذهالعناصربيفطرفيالعمميةالتربكية
"المعمـ،كالطالب"،كاليمكفأفتتحقؽاألىداؼالتربكيةإالإذاقاـكبلالطرفيفبدكره،كيكمف
ىذاالدكربالتكاصؿ .
التواصل لغة:
التكاصؿلغةمفكصؿالشيبالشيء؛يصموكصبلنكصمة،كالكصؿضداليجراف،كىك
خبلؼالزصؿ،كالتكاصؿضدالتصارـ(ابفمنظكر .)788/6:2003،
التواصل اصطالحاً:
التكاصؿعبارةعفالعمميةالتيتجعؿالمرءنزسومزيكمانمفجماعتو،كذلؾعفطريؽ
تبادؿاألفكار،أكالمشاعر،أكاألشياءبيففرديفأكأكثر،كالشخصالذميبدأالتكاصؿىك
المرسؿ،أماالذميتـتكجيوالرسالةإليوفيكالمستقبؿ(إبراىيـ .)752:2004،
كيعرؼ التكاصؿ عمى أنو عممية نقؿ كاستقباؿ المعمكمات بيف طرفيف أك أكثر ،كىك
ي

إقامةعبلقةكتراسؿكترابطكارساؿكتبادؿكاخباركاعبلـ(حمداكم .)2:2006،

التكاصؿ عممية تزاعؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ ،كيتـ خبلليا تأثير متبادؿ األفكار
كالمعمكمات،كتحدثفيإطارنسؽاجتماعيمعيف،فالتكاصؿىكجكىرعمميةاالتصاؿ(أبك
السعيدكالعابد .)11:2010،
كالتكاصؿ عممية اجتماعية تتطمب كجكد طرفيف عمى األقؿ (مرسؿ كمستقبؿ) ،ينشأ
بينيماتزاعؿينتجعنونقؿاألفكار،أكالمعمكمات،أكالميارات،أكاالتجاىات،أكالمشاعر،
عما"محكرالتكاصؿ"(نكاؿ .)16:2011،

أكتبادؿالتأثيرإذامكقؼأكمكضك
كالتكاصؿ منظكمة المعرفة ،كالقيـ ،كاالتجاىات ،كالقدرات ،كالسمككيات ذات الصمة
باآلخر :تعاكنان ،كتسامحان ،كحكا انر ،كتأثي انر ،كتأث انر؛ مف خبلؿ التكاصؿ المزظي كغير المزظي،
كيكتسبياالتمميذعبرالخبراتالتييتعرضليافيالبيئةالمدرسية(الكصيزي .)11:2012،
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كتتككف عممية التكاصؿ مف مجمكعة خطكات ذكرىا (إبراىيـ )753 :2004 ،عمى
النحكالتالي :
 .1إدراؾأىميةالرسالة.
 .2صياغةالرسالةكترميزىا.
 .3اختياركسيمةأكقناةاالتصاؿلنقؿالرسالة.
 .4استقباؿالرسالة.
 .5فؾالرمكزكتحميؿالرسالةكتزسيرىا.
كتككف الخطكات الثبلث األكلى ميمة المرسؿ؛ فيما ينخرط المستقبؿ بالخطكة الرابعة
كالخامسة،ليعكدالمرسؿفيإعدادرسالةجديدةأكاتصاؿجديد(ىاركف .)345:2002،
كلكي يتحقؽ التكاصؿ ،فإنو يتحتـ تكافر عدة شركط أىميا :كجكد ميارات اتصالية
كاالستماع،كالكبلـ،كالقراءة،كالكتابة،كالتزكير،كتكفراتجاىاتمتآلزة،كتكافرمستكياتمعرفية
مناسبة حكؿ مكضكع االتصاؿ ،كتكافر كضع اجتماعي لمصدر االتصاؿ ،كالقكة ،كالجاذبية،
كمتزؽمعالمعاييراالجتماعية(إبراىيـ .)4:2010،
كترل الباحثة بأف الطرائؼاألدبية تراعي عنصر التشكيؽ لمكضكع االتصاؿ التربكم،
كما أف الباحثة اعتنت بتكظيؼ كافة ميارات التكاصؿ لدل التبلميذ ،مف حيث إثارة ميارات
االستماع،كجذبيـنحكالتعبيرعفأنزسيـفيإطاركمكاقؼحكاريةمختمزة .
مفيوم التواصل الشفوي:
التكاصؿالشزكمسمكؾأفضؿالسبؿكالكسائؿلنقؿالمعمكمات،كالمعاني،كاألحاسيس،
كاآلراءإلىأشخاصآخريف،كالتأثيرفيأفكارىـ،كاقناعيـبماتريدسكاءأكافذلؾبطريقةلغكية
أكغيرلغكية(القاضي .)7:2011،
قدرةالتمميذعمىانتاجاألفكاركالمعاني كترجمتياشزكيانفيصكرصكتيةصحيحةتامة
المعنى ،كسميمة نحكيان كصرفيان مع القدرة عمى تمكيف األداء بما يتناسب مع المعنى مستخدمان
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الحركات الجسدية المصاحبة كمراعيانفي ذلؾ مكاضع الزصؿكالكصؿ أثناء التحدث (الخمايسة،
 .)222:2012
كالتكاصؿ الشزكم عبارة عف إفصاح التمميذ بمسانو عما يجكؿ بداخمو مف أفكار،
كاتجاىات،كمشاعربجرأةكاتقاف(الخصاكنةكالعكؿ .)184:2012،
كتنعرؼالباحثةمياراتالتكاصؿالشزكمعمىأنياالسمكؾالمزظيكغيرالمزظيالمخطط
كاليادؼ،الذميحدثبيفطرفيعمميةالمكقؼالتكاصميمباش انركافذلؾأكغيرمباشر .
أشكال التواصل الشفوي:
التكاصؿ الشزكم ىك أداء التمميذ لمغة بطريقة منطكقة ألصكات ككممات كجمؿ المغة
المكتسبةفيسياؽحياتيأكمدرسيمعيفبغرضتبميغرسالةأكالتعبيرعفرأمأكحاجةأك
مشاعر أك أحاسيس ،عمى أف يتضمف التكاصؿ الشزكم داخؿ الغرفة الصزية األشكاؿ التالية
(عبدالسبلـ :)86:2012،
 -1أفيككفالتكاصؿالشزكمعمىشكؿمناقشةأكجداؿ.
 -2أفيككفعمىشكؿتعميؽعمىسمكؾأكحادثأكخبر.
 -3أكعمىشكؿإجابةعفأسئمة.
 -4استزسارعفشيءغيرمزيكـ.
 -5أفيككفعمىشكؿحكار.
 -6أفيككفعمىشكؿسردمكقؼأكقصةأكركاية .
مظاىر التواصل الشفوي:
يحددالتربكيكفمظاىرالتكاصؿالشزكمبثبلثجكانبأساسية،كىيعمىالنحكالتالي :
 .1التواصل الوجداني:التكاصؿالكجدانياكتسابالميكؿ،كاالتجاىات،كالقيـ،كتقديراآلخريف؛
مف خبلؿ تزاعؿ الزرد مع الخبرة بصكرة مباشرة ،أك غير مباشرة ،كيؤثر السمكؾ المزظي
كغيرالمزظيعمىالمتمقيتأثيراتكجدانيةتككفلياانعكاساتايجابيةكالتعاكف،كالتماثؿ،
كاالندماج،كانعكاساتسمبيةكالتعارض،كالصراع،كالتنافس(إبراىيـ.)4:2010،
38

 .2التواصل المعرفي :كييدؼ إلى نقؿ المعمكمات ،كاستقباليا ،كىك تكاصؿ يؤكد الجكانب
المعرفية،كيساىـالسمكؾالمزظيكغيرالمزظيفيالتكاصؿالمعرفي،فالرفعمفاالنتاجيات
المعرفية ال يتـ إال عبر سمككيات شزكية ،تعتمد عمى ركح المشاركة ،كالتسيير الذاتي،
كالتزاعؿالديناميكيالبناء،كاليمكفأفنزصؿبيفالتكاصؿالمعرفي،كالتكاصؿالكجداني،
خاصةفيمجاؿالتدريس(حمداكم.)7–6:2006،
 .3التواصل الحركي :يتناكؿ التكاصؿ الحركي ما ىك غير معرفي ،كال كجداني كيتمثؿ ىذا
التكاصؿ بما يعرؼ بالجانب المممحي لمنقاش كالتكاصؿ الشزكم ،أك استخداـ لغة الجسد،
كالتي تتضمف :االيماءات ،كالتعبيرات الجسدية ،كالحركات ،كاالتصاؿ البصرم ،كحركات
اليديف،كحركاتالرأس(ىاركف.)353:2002،
كترل الباحثة بأف االىتماـ بمظاىر التكاصؿ الشزكم ينمي قدرات التبلميذ في التعبير
عفآرائيـبطبلقة،كجرأةكتعززلدييـالثقةبالنزس.
أىمية تنمية ميارات التواصل الشفوي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي:
التكاصؿ ركف أساسي في العممية التربكيةبأكمميا ،كاذا كانت التربيةتسعى إلى مساعدة
التبلميذ عمى التكاصؿ السميـ ،فالتربية إذا ىي التكاصؿ إذ تنقؿ المعرفة كتنمي الميارات مف
خبلليا ،إضافة إلى أف بناء الشخصية كالتطكر الميني يعتمداف عميو كال يمكف أف يحدث التعمـ
دكنو .
كاالىتماـبتنميةمياراتالتكاصؿالشزكملدلتبلميذالمرحمةاألساسيةالدنياأمرغاية
في األىمية ،كاذا لـ نقـ بتعميـ التبلميذ في مراحؿ التعميـ األكلى كيؼ يسمعكف؟ ،ككيؼ
يقرءكف؟ ،ككيؼ يتحدثكف؟ ،ككيؼ يزكركف؟ ،بعناية ،فإف األمر يككف صعبان تعميميـ ىذه
الميارات في مراحؿ التعميـ المتأخرة (النغريير ،)33 - 32 :2002 ،كىذا ما أكده أيضان
(قطامي .)22:2001،
إف فكرة تنمية أك تحسيف الميارات المغكية ،كالميارات الشزكية لدل تبلميذ المرحمة
األساسية الدنيا ،ينبع مف ارتباط ىذه الميارات بالخصائص النمائية كالمعرفية كالسمككية لدييـ
(بارم .)7:2003،
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كتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمتجعؿالتمميذأكثرجرأةككزاءةاجتماعية،حيثأشارت
دراسة (عرفة )697 :2009 ،أف اكتساب التبلميذ ميارات التكاصؿ الشزكم تساعدىـ عمى
التأقمـمعمحيطيـاالجتماعي،كتنميلدييـالمياراتاالجتماعيةالبلزمةالندماجيـكانخراطيـ
فيالمجتمعالمحميالمحيطبيـ .
كلقد أكدت نتائج دراسة ( )Copwart et. al, 2004: 2أف تنمية ميارات التكاصؿ
الشزكم لدل تبلميذ المرحمة األساسية بالغ األىمية كيساعدىـ عمى التأقمـ كيكسبيـ ميارات
اجتماعية ،كيعالج العديد مف األمراض النزسية لدييـ ،كالخجؿ ،كالتكتر ،كالحساسية االنزعالية
المزرطة،كأفتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمليستميمةالمدرسةكحدىا،بؿىيميمةكافة
مؤسساتالتنشئةاالجتماعيةبدءانباألسرة،كالمحيطاالجتماعيلمتمميذ،مرك انربالمدرسة،ككسائؿ
اإلعبلـالمختصة .
كتنميةالمياراتالشزكيةفيمراحؿالتعميـاألكلىيسيـفيتنميةكافةمياراتاكتساب
المغةعندالتبلميذ،كيساعدىـعمىفيـالمكادالدراسيةاألخرل،كماأفتنميةمياراتالتكاصؿ
الشزكم لدل التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي يثرم الحصيمة المغكية لدييـ ،كيعالج بعض
مشكبلتالنطؽ،كيحززىـنحكالمطالعة،كالتزكيراإلبداعي(العيسكم .)106:2005،
كترل الباحثة بأف تبلميذ الصؼ الثاني بحاجة إلى ميارات كقدرات تساعدىـ عمى
اكتسابالمغة،كمياراتالتكاصؿالشزكم،ليتحقؽاندماجيـفيالمجتمعالمحميبالشكؿالسكم .
كفي السياؽ نزسو تكصمت دراسة ( )Scott & Vitale, 2000: 69إلى أف تعميـ
المياراتالمغكيةكالشزكيةيجبأفتككففيمراحؿالتعميـاألكلى،ألفالتمميذفيىذهالمرحمة
يزضؿاالستماع،كبالتاليتزدادحصيمتوالمعرفيةمفالمزرداتكالتراكيب،لينطمؽشزكيانبالتعبير
عمايدكربداخمومفأفكار .
مفىناترلالباحثةبأفتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمضركرملتبلميذالصؼالثاني،
خاصة كأنيا تتزؽ مع خصائصيـ النمائية ،كتساعدىـ عمى اكتساب ميارات المغة العربية
األخرل ،كما تسيـ في تشجيعيـ عمى تككيف بعض االتجاىات االيجابية نحك المغة العربية،
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فالتمميذالذميستطيعأفيعبرعفأفكارهكحاجاتويمكنومكاصمةالتعمـ،كاكتسابمعارؼأخرل
كمياراتجديدة،كتنمكلديومياراتالتزكير،كيحبالمطالعةكمعرفةمايدكرحكلو .
ميارات التواصل الشفوي في مبحث المغة العربية لتالميذ الصف الثاني األساسي:
مياراتالتكاصؿليستفطريةبؿمكتسبة،كالتكاصؿاليادؼالزعاؿييدؼإلىالتأثير
كاإلقناع،فالتكاصؿليستمجردإرساؿرسائؿمختمزة،إنماالتأثيرفياآلخريف،كالتكاصؿإماأف
يككف لزظيان ،أك غير لزظي ،كلكي يحقؽ الزرد أىداؼ التكاصؿ ،فإنو يجبأفيمتمؾميارات
كقدراتتساعدهعمىالتكاصؿبزعاليةمعاآلخريف(حنكف .)21:2009،
كالجدير بالذكر أف الزرد يكتسب لغتو مف محيطو ،كلمغة العربية فركع في المدرسة
األساسية ،كىي القراءة ،كالكتابة ،كاإلمبلء ،كالمحادثة ،كالمحزكظات ،كاإلنشاء ،كالقكاعد ،كتعد
كؿكسائؿالمغةالعربيةكسائؿلئلفصاحالجيدكالتعبيرالسميـ(بركات .)4:2008،
كىذهالزركعتنبثؽكتعززمياراتالمغةاألساسية،بحيثتكمؿكؿميارةبقيةالميارات،
فييتبدأباالستماع،فالتحدث،فالقراءة،فالكتابة،ككؿميارةمفىذهالمياراتلياكقتمناسب
تبدأفيو،كيظؿ الزرد يتطكر كتتكامؿمياراتو ،حتىيبمكرالمياراتالثبلثاألكلى :االستماع،
كالتحدث،كالقراءة،كالتيبدكرىاتمكنومفالميارةالرابعةالكتابة(األسمرم .)15:2011،
كترل الباحثة بأف ترابط ىذه الميارات يجعؿ المعمـ أكثر حيطة عند تدريس المغة
العربية،كعميوأفينظـدركسوحسبىذهالميارات،كالتكاصؿفيالمغةالعربيةيتطمبمعظـ
ميارات المغة العربية ،خاصة ميارة االستماع،كميارة التحدث ،كما يجب أف يككف قاد انر عمى
فيـمايسمع،كأفيككفقاد انرعمىقراءةالنصكص .
كاختمؼالباحثكفكالتربكيكفحكؿتحديدمياراتالتكاصؿالشزكم،كترلالباحثةبأفىذا
االختبلؼمردهاختبلؼاىتماماتيـ،كالزئاتالتييقصدكنيا،كحددتالباحثةمياراتالتكاصؿ
الشزكم بثبلث ميارات رئيسة ،كينبثؽ عنيا ميارات فرعية ،كسنتناكؿ كؿ ميارة بشيء مف
التزصيؿ :
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أوالً -ميارات االستماع:
االستماع ىك أحد أىـ الكسائؿ التي يعتمد عمييا التبلميذ في اكتساب المعمكمات،
كالمعارؼ المختمزة ،حيث تؤدم الكممة الشزيية دك انر ميمان في عممية التعميـ كالتعمـ؛ كما إنيا
األداة األكثر فاعمية في المراحؿ التعميمية كافة ،كاالستماع كالتحدث ىما األساس الذم يعتمد
اليحيىكالعبيد .)110:2007،

عميالمعمـأثناءتنزيذالدركس(
كاالستماعميارةمفمياراتاالستقباؿالمغكمالتيتتطمبتزاعبلن معالمتكمـ،كقديتـ
ىذاالتزاعؿكجيانلكجومفخبلؿالحكارات،أكالندكات،أكالمحادثات،كاليقتصردكرميارات
االستماععمىالناحيةالتعميمية؛بؿإنياتؤدمدك انرأساسيانفيالحياةاليكمية،فالزرديتحدثإلى
اآلخريفكىـبدكرىـيستمعكفإلىحديثو(مزيد .)1010:2012،
تعمد تمقي أم مادة صكتية بقصد فيميا ،كالتمكف مف تحميميا،
كاالستماع يعبر عف ٌ

كاستيعابيا،كاكتسابالقدرةعمىنقدىا،كابداءالرأمفيياإذاطيمبذلؾمفالمستمع(األحمدم،
 .)46:2010
كيعرؼاالستماععمىأنوسمكؾاإلنصاتالنشط،كحسفاستقباؿالرسائؿالمزظيةكغير
ي

المزظية،بطريقةكدية،معإبداءاالحتراـكالتقديرلممرسؿ،ممايكزؿتحقيؽ االندماجفيالعممية
التعميميةبشكؿايجابيكفعاؿ(السيدكالحافظ .)27:2002،
كاالستماععمميةداخميةإيجابيةنشطةيمعبفيياالمستمعدك انرميمان فيتككيفالرسالة
الشاممة ،كالتي يتـ تبادليا في النياية بيف المستمع كالمتحدث ،كال يمكف مبلحظة ىذه العممية
بشكؿمباشر(العيسكمكآخركف .)69:2005،
كاالستماععمميةمركبةمتعددةالخطكات،بيايتـتحكيؿالمغةإلىمعنىفيدماغالزرد
كظيزيان،فاالستماعيتجاكزالسماع(عاشكركالمقدادم .)105:2005،
كتيعرؼ ميارة االستماع بأنيا عممية معقدة كتشتمؿ عمى مككنات إدراكية كىي :دقة
بلن ،القدرة عمى تحميؿ كتزسير المسمكع
االستماع كاالنتباه المركز ،فيـ المكضكع فيمان شام 
(عاشكركالحكامدة .)93:2007،
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كىي ميارة مف ميارات االتصاؿ المغكم ،التي تتكقؼ عمى مدل سبلمة حاسة السمع
كالصحةالعامةلمتمميذ،إلىجانبقابميتولبلنتباهلممثيرالسمعيلمدةزمنيةمقبكلة،يضاؼإلييا
درجةاىتماموكانتقائولمايريدأفيسمعو(مرداف .)104:2005،
كميارة االستماع أكؿ ميارة تسبؽ الكبلـ لدل األطزاؿ ،كتمكف الزرد مف تسجيؿ
األصكات في ذاكرتو السمعية ،كتجعمو يقمد كيحاكي ما يسمع كبالتالي يكتسب أصكات المغة،
فينطقيانطقانسميمان(مرداف .)104:2005،
كىناترلالباحثةبأفاىتماـالتمميذبمايسمعيشجعوعمىتنميةمياراتاالستماع،كىذا
ماتحققوالطرائؼاألدبية،السيماكأنيامثيراتسمعيةشيقةلتمميذالصؼالثاني .
كىناؾالعديدمفالممارساتالكاجبعمىالمعمـتكظيزيالتنميةمياراتاالستماعلدل
التبلميذ،كىي(مرداف .)105–104:2005،

 .1لزتانتباىوبشكؿمتكاصؿلمايقاؿمفكبلـسكاءمفقبموأكمفقبؿزمبلئو.
 .2االستماعالكاعيإلىالكمماتالمنطكقة.
 .3حثوعمىمتابعةكبلـاآلخريف.
 .4استعماؿتكجيياتكارشاداتلممتعمميفبمغةكاضحةكدقيقةكبجمؿقصيرة.
 .5التنكيع في فرص إنصات المتعمميف لبعضيـ البعض في شكؿ ثنائي ثـ فيمجمكعات
صغيرةكبعدىامجمكعاتكبيرة .
كمف األنشطة التربكية المساعدة عمى ذلؾ :الحكار كالمناقشة حكؿ مكاضيع تستيكم
المتعمـ كتجمب انتباىو ،المناقشة داخؿ الصؼ بيف المعمـ كالتبلميذ حكؿ مختمؼ المكاضيع
المغكية كاألدبية أك العممية المبرمجة  ،كمتابعة سماع األصكات المغكية المتشابية كالمختمزة،سرد
كالسماع آليات قرآنية كأحاديث نبكية ..كغيرىا مف
القصص كالركايات المناسبة لسف الطزؿ ،
االستراتيجياتالمحززةلميارةاإلنصات(عبدالسبلـ .)88:2012،
كنجاح ىذه الميارة تتكقؼ عمى مدل المراعاة لعدة اعتبارات نزسية مثؿ :عبلقة
المكاضيع بمكاقؼ كسياقات الحياة الطبيعية ،بساطة المغة كمناسبتيا لمستكل المتعمـ ،التشكيؽ
كالزكاىةلجمباالنتباه(عبدالسبلـ .)88:2012،
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كالجدير بالذكر أف التدريب عمى التمييز السمعي ،كاكتساب ميارات االستماع لدل
تبلميذالمرحمةاألساسيةيككفعبرتدريبيـعمىالتمييزبيفالمتشابوكالمختمؼمفالحركؼ،
كالكمماتآليانكادراؾأصكاتياعفطريقةاألناشيد،كالقصص،كتزكيدالتبلميذخبراتكمعمكمات
مباشرة ،كغير مباشرة ،كتدريب التبلميذ عبر كسائؿ شائقة يسيـفي نمك قدرتيـعمى التحدث
بجرأةكطبلقة(الشكبكي .)28:2011،
كبناءعمىماسبؽترلالباحثةبأفتنميةمياراتاالستماعيمكفأفيك كفمفخبلؿ
تكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتدريسمادةالمغةالعربية .
كقامتالباحثةباالطبلععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة،كبعضالبحكثذاتالعبلقة،
كقامتبتحديدمياراتاالستماعالبلزمةلتبلميذالصؼالثانياألساسي،كجاءتىذهالميارات
عمىالنحكالتالي :
 )1يظيراالىتماـبالحديثالمسمكع .
 )2يزسرالكمماتالتييسمعيا.
 )3يقكـباالستزسارعفالجمؿكالكمماتالتيلـيزيميا.
 )4يحمؿالكمماتكالتراكيبالجديدة.
 )5يعطيأمثمةلمكمماتالتييسمعيا.
 )6يطمبإعادةالكمماتكالجمؿالتيلـيسمعياجيدان.
 )7يتجونحكمصدرالصكت.
 )8يستنتجأفكارجديدةمفالنصالمسمكع .
 )9يحددأسماءكشخصياتكأماكفكردتفيالنصالمسمكع.
ثانياً -ميارات الحوار مع اآلخرين (الكالم /الحديث):
الحكارلغةمفالحكر،كىكالرجكععفالشيء،كالىالشيء،حارإلىالشيء،كعنو
حك انر،كمحا انر،كمحارة،كحؤك انر،رجععنوكاليو(لسافالعرب .)4/217،2003،
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كالحكارعبارةعفكسيمةلنقؿاألفكاركتبادؿاآلراءلمكصكؿإلىأىداؼمقصكدةفيك
عمميةتتضمفالمحادثةبيفأفرادأكمجمكعاتعمىاختبلؼتكجياتيـكأفكارىـمفأجؿتبادؿ
المعرفة(العتيبي .)24:2007،
كالحكار عبارة عف مراجعة الكبلـ في شأف ما؛ أك رأم ما؛ لتعزيزه أك تصكيبو؛ أك
تطكيره؛كالكصكؿإلىالتماثؿكالتجانس،أكالتزاىـ،أكالتكامؿ،كىذايشيرإلىأنونظاـلغكم
لمتخاطببيفالمتحاكريفيتضمفخطابان،كرسالةذاتمعنى(جمعة .)11:2008،
كيعرؼ الحكار عمى أنو حديث يجرم بيف شخصيف أك أكثر ،كىك مراجعة الكبلـ
ي

كالحديثبيفطرفيف،ينتقؿمفاألكؿإلىالثاني،ثـيعكدإلىاألكؿكىكذا،دكفأفيككفبيف
ىذيفالطرفيفمايدؿبالضركرةعمىخصكمة(المشكخي .)11:2009،
مف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحثة بأف الحكار عبارة عف حديث يجرم بيف شخصيف أك
أكثربيدؼتبادؿاألفكاركاآلراء،أكارساؿرسالة،أكالتكصؿإلىاتزاؽ .
كيجب أف ييدؼ الحكار داخؿ الغرفة الصزية إلى تحقيؽ ما يمي (العطكم:2012 ،
 :)23
 -1إظيارالحقائؽ،كنشراألفكار،كالقيـكالتكجياتالسميمة.
 -2تحسيفالعبلقاتاإلنسانيةداخؿالمؤسسةالتعميمية.
 -3تدريبالتبلميذعمىااللتزاـبآدابالمناقشة،كالمحاكرةفيكافةالمجاالت.
 -4فضاالختبلفات،كازالةالصراعات.
 -5الكصكؿإلىالحقائؽ،كتنميةالمعارؼ.
 -6إصبلحاألخطاء،كاإلصبلحبيفالمختمزيف.
 -7إزالةالشبيات،كالشائعاتحكؿمكضكعالحكار.
 -8تحقيؽكتغميبالمصالحالعامة.
 -9بثركحالمسئكليةلدلالمتعمميف.
 -10رفعمستكلالتزاعؿالصزي.
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كقامتالباحثةباالطبلععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة،كبعضالبحكثذاتالعبلقة،
كقامتبتحديدمياراتالحكارمعاآلخريفالبلزمةلتبلميذالصؼالثانياألساسي،كجاءتىذه
المياراتعمىالنحكالتالي :
 )1تحدثبجمؿمزيدةتامةالمعنى .
 )2يخمكحديثومفالجمؿكالكمماتالمبيمة.
 )3يكظؼالكمماتكالجمؿالتيتعمميامفالدركس.
 )4ينطؽاألحرؼكالكمماتنطقانسميمان.
 )5يستخدـأدكاتالربطالمناسبة.
 )6يختارجمؿككمماتمعبرةعفالمعنىالمقصكد.
 )7يستخدـالمغةاستخدامانسميمان.
 )8يجامؿاآلخريف.
 )9يعبرعفالصكركالرسكـ.
 )10يسردالقصصكالحكايات.
 )11يتحدثبصكتكاضحمتجنبانارتزاعوأكخزضوعفالمعقكؿ .
ثالثاً -ميارات الجانب المممحي:
ميارات الجانب المممحي تعتبر أحد ميارات التكاصؿ الشزكم ،كىي عامؿ ميـ في
التكاصؿالشزكم،ككسيمةتساعدعمىتكصيؿكدعـالرسالةالمنطكقة .
كالجانب المممحي ىك جانب لغة الجسد كالمغة الغير لزظية ،فعادة ما يقكـ الزرد عند
تكاصمومعاآلخريفبحركاتإرادية،كأخرلغيرإراديةبكاسطةجسده،إلرساؿمنبياتانزعالية
إلىالمستمع(الزىراني .)41:2011،
كيشمؿ ىذا الجانب استخداـ الحركات ،كالتعبيرات ،كاإلشارات ،كاإليماءات المختمزة،
مثؿ:االبتسامة،العبكس،حركاتالرأس،المصافحة،طريقةالجمكس،كمظيرالزردالعاـ،حيث
تنقؿىذهالجكانبرسائؿاتصاليةباآلخريف(فاركؽ .)81:2009،
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كتصاحبالمغةغيرالمزظيةالمممحيةالكمماتالمنطكقة،أكتحؿمحميا،بحيثتعطي
أكبر قدر ممكف مف الحيكية كالمصداقية ،كفي حاؿ التكافؽ بينيما ،أما إذا حدث تناقض فمف
تكتمؿ الرسالة ،بالتالي فإف التكاصؿ الشزكم يزقد فاعميتو ،كالسر كراء ذلؾ ىك أننا نشعر أف
الكمماتتقعضمفمجاؿالنشاطاإلرادمالمقصكد،فالزرديقكؿمايريد،كيخزيمايريد،أمالغة
المبلمحكتعبيراتالكجو– فيمياحاكؿالزردتصنعيا– فإفجزءان كبي انر منيايقعفيالمجاؿ
التمقائيالبلإرادم(الجيكسي .)172:2002،
كاف ما يزرع الثقة بالنزس لدل التمميذ عند تكاصمو شزكيان ىك قدرتو عمى االتصاؿ
البصرمكالمممحيباآلخريف،كذلؾفإفتكظيؼإيماءاتالعيفلدعـالمعنىالمنطكؽميارةيمجأ
إلييا المحاكر لتكصيؿ المعنى المقصكد ،كلبياف أىميتو ،فنظرات العيكف أصدؽ تعبي انر مف
مشاعراإلنساف،كقدتنقؿنظراتالعيكفمالـتستطعالرسالةالمنطكقة،كتساعدمبلمحالكجو
عمىتكصيؿالمعنىالمقصكد،كتعطيصكرةكاضحةلممستمععفمدلتأثركتزاعؿالمحاكر
معمايطرحومفحديث،كتؤدمكظيزةالجمكسالمناسبدكرفينجاحالتكاصؿالشزكم .
كتؤدمشخصيةالتمميذعندتكصموشزكياندك انركبي انرفينجاحرسالتوالشزكية،فقديككف
محتكلالرسالةكمضمكنياجيدان،لكفشخصيةناقمياميزكزة،أكمرتبكةفإفذلؾيؤثرببلشؾ
عمىكصكؿالرسالةبشكمياالسميـالصحيح،لذافإفشخصيةالتمميذكاتزانواالنزعالي،كصدقو،

كصبره،كتعاكنوتؤثرفيتكاصموشزكيانكنجاحوفيذلؾ(حكالةكمصطزى .)95:2006،
كقامتالباحثةباالطبلععمىاألدبياتالتربكيةالسابقة،كبعضالبحكثذاتالعبلقة،
كقامت بتحديد ميارات الجانب المممحي البلزمة لتبلميذ الصؼ الثاني األساسي ،كجاءت ىذه
المياراتعمىالنحكالتالي :
 )1يعبرعفأفكارهبطبلقةأماـاآلخريف  .
 )2يكظؼلغةالجسدعندحديثومعاآلخريف.
 )3يتجنبالخجؿكاالرتباؾعندمايطرحأفكاره.
 )4يدلؿعمىاألفكارالتييطرحيا.
 )5يتحمىباليدكءأثناءاستقباؿكطرحاألفكاركاآلراء.
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 )6يظيرالبشاشةأثناءالحديثمعاآلخريف.
 )7يتحكـبانزعاالتوأثناءالحديثمعاآلخريف.



أىداف تنمية ميارات التواصل الشفوي في المرحمة األساسية:
التكاصؿ الشزكم يعتبر أداة التعميـ األكلى ،كاكساب التبلميذ ميارات التكاصؿ الشزكم
يسيـ في تحقيؽ أىداؼ التربية ،كقامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة،
كالبحكثذاتالعبلقةلتحديدأىداؼتدريسكتنميةمياراتالتكاصؿالشزكملدلتبلميذالصؼ
الثانياألساسي،كجاءتىذهاألىداؼعمىالنحكالتالي (أبكمغمى،)108 – 103:1997،
(الخصاكنةكالعكؿ :)186-185:2012،
 .1تقكيةلغةالتمميذ،كتنميتياكتمكينومفالتعبيرالسميـعفحاجاتو،كخكاطرنزسوشزكيان.
 .2تنميةلغةالحديثكالحكارعندالتبلميذ،كتذليؿصعكباتالنطؽ،كتقكيـأخطاءالنطؽ
الشائعةلدييـ.
 .3تنميةالتزكيركتنشيطو،كتنظيـالعمؿعمىتغذيةخياؿالتمميذبعناصرالنمككاالبتكار.
 .4تنميةشخصيةالتمميذلمعيش،كمشاركةاآلخريفبزعالية.
 .5أف يطكع لساف التبلميذ لمنطؽ العربي السميـ ،كأف يصكنو مف الكقكع بأخطاء النطؽ
الشائعة.
 .6أف يتعكد التبلميذ المكاقؼ الخطابية ،كيكتسبكا الجرأة األدبية ،كتنمية ميارات التحدث
كاإللقاء.
 .7تنميلدلالتبلميذالقدرةعمىاالرتجاؿالكبلمي.
 .8تييئةالتبلميذلمتزاعؿمعالمكاقؼالحياتيةالمختمزة.
 .9يتدربعمىاستخداـالصكتالمعبر،كالتحكـبنبراتصكتو.
 .10يتدربعمىالنطؽالسميـبحيثيزيـالمعنىالمطمكب.
 .11يتحدثبعباراتمناسبةلممكقؼ،كيعرؼمتىيبدأالحديث،كمتىينتيي،ككيؼيؤثر
فيالسامعيف.
 .12يتجاكزبعضاألمراضكالعكائؽالنزسيةكالخجؿ،كالتكتر،كالخكؼ.
 .13يتعكدعمىدعـأفكارهباألدلةكالبراىيفالمناسبة،ليصبحمحاك انرفعاالن.
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كتضيؼ الباحثة ضركرة أف يتعكد التبلميذ عمى استخداـ أدكات الربط المناسبة،
كاستخداـ لغة الجسد بالشكؿ السميـ ،كأف يتأثر التبلميذ بالمكقؼ الحكارم ،كاالنزعاؿ المناسب
بعيدانعفالغضبكالتكتر .
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الدراسات السابقة

 أوالً :دراسات تتناول الطرائف األدبية.
 التعقيب عمى دراسات المحور األول.
 ثانياً :دراسات تتناول ميارات التواصل الشفوي.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني.
 الفجوة البحثية.
 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يعرضالزصؿالثالثالدراساتكالجيكدالسابقةالتياىتمتبالطرائؼاألدبية،كميارات
التكاصؿ الشزكم ،حيث قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى محكريف أساسييف ،فيما عرضت
الدراساتالسابقةكفؽالتسمسؿالزمنيمفاألقدـإلىاألحدث،كتـتناكؿمنيجيةمتكافئةلعرض
كؿ دراسة بحيث تتضمف (عنكاف الدراسة ،كاسـ عائمة الباحث ،كسنة النشر ،كأىـ األىداؼ،
كالمنيج المستخدـ ،كاألدكات األساسية ،كفئة الدراسة ،كأىـ النتائج التي تكصمت إلييا كؿ
دراسة)،كمايتضمفالزصؿتعقيبالباحثةعمىالدراساتالسابقة .
أوالً -دراسات تتناول الطرائف األدبية:
 .1دراسة حسانين ( :)2001أثر استخدام الطرائف الرياضية في تدريس اليندسة عمى
تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي وميوليم نحو الرياضيات.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ الطرائؼ الرياضية في تدريس اليندسة عمى
تحصيؿ تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي كميكليـ نحك الرياضيات،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـ
المنيج التجريبي ،كما أيعد اختبار تحصيمي في كحدة اليندسة ،كمقياس ميؿ التبلميذ نحك
الرياضيات كأكراؽ عمؿ التمميذ كدليؿ المعمـ لبلسترشاد بو عند تدريس كحدة اليندسة باستخداـ
الطرائؼ الرياضية  ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )161تمميذان كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الرابع
االبتدائيمفمدرستيفبمدينةالمنيا،تـتقسيميـإلىمجمكعتيف،ضابطةكتجريبية .
أظيرت نتائج الدراسة تزكؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية عمى تبلميذ المجمكعة الضابطة
في التحصيؿ ،كالميؿ نحك الرياضيات كذلؾ في التطبيؽ البعدم.كتبيفكجكد عبلقة ارتباطية
مكجبةدالةبيفالتحصيؿكالميؿنحكالرياضياتفيالتطبيؽالبعدملممجمكعةالتجريبية .
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 .2دراسة المبودي ( :)2003فاعمية استخدام مدخل الطرائف األدبية في تنمية ميارات
القراءة االبداعية واالتجاه نحو القراءة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل فاعمية استخداـ مدخؿ الطرائؼ األدبية في تنمية
مياراتالقراءةاالبداعيةكاالتجاهنحكالقراءةلدلتبلميذالمرحمةاإلعدادية،كلتحقيؽاألىداؼ
تـاستخداـالمنيجالكصزي،كالمنيجالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفاختبارلقياس
مستكلأداءالتبلميذلمياراتالقراءةاالبداعية،كمقياساالتجاهنحكالقراءة،ككانتعينةالدراسة
عبارة عف ( )55طالبة مف طالبات الصؼ الثاني االعدادم بمدرسة النصر االعدادية بنات
بإدارةحدائؽالقبة،تـتقسيميفإلىمجمكعتيفبطريقةعشكائية()30طالبةمجمكعةضابطة،
ك()25طالبةمجمكعةتجريبية .
فأظيرتالنتائجأفىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتالمجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات القراءة
االبداعية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية ،كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
م تكسطاتدرجاتالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطدرجاتالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽالبعدم
لمقياساالتجاهنحكالقراءةلصالحطالباتالمجمكعةالتجريبية .
 .3دراسة أحمد ( :)2005أثر استخدام الطرائف المغوية في تنمية ميارات االستماع لدى
تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثراستخداـالطرائؼالمغكيةفيتنميةمياراتاالستماعلدل

تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي ،ككانت عينة
الدراسة عبارة عف ( )80طالبان كطالبة تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف األكلى ضابطة ،كالثانية
تجريبية،ككانتاألداةاألساسيةلمدراسةعبارةعفاستبانةخاصةبمياراتاالستماع،فأظيرت
النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية

 أحمد(*=)2005أحمد،عزةصبلح .
أحمد(=)2005أحمد،نجبلء .
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كالمجمكعةالضابطةلصالحأفرادالمجمكعةالتجريبية،كتبيفأفالطرائؼالمغكيةتتمتعبزاعمية
فيتنميةمياراتاالستماعلدلتبلميذالصؼالرابعاالبتدائي .
 .4دراسة حميدان ( :)2005أثر استخدام القصص واألحاجي واأللعاب المنفذة بالوسائل
التعميمية التكنولوجية عمى تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي في الرياضيات.
ىدفتالدراسةالتعرؼإلى أثراستخداـالقصصكاألحاجيكاأللعابالمنزذةبالكسائؿ
التعميميةالتكنكلكجيةعمىتحصيؿطالباتالصؼالخامساألساسيفيالرياضيات،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي ،ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف اختبار
تحصيميفيمادةالرياضيات،كتككنتعينةالدراسةمف()60تمميذان،تنقسـإلىمجمكعتيف؛
المجمكعةاألكلىتجريبيةعددىا()30تمميذ،كالمجمكعةالثانيةضابطةعددىا()30تمميذ .
كتكصمتالدراسةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالمجمكعة
التجريبية،كمتكسطدرجاتالمجمكعةالضابطةلصالحتبلميذالمجمكعةالتجريبية ،
 .5دراسة أبو الحسن ( :)2008فاعمية مدخل الطرائف في تدريس االجتماع لتنمية بعض
المفاىيم والقيم االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى فاعمية مدخؿ الطرائؼ في تدريس االجتماع لتنمية بعض
المزاىيـ كالقيـ االجتماعية لدل طبلب المرحمة الثانكية ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج
التجريبي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار المزاىيـ في عمـ االجتماع ،كاختبار القيـ
االجتماعية ،طيبقت عمى عينة بمغت ( )74طالبة مف طالبات المرحمة الثانكية تـ اختيارىف
عشكائيان ،كتكزيعيـ إلى مجمكعتيف ،فأظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطيدرجاتطالباتمجمكعتيالبحثالتجريبيةكالضابطةفيالتطبيؽالبعدمعمىأداتي
البحثلصالحالمجمكعةالتجريبية،كماأشارتالنتائجإلىفاعميةاستخداـمدخؿالطرائؼفي
تنميةالمزاىيـكالقيـاالجتماعية .
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 .6دراسة العمي ( :)2008أثر استخدام مدخمي القصص والطرائف العممية عمى التحصيل
واكتساب تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي لبعض القيم العممية.
ىدفت الدراسة تقصي أثر استخداـ مدخمي القصص كالطرائؼ العممية عمى التحصيؿ
كاكتسابتبلميذالحمقةالثانيةمفالتعميـاألساسيلبعضالقيـ،كاتبعالباحثالمنيجالتجريبي
القائـعمىالتصميـالقبميكالبعدملثبلثمجمكعاتتجريبية،درستاألكلىباستخداـالقصص،
كدرست الثانية باستخداـ مدخؿ الطرائؼ ،كدرست الثالثة باستخداـ المدخميف معان ،كمجمكعة
ضابطةدرستبالطرؽالعادية،كلتحقيؽاألىداؼاستخدمتالباحثةاختبارتحصيميفيمادة
العمكـ،كمقياسالقيـ .
كقدأظيرتنتائجالدراسةأفىناؾفركؽبيفمتكسطاتدرجاتالمجمكعاتالتجريبية
الثبلث كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعات
التجريبية،كتبيفكجكدفركؽبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةالثالثة،كدرجاتالمجمكعة
التجريبيةاألكلىكالثانيةلصالحالمجمكعةالتجريبيةالثالثة،كلـتظيرفركؽبيفمتكسطدرجات
المجمكعةالتجريبيةاألكلى،كمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبيةالثانية .
 .7دراسة عمار وآخرون ( :)2010فاعمية استخدام استراتيجية قائمة عمى الطرائف
العممية واالكتشاف الموجو في تنمية كل من التحصيل وعمميات العمم لدى طالبات
الصف الثالث اإلعدادي الميني في مادة االقتصاد المنزلي.
ىدفت الدراسة تقصي فاعمية استخداـ استراتيجية الطرائؼ العممية كاالكتشاؼ المكجو
عمىالتحصيؿكعممياتالعمـلدلطالباتالصؼالثالثاإلعدادمفيمقرراالقتصادالمنزلي،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثكف المنيج الكصزي ،كالمنيج التجريبي ،ككانت أدكات
الدراسة عبارة عفاختبار التحصيؿ الدراسيفي مادةاالقتصادالمنزلي عندمستكيات(تذكر،
فيـ،تطبيؽ)،كاختبارعممياتالعمـاألساسية(المبلحظة،كالتصنيؼ،كاالستنتاج)،طيبقتقبميان
كبعديان عمى عينة بمغت ( )60طالبة ،تنقسـ إلى ( )30طالبة مجمكعة تجريبية مف مدرسة
المساعي اإلعدادية ،ك( )30طالبة مجمكعة ضابطة تـ اختيارىف مف مدرسة محمد أحمد
اإلعدادية .
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كقد أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار التحصيؿ الدراسي
كمستكياتو لصالح طالبات المجمكعة التجريبية ،كأنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط
درجات المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ
األساسيةكأبعادهلصالحطالباتالمجمكعةالتجريبية .
 .8دراسة الكحالني ( :)2010فاعمية الطرائف العممية باستخدام الحاسب اآللي في
تدريس وحدة من مقرر العموم عمى التحصيل الدراسي لدى تمميذات الصف الخامس
االبتدائي بمكة المكرمة.
ىدفتالدراسةالكشؼعففاعميةالطرائؼالعمميةباستخداـالحاسباآلليفيتدريس
كحدة مف مقرر العمكـ عمى التحصيؿ الدراسي لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي بمكة
المكرمة،كلتحقيؽىدؼالدراسةاستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسة
عبارةعفاختبارالتحصيؿالدراسي،كبرمجياتمتعددةمفالطرائؼالعمميةطبقتعمىعينة
بمغت()55تمميذة،تنقسـإلى()29تمميذةمجمكعةتجريبية،ك()26تمميذةمجمكعةضابطة .
كقدأظيرتالنتائجأنوتكجدفركؽبيفمتكسطيدرجاتتمميذاتالمجمكعةالضابطة
كالمجمكعة التجريبية في التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .كتكجد فركؽ عمى كؿ
بعد مف أبعاد االختبار التحصيمي :التذكر ،كالزيـ ،كالتطبيؽ ،كما تبيف أف البرمجيات تتسـ
بالزاعميةفيتنميةالتحصيؿ .
 .9دراسة الجفري ( :)2011أثر استخدام الطرائف العممية كمدخل لتدريس بعض
موضوعات مقرر العموم في التحصيل المعرفي لطالبات الصف األول بمدارس المرحمة
المتوسطة بمدينة مكة المكرمة.
ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر استخداـ الطرائؼ العممية كمدخؿ لتدريس بعض
مكضكعاتمقررالعمكـفيالتحصيؿالمعرفيعندمستكلالتذكركالزيـكالتطبيؽلدلطالبات
الصؼ األكؿ بمدارس المرحمة المتكسطة بمدينة مكة المكرمة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ
استخداـ المنيج شبو التجريبي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي في مقرر
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العمكـ،ككانتعينةالدراسةعبارةعف()88طالبة،قيسمتإلىمجمكعتيف،المجمكعةاألكلى
تجريبيةعددىا()44طالبة،كالمجمكعةالثانيةضابطةعددىا()44طالبة .
كقدأظيرتالنتائجأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالمجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي الدرجة الكمية ،كأبعاد
االختبار(التذكر،كالزيـ)لصالحطالباتالمجمكعةالتجريبية .
 .10دراسة الزعيم ( :)2013فاعمية توظيف مدخل الطرائف العممية في تنمية الحس
العممي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة.
ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تنمية الحس
العممي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة
المنيجشبوالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفاختبارالجكانبالمعرفيةلمحس العممي،
كاستبانة الجكانب الكجدانية لمحس العممي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )84طالبة مف مدرسة
حسفسبلمةاألساسية"أ"لمبنات،كقيسمتالعينةإلىمجمكعتيف،مجمكعةتجريبيةعددطالباتيا
()42طالبة،كمجمكعةضابطةعددطالباتيا()42طالبة .
فأظيرت النتائج أنو تكجد ف ركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات
المجمكعة التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة في اختبار الجكانب المعرفية لمحس العممي،
كتبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية
كطالباتالمجمكعةالضابطةفياستبانةالجكانبالكجدانيةلمحسالعممي،كأشارتالنتائجأف
مدخؿالطرائؼالعمميةيحقؽمعامؿكسبمرتزعفيتنميةالحسالعمميلدلطالباتالصؼ
الثامفاألساسيبغزة .
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التعقيب عمى دراسات المحور األول:
أوالً :من حيث الموضوع واألىداف.
تنكعت الطرائؼ التي استخدميا الباحثكف ،كتنكعت أىدافيـ ،كتنكعت استخداماتيـ
لمطرائؼ،فاىتمتدراسة(حسانيف)2001،باستخداـالطرائؼالرياضيةكتأثيرىاعمىالتحصيؿ
فياليندسةكميكؿالتبلميذنحكىا،أمادراسة(المبكدم)2003،فكظزتالطرائؼاألدبيةلتنمية
القراءةاإلبداعية،بينماقاـ(أحمد)2005*،بدراسةلمكشؼعفتأثيرالطرائؼالمغكيةفيتنمية
ميارات االستماع ،ككانت دراسة (حميداف )2005 ،قد استخدمت مدخؿ الطرائؼ لتنمية
التحصيؿفيمبحثالرياضيات،كماقاـ(أبكالحسف)2008،بدراسةتأثيرمدخؿالطرائؼفي
تنميةالمزاىيـكالقيـاالجتماعية،كىدفتدراسة(العمي)2008،إلىت كظيؼالطرائؼالعممية
كقياس تأثيرىا عمى التحصيؿ كاكتساب القيـ العممية ،كىدفت دراسة (عمار كآخركف)2010 ،
إلى تكظيؼ الطرائؼ العممية كقياس تأثيرىا في تنمية التحصيؿ كعمميات العمـ ،أما دراسة
(الكحبلني)2010،فيدفتإلىتكظيؼالطرائؼالعمميةعبرالحاسكب،كالتعرؼإلىأثرىافي
التحصيؿ،ككانتدراسة(الجزرم)2011،تيدؼإلىتكظيؼالطرائؼالعمميةفيرفعمستكل
التحصيؿ عبر ثبلث مستكيات لبمكـ ،كأخي انر جاءت دراسة (الزعيـ )2013 ،لمكشؼ عف أثر
مدخؿالطرائؼالعمميةفيتنميةالحسالعممي .
ثانياً :من حيث المنيج واإلجراءات.
كظزت معظـالدراساتبالمنيجالتجريبي،عدادراسة(المبكدم)2003،كدراسة(عمار
كآخركف)2010،فاستخدمتالمنيجالكصزيكالمنيجالتجريبي،كنبلحظبأفدراسة(الجزرم،
،)2011كدراسة(الزعيـ)2013،قداستخدمتالمنيجشبوالتجريبي .ككانتمعظـالدراسات
ذاتتصميـقبميكبعدملمجمكعتيفمستقمتيف .
كتنكعت المرحمة الدراسية التي اىتـ بيا الباحثكف ،فاىتمت دراسة (حسانيف)2001 ،
كدراسة (أحمد )2005* ،بتبلميذ الصؼ الرابع األساسي ،كاىتمت دراسة (المبكدم)2003 ،
كدراسة(العمي)2008،بتبلميذالصؼالثانياالعدادم،كاستيدفتدراسة(حميداف)2005،
كدراسة (الكحبلني )2005 ،بتبلميذ الصؼ الخامس األساسي ،كطبقت دراسة (أبك الحسف،
56

 )2008أدكاتيا عمى تبلميذ المرحمة الثانكية ،أما دراسة (عمار كآخركف )2010 ،كدراسة
(الزعيـ )2013 ،فتعمقت بتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم ،كجاءت دراسة (الجزرم)2011 ،
عمىتبلميذالصؼاألكؿاالعدادم .
ثالثاً :من حيث النتائج.
تكصمت معظـ الدراسات السابقة أف مدخؿ الطرائؼ لو أثر كفاعمية في العديد مف
الجكانبالتربكية،كتبيفمفخبلؿالدراساتالسابقةبأفمدخؿالطرائؼيمكفتكظيزوفيمعظـ
المكادالدراسية،كماتبيفأفمدخؿالطرائؼيعالجالعديدمفالجكانب،فكشزتبعضالدراسات
بأفالطرائؼتنميالتحصيؿفيالمكادالدراسيةالمختمزةمثؿدراسة(حسانيف،)2001،كدراسة
(حميداف ،)2005 ،كدراسة (العمي ،)2008 ،كدراسة (عمار كآخركف ،)2010 ،كدراسة
(الكحبلني،)2010،كدراسة(الجزرم .)2011،
كما تبيف مف خبلؿ الدراسات السابقة بأف استخداـ مدخؿ الطرائؼ ينمي الميكؿ نحك
المكاد الدراسية مثؿ دراسة (حسانيف ،)2001 ،كدراسة (المبكدم ،)2003 ،كما نبلحظ بأف
مدخؿ الطرائؼ ينمي ميارات االستماع مثؿ دراسة (أحمد ،)2005* ،كتنمي المزاىيـ كالقيـ
االجتماعيةكماأسزرتنتائجدراسة(أبكالحسف،)2008،ككانتنتائجدراسة(عماركآخركف،
)2010تشيرإلىأثرالطرائؼفيتنميةعممياتالعمـ،كأكدتنتائجدراسة(الزعيـ)2013،
بأفمدخؿالطرائؼيتسـبالزاعميةفيتنميةالحسالعممي .
رابعاً :االستفادة من الدراسات السابقة.
قامت الباحثة بمراجعة الدراسات السابقة ذات العبلقة بمدخؿ الطرائؼ فبلحظت بأنو
يمكف تكظيؼ الطرائؼ لعدة أىداؼ اختارت مف بيف ىذه األىداؼ تنمية ميارات التكاصؿ
الشزكمبمبحثالمغةالعربية،كاستزادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيعدةجكانبأىمياإثراء
اإلطارالنظرم،كطرؽالبحثالتجريبي،كتصميـمشكمةالدراسةالحالية،كأدكاتيا،إضافةإلى
تحديدبعضالمعكقاتالتيقدتكاجوالباحثةكسبؿالتغمبعمييا .
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خامساً :خصوصية الدراسة الحالية.
تتزؽالدراسةالحاليةمعالعديدمفالدراسات السابقةفيأنياتكظؼمدخؿالطرائؼ،
كتتزؽإلىحدمامعدراسة(المبكدم )2003،حيثأنياتكظؼالطرائؼاألدبيةبمبحثالمغة
العربية،كمعدراسة(أحمد)2005*،كالتيبدكرىاكظزتالطرائؼالمغكيةبمبحثالمغةالعربية
كىدفتلتنميةمياراتاالستماع .
لكفتكمفخصكصيةالدراسةالحاليةفيأنياتكظؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةميارات
التكاصؿالشزكم،بمافيذلؾمياراتاالستماع،كماأفالدراسةالحاليةتختصفيأنياتستخدـ
االختباركأداةلجمعالبياناتحكؿمستكلمياراتاالستماع،كبطاقةالمبلحظةلجمعالبيانات
حكؿ مستكل التكاصؿ الشزكم لدل تبلميذ الصؼ الثاني .كتكمف الزجكة البحثية كخصكصية
الدراسةالحاليةفيأفجميعدراساتالمحكراألكؿلـتيتـبتبلميذالصؼالثاني .
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ثانياً :دراسات تتناول ميارات التواصل الشفوي.
 .1دراسة سعد ( :)2001أثر استخدام النشاط التمثيمي في تنمية بعض ميارات التعبير
الشفوي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي بسمطنة عمان .كردت في دراسة (أبك
رخية.)66–65:2012،
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثراستخداـالنشاط التمثيميفي تنمية بعضميارات
التعبيرالشزكملدلتبلميذالصؼاألكؿاإلعدادمبسمطنةعماف،كلتحقيؽأىداؼالدراسةتـ
استخداـالمنيجالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفقائمةمياراتالتعبيرالشزكم،أعد
الباحث في ضكئيا اختبار ميارات التعبير الشزكم ،كبطاقة تقكيـ ميارات التعبير الشزكم مف
خبلؿأدائيـفيبعضالمكاقؼالحكارية،طيبقتىذهاألدكاتعمىعينةتنقسـإلىمجمكعتيف
األكلىضابطة تـاختيارىـمفمدرسةاإلماـالربيعبفحبيب،كالثانيةتجريبيةتـاختيارىـمف
مدرسةعميبفأبيطالب .
فأشارت النتائج أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات طمبة المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التعبير الشزكم كبطاقة
التقكيـ،كماأثبتتالنتائجأفالنشاطالتمثيميلودك انرفعاالنفيتنميةمياراتالتعبيرالشزكملدل
تبلميذالصؼاألكؿاإلعدادم .
 .2دراسة عبد الرحمن ( :)2002أثر استخدام أدب األطفال في تنمية بعض ميارات
االتصال الشفيي ألطفال ما قبل المدرسة.
ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثرأدباألطزاؿفيتنميةمياراتاالتصاؿالشزييألطزاؿ
ما قبؿ المدرسة بسكىاج ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،ككانت
أدكات الدراسة عبارة عف استبانة لتحديد ميارات االتصاؿ الشزيي ،كاختبار قياس ميارات
التحدث كاالستماع لدل طزؿ ما قبؿ المدرسة ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )40طزبلن
كطزمة،تـاختيارىـمفمدرسةاألرقـاإلسبلميةبسكىاج .
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كقدأظيرتنتائجالدراسةأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجات
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي ،كالتطبيؽ البعدم ،لصالح التطبيؽ البعدم ،كتبيف أف
ىناؾأثرألدباألطزاؿفيتنميةمياراتالتحدثكاالستماع .
 .3دراسة أحمد ( :)2005فاعمية برنامج مقترح لدراسة أثر بعض أنواع قصص األطفال
عمى تنمية ميارتي االستماع والتعبير المغوي لدى طفل الروضة.
ىدفتالدراسةالتعرؼإلىفاعميةبرنامجمقترحفيبعضأنكاعقصصاألطزاؿعمى
تنمية ميارتي االستماع كالتعبير الشزكم لدل طزؿ الركضة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ
الباحث المنيج التجريبي ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )29طزبلن مف األطزاؿ المتركيف،
ك()30مفاألطزاؿ المندفعيفتـالحصكؿعمييـمفخبلؿنتائجمقياسالتركمكاالندفاع،كتـ
مقارنتيـ بمجمكعتيف ضابطتيف مف المتركيف كالمندفعيف ،ككانت األداة األساسية عبارة عف
اختبارفيمياراتاالستماع،كالتعبيرالشزكم .
كقد أظيرت النتائج أف البرنامج المقترح يتمتع بزاعمية في تنمية ميارات االستماع
كالتعبير الشزكم لدل األطزاؿ ،كتبيف كجكد فركؽ بيف متكسط درجات المجمكعات التجريبية
كالضابطةفيالتطبيؽالبعدملميارتياالستماعكالتعبيرالشزكم،لصالحالمجمكعاتالتجريبية .
 .4دراسة محمود ( :)2008أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية ميارات
التواصل في مادة المغة العربية لدى طمبة الصف الثاني األساسي في األردن.
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ الكسائط المتعددة في تنمية ميارات
التكاصؿفيمادةالمغةالعربيةلدلطمبةالصؼالثانياألساسيفياألردف،كلتحقيؽأىداؼ
الدراسةتـاستخداـالمنيجالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفقائمةمياراتالتكاصؿ،
اختبار لميارات االستيعاب القرائي كالسمعي في مادة المغة العربية لدل طمبة الصؼ الثاني
األساسي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )59طالبان تـ اختيارىـ عشكائيان مف مدارس عماف ،كتـ
تقسيميـإلىمجمكعتيفتجريبية،كضابطة .
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كقد أسزرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طمبة
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار
مياراتاالستيعابالقرائيكالسمعيفيمادةالمغةالعربية .
 .5دراسة األحمدي ( :)2010واقع استخدام اإلعالم المدرسي في تنمية ميارات االتصال
المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة.
ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع استخداـ اإلعبلـ المدرسي في تنمية ميارات االتصاؿ
المغكملدلتبلميذالصزكؼالعميامفالمرحمةاالبتدائيةمفكجيةنظرمعمميالمغةالعربية،
كمشرفييا،كمشرفيالنشاطفيالمدينةالمنكرة،كلتحقيؽاألىداؼتـاستخداـالمنيجالكصزي،
ككانت األداة األساسية لمدراسة عبارة عف استبانة تتككف مف ( )68عبارة مكزعة عمى ثبلثة
محاكر ،طيبقت عمى عينة تككنت مف ( )12مشرفان تربكيان ،ك( )35مشرفان لمنشاط الثقافي،
ك()179معممانلمغةالعربية .
كقد أسزرت نتائج الدراسة أف استخداـ االعبلـ المدرسي في تنمية ميارات االتصاؿ
المغكم لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنكرة جاء بدرجة كبيرة ،كأف درجة استخداـ
االعبلـالمدرسيجاءبدرجةمتكسطة،كتبيفأفىناؾعدةمعكقاتتحكؿدكفاستخداـاالعبلـ
المدرسيفيتنميةمياراتاالتصاؿالمغكم،كتبيفأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف
متكسطاتآراءأفرادالعينةتعزللمتغيرات:المؤىؿالعممي،كطبيعةالعمؿ،سنكاتالخبرة .
 .6دراسة خضري ( :)2010أثر برنامج تدريبي لتنمية التواصل المفظي عمى األداء
األكاديمي لذوى صعوبات التعمم بالحمقة األولى من التعميم األساسي.
ىدفت الدراسة الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية التكاصؿ المزظي،
كاالستعداد لؤلداء األكاديمي لدل أطزاؿ صعكبات التعمـ،كتـاستخداـالمنيجالتجريبي ،كتمثمت
عينة الدراسة مف ( )100تمميذ مف تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي تـ تقسيميـ إلى مجمكعة
تجريبية كأخرل ضابطة ،كتـ تطبيؽ مجمكعة األدكات لجمع البيانات الخاصة بالدراسة شممت
اختبارالقدرةالعقميةالعامة،اختبارقياسالتكاصؿالمزظي .
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فتبيفأنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية
عمى القياسيف القبمي كالبعدم الختبار نمك كظائؼ المغة (لقياس) التكاصؿ المزظي لذكم
صعكبات التعمـ .كما ظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة في القياس البعدم (الختبار نمك كظائؼ
المغة لقياس التكاصؿ المزظي لذكم صعكبات التعمـ) .كأظيرت النتائجأنو ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي
(الختبار نمك كظائؼ المغة)لقياس التكاصؿ المزظي لذكم صعكبات التعمـ ،كتكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم الختبار
االستعداداألكاديميلقياساالستعدادلؤلداءاألكاديميلذكمصعكباتالتعمـ.كماتبيفأنوتكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية ،كمتكسطات درجات
المجمكعة الضابطة في القياس البعدل الختبار االستعداد األكاديمي لقياس االستعداد لؤلداء
األكاديميلذكمصعكباتالتعمـ.كماتبيفأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطات
درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي الختبار االستعداد األكاديمي لقياس
االستعدادلؤلداءاألكاديميلذكمصعكباتالتعمـ .
 .7دراسة الشنطي ( :)2010أثر استخدام النشاط التمثيمي لتنمية بعض ميارات
االستماع في المغة العربية لدى تمميذات الصف الرابع األساسي بغزة.
ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثراستخداـالنشاطالتمثيميلتنميةبعضمياراتاالستماع
فيالمغةالعربيةلدلتمميذاتالصؼالرابعاألساسيبغزة،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدمت
الباحثة المنيج الكصزي ،كالمنيج التجريبي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف بطاقة تحميؿ
محتكل،كاختبارمياراتاالستماع،كتككنتعينةالدراسةمف()74تمميذةمفتمميذاتالصؼ
الرابعاألساسيبمدرسةمصعببفعمير"ب"التابعةلمديريةالتربيةكالتعميـبمحافظةغزة،تـ
تقسيميفإلىمجمكعتيفاألكلى ( )36تمميذةمجمكعةضابطة ،كالثانية ( )38تمميذةمجمكعة
تجريبية .
كقدأسزرتنتائجالدراسةعفكجكدفركؽدالةإحصائيانبيفمتكسطاتدرجاتتمميذات
المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات تمميذات المجمكعة الضابطة في أبعاد اختبار ميارات
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االستماعكالدرجةالكميةلصالحتمميذاتالمجمكعةالتجريبية،كماتبيفأفالنشاطالتمثيميفي
مقررالمغةالعربيةلوفاعميةفيتنميةمياراتاالستماعلدلتمميذاتالصؼالرابعاألساسي .
 .8دراسة جاد ( :)2011فاعمية برنامج قائم عمى قراءة قصص األطفال في تنمية ميارات
التحدث لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
تمثؿ ىدؼ الدراسة في التعرؼ عمى مدل فاعمية قراءة قصص األطزاؿ في تنمية
مياراتالتحدثلدلتبلميذالصؼالخامساالبتدائي،كلتحقيؽغاياتالدراسةاستخدـالباحث
المنيجالتجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفاستبانةلتحديدمياراتالتحدثالكاجبتكافرىا
كتنميتيالدلتبلميذالصؼالخامساالبتدائي،كبطاقةمبلحظةلمياراتالتحدث،ككانت عينة
الدراسة عبارة عف ( )39تمميذان تـ اختيارىـ عشكائيان مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي
بمحافظةالقميكبيةبجميكريةمصرالعربية .
فأظيرتالنتائجأفىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتالتبلميذفي
التطبيؽالقبمي،كالتطبيؽالبعدملبطاقةمبلحظةميا ارتالتحدث،ككانتتمؾالزركؽلصالح
التطبيؽالبعدم،كتبيفأفالبرنامجيتمتعبزاعميةكبيرة .
 .9دراسة القاضي ( :)2011أثر تدريس المغة العربية باستخدام استراتيجية التعمم
المتمازج في تنمية ميارات التواصل المفظي لدى طمبة الصف السابع األساسي في
األردن.
ىدفتالدراسةإلى تعرؼأثرتدريسالمغةالعربيةباستخداـاستراتيجيةالتعمـالمتمازج
في تنمية ميارات التكاصؿ المزظي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في األردف ،كلتحقيؽ
األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي في
اختارت الباحثة عينة عشكائية بمغت ( )110طالب كطالبة ،منيـ
ميارات التكاصؿ المزظي ،ك 
()60طالبكطالبةمثمكاالمجمكعةالتجريبية،ك()50طالبكطالبةمثمكاالمجمكعةالضابطة .
كقدأسزرتنتائجالدراسةعفكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفالمجمكعةالتجريبية
كالمجمكعةالضابطةفيمياراتالتكاصؿالمزظيلصالحالمجمكعةالتجريبية،كجكدفركؽتعزل
لمتغيرالجنسلصالحاإلناث .
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 .10دراسة الخصاونة والعكل ( :)2012فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات
المحادثة الشفوية لدى طالبات المرحمة االبتدائية.
اىتمت الدراسة في الكشؼ عف فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة
الشزكية لدل طالبات المرحمة االبتدائية ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي،
ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفاختبارمياراتالمحادثةالشزكية"محكالصحةالمغكية،التمييز
السمعي،الكضكح"،كاختبارتحصيمي،ككانتعينةالدراسةعبارةعف()62طالبةمفطالبات
الصؼالرابعاألساسيفيمدارسالشافياألىميةبمدينةالطائؼ،تـتقسيميفإلىمجمكعتيف
األكلىضابطة()31طالبة،كالثانيةتجريبية()31طالبة .
فأظيرتالنتائجأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتالمجمكعتيف
التجريبيةكالضابطة فياختبارمياراتالمحادثةالشزكية،لصالحطالباتالمجمكعةالتجريبية،
كتبيفأفالدراماالمسرحيةتتمتعبزاعميةفيتنميةمياراتالمحادثةالشزكية .
 .11دراسة عماد الدين ( :)2012أثر استخدام السرد القصصي لتنمية بعض ميارات
االستماع في القراءة لدى طمبة الصف الرابع األساسي واتجاىاتيم نحوىا.
ىدفتالدراسةإلىتعرؼأثراستخداـالسردالقصصيلتنميةبعضمياراتاالستماع
في القراءة لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ
استخداـ المنيج التجريبي ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )136طالبان كطالبة ،منيـ ()70
طالبةمفطالباتالصؼالرابعاألساسيبمدرسةالبريجاالبتدائيةالمشتركة"ب"،ك()66طالب
مفمدرسةذككرالبريجاالبتدائية"ج"،تـتكزيعيـإلىأربعمجمكعات،مجمكعتافتجريبيتاف،
كمجمكعتافضابطتاف،كاستخدـالباحثعدةأدكاتاألساسيةككانتعبارةعف:استبانةميارات
االستماع لمطمبة ،كاختبار االستماع في القراءة ،كمقياس االتجاه نحك استراتيجية السرد
القصصي ،فأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ميارات االستماع (التطبيؽ البعدم
لبلستبانة ،كاالختبار) لصالح أفراد المجمكعتاف التجريبيتاف ،كتبيف أنو ال تكجد فركؽ دالة
إحصائيان فيالتطبيؽالبعدمبيفالمجمكعتيفالتجريبيتيف،كماأظيرتالنتائجأفىناؾفركؽ
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دالة إحصائيان بيف اتجاىات الطالبات نحك طريقة السرد القصصي لصالح طالبات المجمكعة
التجريبية .
 .12دراسة الفيومي ( :)2012أثر نشاطات االتصال المغوي في تنمية ميارات التعبير
الشفوي لدى طالب الصف التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعميم
بمنطقة عمان.
ىدؼ الدراسة تمثؿ في التعرؼ إلى أثر نشاطات االتصاؿ المغكم في تنمية ميارات
التعبيرالشزكملدلطبلبالصؼالتاسعاألساسيفيمدارسمديريةالتربيةكالتعميـبمنطقة
عمافبالمممكةاألردنية ،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،ككانتأداة
الدراسةاألساسيةعبارةعفاختبارلقياسمياراتالتعبيرالشزكم،ككانتعينةالدراسة()72
طالبان مف طبلب الصؼ التاسع بمديرية عماف ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية،
كالثانيةضابطة .
أظيرتنتائجالدراسةأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجاتطبلب
المجمكعةالتجريبيةكمتكسطاتدرجاتالمجمكعةالضابطةلصالحطبلبالمجمكعةالتجريبية،
كماأظيرتالنتائجأفىناؾأثركبيرلؤلنشطةالمغكيةفيتنميةمياراتالتعبيرالشزكم .
 .13دراسة مزيد ( :)2012تأثير برنامج تعميمي في تنمية ميارات االستماع النشط لدى
أطفال الرياض.
ىدفت الدراسة معرفة تأثير برنامج تعميمي في تنمية ميارات االستماع النشط ألطزاؿ
الرياض ،كدراسة تأثير متغير الجنس ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي،
ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف اختبار ميارات االستماع إعداد العساؼ كأبك لطيزة،
كتككنتعينةالدراسةمف()60طزبلنكطزمةتتراكحأعمارىـ()6 – 5سنكات،تـاختيارىـمف
ركضة الجميكرية مفمديرية بغداد ،كتـتكزيعأطزاؿالعينةإلىمجمكعتيف ضابطة كتجريبية
بالتساكم()30طزؿكطزمةلكؿمجمكعة .
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المجمكعتيف الضابطة

أسزرت نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية ،كما تبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتدرجاتالمجمكعةالتجريبيةتعزللمتغيرالجنس .
 .14دراسة أبو رخية ( :)2013أثر قصص األطفال في تنمية ميارات التعبير الشفيي
اإلبداعي لدى طمبة الصف الرابع األساسي.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر قصص األطزاؿ في تنمية ميارات التعبير الشزيي
اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي ،كلتحقيؽ األىداؼ استخدمت الباحث المنيج
التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )64طالبان كطالبة ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف األكلى
تجريبية()32طالبانكطالبة،كالثانيةضابطة()32طالبانكطالبة،ككانتأىـاألدكاتعبارةعف
بطاقةمبلحظة،كاختبارشزييفيمياراتالتعبيرالشزيياإلبداعي .
أظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالتجريبية
كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة لصالح المجمكعة
التجريبية ،كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية
كالمجمكعةالضابطةفياالختبارالشزييلصالحأفرادالمجمكعةالتجريبية .
 .15دراسة دحالن ( :)2014فاعمية برنامج قائم عمى الحكايات الشعبية في تنمية ميارات
التعبير الشفوي لدى تمميذات الصف الرابع األساسي.
ىدفتالدراسةإلىتقصيفاعميةبرنامجقائـعمىالحكاياتالشعبيةفيتنميةميارات
التعبير الشزكملدل تمميذاتالصؼالرابعاألساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسةاستخدـالباحث
المنيج الكصزي ،كالمنيج التجريبي ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف قائمة ميارات التعبير
الشزكم،كبطاقةمبلحظة،طيبقتعمىعينةعشكائيةبسيطةبمغت()68تمميذة،تـاختيارىف
مف مدرة خانيكنس االبتدائية المشتركة "أ" ،تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية ()34
تمميذة،كالثانيةضابطة()34تمميذة .
أظيرتنتائجالدراسةأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتتمميذات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات تمميذات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة
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المبلحظة لصالح تمميذات المجمكعة التجريبية ،كتبيف أف البرنامج القائـ عمى القصص
كالحكاياتالشعبيةلوفاعميةكبيرةفيتنميةمياراتالتعبيرالشزكملدلتمميذاتالصؼالرابع
األساسي .
 .16دراسة الزق ( :)2014أثر توظيف الصور المتحركة في تنمية ميارات التعبير المغوي
لدى طالب الصف الرابع األساسي بمحافظات غزة.
ىدفتالدراسةمعرفةأثرتكظيؼالصكرالمتحركةفيتنميةمياراتالتعبيرالمغكملدل
طبلبالصؼالرابعاألساسيبمحافظاتغزة،كلتحقيؽأىداؼالدراسةاستخدـالباحثالمنيج
التجريبي،ككانتأدكاتالدراسةعبارةعفبرنامجيكظؼالصكرالمتحركةفيتدريسالتعبير
المغكم ،كاختبار ميارات التعبير الكتابي ،كبطاقة مبلحظة لميارات التعبير الشزكم ،كتككنت
عينة الدراسة مف ( )72طالبان مف طبلب الصؼ الرابع األساسي بمدرسة ذككر دير البمح
االبتدائية"أ" ،تـاختيارىـ بطريقة عشكائية ،كقاـ الباحث بتكزيععينة الدراسة إلىمجمكعتيف،
األكلىتجريبيةكعددىا()38طالبان،كالثانيةضابطةكعددىا()34طالبان .
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة
التجريبية ،كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات
التعبير الشزكم ،كما تبيف أنو تكجد فركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية ،كمتكسط
درجاتالمجمكعةالضابطةفياختبارالتعبيرالكتابي،ككانتالزركؽلصالحطبلبالمجمكعة
التجريبية .
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التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
أوالً :من حيث الموضوع واألىداف.
تنكعتاألىداؼالتيتسعىدراساتالمحكرالثانيإلىتحقيقيا،حاكلتالباحثةجمع
الدراسات السابقة ذات العبلقة بميارة أك أكثر مف ميارات التكاصؿ الشزكم ،فبلحظت بأف
الباحثيفاىتمكابتنميةىذهالمياراتعبرالعديدمفالكسائؿ،كاالستراتيجياتالتدريسية،كالبرامج
العممية .
فدراسة(سعد)2001،استعانتبالنشاطالتمثيميلتنميةالتعبيرالشزكم،أمادراسة(عبد
الرحمف )2002 ،فيدفت لتقصي أثر أدب األطزاؿ في تنمية ميارات االتصاؿ الشزيي ،أما
دراسة (أحمد )2005 ،فيدفت تقصي القصص في تنمية ميارات االستماع كميارات التعبير
المغكم ،ككانت دراسة (خضرم )2010 ،تيدؼ لمكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي في تنمية
التكاصؿالمزظي،أمادراسة(الشنطي)2010،فيدفتإلىتكظيؼالنشاطالتمثيميفيتنمية
مياراتاالستماع،أمادراسة(جاد)2011،فاستعانتبالقصصلتنميةمياراتالتحدث،ككانت
دراسة (القاضي )2011 ،تيدؼ التعرؼ إلى أثر التعمـ المتمازج في تنمية التكاصؿ المزظي،
كىدفت دراسة (الخصاكنة كالعكؿ )2012 ،إلى تكظيؼ الدراما في تنمية المحادثة الشزكية،
كىدفتدراسة(عمادالديف)2012،إلىالكشؼعفأثرالسردالقصصيفيتنميةاالستماع
كاالتجاهنحكالقصص،كىدفتدراسة(الزيكمي)2012،لمكشؼعفتأثيرنشاطاتاالتصاؿ
المغكمفيتنميةالتعبيرالشزكم،كىدفتدراسة(مزيد)2012،إلىبناءبرنامجتدريبيلتنمية
ميارات االستماع ،كما ىدفت دراسة (أبك رخية )2013 ،إلى تقصي أثر القصص في تنمية
التعبيرالشزيي،كقاـ(دحبلف)2014،بدراسةلمكشؼعففاعميةبرنامجقائـعمىالقصص
كالحكايات الشعبية في تنمية ميارات التعبير الشزكم ،أما دراسة (الزؽ )2014 ،فيدفت إلى
الكشؼعفأثرتكظيؼالصكرالمتحركةفيتنميةمياراتالتعبيرالمغكم .
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ثانياً :من حيث المنيج واإلجراءات.
نبلحظبأفمعظـدراساتالمحكرالثانياستخدمفالمنيجالتجريبيكفؽالتصميـالقبمي
كالبعدم لمجمكعتيف مستقمتيف ،عدا بعض الدراسات التي استعانت بمناىج أخرل ،فاستعانت
(األحمدم )2010 ،بالمنيج الكصزي ،كاستخدمت دراسة (الشنطي )2010 ،كدراسة (دحبلف،
 )2014بالمنيج الكصزي ،كالتجريبي .ككانت ىناؾ بعض الدراسات تستعيف بالمنيج شبو
التجريبي .
كطيبقتالدراساتالسابقةعمىمراحؿتعميميةمختمزة،حيثطيبقتدراسة(عبدالرحمف،
 ،)2002كدراسة (أحمد ،)2005 ،كدراسة (مزيد )2012 ،عمى أطزاؿ الركضة ،فيما طيبقت
دراسة(خضرم)2010،عمىذكمصعكباتالتعمـ .
كاىتمتبعضالدراساتبتبلميذالصؼالرابعمثؿدراسة(الشنطي،)2010،كدراسة
(الخصاكنة كالعكؿ ،)2012 ،كدراسة (عماد الديف ،)2012 ،كدراسة (أبك رخية،)2013 ،
كدراسة(دحبلف،)2014،كدراسة(الزؽ .)2014،
كاىتمت دراسة (األحمدم )2010 ،بالمرحمة االبتدائية "الصزكؼ العميا" ،كاستيدفت
دراسة (جاد )2011 ،بتبلميذ الصؼ الخامس ،كدراسة (القاضي )2011 ،بتبلميذ الصؼ
السابع،كدراسة(الزيكمي)2012،طيبقتعمىتبلميذالصؼالتاسع .
كاستعانتالدراساتالسابقةبعدةأدكاتلتحقيؽاألىداؼكجمعالبيانات،فمنيااستخدـ
االختبار كأداة أساسية مثؿ دراسة (سعد ،)2001 ،كدراسة (عبد الرحمف ،)2002 ،كدراسة
(األحمدم ،)2010 ،كدراسة (الشنطي ،)2010 ،كدراسة (القاضي ،)2012 ،كدراسة
(الخصاكنةكالعكؿ،)2012،كدراسة(عمادالديف،)2012،كدراسة(مزيد،)2012،كدراسة
(أبكرخية،)2013،كدراسة(الزؽ .)2014،
كىناؾ دراسات استعانت باالستبانة لجمع البيانات مثؿ دراسة (األحمدم،)2010 ،
كدراسة (جاد ،)2011 ،كدراسة (عماد الديف ،)2012 ،كاستعانت دراسة (الشنطي)2010 ،
ببطاقة لتحميؿ المحتكل ،ككانت ىناؾ دراسات تستخدـ بطاقة مبلحظة لقياس الميارات عند
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التبلميذ مثؿ دراسة (جاد ،)2011 ،كدراسة (أبك رخية ،)2013 ،كدراسة (دحبلف،)2014 ،
كدراسة(الزؽ .)2014،
ثالثاً :من حيث النتائج.
أسزرت الدراسات السابقة في المحكر الثاني عف مجمكعة مف النتائج كاف أىميا أف
ىناؾالعديدمفاالستراتيجياتكالبرامجالتدريبيةالتييمكفأفتنميمياراتالتكاصؿالشزكم،
أكمايقاربيامفمياراتالتعبيرالمغكم،كمياراتاالستماع .
كمفأىـىذهاالستراتيجياتكالكسائؿ:الدراماالمسرحية،كالسردالقصصي،كنشاطات
االتصاؿ المغكم ،كالبرامج التدريبية ،كالقصص ،كالحكايات الشعبية ،كالصكر المتحركة ،كأدب
األطزاؿ،كالتعمـالمتمازج .
كأسزرت نتائج دراسة (محمكد )2008 ،إلى أف التدريس باستخداـ الكسائط المتعددة
يعززمياراتالتكاصؿلدلتبلميذالصؼالثانياألساسي .
فيماأشارتدراساتأخرلبأىميةتكظيؼاالعبلـالمدرسيفيتنميةمياراتالتكاصؿ
الشزكم(دراسةاألحمدم .)2010،
كأشارتبعضالدراساتإلىأفبرامجالتدريبفعالةفيتنميةمياراتالتكاصؿالمزظي
لدلذكمصعكباتتعمـالمغةالعربية(خضرم .)2010،
رابعاً :االستفادة من الدراسات السابقة.
قامت الباحثة بمراجعة الدراسات السابقة ذات العبلقة بميارات االستماع  ،كميارات
التكاصؿ الشزكم ،فبلحظت بأنو يمكف تكظيؼ كاستخداـ العديد مف الكسائؿ كاالستراتيجيات
كالبرامج لتنمية ميارات االستماع ،كميارات التكاصؿ الشزكم ،كاستزادت الباحثة مف الدراسات
السابقة في عدة جكانب أىميا إثراء اإلطار النظرم ،كطرؽ البحث التجريبي ،كتصميـ مشكمة
الدراسةالحالية،كأدكاتيا،إضافةإلىتحديدبعضالمعكقاتالتيقدتكاجوالباحثةكسبؿالتغمب
عمييا.إضافةإلىالتعرؼإلىمياراتالتكاصؿالشزكملدلتبلميذكمراحؿدراسيةمختمزة .
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خامساً :خصوصية الدراسة الحالية.
تكمف الزجكة البحثية ،كخصكصية الدراسة الحالية بأف جميع الدراسات السابقة في
المحكر الثاني لـ تكظؼ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات التكاصؿ إنما كظزت كسائؿ
كاستراتيجيات أخرل،كالجديربالذكرأفالباحثيفكظزكاالتمثيؿ،كالقصص،كالحكاياتالشعبية،
كالصكر ،كىي إحدل كسائؿ الطرائؼ األدبية ،حيث أف الطرفة تشمؿ القصص ،كالحكايات،
كالتمثيؿالمسرحي،كالدراما،كصكر .
كماتعمقتالدراساتالسابقةبمراحؿتعميميةمختمزة،لكفلـتتناكؿتبلميذالصؼالثاني
األساسي،سكلدراسة(محمكد،)2008،كطبقتفيالمممكةاألردنية،كماالحظتالباحثةبأف
دراسة(خضرم )2010،استيدفتتبلميذالصؼالثانيلكنياتعتني بذكمصعكباتتعمـالمغة
العربية .
إضافةإلىماسبؽفإفالدراسةالحاليةتستخدـعدةأدكاتتختمؼإلىحدمامعأدكات
الدراسات السابقة في المحكر الثاني ،مثؿ اختبار ميارات االستماع ،كقائمة ميارات التكاصؿ
الشزكم،كبطاقةمبلحظةلمياراتالتكاصؿالشزكم .
الفجوة البحثية:
تناكلت العديد مف الدراسات تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ ،كفي مكاد دراسية مختمزة ،كما
ىدفتدراساتأخرللتنميةميارةأكأكثرمياراتالتكاصؿالشزكم،كتأتيالدراسةالحاليةلسد
فجكةبحثية،حيثاعتمدتالباحثةفيالكشؼعفالزجكةالبحثيةعمىتناكؿأىداؼالدراسات
السابقة ،كبياف اختبلؼ أىداؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة ،كذلؾ كما يرد بالجدكؿ
التالي :


م.

 .1

الدراسة
دراسات المحور األول
دراسةحسانيف 2001،

أوجو اإلضافة

أوجو االتفاق

تكظيؼالطرائؼ 

الدراسةالحاليةتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيالمغة

العربيةبينمادرسة(حسانيف)2001،كظزتيافي
مبحثالرياضيات 
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 .2

دراسةالمبكدم 2003،

 .3

دراسةأحمد 2005*،

 .4

دراسةحميداف 2005،

تكظيؼالطرائؼ

الدراسةالحاليةتيتـبتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم،

األدبيةبمبحث

أمادراسة(المبكدم)2003،فاىتمتبتنميةميارات

المغةالعربية 

القراءةكاالتجاهنحكىا 

تكظيؼالطرائؼ
المغكيةكتحاكؿ
تنميةميارة

الدراسةالحاليةتيتـبتكظيؼالطرائؼاألدبيةكليس

المغكيةفقط،كماأنياتنميمياراتالتكاصؿالشزكم
بمافيذلؾميارةاالستماع 

االستماع 
تكظيؼالقصص
كاألحاجي

القصصكاألحاجيكاأللعابىيجزءمفالطرائؼ،
كماأفدراسة(حميداف)2005،اىتمتبتحصيؿ

الطمبةفيمادةالرياضياتأماالدراسةالحاليةتتعمؽ

كاأللعاب 

بالمغةالعربية 
اىتمتدراسة(أبكالحسف)2008،بتكظيؼمدخؿ

  .5دراسةأبكالحسف 2008،

تكظيؼمدخؿ
الطرائؼ 

الطرائؼبمادةعمىاالجتماعأماالدراسةالحالية
فتستخدميابالمغةالعربية،كماأنوطبؽدراستوعمى

المرحمةالثانيةكتعتنيالدراسةالحاليةبتبلميذالصؼ
الثانياألساسي 

 .6

دراسةالعمي 2008،

تكظيؼمدخؿ

دراسة(العمي)2008،كظزتالطرائؼالعممية،أما

الطرائؼ 

الدراسةالحاليةفتيتـبالطرائؼاألدبية 
دراسة(عماركآخركف)2010،استخدـاستراتيجية

 .7

دراسةعماركآخركف،
 2010

تكظيؼالطرائؼ 

قائمةعمىالطرائؼكاالكتشاؼالمكجو،أماالدراسة

الحاليةفتكظؼالطرائؼاألدبيةكذلؾلعزكأمتحسف
لمطرائؼاألدبيةكليسلطرؽكاستراتيجياتأخرل 
)كىدفتالطرائؼالعممية،
دراسة(الكحبلني 2010،
بينماالدراسةالحاليةتكظؼالطرائؼاألدبية،كدراسة

  .8دراسةالكحبلني  2010،تكظيؼالطرائؼ 

(الكحبلني)2010،تستيدؼأيضانالتحصيؿ

الدراسي،أماالدراسةالحاليةتستيدؼتنميةالتكاصؿ
الشزكم 
دراسة(الجزرم)2011،كظزتالطرائؼالعمميةبينما

 .9

دراسةالجزرم 2011،

 .10

دراسةالزعيـ 2013،

تكظؼالطرائؼ 

الدراسةالحاليةتيتـبالطرائؼاألدبية،كتكظزيافي
تنميةمياراتالتكاصؿالشزكمبينمادراسة(الجزرم،
)2011اىتمتبتنميةالتحصيؿ 

تكظيؼمدخؿ

دراسة(الزعيـ)2013،تكظؼالطرائؼالعمميةبينما

الطرائؼ 

الدراسةالحاليةتكظؼالطرائؼاألدبية 
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م.

الدراسة
دراسات المحور الثاني

أوجو اإلضافة

أوجو االتفاق

دراسة(سعد)2001،استعانتبالنشاطالتمثيميفي

تنميةبعض
 .1

 .2

دراسةسعد 2001،

مياراتالتكاصؿ
الشزكم 

تنميةمياراتالتعبيرالشزكمأماالدراسةالحالية
فتعمقتبتكظيؼالطرائؼاألدبيةبتنميةميارات
التكاصؿالشزكم 

استخداـأدب

دراسة(عبدالرحمف)2002،استعانتبأدباألطزاؿ

دراسةعبدالرحمف،

األطزاؿفيتنمية

فيتنميةمياراتاالتصاؿالشزيي،بينماالدراسة

 2002

مياراتاالتصاؿ

الحاليةتيدؼلتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنمية

الشزيي 

مياراتالتكاصؿالشزكم 
دراسة(أحمد)2005،ىدفتلتكظيؼبرنامجلتنمية

تنميةميارات
 .3

دراسةأحمد 2005،

 .4

دراسةمحمكد 2008،

 .5

دراسةاألحمدم 2010،

 .6

دراسةخضرم 2010،

 .7

دراسةالشنطي 2010،

 .8

دراسةجاد 2011،

االستماعكالتعبير
المغكم 

مياراتاالستماعكالتعبيرالمغكم،بينماالدراسة

الحاليةتكظؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةميارات
التكاصؿالشزكم 
دراسة(محمكد)2008،أقربالدراساتإلىالدراسة
الحاليةلكنياكظزتالكسائطالمتعددةفيتنمية

تنميةميارات

مياراتالتكاصؿلدلتبلميذالصؼالثاني،أما

التكاصؿ 

الدراسةالحاليةبتكظؼالطرائؼاألدبية 
الدراسةالحاليةتيتـبتكظيؼالطرائؼاألدبية،بينما
تنميةميارات

دراسة(األحمدم)2010،لـتكظؼاستراتيجيات

التكاصؿالمغكم 

تدريس،كدراسة(األحمدم)2010،كانتكصزية،

تنميةالتكاصؿ

دراسة(خضرم)2010،تيتـبصعكباتالتعمـ،بينما

المزظي 

الدراسةالحاليةتيتـبالتبلميذاألسكياء 

بينماالدراسةالحاليةتجريبية 

دراسة(الشنطي)2010،كظزتالنشاطالتمثيمي،
بينماالدراسةالحاليةتكظؼالطرائؼاألدبية،كدراسة

تنميةميارات

الشنطياىتمتبمياراتاالستماع،بينماالدراسة

االستماع 

الحاليةتيتـبميارةاالستماعكمياراتالحكار،
كالجانبالمممحي 

دراسة(جاد)2011،تيتـبتكظيؼقراءةالقصص،
بينماالدراسةالحاليةتيتـبتكظيؼالطرائؼاألدبية،

تنميةميارة

كدراسة(جاد)2011،اىتمتبميارةالتحدث،بينما

التحدث 

الدراسةالحاليةاىتمتبثبلثمياراتكىياالستماع،
كالحكار"التحدث"،كالجانبالمممحي 
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دراسة(القاضي)2011،اىتمتبتكظيؼاستراتيجية
 .9

دراسةالقاضي 2011،

تنميةميارات

التعمـالمتمازج،بينماالدراسةالحاليةتيتـبتكظيؼ

التكاصؿ 

الطرائؼاألدبية،كالدراسةالحاليةتيتـبثبلثميارات
التكاصؿالشزكم 

دراسة(الخصاكنةكالعكؿ)2012،تيتـبتنمية
 .10

دراسةالخصاكنةكالعكؿ،

تنميةميارات

مياراتالتكاصؿلكنياكظزتالدراما،أماالدراسة

 2012

التكاصؿالشزكم 

الحاليةاىتمتبتنميةمياراتالتكاصؿالشزكممف

دراسةعمادالديف،

تنميةميارة

القصصيفيتنميةمياراتاالستماع،بينماالدراسة

 2012

االستماع 

الحاليةتيدؼإلىتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمبما

خبلؿالطرائؼاألدبية 

 .11

ىدؼ(عمادالديف)2012،إلىتكظيؼالسرد

فيذلؾميارةاالستماعمفخبلؿالطرائؼاألدبية 
  .12دراسةالزيكمي 2012،

تنميةبعض

كظزتدراسة(الزيكمي)2012،نشاطاتاالتصاؿ

مياراتالتكاصؿ

المغكمفيتنميةمياراتالتعبيرالمغكم،بينماالدراسة

الشزكم 

الحاليةتكظؼالطرائؼاألدبية 

تكظؼالدراسةالحاليةالطرائؼاألدبيةفيتنميةميارة
 .13

دراسةمزيد 2012،

تنميةميارة

االستماعكمياراتالتكاصؿالشزكم،بينمادراسة

االستماع 

(مزيد)2012،فتعمقتفقطبميارةاالستماعكحدىا
كمفخبلؿبرنامجتعميمي 

تنميةبعض

  .14دراسةأبكرخية  2013،مياراتالتكاصؿ
الشزكم 

 .15

 .16

دراسةالزؽ 2014،

الدراسةالحاليةتيتـبتكظيؼالطرائؼاألدبيةبمافي
ذلؾالقصصالقصيرة 

استخداـالحكايات
دراسةدحبلف 2014،

دراسةأبكرخيةقامتبتكظيؼقصصاألطزاؿ،بينما

كتنميةميارات
التعبيرالمغكم 

دراسةدحبلفاىتمتبالحكاياتالشعبية،أماالدراسة
الحاليةفتستخدـالطرائؼاألدبية،كتيدؼتنمية
التعبيرالمغكم،بينماالدراسةالحاليةتيدؼلتنمية
مياراتالتكاصؿالشزكم 

الدراسةالحاليةتيدؼإلىتكظيؼالطرائؼاألدبية
تنميةميارات

بينمادراسة(الزؽ)2014،كظزتالصكرالمتحركة،

التعبيرالمغكم 

كالدراسةالحاليةأكسعحيثأنياتحاكؿتنميةميارات
التكاصؿالشزكم 
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تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
اىتمت دراسات المحكر األكؿ بتكظيؼ مدخؿ الطرائؼ ،كقياس تأثيره عمى بعض
المتغيرات ،منيا التحصيؿ ،عمميات العمـ ،ميارات االستماع ،القراءة االبداعية ،كاالتجاه نحك
المكادالدراسية .
فيمااىتمتدراساتالمحكرالثانيبتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم،أكمايقاربيامثؿ
ميارات االستماع ،التعبير المغكم ،االتصاؿ الشزيي ،كذلؾ باستخداـ العديد مف الكسائؿ،
كالطرؽ،كالمداخؿ،كاالستراتيجياتالتدريسية،أكالبرامجالتعميمية .
كلقد تكصمت دراسات المحكر األكؿ إلى عدة نتائج أىميا أف مدخؿ الطرائؼ جدير
بالبحثككنويؤثرايجابيانفيالتحصيؿ،كتنميةبعضالمياراتكمنياميارةاالستماع،كاالتجاه
نحكالمكادالدراسية،كالقراءةاالبداعية .
أمادراساتالمحكرالثانيفتكصمتإلىأىميةتنميةمياراتاالتصاؿالمغكم،كالتعبير
الشزكم،كالتكاصؿالشزكملماليامفأثرفينمكالتبلميذالمعرفي،كالكجداني،كالسمككي .
كلقداستزادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيعدةجكانب أىمياإثراءاإلطارالنظرم،
كتصميـالبحثالتجريبي،كصياغةمشكمةالدراسةالحالية،كأدكاتيا،كطرؽالتطبيؽ .
كتتزؽ الدراسة الحالية مع بعض الدراسات خاصة دراسة (المبكدم ،)2003 ،كدراسة
(أحمد ،)2005* ،في أنيا تكظؼ الطرائؼ بمبحث المغة العربية ،كتتزؽ أيضان مع دراسة
(الخصاكنة كالعكؿ ،)2012 ،كدراسة (خضرم ،)2010 ،كدراسة (عبد الرحمف )2002 ،في
أنياتيدؼلتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم .
لكفتكمفالزجكةالبحثيةفيأفجميعالدراساتالسابقةاىتمتبمراحؿتعميميةمختمزة
إالأنياتجاىمتتبلميذالصؼالثانيخاصةالدراساتالكطنية،إضافةإلىأفالدراسةالحالية
تعد األكلى مف نكعيا عمى المستكل المحمي التي تكظؼ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات
التكاصؿ الشزكم .كما تكمف خصكصية الدراسة الحالية أنيا تعتمد عمى اختبار بميارات
التكاصؿ الشزكم.
االستماع ،كقائمة ميارات التكاصؿ الشزكم ،كبطاقة مبلحظة قائمة ميارات 
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إجراءات الدراسة

 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 منيج الدراسة والتصميم التجريبي.
 خطوات واجراءات الدراسة.
 أدوات الدراسة.
 دليل المعمم.
 األسموب اإلحصائي.

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
المقدمة:
تيدؼالدراسةإلىتكظيؼالطرائؼاألدبيةبمبحث المغةالعربيةكقياسأثرىافيتنمية
ميارات التكاصؿ الشزكم لدل تبلميذ الصؼ الثاني بمحافظة غزة ،كلتحقيؽ األىداؼ قامت
الباحثةبمجمكعةمفاإلجراءاتالميدانية،كيتناكؿالزصؿالرابععرضىذهاإلجراءات،حيث
كأدكات الدراسة ،كخصائص أدكات
يتضمف :مجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،كمنيج الدراسة ،
الدراسة،كأىـالمعالجاتاإلحصائيةالمستخدمة .
مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مفجميع تبلميذ الصؼ الثاني األساسي بمدارس ككالة الغكث
الدكلية بمحافظة غزة ،كالبالغ عددىـ ( )3515طالب ،كطالبة ،كالجدكؿ التالي يكضح مجتمع
الدراسةمفحيثالجنس :
الجدول رقم ()1

مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس 
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكور

1854

52.7

إناث

1661

47.30

اإلجمالي

3515

100.0

المصدر/ك ازرةالتربيةكالتعميـ 152:2014،
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )1أف مجتمع الدراسة كاف عبارة عف ( )%52.70ذككر،
ك()%47.30مفاإلناث،حيثبمغعددالتبلميذ الذككربمدارسككالةالغكثالدكليةبمديرية
شرؽغزة()1854طالبان،ككافعددالطالبات()1661طالبة .
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عينة الدراسة:
قامت الباحثة باختيار مدرسة الزيتكف االبتدائية المشتركة "ج" ،كمف ثـ قامت باختيار
عينة قصدية مف تبلميذ الصؼ الثاني األساسي ،بمغ عددىـ ( )80تمميذ كتمميذة ،كقامت
بتكزيعيـ عشكائيان إلى مجمكعتيف ،األكلى مجمكعة ضابطة بمغ عددىـ ( )40تمميذ كتمميذة،
كالثانيةمجمكعةتجريبيةكبمغعددىـ()40تمميذكتمميذة،كالجدكؿالتالييكضحعينةالدراسة
كمجمكعاتيا :
الجدول رقم ()2

عينة الدراسة ومجموعاتيا 
المجموعة

العدد

النسبة المئوية

الضابطة

40

50.00

التجريبية

40

50.00

اإلجمالي

80

100.0

منيج الدراسة والتصميم التجريبي:
يعتمد اختيار منيج الدراسة عمى طبيعة الدراسة كاألدكات المستخدمة ،كطرؽ تنزيذىا،
كلتحقيؽغاياتالدراسةاستخدمتالباحثة المنيج شبو التجريبي :كىكعبارةعف منيجيتـمف
خبللو التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير كاحد يقكـ الباحث بتطكيعو
كتغييرهبيدؼتحديدكقياستأثيرهعمىالظاىرةمكضعالدراسة(ممحـ .)217 :2005،
كلقداستخدمتالباحثةالتصميـالقبميكالبعدملمجمكعتيفمستقمتيف،ثـقامتبإخضاع
المتغيرالمستقؿ"تكظيؼالطرائؼاألدبية"لمتجربة،كقياسأثرهعمىالمتغيرالتابعكىك"ميارات
التكاصؿالشزكم"،كالجدكؿرقـ()2يكضحتصميـالبحث:
تصميم البحث
مجمكعةتجريبية 
مجمكعةضابطة 

االختبارات مجمكعةتجريبية  تكظيؼالطرائؼاألدبية  االختبارات
القبمية

مجمكعةضابطة  طرؽعادية 
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البعدية

مقارنةالنتائج 

خطوات واجراءات الدراسة:
تحقيقػانألىػػداؼالد ارسػػةقامػػتالباحثػػةبمجمكعػػةمػػفالخطػكاتالعمميػػةلمتعػػرؼإلػػىأثػػر
تكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصػؿالشػزكمفػيمبحػثالمغػةالعربيػةلػدلتبلميػذ
الصؼالثانياألساسيفيغزة،ككانتخطكاتالتطبيؽكالتالي :
 االطبلععمىاألدبالتربكمكالدراساتالسابقةذاتالعبلقػةبػالطرائؼاألدبيػة،كميػارات
التكاصؿالشزكم.
 صياغةمشكمةالدراسةكتساؤالتيا.
 تحديػػدالكحػػداتالد ارسػػيةالتػػيسػػيتـإعػػدادالػػدركسمػػفخبلليػػا،كىػػيالكحػػدةالسػػابعة
(كحدةعمميات)،كالكحدةالثامنة(قصصكحكايات).
 تحديدقائمةمياراتالتكاصؿالشزكمالكاجبتكافرىاكتنميتيالػدلتبلميػذالصػؼالثػاني
األساسيفيغزة.
 إعداددليؿلممعمـفيتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتدريسالكحدتيف.
 إعػػدادأدكاتككسػػائؿجمػػعالبيانػػات:اختبػػارميػػاراتاالسػػتماع،بطاقػػةمبلحظػػةميػػارات
التكاصؿالشزكم.
 عرضأدكاتالدراسةعمىمجمكعةمفالمحكميف.
 تجريبأدكاتالدراسةعمىعينةاستطبلعيةكالتأكدمفصدؽاألدكاتكثباتنتائجيا.
 اختب ػػارعين ػػةم ػػفتبلمي ػػذالص ػػؼالث ػػانياألساس ػػي،كتقس ػػيميـإل ػػىمجم ػػكعتيفاألكل ػػى
ضابطة،كالثانيةتجريبية.
 تطبيؽأدكاتالدراسةقبميان.
 تكظي ػػؼالط ارئ ػػؼاألدبي ػػةف ػػيت ػػدريستبلمي ػػذالمجمكع ػػةالتجريبي ػػة،كت ػػدريسالمجمكع ػػة
الضابطةبطرؽعادية.
 تطبيؽأدكاتالدراسةبعديان.
 مقارنةالنتائج.
 الحكـعمىأثرتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم.
 صياغةالتكصيات،كالمقترحات.
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أدوات الدراسة:
تحقيقانألىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةعدةأدكات،كافأىميا :
 .1قائمةمياراتالتكاصؿالشزكم.
 .2اختبارفيمياراتاالستماعلتبلميذالصؼالثاني.
 .3بطاقةمبلحظةلمياراتالتكاصؿالشزكملدلتبلميذالصؼالثاني .
أوالً :قائمة ميارات التواصل الشفوي.
اليدف من إعداد قائمة ميارات التواصل الشفوي:
تي ػػدؼقائم ػػةمي ػػاراتالتكاص ػػؿالش ػػزكمإل ػػىتحدي ػػدمي ػػاراتالتكاص ػػؿالش ػػزكمالكاج ػػب
تكافرىػاكتنميتيػالػػدلتبلميػذالصػػؼالثػانياألساسػي،بيػػدؼتضػمينيافػػيبطاقػةمبلحظػػةألداء
التبلميذفيالتكاصؿالشزكم .
مصادر إعداد قائمة ميارات التواصل الشفوي:
اعتمدتالباحثةعمىمجمكعةمػفاألدبيػاتالتربكيػة،كالد ارسػات،كالبحػكثذاتالعبلقػة
بمي ػػاراتالتكاص ػػؿالش ػػزكم،د ارس ػػة(عب ػػدال ػػرحمف،)2002،ككت ػػاب(أب ػػكصػ ػكاكيف،)2005،
كد ارسػ ػػة(أحمػ ػػد،)2005،كد ارسػ ػػة(األحمػ ػػدم،)2010،كد ارسػ ػػة(خضػ ػػرم،)2010،كد ارسػ ػػة
(الش ػػنطي،)2010،كد ارس ػػة(ج ػػاد،)2011،كد ارس ػػة(القاض ػػي،)2011،كد ارس ػػة(الخص ػػاكنة
كالعكؿ،)2012،كدراسة(عمادالديف،)2012،كدراسة(أبكرخية،)2013،كد ارسػة(دحػبلف،
،)2014كدراسة(الزؽ .)2014،
إض ػػافةإل ػػىاستش ػػارةمجمكع ػػةم ػػفالمختص ػػيفف ػػيالمج ػػاؿالترب ػػكم،كالمن ػػاىجكط ػػرؽ
الت ػػدريسبالجامع ػػاتالزمس ػػطينية،كبع ػػضمشػ ػرفيالمغ ػػةالعربي ػػةبػ ػك ازرةالتربي ػػةكالتعم ػػيـ،كككال ػػة
الغػػكثالدكليػػة،كمػػاأفالباحثػػةتعمػػؿمدرسػػةلتبلميػػذالصػػؼالثػػانياألساسػػيبإحػػدلالمػػدارس
التابعةلككالةالغكثالدكلية،كتـالرجكعإلىالخطكطالعريضةلممنياجالزمسطيني(المغةالعربية
لمصؼالثانياألساسي) .
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قائمة ميارات التواصل الشفوي في صورتيا األولية:
قامػتالباحثػػةبػػاالطبلععمػػىاألدبيػػاتالتربكيػػة،كالبحػػكثالسػػابقةذاتالعبلقػػةبميػػارات
التكاصػػؿالشػػزكم،كمػػااطمعػػتعمػػىكحػػدتيالد ارسػػة"الكحػػدةالسػػابعة،كالكحػػدةالثامنػػة"،كحػػددت
المصػػادرالممكػػفالرجػػكعإلييػػافػػيإعػػدادالقائمػػة،ثػػـأعػػدتقائمػػةلميػػاراتالتكاصػػؿالشػػزكم،
ككانػػتالقائمػػةفػػيصػػكرتيااألكليػػةعبػػارةعػػفثػػبلثميػػاراترئيسػػة،كينبثػػؽعنيػػا()22ميػػارة
فرعية،كجاءتىذهالمياراتعمىالنحكالتالي :
 ميارةاالستماعالجيد:كتتضمف()8مياراتفرعية. ميارةالتكاصؿكالحكارمعاآلخريف:كتتضمف()7ميارةفرعية. ميارةإبداءاآلراءكاألفكار:كتتضمف()7مياراتفرعية .ضبط قائمة ميارات التواصل الشفوي وعرضيا عمى المحكمين:
قام ػػتالباحث ػػةبض ػػبطقائم ػػةمي ػػاراتالتكاص ػػؿالش ػػزكم،كعرض ػػتياعم ػػىمجمكع ػػةم ػػف
المحكميف،لمتأكدمفسبلمتيا،كمناسبتيالتبلميذالصؼالثػاني،كقامػتبتعػديميا،كتقنينيػا،كفقػان
لمقترحػاتكآراءلجنػػةالتحكػيـ،حيػػثأخػذتالباحثػػةبكافػػةمقترحػاتلجنػػةالتحكػيـ،ككانػػتقائمػػة
مياراتالتكاصؿالشزكمفيصكرتياالنيائيةعبارةعفثبلثمياراترئيسة،كينبثؽعنيا()27
ميارةفرعية،كجاءتالقائمةعمىالنحكالتالي :
 مياراتاالستماعالجيد:كتتضمف()9مياراتفرعية. مياراتالحكارمعاآلخريف:كتتضمف()11ميارةفرعية. مياراتتتعمؽبالجانبالمممحي:كتتضمف()7مياراتفرعية.كالجدير بالذكر أف ممحؽ رقـ ( )1يكضح أسماء السادة المحكميف ،كممحؽ رقـ ()2
يكضحقائمةمياراتالتكاصؿالشزكمبصيغتيااألكلية،كالممحؽرقـ()3يكضحقائمةميارات
التكاصؿالشزكمبصيغتياالنيائية .
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ثانياً :اختبار ميارات االستماع.
وصف االختبار:
قامت الباحثة باالطبلع عمىاألدبيات السابقة ،كبعض البحكث ذات العبلقة ،كمف ثـ
قامت بإعداداختبار فيميارات االستماعلتبلميذالصؼالثانياألساسي،يتككففي صكرتو
النيائيةمف()30فقرة،ككافمفنكعاختيارمفالمتعدد،كاستخرجمفالحكار،كتـمراعاةعدة
معاييرعندتصميـكتنزيذاالختبار،كىي :
 .1اإلجابةالمطمكبةكاحدة.
 .2أفتككففقراتاالختباردقيقة،كمناسبة،ككاضحة.

 .3مراعاةشمكؿاالختبارلكافةمكضكعاتالكحدتيفمكضكعالدراسة.
 .4أفيراعيمبدأالزركؽالزردية.

 .5أفيككفمزيكمانلدلالتبلميذ.

 .6كضعالتعميماتالبلزمةلئلجابةعفاالختبار.
 .7التأكدمفصدؽاالختبار،كثباتنتائجو،كاحتسابمعامبلتالتمييزكالصعكبةلزقراتو
مفخبلؿعينةاستطبلعية.

تصحيح وترميز اختبار ميارات االستماع:
كافاختبارمياراتاالستماعفيصكرتوالنيائيةعبارةعف()30فقرةمفنكع(اختيار
مفالمتعدد)،ككافإجماليالدرجات()30درجة،كعميوقامتالباحثةبترميزاإلجابةالصحيحة
(،)1أماترميزاإلجابةالخاطئةفكاف(،)0كعميوفإفالدرجةالعميالبلختبارتساكم( .)30
التطبيق االستطالعي لالختبار:
قامتالباحثةباختيارعينةاستطبلعيةبطريقةعشكائيةبمغت()40تمميذ،كتمميذةمف
مدرسة الزيتكف االبتدائية المشتركة "ج" ،ممف درسكا الكحدة السابعة كالثامنة مف مقرر المغة
العربيةلمصؼالثانياألساسي،طبؽعمييـاختبارمياراتاالستماعلمتأكدمفخصائصو :
صدق اختبار ميارات االستماع:
يقصدبالصدؽمدلقدرةاختبارمياراتاالستماععمىقياسماكضعألجؿقياسو،
كيعرؼأبكعبلـ()465:2010الصدؽبأنواالستدالالتالخاصةالتينخرجبيامفحيث
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مناسبتيا كمعناىا كفائدتيا ،لذا فإف الصدؽ يبيف مدل صبلحية استخداـ درجات المقياس في
القياـبتزسيراتمعينةكقدتأكدتالباحثةمفصدؽاالختبارمفخبلؿمجمكعةمفاإلجراءات :
صدق المحكمين:
قامتالباحثةبعرض االختبارفيصكرتواألكليةعمىمجمكعةمفالمختصيفبعمكـ
ال تربيةخاصةبمجاالتالقياسكالتقكيـ،كالمناىجكطرؽالتدريس،كبعضأساتذةالمغةالعربية
لمصؼ الثاني األساسي ،كاختصاصي في اإلحصاء التربكم ممحؽ رقـ ( ،)1كمف ثـ قامت
الباحثةبتعديؿ فقراتوكفقان لمقترحاتلجنةالتحكيـ،كالجديربالذكرأفالممحؽرقـ()5يكضح
االختبارفيصكرتوالنيائية.
صدق االتساق الداخمي (:)Internal Consistency Validity
يقصدبالصدؽالداخميلبلختبارمدلقدرةفقراتاالختبارعمىقياسماكضعتألجؿ
قياسو،كيتـىذااألمرمفخبلؿاحتسابمعامبلتاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتاالختبار
كالدرجةالكميةلزقراتو،كالجدكؿرقـ(،)4يبيفصدؽاالتساؽالداخميلبلختبار:
الجدول رقم ( )4يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار ميارات االستماع
والدرجة الكمية لفقراتو 

م.

معامل

مستوى الداللة

م.

1

 **0.576دالةعند(**0.752 11 )0.01

دالةعند()0.01

21

 **0.480دالةعند()0.01

2

*0.374

دالةعند(**0.606 12 )0.05

دالةعند()0.01

22

 **0.422دالةعند()0.01

3

**0.427

دالةعند()0.01

**0.516 13

دالةعند()0.01

23

 **0.465دالةعند()0.01

4

*0.369

دالةعند(14 )0.05

*0.347

دالةعند()0.05

24

 **0.548دالةعند()0.01

5

*0.323

دالةعند(**0.471 15 )0.05

دالةعند()0.01

25

 **0.448دالةعند()0.01

6

*0.375

دالةعند(16 )0.05

*0.350

دالةعند()0.05

26

 **0.619دالةعند()0.01

7

**0.540

دالةعند()0.01

**0.446 17

دالةعند()0.01

27

 **0.450دالةعند()0.01

8

**0.447

دالةعند()0.01

**0.524 18

دالةعند()0.01

28

 **0.479دالةعند()0.01

9

**0.439

دالةعند()0.01

*0.374

دالةعند()0.05

29

 **0.490دالةعند()0.01

10

*0.338

دالةعند(**0.506 20 )0.05

دالةعند()0.01

30

 **0.592دالةعند()0.01

االرتباط

مستوى الداللة

م.

معامل

معامل

19

االرتباط

االرتباط

**رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.393=)0.01
*رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.304=)0.05
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مستوى الداللة

الجدكؿرقـ()4يكضحبأفجميعقيـمعامبلتاالرتباطأعمىمفمعامؿاالرتباطعند
درجاتحرية(،)38كىذايدلؿعمىأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيانعندمستكلداللة
( 0.05أك،)0.01كعميوفإفاالختباركفقراتوتتمتعبصدؽاتساؽداخميمناسب،كأفجميع
الزقراتقادرةعمىقياسماكضعتألجؿقياسو .
حساب زمن االختبار:
قام ػػتالباحث ػػةبحس ػػابزم ػػفاختب ػػارمي ػػاراتاالس ػػتماعم ػػفخ ػػبلؿالتع ػػرؼإل ػػىال ػػزمف
المستغرؽمفقبؿأكؿخمستبلميذأنيػكااإلجابػةعػفاالختبػار،كزمػفآخػرخمػستبلميػذأنيػك
اإلجابةعفاالختبار،حسبالمعادلةالتالية :
زمفاالختبار=

زمف إجابة أكؿ خمس تبلميذ زمف إجابة آخر خمس تبلميذ



ككافزمفاالختباريقاربمف()30دقيقة،بناءعمىالمعادلةالسابقة .
معامالت السيولة:
تػػـحسػػابمعامػػؿالسػػيكلةلكػػؿفق ػرةمػػففق ػراتاختبػػارميػػاراتاالسػػتماععػػفطريػػؽ
حسػػابالمتكسػػطالحسػػابيلئلجابػػةالصػػحيحة،كيػػتـاحتسػػابمعػػامبلتالسػػيكلةلزقػراتاالختبػػار
بيػػدؼحػػذؼالزق ػراتالتػػيتزيػػدسػػيكلتياعػػف()0.80أكتقػػؿعػػف(()0.20أبػػكدقػػة:2008،
،)170كتـحسابمعامبلتالسيكلةباستخداـالمعادلةالتالية :
معامؿ السيكلة

عدد التبلميذ الذيف أجابكا عف المزردة إجابة صحيحة
عدد التبلميذ الكمي

(أبكدقة )169:2008،
معامل التمييز:
إف اليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لزقرات أم اختبار ىك التعرؼ إلى
الزقراتالضعيزةكالزقراتالقكية،كىكيستخدـلمحكـعمىقدرةاالختبارفيالتمييزبيفالتبلميذ
الذيف اكتسبكا الميارة أك المزيكـ ،دكف غيرىـ ،كيتـ احتساب معامبلت التمييز بيدؼ حذؼ
الضعيؼ منيا ،كترل أبك دقة ( )172 :2008أف الزقرات الضعيزة ىي التي يككف معامؿ
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تمييزىاأقؿمف(،)0.20كقامتالباحثةباحتسابمعامبلت التمييزلكؿفقرةمففقراتاختبار
مياراتاالستماعكلمدرجةالكميةبناءعمىالخطكاتالتالية:
 -1ترتيبدرجاتالتبلميذمفاألعمىإلىاألدنى .
 -2تقسيـالدرجاتإلىمجمكعتيف)%27(:تمثؿالدرجاتالعميا)%27(،تمثؿالدرجاتالدنيا.أمما
يعادؿ(11تمميذكتمميذةمفالعينةاالستطبلعية)،حيثأفإجماليعددأفرادالعينةاالستطبلعية
()40تمميذكتمميذة .
 -3تحديدعددالتبلميذالذيفأجابكاإجابةصحيحةفيكؿمجمكعةعفكؿمزردةعمىحدة.
 -4تطبيؽالمعادلةالتالية:

معامؿ التمييز

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا

عدد أفراد إحدل المجمكعتيف

(أبكدقة )172:2008،
كالجدكؿ رقـ ( ،)5يكضح معامبلت السيكلة ،كمعامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات
اختبارمياراتاالستماع،كالدرجةالكميةلزقراتو :
الجدول رقم ()5

معامالت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار ميارات االستماع والدرجة الكمية لفقراتو 
م.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل

السيولة
0.650
0.600
0.400
0.625
0.500
0.525
0.575
0.450
0.525
0.350

متكسطمعامبلتالتمييز 

معامل

التمييز
0.64
0.27
0.45
0.36
0.39
0.65
0.68
0.70
0.69
0.42

م.

معامل

معامل

م.

معامل

معامل

التمييز
السيولة
التمييز
السيولة
0.51
0.475
21
0.40
0.325 11
0.60
0.600
22
0.525
0.600 12
0.42
0.450
23
0.35
0.475 13
0.46
0.650
24
0.40
0.625 14
0.48
0.525
25
0.62
0.525 15
0.42
0.650
26
0.54
0.525 16
0.54
0.575
27
0.43
0.425 17
0.34
0.525
28
0.57
0.650 18
0.54
0.400
29
0.35
0.500 19
0.60
0.675
30
0.49
0.475 20
متكسطمعامبلتالسيكلة 
0.495
0.528
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الجدكؿ رقـ ( )5يكضح أف معامبلت السيكلة كانت تتراكح ما بيف (،)0.325
ك( ،)0.675كىي معامبلت مناسبة ،كبمغ متكسط معامبلت السيكلة لجميع فقرات االختبار
(،)0.528كىكمعدؿمناسب .
كما يتضح أف معامبلت التمييز كانت تتراكح ما بيف ( ،)0.34ك( ،)0.70كىي
معامبلتمناسبة،كبمغمتكسطمعامبلتالتمييزلجميعفقراتاالختبار(،)0.495كىكمعدؿ
مناسب.يؤكدعمىأفاالختباريتمتعبقدرةتمييزمناسبة .
ثبات اختبار ميارات االستماع:
يقصد بالثبات االستقرار في النتائج ،لك تـ إعادة االختبار عدة مرات عمى نزس الزئة
تحت نزس الظركؼ كالشركط المكاتية ،كيقصد بالثبات دقة المقياس أك اتساقو حيث يعتبر
المقياسثابتان إذاحصؿنزسالزردعمىنزسالدرجةأكدرجةقريبةمنيافينزساالختبارأك
مجمكعةالزقراتالمتكافئةعندتطبيقوأكثرمفمرة(أبكعبلـ.)481:2010،كلحسابثبات
االختبارقامتالباحثةباستخداـالطرؽالتالية :
طريقة التجزئة النصفية( :)Spilt Half Method
تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ الزقرات فردية
الرتب كمعدؿ الزقرات زكجية الرتب مف االختبار ،كمف ثـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ
معادلة (سبيرماف براكف) لمتصحيح  ،Spearman- Brown Coefficientكذلؾ باستخداـ
المعادلة :

(

) 2 Rحيث()Rىكمعامؿاالرتباط(أبكعبلـ )481:2010،

R 1

الجدول رقم ()6

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمدرجة الكمية الختبار ميارات االستماع
االختبار

عدد الفقرات

معامل االرتباط

تصحيح االرتباط

ميارات االستماع

30

0.694

0.82
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الجػدكؿرقػػـ()6يتضػػحبػػأفمعامػػؿاالرتبػػاطبػػيفالزقػراتفرديػػةالرتػػب،كالزقػراتزكجيػػة
الرتب(،)0.694ككافمعامؿالثباتلمدرجةالكميةلبلختبار(،)0.82كىكمعدؿمرتزع .
طريقة معادلة (كودر – ريتشاردسون :Kuder- Richardson - 21 )12
تستخدـ معادلة (ككدر ريتشاردسكف  )21في حالة إيجاد معامؿ ثبات أم اختبار
تحصيميأكغيره ،كتعتمدىذهالمعادلةعمىدرجةتبايفاستجاباتالطبلبعمىفقراتاالختبار
ككؿ،ككذلؾعمىعددفقراتو،فكمماكافعددالزقراتقميبلن انخزضتجانساالختبار،كاذاكاف
عددىاكبي انرارتزعتجانساالختبار،كليذايزضؿاستخداـ معادلة(ككدرريتشاردسكف)21في
حالةاالختباراتالتييككفعددفقراتيا()21فقرةفأكثر،كالمعادلةىي :

ث=

ف
ف

]

ـ )ف

ـ(

ع

ـ

[

حيثأف ع = 2تبايفدرجاتالتبلميذعمىاالختبار .

ـ=متكسطدرجاتالتبلميذعمىاالختبار .
ف=عددفقراتاالختبار .





(المنيزؿ )203 :2009،

كالجدكؿرقـ()7يكضحنتائجمعادلةككدرريتشاردسكف( :)Kuder-Richardson 21
الجدول رقم ()7

معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات اختبار ميارات االستماع
اختبار ميارات
االستماع

عدد الفقرات

متوسط الدرجات

تباين الدرجات

معامل كودر ريتشاردسون

30

22.175

50.269

87.40

مفخبلؿالجدكؿرقـ()7يتضحبأفمعامؿالثباتباستخداـمعادلةككدرريتشاردسكف
()21يبمغ(،)%87.40كىكمعامؿمناسبلتطبيؽاالختبارعمىعينةالدراسة .
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ثالثاً :بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
اليدف من بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
تيػػدؼبطاقػػةمبلحظػػةميػػاراتالتكاصػػؿالشػػزكم،تقػػكيـميػػاراتالتكاصػػؿالشػػزكملػػدل
أف ػرادعينػػةالد ارسػػة ،كتحديػػدالنمػػكالحاصػػؿلػػدييـفػػيميػػاراتالتكاصػػؿالشػػزكمج ػراءتدريسػػيـ
الكحدةالسابعةكالكحدةالثامنةمفمقررالمغةالعربيةبالطرائؼاألدبية .
مصادر إعداد بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
اعتمدتالباحثةعمىقائمػةميػاراتالتكاصػؿالشػزكمفػيإعػدادبطاقػةمبلحظػةميػارات
التكاصؿالشػزكملػدلتبلميػذالصػؼالثػانياألساسػي،حيػثتككنػتبطاقػةالمبلحظػةمػف()27
عبػػارةتمثػػؿميػػاراتالتكاصػػؿالشػػزكمالزرعيػػة،تنقسػػـإلػػىثبلثػػةأبعػػادتمثػػؿالميػػاراتالرئيسػػة
لميا ارتالتكاصؿالشزكمعندتبلميذالصؼالثانياألساسي .
تصحيح وترميز بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
قامتالباحثةببناءبطاقةالمبلحظة،كتـتصنيؼالمياراتكفقانلتػدرجخماسػيالترتيػب،
حسبسمـليكرت،كاعتمػدتفػيترميػزالبيانػاتكتبكيبيػاعمػىبرنػامجرزمػةالتحميػؿاإلحصػائي
لمعمػػكـاالجتماعيػػة(،)Statistical Package for Social Scienceحيػػثاتبعػػتالترميػػز
المبيفبالجدكؿالتالي :
درجة الممارسة

الترميز 

كبيرة جداً

5

كبيرة

4

متوسطة

3

ضعيفة

2

ضعيفة جداً

1



آلية تطبيق بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
قام ػػتالباحث ػػةباستش ػػارةذكماالختص ػػاصبمبح ػػثالمغ ػػةالعربي ػػة،كمي ػػاراتالتكاص ػػؿ،
كاعتمدتفيآليةالتطبيؽعمىعدةمعاييركىي :
 .1طرحمكاقؼحكاريةلضمافتزاعؿالتبلميذ.
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 .2تككيفمجمكعاتحكارية،لتتزاعؿمعالمكاقؼالحكارية.
 .3إعطاءالزرصةالمناسبةلمتبلميذلطرحأفكارىـكآرائيـ.
 .4االىتماـبكؿاألفكاركاآلراءالتييطرحياالتبلميذ.
 .5االعتمادعمىالتقييـالزردملكؿتمميذعمىحدةسكاءبالمجمكعةالتجريبية،أكالضابطة.
ػارات
 .6قام ػػتالباحث ػػةباالس ػػتعانةب ػػثبلثمعمم ػػاتف ػػيعممي ػػةتقي ػػيـمي ػػاراتالتبلمي ػػذف ػػيمي ػ 
التكاصؿالشزكم.
كاستغرقتعمميةتقييـأداءالتبلميذفيمياراتالتكاصؿالشزكمحصتافلكػؿمجمكعػة،
كتـتطبيؽبطاقةالمبلحظةلممجمكعةالتجريبية،كالمجمكعةالضابطةبنزساليكـالدراسيككػاف
بتاريخ( .)2015/5/10
صدق بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي (:)Validity
يقصدبالصدؽأيضانشمكؿالمقياسلكؿالعناصرالتييجػبأفتػدخؿفػيالتحميػؿمػف
ناحيػػة،ككضػػكحالزق ػراتكالمزػػرداتمػػفناحيػػةأخػػرل،بحي ػثتكػػكفمزيكمػػةلكػػؿمػػفيسػػتخدميا
(عبيػػػداتكآخػ ػػركف)179:2001،كالصػ ػػدؽيعنػ ػػيأفتعبػ ػػربطاقػ ػػةالمبلحظ ػػةكعباراتيػ ػػاعػ ػػف
الظػػاىرةالم ػرادقياسػػيا،كأفتكػػكفالعبػػاراتقػػادرةكمناسػػبةلقيػػاسمسػػتكلالتكاصػػؿالشػػزكملػػدل
تبلميذالصؼالثاني ،كتـالتأكدمفصدؽالبطاقةمفخبلؿالتالي :
صدق المحكمين (:)Referees Validity
قام ػػتالباحث ػػةبع ػػرضالبطاق ػػةعم ػػىمجمكع ػػةم ػػفالمختص ػػيفف ػػيمج ػػاؿتعم ػػيـالمغ ػػة
العربيػػة،كطػػرؽالتػػدريس،كتػػـضػػبطالبطاقػػة،كتعػػديمياكتقنػػيففقراتيػػاحسػػبمػػاأكصػػتلجنػػة
التحكيـ.ممحؽرقـ()1يكضػحقائمػةبأسػماءالسػادةالمحكمػيف،ممحػؽرقػـ()4بطاقػةمبلحظػة
مياراتالتكاصؿالشزكم .
صدق االتساق الداخمي (:)Internal Consistency Validity
يقصدباالتساؽالداخميأفتككفالمياراتالزرعيةقادرةعمىقياسالمياراتالرئيسة،
كأف تككف الميارات الرئيسة قادرة عمى قياس الظاىرة المراد قياسيا ،أم أف تككف الميارات
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الرئيسة،كالمياراتالزرعيةقادرةعمىقياسماكضعتألجؿقياسو،كيتـىذااألمرمفخبلؿ
احتسابمعامبلتاالرتباطبيفكؿعبارة مفعباراتبطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكم
كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ،كمعامبلت االرتباط بيف الميارة الرئيسة كالدرجة الكمية
لمبطاقة .حيثتـالتأكدمفصدؽاالتساؽالداخميمفخبلؿالعينةاالستطبلعيةالتيقامت
الباحثةبتطبيؽأدكاتالدراسةعمييـ،كالجداكؿرقـ()10،9،8تكضحمعامبلتاالرتباطبيف
كؿفقرةمففقراتالقائمةكالدرجةالكميةلمبعدالذمتنتميإليو :
الجدول رقم ( )8يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ميارات االستماع
والدرجة الكمية لمبعد

م.

الميارة الرئيسة األولى :االستماع الجيد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

  .1يظيراالىتماـبالحديثالمسمكع .

**0.626

دالةعند()0.01

  .2يزسرالكمماتالتييسمعيا .

*0.381

دالةعند()0.05

  .3يقكـباالستزسارعفالجمؿكالكمماتالتيلـيزيميا .

*0.385

دالةعند()0.05

  .4يحمؿالكمماتكالتراكيبالجديدة .

**0.514

دالةعند()0.01

  .5يعطيأمثمةلمكمماتالتييسمعيا .

**0.457

دالةعند()0.01

  .6يطمبإعادةالكمماتكالجمؿالتيلـيسمعياجيدان .

**0.434

دالةعند()0.01

  .7يتجونحكمصدرالصكت .

*0.353

دالةعند()0.05

  .8يستنتجأفكارجديدةمفالنصالمسمكع .

**0.421

دالةعند()0.01

  .9يحددأسماءكشخصياتكأماكفكردتفيالنصالمسمكع .

*0.352

دالةعند()0.05

**رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.393=)0.01
*رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.304=)0.05

الجدكؿرقـ()8يكضحبأفجميعقيـمعامبلتاالرتباطأعمىمفمعامؿاالرتباطعند
درجاتحرية(،)38كىذايدلؿعمىأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيانعندمستكلداللة
(0.05أك،)0.01كعميوفإففقراتالبعداألكؿ"مياراتاالستماعالجيد"كفقراتوتتمتعبصدؽ
اتساؽداخميمناسب،كأفجميعالزقراتقادرةعمىقياسماكضعتألجؿقياسو .
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الجدول رقم ( )9يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ميارات الحوار مع اآلخرين
والدرجة الكمية لمبعد

م.

الميارة الرئيسة الثانية :الحوار مع اآلخرين

معامل االرتباط

مستوى الداللة

  .1يتحدثبجمؿمزيدةتامةالمعنى .

**0.537

دالةعند()0.01

  .2يخمكحديثومفالجمؿكالكمماتالمبيمة .

*0.370

دالةعند()0.05

  .3يكظؼالكمماتكالجمؿالتيتعمميامفالدركس .

**0.512

دالةعند()0.01

  .4ينطؽاألحرؼكالكمماتنطقانسميمان .

**0.404

دالةعند()0.01

  .5يستخدـأدكاتالربطالمناسبة .

**0.496

دالةعند()0.01

  .6يختارجمؿككمماتمعبرةعفالمعنىالمقصكد .

**0.455

دالةعند()0.01

  .7يستخدـالمغةاستخدامانسميمان .

*0.387

دالةعند()0.05

  .8يجامؿاآلخريف .

**0.484

دالةعند()0.01

  .9يعبرعفالصكركالرسكـ .

**0.573

دالةعند()0.01

  .10يسردالقصصكالحكايات .

**0.422

دالةعند()0.01

**0.416

دالةعند()0.01

 .11

يتحدث بصكت كاضح متجنبان ارتزاعو أك خزضو عف
المعقكؿ .

**رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.393=)0.01
*رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.304=)0.05

الجدكؿرقـ()9يكضحبأفجميعقيـمعامبلتاالرتباطأعمىمفمعامؿاالرتباطعند
درجاتحرية(،)38كىذايدلؿعمىأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيانعندمستكلداللة
( 0.05أك  ،)0.01كعميوفإففقرات البعد الثاني"ميارات الحكار معاآلخريف"كفق ارتو تتمتع
بصدؽاتساؽداخميمناسب،كأفجميعالزقراتقادرةعمىقياسماكضعتألجؿقياسو .
الجدول رقم ( )10يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ميارات تتعمق بالجانب
المممحي والدرجة الكمية لمبعد

م.

الميارة الرئيسة الثالثة :ميارات تتعمق بالجانب المممحي

معامل االرتباط

مستوى الداللة

  .1يعبرعفأفكارهبطبلقةأماـاآلخريف .

**0.482

دالةعند()0.01

  .2يكظؼلغةالجسدعندحديثومعاآلخريف .

**0.455

دالةعند()0.01

  .3يتجنبالخجؿكاالرتباؾعندمايطرحأفكاره .

**0.493

دالةعند()0.01

  .4يدلؿعمىاألفكارالتييطرحيا .

*0.343

دالةعند()0.05

  .5يتحمىباليدكءأثناءاستقباؿكطرحاألفكاركاآلراء .

**0.452

دالةعند()0.01

  .6يظيرالبشاشةأثناءالحديثمعاآلخريف .

**0.470

دالةعند()0.01
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  .7يتحكـبانزعاالتوأثناءالحديثمعاآلخريف .

**0.609

دالةعند()0.01

**رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.393=)0.01
*رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.304=)0.05

الجدكؿرقـ( )10يكضحبأفجميع قيـ معامبلتاالرتباط أعمى مفمعامؿ االرتباط
عنددرجاتحرية(،)38كىذايدلؿعمىأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيانعندمستكل
داللة ( 0.05أك  ،)0.01كعميو فإف فقرات البعد الثالث "ميارات تتعمؽ بالجانب المممحي"
كفقراتوتتمتعبصدؽاتساؽداخميمناسب،كأفجميعالزقراتقادرةعمىقياسماكضعتألجؿ
قياسو .
الصدق البنائي (:)External Validity
يقصػػدبالصػػدؽالبنػػائيأفتعبػػراألبعػػادعػػفالظػػاىرةالم ػرادقياسػػيا،كأفتكػػكفاألبعػػاد
قادرةعمىقياسماكضعتألجؿقياسو،كتـالتأكدمفالصدؽالبنائيلبطاقػةمبلحظػةميػارات
التكاصػػؿالشػػزكممػػفخػػبلؿاحتسػػابمعػػامبلتاالرتبػػاطبػػيفكػػؿميػػارةرئيسػػة،كالدرجػػةالكميػػة
لمبطاقة،كالجدكؿالتالييعرضنتائجالصدؽالبنائيلمبطاقة :
الجدول رقم ( )11يوضح معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة والدرجة
الكمية لمبطاقة

الميارات الرئيسة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

م.
  .1االستماعالجيد

**0.728

دالةعند()0.01

  .2الحكارمعاآلخريف

**0.658

دالةعند()0.01

  .3مياراتتتعمؽبالجانبالمممحي

**0.669

دالةعند()0.01

**رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.393=)0.01
*رالجدكليةعنددرجةحرية()38كعندمستكلداللة( 0.304=)0.05

الجدكؿرقـ( )11يكضحبأفجميع قيـ معامبلتاالرتباط أعمى مفمعامؿ االرتباط
عنددرجاتحرية(،)38كىذايدلؿعمىأفجميعمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيانعندمستكل
داللة(،)0.01كعميوفإفأبعادبطاقةالمبلحظةتتمتعبصدؽبنائيمناسب،كأفجميعاألبعاد
قادرةعمىقياسماكضعتألجؿقياسو .
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الصدق التمييزي (:)Discrimination Validity
كيع ػػرؼبالص ػػدؽالطرف ػػي،أكبص ػػدؽالمقارن ػػةالطرفي ػػة،كيعب ػػرع ػػفق ػػكةالمقي ػػاسف ػػي
التزري ػػؽب ػػيفأفػ ػرادالعين ػػة،كيقص ػػدب ػػوق ػػدرةالمقي ػػاسكفق ارت ػػولمتميي ػػزب ػػيفمرتزع ػػيكمنخزض ػػي
الممارسػ ػػيفلميػ ػػاراتالتكاصػ ػػؿالشػ ػػزكم،بمعنػ ػػىآخػ ػػرمػ ػػدلقػ ػػدرةالمقيػ ػػاسعمػ ػػىالتمييػ ػػزبػ ػػيف
المبحكثيف،حيثأفىناؾعبلقةق كيةبيفدقةالمقياسكقكتوالتمييزيةبيفأفرادالعينة(الحسف،
،)36:2006كيتـىذااألمرعبرالخطكاتالتالية:
 -1ترتيبالعينةاالستطبلعيةمفاألعمىإلىاألدنىحسبمتكسطتقديراتيـعمىالمقياس.
 -2تقسيـالعينةإلىفئتيف()%27مرتزعيالتقدير)%27(،منخزضيالتقدير.
 -3اختبارالزركؽبيفالزئتيفباستخداـاختبار(.)Independent Samples t-test
كالج ػػدكؿرق ػػـ()12يب ػػيفنت ػػائجالصػ ػدؽالتميي ػػزملمدرج ػػةالكمي ػػةلبطاق ػػةمبلحظ ػػةمي ػػارات
التكاصؿالشزكم :
جدول رقم ()12
نتائج الصدق التمييزي لمدرجة الكمية لبطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي (ن =  )22
ميارات التواصل
الشفوي

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

مرتفعي التقدير

11

3.926

0.2278

منخفضي التقدير

11

2.6029

0.200

قيمة ()T
14.634

قيمة

()Sig.
0.000

ت الجدولية عند درجات حرية ( )20ومستوى داللة ( )0.05تساوي 2.02

الجدكؿ السابؽ رقـ ( )12يتضح أف قيمة االحتماؿ كانت أقؿ مف مستكل الداللة
(،)0.05ككانتقيمة(ت) المحسكبةأكبرمفقيمة(ت) الجدكلية،كىذايدلؿعمىأفالقائمة
تتمتعبصدؽتمييزممناسب .
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ثبات بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
يقصدبثباتالبطاقةثباتكاستقرارنتائجيا،كعدـتغيرىابشكؿجكىرم،كقامتالباحثة
بالتأكدمفثباتبطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكممفخبلؿالطرؽالتالية :
طريقة التجزئة النصفية (:)Split Half Coefficient
كتقكـىذهالطريقةعمىأساستقسيـبطاقةالمبلحظة كأبعادىا إلىفقراتفرديةالرتب،
فقراتزكجيةالرتب،كاحتسابمعامؿاالرتباطبينيما،كمفثـاستخداـمعادلةسبيرمافبراكف
لتصحيحالمعامؿ ( )Spearmen- Brown Coefficientكذلؾحسب المعادلة 2 R  :في
R 1

حاؿتساكمطرفياالرتباط،أكمعادلةجتماففيحاؿعدـتساكمطرفياالرتباطكذلؾحسب

المعادلة 12 :


ع   12ع  2

ع

2

(  2أبكعبلـ،)483:2010،ككانتالنتائجكمافيالجدكؿرقـ()13


التالي :
جدول رقم ()13
نتائج ثبات بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي بطريقة التجزئة النصفية
الميارات

معامل االرتباط

قيمة

0.00

الفقرات

معامل االرتباط

االستماع الجيد

8

0.626

0.769

الحوار مع اآلخرين

11

0.653

0.781

0.00

ميارات تتعمق بالجانب المممحي

7

0.507

0.670

0.00

27

0.731

0.779

0.00

الدرجة الكمية

المصحح

()Sig.

مفخبلؿالجدكؿالسابؽرقـ()13يتبيفأفمعامبلتاالرتباطدالةإحصائيان كقكية،
كأف معامؿ االرتباط لمدرجة الكمية لمقائمة بمغ ( ،)0.731كىك معامؿ مرتزع ،يؤكد أف بطاقة
مبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكمتتمتعبثباتمرتزعكمناسب .
طريقة معامل ألفا كرونباخ (:)Cronbach's Alpha coefficient
تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامؿ ألزا كركنباخ لبطاقة مبلحظة ميارات
التكاصؿالشزكمكأبعادىا،فكانتالنتائجعمىالنحكالمبيفبالجدكؿرقـ( :)14
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جدول رقم ()14
نتائج ثبات قائمة ميارات التواصل الشفوي بطريقة ألفا كرونباخ
معامل ألفا كرونباخ

الميارات
االستماع الجيد

0.760

الحوار مع اآلخرين

0.757

ميارات تتعمق بالجانب المممحي

0.769

الدرجة الكمية

0.850

الجدكؿ رقـ ( )14يبيف أف معامبلت ألزا كركنباخ كانت أكبر مف  ،0.6حيث بمغ
معامؿألزاكركنباخلمدرجةالكميةلمبطاقة،0.850كىكمعامؿمرتزع .
دليل المعمم في تدريس مبحث المغة العربية من خالل توظيف الطرائف األدبية:
اطمعت الباحثة عمى األدبيات التربكية السابقة ،كالبحكث ذات العبلقة ،كاطمعت عمى
أىداؼ تدريس المغة العربية لمصؼ الثاني األساسي ،كقامت بصياغة مشكمة الدراسة الحالية
كحددتقائمةبمياراتالتكاصؿالشزكمالكاجبتكافرىاكتنميتيامفخبلؿتدريسمبحثالمغة
العربية لمصؼ الثاني األساسي ،ثـ اختارت الباحثة الكحدة السابعة ،كالكحدة الثامنة لتطبيؽ
تجربتياالقائمةعمىتكظيؼالطرائؼاألدبية .
كبالتالي قامت بإعداد دليؿ لمساعدة المعمـ في تدريس الكحدتيف باستخداـ الطرائؼ
األدبية،حيثاحتكلالدليؿعمىعنكافالدرس،كاألىداؼالمرادتحقيقيا،كالكسائؿالتييمكف
لممعمـأفيستعيفبيا،إضافةإلىعددالحصص،كاألنشطةكاإلجراءاتالمساعدةلممعمـأثناء
تنزيذ الحصص الدراسية ،كبعض أساليب التقكيـ المناسبة ،حيث تضمف الدليؿ عمى نشاطات
بيتية،كتقكيـختامي .
كلقداحتكتالمادةالدراسيةعمىبعضالطرائؼاألدبيةالمناسبةلتبلميذالصؼالثاني
األساسي ،كتتضمف مجمكعة مف القصص ،كاألحاجي ،كاأللغاز ،كالمكاقؼ الزكاىية ،كالمكاقؼ
المسرحية.كلممزيدأنظرالممحؽرقـ( .)6
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ضبط المتغيرات:
قامتالباحثةبضبطعػدةالمتغيػراتلضػمافعػزكالتغيػرالحاصػؿفػيمسػتكلالتكاصػؿ
،إلىطريقةالطرائؼاألدبية،عمىالنحكالتالي :

الشزكملدلتبلميذالصؼالثاني
ضبط متغير العمر:
قام ػػتالباحث ػػةبرص ػػدأعم ػػارالتبلمي ػػذعين ػػةالد ارس ػػة،كقام ػػتب ػػالتحقؽم ػػفالز ػػركؽف ػػي
متكسػطأعمػػارتبلميػػذالمجمكعػػةالتجريبيػػة،كمتكسػػطأعمػػارتبلميػػذالمجمكعػػةالضػػابطة،فكانػػت
النتائجكماتظيرفيالجدكؿرقـ( :)15
الجدول رقم ()15

اختبار ت لمفروق في أعمار المجموعتين
العدد

المجموعة

متوسط

االنحراف

األعمار

المعياري

المجمكعةالتجريبية 

40

7.7658

0.59

المجمكعةالضابطة 

40

7.858

0.49

قيمة

قيمة

0.727

0.430

()T

()Sig.

الداللة
الفركؽ 
غيردالة 

تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.05تساكم( )1.99

مػػفخػػبلؿالجػػدكؿالسػػابؽرقػػـ()15يتبػػيفأفقيمػػة(ت)المحسػػكبةأقػػؿمػػفقيمػػة(ت)
الجدكليػػة،ككانػػتقيمػػة()Sig.االحتماليػػةأكبػػرمػػفمسػػتكلالداللػػة،0.05بمعنػػىأنػػوالتكجػػد
فركؽجكىريةذاتداللةإحصائيةفيمتكسطأعمارتبلميذالمجمكعةالتجريبيةكمتكسطأعمار
تبلميذالمجمكعةالضابطة،كبيذاتـضبطمتغيرالعمر .
ضبط متغير التحصيل العام :
قامت الباحثة برصد درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كدرجات تبلميذ المجمكعة
الضابطة،خبلؿالزصؿالدراسياألكؿلمعاـ()2015/2014فيكافةالمكادالدراسية،كقامت
بالتحقؽمفالزركؽبينيافكانتالنتائجكماكردتفيالجدكؿالتالي :
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الجدول رقم ()16

اختبار ت لمفروق في التحصيل العام لممجموعتين
العدد

المجموعة

االنحراف

متوسط

التحصيل

المعياري

المجمكعةالتجريبية 

40

27.69

8.08

المجمكعةالضابطة 

40

28.084

7.15

قيمة

قيمة

0.192

0.850

()T

()Sig.

الداللة
الفركؽ 
غيردالة 

تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.05تساكم( )1.99

الجدكؿرقـ()16ي كضحأف قيمة(ت)المحسكبةكانتأقؿمفقيمة(ت)الجدكلية،
ككانتقيمة()Sig.أقؿمفمستكلالداللة(،)0.05كىذايدلؿعمىأنوالتكجدفركؽذات
داللةإحصائيةفيمتكسطالتحصيؿالعاـلتبلميذالمجمكعةالتجريبية،كمتكسطالتحصيؿالعاـ
لتبلميذالمجمكعةالضابطةفيكافةالمكادالدراسية .
ضبط متغير التحصيل في مبحث المغة العربية:
قامت الباحثة برصد درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كدرجات تبلميذ المجمكعة
الضابطة في مبحث المغة العربية ،كقامت بالتحقؽ مف الزركؽ بينيا ،كالجد كؿ التالي يعرض
النتائج :
الجدول رقم ()17
اختبار ت لمفروق في تحصيل التالميذ بمبحث المغة العربية
المجموعة

العدد

متوسط

االنحراف

التحصيل

المعياري

المجمكعةالتجريبية 

40

21.07

9.8

المجمكعةالضابطة 

40

21.806

12.14

قيمة

قيمة

0.254

0.801

()T

()Sig.

الداللة
الفركؽ 
غيردالة 

تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.05تساكم( )2

الجدكؿرقـ()17ي كضحأف قيمة(ت)المحسكبةكانتأقؿمفقيمة(ت)الجدكلية،
ككانتقيمة()Sig.أقؿمفمستكلالداللة(،)0.05كىذايدلؿعمىأنوالتكجدفركؽذات
داللة إحصائية في متكسط تحصيؿ تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كمتكسط تحصيؿ تبلميذ
المجمكعةالضابطةفيمبحثالمغةالعربية .
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تكافؤ المجموعتين:
قامتالباحثةبالتأكدمفتكافؤالمجمكعتيفمفخبلؿالتأكدمفكجكدفركؽفيمتكسط
درجاتيـعمىاختبارمياراتاالستماع،كبطاقةمبلحظة"مياراتالتكاصؿالشزكم"،فيالتطبيؽ
القبمي،فكانتالنتائجكمابالجدكؿرقـ(:)18
الجدول رقم ()18

اختبار ت لمفروق في متوسط درجات التالميذ في التطبيق القبمي الختبار ميارات االستماع وبطاقة المالحظة
التطبيق القبمي

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

اختبارميارات المجمكعةالتجريبية 

40

17.50

6.066

المجمكعةالضابطة 

40

18.675

6.37

مياراتالتكاصؿ المجمكعةالتجريبية 

40

90.25

25.38

المجمكعةالضابطة 

40

92.600

24.35

االستماع 
الشزكم 

قيمة

قيمة

-1.097

0.278

-0.423

0.674

()T

()Sig.

الداللة
الفركؽ 
غيردالة 
الفركؽ 
غيردالة 

**تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.01تساكم( )2.3
*تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.05تساكم( )1.64

مفخبلؿالجدكؿالسابؽرقـ()18يتبيفأفقيـ(ت)المحسكبةكانتأقؿمفقيمة
(ت)الجدكلية،كأفقيـ()Sig.كانتأكبرمفمستكلالداللة(،)0.05كىذادليؿعمىأنوال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات التبلميذ في اختبار ميارات االستماع،
كقائمةمياراتالتكاصؿالشزكم،تعزللمتغيرالمجمكعة،كىذايشيرإلىتكافؤالمجمكعتيف .
األساليب اإلحصائية:
تي ػػتـالد ارس ػػةالحالي ػػةبالكش ػػؼع ػػفأث ػػرتكظي ػػؼالط ارئ ػػؼاألدبي ػػةف ػػيتنمي ػػةمي ػػارات
التكاصػؿالشػزكملػدلتبلميػذالصػػؼالثػانيبمحافظػةغػزة،كلتحقيػػؽأىػداؼالد ارسػةتػـاسػػتخداـ
برنػػامجرزمػػةالتحميػػؿاإلحصػػائيلمعمػػكـاالجتماعيػػة()SPSSالمعػػركؼباسػػـ( Statistical
،)Package for Social Scienceكلئلجابػػةعمػػىالتسػػاؤالت،كالتحقػػؽمػػفالزػػركضتػػـ
استخداـمجمكعةمفاألساليبكالمعالجاتاإلحصائيةكاالختباراتالمناسبةكىي :
 التك ارراتكالنسبالمئكية(.)Frequencies and Percentage معامبلتاالرتباط:لمتحقؽمفصدؽاالختباركثباتنتائجو.97

 معادلة(ككدر–ريتشاردسكف:Kuder-Richardson - 21)21لمتعرؼعمىثباتنتائجاالختبار.
 طريقة التجزئة النصزية ( :)Split-Half Coefficientلمتعرؼ عمى ثبات نتائج اختبارمياراتاالستماع،كثباتبطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكم.
 معامؿ (ألزا كركنباخ)  :Alpha Cronbach's Coefficientلمكشؼ عف ثبات بطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكم.
 معامؿالصعكبة. معامؿالتمييز. اختبار ( :)Independent Sample T - Testلمتعرؼ عمى الزركؽ بيف مجمكعتيفمستقمتيف.
 -معادلةمربعإيتا( :)  2لمتعرؼعمىحجـتأثيرالطرائؼاألدبية.
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عرض النتائج ومناقشتيا

 نتائج السؤال األول ومناقشتيا.
 نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا.
 نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا.
 نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا.
 التوصيات.
 المقترحات.

الفصل الخامس
عرض النتائج ومناقشتيا
المقدمة:
يعرضالزصؿالخامسالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة؛كذلؾمفخبلؿاإلجابةعف
أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف صحة فركضيا ،كذلؾ يتضمف الزصؿ اقتراح بعض التكصيات
كالبحكثالمستقبميةفيضكءالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة .
نتائج السؤال األول ومناقشتيا:
ينص السؤال األول عمى :ما ميارات التواصل الشفوي الواجب تنميتيا في مبحث المغة العربية
لدى تالميذ الصف الثاني األساسي في غزة؟
لئلجابةعفالسؤاؿاألكؿاطمعتالباحثةعمىمجمكعةمفاألدبياتالتربكيةالسابقة،
كالبحكث ذات العبلقة بالتكاصؿ الشزكم ،كمنيا دراسة (عبد الرحمف ،)2002 ،ككتاب (أبك
صكاكيف ،)2005 ،كدراسة (أحمد ،)2005 ،كدراسة (األحمدم ،)2010 ،كدراسة (خضرم،
 ،)2010كدراسة (الشنطي ،)2010 ،كدراسة (جاد ،)2011 ،كدراسة (القاضي،)2011 ،
كدراسة (الخصاكنة كالعكؿ ،)2012 ،كدراسة (عماد الديف ،)2012 ،كدراسة (أبك رخية،
،)2013كدراسة(دحبلف،)2014،كدراسة(الزؽ .)2014،
كما اطمعت الباحثة عمى مكضكعات المغة العربية التي يتضمنيا كتاب المغة العربية
المقررعمىتبلميذالصؼالثانياألساسيبمدارسمحافظاتغزة .
كبناءعمىذلؾتـإعدادقائمةأكليةلمياراتالتكاصؿالشزكم،تضمنتثبلثميارات
رئيسة،كينبثؽعنيا()22ميارةفرعيةعمىالنحكالتالي :
 ميارةاالستماعالجيد:كتتضمف()8مياراتفرعية. ميارةالتكاصؿكالحكارمعاآلخريف:كتتضمف()7ميارةفرعية. ميارةإبداءاآلراءكاألفكار:كتتضمف()7مياراتفرعية .99

كبعدأفعرضتياعمىالسادةالمحكميف،تـالتكصؿإلىأفمياراتالتكاصؿالشزكم
الكاجبتكافرىاكتنميتيالدلتبلميذالصؼالثانيعبارةثبلثمياراترئيسة،كينبثؽمنيا()27
ميارةفرعية،جاءتىذهالمياراتعمىالنحكالتالي :
 ميارةاالستماعالجيد:كتتضمف()9مياراتفرعية. ميارةالحكارمعاآلخريف:كتتضمف()11ميارةفرعية. مياراتتتعمؽبالجانبالمممحي:كتتضمف()7مياراتفرعية .كبناء عمى ىذه الميارات قامت الباحثة بإعداد بطاقة مبلحظة لتقكيـ ممارسة عينة
الدراسة لمياراتالتكاصؿالشزكمعندتبلميذالصؼالثانياألساسيلتقييـأدائيـكدرجةتأثرىـ
بتكظيؼ الطرائؼ األدبية ،الممحؽ رقـ ( )3يكضح قائمة ميارات التكاصؿ الشزكم بصكرتيا
النيائية .
نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا:
ينص السؤال الثاني عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ
المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار ميارات
االستماع تعزى لطريقة التدريس؟
كينبثؽعفالسؤاؿالثانيالزرضالتالي :
الفرض األول :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات تالميذ المجموعة الضابطة
في اختبار ميارات االستماع تعزى لطريقة التدريس.
لئلجابةعفالسؤاؿالثانيكاختبارالزرضالمنبثؽعنواستخدمتالباحثةاختبار(ت)
لمزركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T testفي التطبيؽ البعدم
الختبارمياراتاالستماع،الجدكؿرقـ()19يكضحالنتائج :
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الجدول رقم ()19

اختبار ت لمفروق في متوسط درجات التالميذ في التطبيق البعدي الختبار ميارات االستماع
التطبيق البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

اختبارميارات المجمكعةالتجريبية 

40

27.025

3.9

المجمكعةالضابطة 

40

20.35

5.53

االستماع 

قيمة

قيمة

6.762

0.00

()T

()Sig.

الداللة
فركؽ 
دالةعند( )0.01

**تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.01تساكم( )2.3
*تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.05تساكم( )1.64

الجدكؿ السابؽ رقـ ( )19يكضح أف قيمة (ت) المحسكبة كانت أكبر مف قيمة (ت)
الجدكلية،ككانتقيمةاالحتماؿأقؿمفمستكلالداللة(،)0.05كىذايدلؿعمىكجكدفركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات تبلميذ
المجمكعةالضابطة،كالكاضحبأفالزركؽلصالحتبلميذالمجمكعةالتجريبية .
كعميو يجب قبكؿ الزرض البديؿ القائؿ :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كمتكسطات درجات
تبلميذالمجمكعةالضابطةعمىاختبارمياراتاالستماعتعزللطريقةالتدريس .
كتعزك الباحثة ىذه الزركؽ إلى طريقة التدريس ،حيث درست المجمكعة التجريبية مف
خبلؿ تكظيؼ الطرائؼ األدبية ،فيما درست المجمكعة الضابطة بالطرؽ العادية ،كفي ىذا
الصدد ترل الباحثة بأف الطرائؼ األدبية تتسـ بعامؿ التشكيؽ ،كىذا ما أثار حماس التبلميذ
كجذبانتباىيـ نحكالطرائؼ كالقصص كاأللغاز التي تـ تنزيذىا،كىذا انعكسعمى اىتماميـ
بتمقيالمعمكماتكاأللغاز،مماحسفلدييـميارةالتركيزكاإلصغاءلآلخريفبمافييـالمعممة،
كالتبلميذ.كىذاانعكسعمىأدائيـعمىاختبارمياراتاالستماع .
كما الحظت الباحثة أف األلغاز ،كاألحاجي ،كالقصص ،كالتمثيؿ المسرحي جميعيا
كسائؿ تحزز التبلميذ ،كتثير انتباىيـ ،كما أنيا ساعدت المعممة عمى إعادة تنظيـ الدركس،
كاكتشاؼاألخطاءكمعالجتيابطرؽتربكيةسميمة .
كالجديربالذكرأفاستخداـمدخؿالطرائؼاألدبيةعالجالزركؽالزرديةبيفالتبلميذ،
حيث أف معظـ الطرائؼ المستخدمة سيمة بسيطة ،كمف البيئة المحمية لمتبلميذ ،كتـ مبلحظة
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اقباؿالتبلميذعمى تعمـالمغةالعربية،كارتزاعمستكلدافعيتيـ،كبالتاليالحظتالباحثةتزاعؿ
التبلميذمعالدركس،كىذاانعكسعمىأدائيـعمىالتطبيؽالبعدمالختبارمياراتاالستماع .
حيثتعتمدفكرةالطرائؼعمىتقديـالمادةالدراسيةفيإطارشيؽيثيراىتماـالطبلب،
كيجعميـ يشارككف في المكقؼ التعميمي ،كما أف الطرائؼ األدبية تجذب التبلميذ إلى تمقي
المعمكمات،كتثيرانتباىيـبااللتزاتالكاعيإلىالمعانيالتيتتضمنيا،كبالتالييمكنيـاكتساب
الميارة ،أك المعمكمة بطريقة ترسخ داخؿ أذىانيـ ،كيمكف استرجاعيا عند المزكـ ،بمعنى أنيا
تنميمبدأبقاءأثرالتعمـلدلالتبلميذ(عبدالزتاح،)5:2012،ك(عبدالكىاب .)7:2008،
كىذهالنتائجتتزؽمعنتائجدراسة(أحمد،)2005*،كدراسة(أحمد،)2005،كدراسة
(الشنطي،)2010،كدراسة(عمادالديف،)2012،كدراسة(مزيد،)2012،حيثأكدتىذه
الدراساتعمىأفاالستراتيجياتالتدريسيةكالبرامجالمستخدمةأسزرتعفأثرفيتنميةميارات
االستماع .
نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:
ينص السؤال الثالث عمى :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ
المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات تالميذ المجموعة الضابطة عمى بطاقة مالحظة
ميارات التواصل الشفوي تعزى لطريقة التدريس؟
كينبثؽعفالسؤاؿالثالثالزرضالتالي :
الفرض الثاني :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين
متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات تالميذ المجموعة الضابطة
عمى بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي تعزى لطريقة التدريس.
لئلجابةعفالسؤاؿالثالثكاختبارالزرضالمنبثؽعنواستخدمتالباحثةاختبار(ت)
لمزركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف ( )Independent Samples T testفي التطبيؽ البعدم
لبطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكم،الجدكؿرقـ()20يكضحالنتائج :
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الجدول رقم ()20

اختبار ت لمفروق في متوسط درجات التالميذ في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي
التطبيق البعدي

المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

المجمكعةالتجريبية 

40

40.5

المجمكعةالضابطة 

40

32.45

8.30

الحكارمع

المجمكعةالتجريبية 

40

49.60

5.63

اآلخريف 

المجمكعةالضابطة 

40

40.325

11.45

الجانب

المجمكعةالتجريبية 

40

31.225

3.70

المممحي 

المجمكعةالضابطة 

40

24.475

7.454

ميارات

المجمكعةالتجريبية 

40

121.325

12.92

التكاصؿالشزكم  المجمكعةالضابطة 

40

97.25

26.32

االستماعالجيد 

الحسابي

المعياري
4.50

قيمة

قيمة

5.394

0.000

4.596

0.000

5.085

0.000

5.193

0.000

()T

()Sig.

الداللة
تكجدفركؽ 
دالةعند( )0.01
تكجدفركؽ 
دالةعند( )0.01
تكجدفركؽ 
دالةعند( )0.01
تكجدفركؽ 
دالةعند( )0.01

**تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.01تساكم( )2.3
*تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)78مستكلداللة()0.05تساكم( )1.64

الجدكؿ رقـ ( )20يكضح أف جميع قيـ (ت) المحسكبة كانت أكبر مف قيمة (ت)
الجدكليةعنددرجاتحرية(،)78كمستكلداللة(،)0.05كماكانتقيمةاالحتماؿأقؿمف
مستكلالداللة(،)0.01كىذايدلؿعمىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجات
تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة ،ككانت تمؾ الزركؽ
لصالحتبلميذالمجمكعةالتجريبية .
يرفض الزرض الصزرم ،كيقبؿ الزرض البديؿ القائؿ :تكجد فركؽ ذات داللة
كعميو ي

إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية
كمتكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة عمى بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشزكم
تعزللطريقةالتدريس .
كىنا تجدر اإلشارة بأف الطرائؼ األدبية رفعت مستكل التكاصؿ الشزكم لدل التبلميذ؛
السيما كأف الطرائؼ األدبية التي قامت الباحثة بتكظيزيا تحتكم عمى القصص ،كاألحاجي،
كالعديدمفالمكاقؼالتيتستدعيالحكار،ممارفعقدراتالتبلميذكتكاصميـمعزمبلئيـ،حيث
تـتنزيذالدركسكتقديرالطرائؼاألدبيةمفأجؿتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم،كقدتبعذلؾ
مناقشةكحكاربيفالمعممةكالتبلميذ،كبيفالتبلميذأنزسيـ ،كذلؾمفخبلؿتقسيـالتبلميذإلى
مجمكعات خبلؿ إجراءات معظـ الدركس مما جعؿ التبلميذ متزائميف كايجابييف في الحصص
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الدراسيةبماحقؽاألىداؼالمنشكدة،إضافةإلىاحتكاءالمادةالدراسيةعمىالمقاطعالمسرحية،
كالمكاقؼ اليزليةاليادفة؛األمرالذمأضزىعمىعمميةالتعميـكالتعمـعنصراإلثارةكالتشكيؽ
ممارفعاىتماـالتبلميذبالمادةالدراسية .
كعنصر اإلثارة الذم تتميز بو الطرائؼ األدبية جعؿ التبلميذ أكثر اقباالن عمى التعمـ،
كككفلدييـاتجاىاتايجابيةنحكالمدرسة،كنحكمبحثالمغةالعربية،ممادفعيـإلبداءآرائيـ
في المكاقؼ التي يتعرضكف ليا ،كبطبلقة عالية ،كمركنة ،كىذا أيضان انعكس عمى أدائيـ
كتكاصميـالشزكمفحصمكاعمىدرجاتمرتزعة .ممايشيرإلىفاعميةتكظيؼالطرائؼاألدبية
فيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكم .
كىذا ما أكده (الحناف ،)192 :2011 ،حيث أشارت إلى أف تدريس المادة بمدخؿ
الطرائؼ يعزز اتجاىات التبلميذ نحك المحتكل ،كيجعمو يعبر عف المكقؼ التعميمي بطبلقة،
كمركنة .
كىذا يتزؽ مع نتائج دراسة (سعد  ،)2001 ،كدراسة (عبد الرحمف  ،)2002 ،كدراسة
(أحمد ،)2005 ،كدراسة (خضرم ،)2010 ،كدراسة (جاد ،)2011 ،كدراسة (القاضي،
 ،)2011كدراسة (الخصاكنة كالعكؿ ،)2012 ،كدراسة (عماد الديف ،)2012 ،كدراسة
(الزيكمي ،)2012 ،كدراسة (أك رخية ،)2013 ،كدراسة (دحبلف ،)2014 ،كدراسة (الزؽ،
.)2014حيثأكدتجميعىذهالدراساتعمىأفاالستراتيجياتكالتمثيؿكالقصص،كالحكايات
الشعبية،كالبرامجالتعميميةتنميقدراتالتبلميذفيمياراتالتكاصؿالشزكم.
نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا:
ينص السؤال الرابع عمى :ما أثر توظيف الطرائف األدبية في تنمية ميارات التواصل الشفوي
في مبحث المغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني األساسي في غزة؟
كينبؽعفالسؤاؿالرابعالزرضالتالي :
الفرض الثالث :توظيف الطرائف األدبية لو أثر دال إحصائياً في تنمية ميارات التواصل الشفوي
في مبحث المغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني األساسي بغزة.
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لئلجابةعفالسؤاؿالرابعكالزرضالمنبثؽعنواستخدمتالباحثةمربعإيتالقياسحجـاألثر
مف خبلؿ إيجاد الزركؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالتطبيؽ
البعدمفياختبارميارات االستماع ،كبطاقةمبلحظةميارات التكاصؿالشزكم ،كالجدكؿرقـ
()21يكضحالنتائج :
أوالً :اختبار ميارات االستماع.
الجدول رقم ()21

اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات
االستماع ،وقيمة مربع إيتا لقياس حجم التأثير
المجموعة

التطبيق

التجريبية

العدد

الحسابي

المعياري

40

17.15

6.07

40

27.025

3.00

اختبارميارات التطبيؽالقبمي 
االستماع 

المتوسط

االنحراف

التطبيؽالبعدم 

قيمة

قيمة

9.286

0.000

()T

()Sig.

**تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)39مستكلداللة()0.01تساكم( )2.3

مربع إيتا

وحجم األثر
 0.69
كبيرجدان 

*تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)39مستكلداللة()0.05تساكم( )1.64

الجدكؿ رقـ ( )21يكضح أف جميع قيـ (ت) المحسكبة كانت أكبر مف قيمة (ت)
الجدكليةعنددرجاتحرية(،)38كمستكلداللة(،)0.05كماكانتقيمةاالحتماؿأقؿمف
مستكلالداللة(،)0.01كىذايدلؿعمىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجات
تبلميذالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽالقبميكمتكسطدرجاتيـفيالتطبيؽالبعدمعمىاختبار
مياراتاالستماع.كقامتالباحثةبحسابقيـمربعإيتالكؿميارةمفالمياراتالرئيسةلمتكاصؿ
الشزكم،حسبالمعادلةالتالية :

t2
  2
t  d. f
2

كتمتمقارنةالنتائجبالجدكؿالمرجعيالتاليإليتا :
التأثير
المرجع

كبير جداً

كبير

متوسط

ضعيف

0.16

0.14

0.06

0.01

105

كالكاضحمفالجدكؿبأفقيمةمربعإيتاأعمىمف(،)0.16كىذايدلؿعمىأفتكظيؼ
الطرائؼاألدبيةلوأثركبيرجدان فيتنميةقدراتالتبلميذفياالستماعكمياراتو،كىذاانعكس
عمىأدائيـعمىاالختبارالمعدخصيصانلقياسمياراتاالستماعلدلالتبلميذ .
ثانياً :بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي.
الجدول رقم ()22

اختبار ت لمفروق بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة
ميارات التواصل الشفوي ،وقيمة مربع إيتا لقياس حجم التأثير

المجموعة
التجريبية

التطبيق

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التطبيؽالقبمي 

40

29.35

7.834

التطبيؽالبعدم 

40

40.50

4.50

التطبيؽالقبمي 

40

37.175

10.772

اآلخريف 

التطبيؽالبعدم 

40

49.600

5.63

الجانب

التطبيؽالقبمي 

40

23.725

7.84

المممحي 

التطبيؽالبعدم 

40

31.225

3.62

ميارات

التطبيؽالقبمي 

40

90.25

25.378

40

121.325

12.92

االستماعالجيد 
الحكارمع

التكاصؿالشزكم  التطبيؽالبعدم 

قيمة

قيمة

-7.808

0.000

كبيرجدان 

-6.465

0.000

كبيرجدان 

-5.494

0.000

كبيرجدان 

-6.902

0.000

كبيرجدان 

()T

()Sig.

**تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)39مستكلداللة()0.01تساكم( )2.3

مربع إيتا

وحجم األثر
 0.61
 0.512
 0.44

 0.552

*تالجدكليةعنددرجاتحرية(،)39مستكلداللة()0.05تساكم( )1.64

الجدكؿ رقـ ( )22يكضح أف جميع قيـ (ت) المحسكبة كانت أكبر مف قيمة (ت)
الجدكليةعنددرجاتحرية(،)38كمستكلداللة(،)0.05كماكانتقيمةاالحتماؿأقؿمف
مستكلالداللة(،)0.01كىذايدلؿعمىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجات
تبلميذالمجمكعةالتجريبية فيالتطبيؽالقبميكمتكسطدرجاتيـفيالتطبيؽالبعدم عمىبطاقة
مبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكم .
كالكاضحأفجميعقيـمربعإيتاكانتمرتزعة،كأعمىمف()0.16بمعنىأفىناؾأثر
كبيرجدانلتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصؿالشزكمبمبحثالمغةالعربيةلدل
تبلميذ الصؼ الثاني ،كنبلحظ بأف ىناؾ تحسنان ممحكظان في أداء التبلميذ كتكاصميـ الشزكم،
جعإلىالتشكيؽالذمتتميزبوالطرائؼاألدبية،كرفعمستكلتزاعؿالتبلميذأثناء

كلعؿذلؾير
تنزيذالدركسباستخداـمدخؿالطرائؼاألدبية .
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كىذايتزؽمعرأم(الشكبكي)28:2011،حيثأكدأفتدريبالتبلميذعبركسائؿ
شائقة،كتدريسيـباستخداـأنسبالكسائؿيسيـفينمكقدرتيـعمىاالستماع،كالتحدثبجرأة
كطبلقة،كيساعدفينمكىـالمغكم،كالتكاصمي .
كماأفالطرائؼاألدبيةتثرمقدراتالتبلميذبمزرداتكمزاىيـجديدة،كتكسبيـعادات
إيجابيةكحبالمطالعة،كالتعكدعمىالقراءة،كحسفاالنصات،كعقدالحكاراتالزعالةالبناءة،
كىذاأيضانانعكسعمىقدراتيـالتكاصميةكنمكمياراتالتكاصؿالشزكملدييـ .
كىذه النتائج تتزؽ مع نتائج دراسة (المبكدم )2003 ،كالتي أشارت إلى أف الطرائؼ
األدبية ليا أثر في تنمية القراءة ،كتتزؽ أيضان مع نتائج دراسة (أحمد )2005* ،كالتي أكدت
عمى أف الطرائؼ المغكية ليا أثر في تنمية ميارات االستماع ،كما تتزؽ مع معظـ دراسات
المحكر األكؿ كالتي أشارت إلى فاعمية أك أثر مدخؿ الطرائؼ .خاصة دراسة (حسانيف،
،)2001كدراسة(حميداف،)2005،كدراسة(أبكالحسف،)2008،كدراسة(العمي،)2008،
كدراسة (عمار كآخركف ،)2010 ،كدراسة (الكحبلني ،)2010 ،كدراسة (الجزرم،)2011 ،
كدراسة(الزعيـ)2013،معاألخذباختبلؼأنكاعالطرائؼالمستخدمة،كالمياراتأكاألىداؼ
التيتسعىلتحقيقيا .
كما تتزؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات في المحكر الثاني كمنيا دراسة (سعد،
،)2001كدراسة(عبدالرحمف،)2002،كدراسة(أحمد،)2005،كدراسة(محمكد،)2008،
كدراسة (خضرم ،)2010 ،كدراسة (الشنطي ،)2010 ،كدراسة (جاد ،)2011 ،كدراسة
(الخصاكنة كالعكؿ ،)2012 ،كدراسة (القاضي ،)2011 ،كدراسة (عماد الديف،)2012 ،
كدراسة (الزيكمي ،)2012 ،كدراسة (مزيد ،)2012 ،كدراسة (أبك رخية ،)2013 ،كدراسة
(دحبلف،)2014،كدراسة(الزؽ .)2014،
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التوصيات:
فيضكءنتائجالدراسةتكصيالباحثةبالتالي :
كألغاز في
 .1ضركرة تكظيؼ الطرائؼ األدبية مف قصص ،كحكايات الشعبية ،كفكاىة ،
تدريس مبحث المغة العربية لما ليا مف تأثير في إثارة التبلميذ ،كجذبيـ نحك المادة
الدراسية.
 .2اختيار الطرائؼ مف البيئة المحمية المحيطة بالتبلميذ ليتسنى ليـ فيميا ،كاكتساب
الميارات،كالخبرات.
 .3ضركرة أف يحدد المعمـ األىداؼ التربكية التي يسعى لتحقيقيا مف خبلؿ الطرائؼ
األدبية،كقياستأثيرىذهالطرائؼعمىتحقيؽاألىداؼ.
 .4ضركرة أف يحرص المعمـ عمى تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط مف حكار كمناقشة
كلعب أدكار؛ لكي يككف دكر التمميذ إيجابي في العممية التعميمية التعممية بما ينعكس
عميوإيجابيانفيتحقيؽتعمـأفضؿ.
 .5عقددكراتتدريبيةلممعمميففيتكظيؼالطرائؼاألدبيةكالمغكيةبمبحثالمغةالعربية .
المقترحات:
فيضكءنتائجالدراسةتقترحالباحثةالدراساتالمستقبميةالتالية :
 .1إجراء دراسات تكظؼ مدخؿ الطرائؼ كقياس أثرىا في ميارات المغة العربية المختمزة
كالتعبيرالكتابي،كالتعبيراإلبداعي،كالقراءة.
 .2إجراءدراساتتكظؼمدخؿالط ارئؼفيمبحثالمغةالعربيةفيمراحؿدراسيةأخرل،
كقياسأثرىافيالتحصيؿ،كاكتسابالمياراتالمغكية،كتككيفاالتجاىاتااليجابيةنحك
المغةالعربية.
 .3دراسات تيدؼ إلى إثراء محتكل مقررات المغة العربية لممراحؿ الدراسية المختمزة
بالطرائؼالمغكيةكاألدبية.
 .4دراساتمقارنةبيفمدخؿالطرائؼاألدبيةكالمغكيةكمداخؿتدريسأخرل.
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قائمة المصادر المراجع
قائمة المصادر.
قائمة المراجع.
 أوال :المراجع العربية.
 ثانياً :المراجع األجنبية.

قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر:
القرآن الكريم.
.1

ابػػفمنظػػكر:أبػػكالزضػػؿجمػػاؿالػػديفمحمػػدبػػفمكػػرـ(:)2003لسػػافالعػػرب)15(،
جزء،دارصادر،بيركت،لبناف.

.2

مجمػعالمغػػةالعربيػة(:)2004المعجػػـالكسػيط،الطبعػػةالرابعػة،مكتبػػةالشػركؽالدكليػػة،
القاىرة،جميكريةمصرالعربية.

.3

العطيػػة،مػػركاف(:)2003المعجػػـالجػػامع،مراجعػػة:ص ػرابي،حمػػدمحمػػدكالشامس ػػي،
يكسؼمحمد،مركززايدلمتراثكالتاريخكدارالنكادر،جميكريةمصرالعربية.

.4

الزيركزآبادم،مجدالديفمحمدبفيعقكب(دكفتاريخ):القامكسالمحيط،دارالجيػؿ،
بيركت،لبناف .

قائمة المراجع:
أوال :المراجع العربية.
.5

إبراىيـ،فاضؿخميؿ(:)2010مدلفاعميػةالمنػاىجالد ارسػيةالجامعيػةفػيتعزيػزثقافػة
التكاصػػؿلػػدلطمبػػةالجامعػػة،مجمػػةأبحػػاثكميػػةالتربيػػةاألساسػػية،المجمػػد(،)9العػػدد
(.)3

.6

إبػراىيـ،مجػػدمعزيػػز(:)2004مكسػػكعةالتػػدريس،الجػػزءالثػػاني،دارالمسػػيرة،عمػػاف،
األردف.

.7

أب ػػكإبػ ػراىيـ،نش ػػكهمحم ػػكد(:)2009فاعمي ػػةاس ػػتراتيجيةقائم ػػةعم ػػىالط ارئ ػػؼالعممي ػػة
كاالكتشػػاؼالمكجػػوفػػيتنميػػةكػػؿمػػفالتحصػػيؿكعمميػػاتالعمػػـلػػدلطالبػػاتالصػػؼ
الثالػثاإلعػدادمالمينػػيفػيمػادةاالقتصػػادالمنزلػي،رسػالةماجسػػتير،جامعػةالمنكفيػػة،
جميكريةمصرالعربية.
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.8

أبػكالحسػف،أحمػػدإبػراىيـأحمػػد(:)2008فاعميػةمػػدخؿالط ارئػؼفػػيتػدريساالجتمػػاع
لتنميػةبعػػضالمزػػاىيـكالقػػيـاالجتماعيػػةلػػدلطػػبلبالمرحمػػةالثانكيػػة،رسػػالةماجسػػتير،
كميةالتربيةبجامعةحمكاف،جميكريةمصرالعربية.

.9

أب ػػكالس ػػعيد،أحم ػػدالعب ػػدكالعاب ػػد،زىي ػػر(:)2010مي ػػاراتاالتص ػػاؿكفػ ػفالتعام ػػؿم ػػع
اآلخريف،مكتبةالجزيرة،غزة،فمسطيف.

 .10أبكالضبعات،زكريا(:)2007ط ارئػؽتػدريسالمغػةالعربيػة،دارالزكػرلمنشػركالتكزيػع،
عماف،األردف.
 .11أبكالييجاء،فؤاد(:)2001أساليبكطرؽتدريسالمغةالعربية،كاعػداددركسػيااليكميػة
باألىداؼالسمككية،الطبعةاألكلى،دارالمناىج،عماف،األردف.
 .12أب ػػكحج ػػر،غ ػػادةمحم ػػكد(:)2001بن ػػاءكح ػػدةف ػػيالت ػػاريخلمص ػػؼالث ػػانياإلع ػػدادم
باسػػتخداـالط ارئػػؼالتاريخيػػةلتنميػػةالزيػػـكالميػػؿنحػػكالمػػادة،رسػػالةماجسػػتير،جامعػػة
عيفشمس،جميكريةمصرالعربية.
التربي ػ ػػةالعممي ػ ػػةكدكرى ػ ػػاف ػ ػػيإع ػ ػػداد
 .13أب ػ ػػكحس ػ ػػيف،جم ػ ػػاؿكعيس ػ ػػاكم،محم ػ ػػد( :)2003
المعمميف،أكاديميةالقاسمي.
 .14أب ػػكدق ػػة،س ػػناء(:)2008القي ػػاسكالتق ػػكيـالص ػػزيالمز ػػاىيـكاإلجػ ػراءاتل ػػتعمـفع ػػاؿ،
الطبعةالثانية،دارآفاؽلمنشركالتكزيع،غزة.
 .15أبكرخية،كفاءعكضجمعة(:)2013أثػرقصػصاألطزػاؿفػيتنميػةميػاراتالتعبيػر
الشزيياإلبداعيلدلطمبةالصؼالرابعاألساسي،رسالةماجستير،الجامعةاإلسبلمية
بغزة،فمسطيف .
 .16أب ػػكش ػػتات،س ػػميرمحم ػػكد(:)2005أث ػػرتكظي ػػؼالحاس ػػكبف ػػيت ػػدريسالنح ػػكعم ػػى
تحصيؿطمبةالصػؼالحػادمعشػركاتجاىػاتيـنحكىػاكاالحتزػاظبيػا،رسػالةماجسػتير،
الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف.
 .17أبػػكص ػكاكيف ،ارش ػػدمحمػػدعطي ػػة(:)2005تنميػػةميػػاراتالتكاص ػػؿالشػػزكم"التح ػػدث
كاالسػػتماع"د ارسػػةعمميػػةتطبيقيػػة،الطبعػػةاألكلػػى(،إيت ػراؾ)لمطباعػػةكالنشػػركالتكزيػػع،
جميكريةمصرالعربية.
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 .18أب ػ ػكعػ ػػبلـ،رجػ ػػاء(:)2010منػػػاىجالبحػ ػػثفػ ػػيالعم ػػكـالنزس ػػيةكالتربكيػػػة،دارالنشػ ػػر
لمجامعات،القاىرة،جميكريةمصرالعربية.
 .19أبػػكعمػرة،حنػػافمحمػػد(:)2010أثػػربرنػػامجمقتػػرحلعػػبلجصػػعكباتتعمػػـالنحػػكلػػدل
طمبػ ػػةالصػ ػػؼالسػ ػػادساألساسػ ػػيبغ ػ ػزة،رسػ ػػالةماجسػ ػػتير،الجامعػ ػػةاإلسػ ػػبلميةبغ ػ ػزة،
فمسطيف.
 .20أب ػ ػػكل ػ ػػبف،محم ػ ػػكدالمرس ػ ػػي(:)2010م ػ ػػدخؿالت ػ ػػدريسم ػ ػػفخ ػ ػػبلؿالط ارئ ػ ػػؼ،الػ ػ ػرابط
اإللكتركنػػي)http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/402202(:
،حيثتـزيارةالرابطالساعةالعاشرةمساءانمفيكـالثبلثاءالمكافؽ .2015/6/16
 .21أبكمغمى،سميح(:)1997التدريسبالمغةالعربيػةالزصػحىلجميػعالمػرادؼبالمػدارس،
دارالزكر،عماف،األردف.
 .22أحمد،صبلحعبدالسميعمحمد(:)2009فعاليةاستخداـاستراتيجيةاالكتشاؼالمكجو
فيتنميةمياراتالقراءةالصػامتةلػدلالتبلميػذذكمصػعكباتالػتعمـبالمرحمػةاالبتدائيػة
بالمممكةالعربيػةالسػعكدية،د ارسػةمقدمػةلكميػةالتربيػةإلعػدادالمعممػاتبخمػيسمشػيط،
المممكةالعربيةالسعكدية.
 .23أحمد،عزةصبلح(*:)2005أثراستخداـالطرائؼالمغكيةفيتنميةمياراتاالستماع
لػػدلتبلميػػذالصػػؼال اربػػعاالبتػػدائي،رسػػالةماجسػػتير،جامعػػةالمنيػػا،جميكريػػةمصػػر
العربية .
 .24أحمػ ػػد،نج ػ ػػبلءمحمػ ػػدعم ػ ػػي(:)2012أدباألطزػ ػػاؿ،كمي ػ ػػةريػ ػػاضاألطز ػ ػػاؿبجامع ػ ػػة
ية،جميكريةمصرالعربية.

االسكندر
 .25أحمػد،نجػبلء(:)2005فاعميػػةبرنػامجمقتػرحلد ارسػػةأثػربعػضأنػكاعقصػصاألطزػػاؿ
عم ػػىتنمي ػػةمي ػػارتياالس ػػتماعكالتعبي ػػرالمغ ػػكمل ػػدلطز ػػؿالركض ػػة،رس ػػالةماجس ػػتير،
جامعةالقاىرة،جميكريةمصرالعربية .
 .26األحمػػدم،عػػدنافبػػفمحمػػدعمػػي(:)2010كاقػػعاسػػتخداـاإلعػػبلـالمدرسػػيفػػيتنميػػة
مياراتاالتصاؿالمغكملدلتبلميذالمرحمةاالبتدائيةبالمدينةالمنكرة،رسػالةماجسػتير،
جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.
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 .27األسػػطؿ،أحمػػدرشػػادمصػػطزى(:)2010مسػػتكلالميػػاراتالقرائيػػةكالكتابيػػةلػػدلطمبػػة
الصؼالسادسكعبلقتوبتبلكةكحزظالقرآفالكريـ،رسالةماجسػتير،الجامعػةاإلسػبلمية
بغزة،فمسطيف.
 .28إسػ ػ ػػماعيؿ،زكريػ ػ ػػا(:)1999طػ ػ ػػرؽتػ ػ ػػدريسالمغػ ػ ػػةالعربيػ ػ ػػة،دارالمعرفػ ػ ػػةالجامعيػ ػ ػػة،
اإلسكندرية،جميكريةمصرالعربية.
 .29األسػػمرم،حاصػػؿبػػفعمػػيبػػفعبػػداهلل(:)2010فاعميػػةاسػػتخداـخػرائطالمزػػاىيـفػػي
اكتسابتبلميذالصؼالسادساالبتدائيمياراتاإلمبلءالمضمنةفػيالتقػكيـالمسػتمر،
رسالةماجستير،جامعةأـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية.
المرجعفيتدريسميػاراتالتزكيػر،ترجمػةمحمػدجيػادجمػؿ،
 .30بارم،ؾبيير( :)2003
دارالكتابالجامعي،العيف،اإلماراتالعربيةالمتحدة.
 .31بثينػػة،عبػػدالبػػاقيمحمػػد(:)2007فعاليػػةاسػػتخداـمػػدخؿالط ارئػػؼفػػيتػػدريسالزمسػػزة
بالمرحمػػةالثانكيػػةلتنميػػةالميػػاراتالتزكيػػرالعميػػاكاالتجػػاهنحػػكالتزكيػػرالزمسػػزي،رسػػالة
ماجستير،كميةالتربيةبجامعةالقاىرة،جميكريةمصرالعربية.
 .32بػػدير،إيمػػافكصػػادؽ،إميمػػي(:)2000تنميػػةالميػػاراتالمغكيػػةلمطزػػؿ،الطبعػػةاألكلػػى،
عالـالكتب،القاىرة،جميكريةمصرالعربية.
 .33بركات،زياد(:)2008دراسةتحميميةمستعرضةلؤلخطاءاإلمبلئيػةالشػائعةلػدلتبلميػذ
الصزكؼمفاألكؿإلىالخامساألساسيةفيمدينةطكلكرـبزمسطيف،منشكراتجامعػة

القدسالمزتكحة،فمسطيف.
 .34البشير،أكرـعػادؿكالػكائمي،سػعادعبػدالكػريـ(:)2007ميػارةالكػبلـ"التعبيػرالشػزكم"
ف ػػيمن ػػاىجالمغ ػػةالعربي ػػةلمص ػػؼالس ػػابعاألساس ػػيف ػػياألردف"د ارس ػػةتحميمي ػػة"،قس ػػـ
المناىجكالتدريسبالجامعةالياشمية،األردف.
 .35ج ػػابر،ج ػػابرعب ػػدالحمي ػػد(:)1999س ػػيككلكجيةال ػػتعمـكنظري ػػةالتعم ػػيـ،دارالنيض ػػة
العربيةلمطبعكالنشركالتكزيع،القاىرة،جميكريةمصرالعربية.
 .36جاد،محمدلطزيمحمد(:)2011فاعميةبرنامجقػائـعمػىقػراءةقصػصاألطزػاؿفػي
تنميػػةميػػاراتالتح ػػدثلػػدلتبلميػػذالص ػػؼالخػػامساالبتػػدائي،مجم ػػةالعمػػكـالتربكي ػػة،
المجمد(،)19العدد(،)2ص.211–175:
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 .37الجبػػكرم،خالػػدنػػاجيأحمػػد(:)2012صػػعكباتتػػدريسالتعبيػػرالشػػزييفػػيالمػػرحمتيف
المتكسطةكاالعداديةمفكجيةنظرالمدرسيف،مجمػةالزػتح،العػدد(،)51جامعػةديػالى
بالعراؽ،ص.448–396:
 .38الجز ػ ػػرم،س ػ ػػماح(:)2011أث ػ ػػراس ػ ػػتخداـالط ارئ ػ ػػؼالعممي ػ ػػةكم ػ ػػدخؿلت ػ ػػدريسبع ػ ػػض
مكضكعاتمقػررالعمػكـفػيالتحصػيؿالمعرفػيلطالبػاتالصػؼاألكؿبمػدارسالمرحمػة
المتكسػػطةبمدينػػةمكػػةالمكرمػػة،مجمػػةالتربيػػةالعمميػػة،المجمػػد(،)14العػػدد(،)3ص:
.173-133
 .39جمعػػة،حسػػيف(:)2008ثقافػػةالحػكارمػػعاآلخػػر،مجمػػةجامعػػةدمشػػؽ،المجمػػد(،)24
العددالثالثكالرابع،ص.20–11:
 .40الجكجك،ألزتمحمد(:)2004أثربرنامجمقترحفيتنميةمياراتاألداءاإلمبلئيلدل
طالب ػػاتالص ػػؼالخ ػػامساألساس ػػيبمحافظ ػػةش ػػماؿغػ ػزة،رس ػػالةماجس ػػتير،الجامع ػػة
اإلسبلميةبغزة،فمسطيف.
 .41الجيكس ػػي،محم ػػدب ػػبلؿ(:)2002أن ػػتكأن ػػا:مقدم ػػةف ػػيمي ػػاراتالتكاص ػػؿاإلنس ػػاني،
مطبعةمكتبالتربيةالعربيلدكؿالخميج،الرياض،المممكةالعربيةالسعكدية.
 .42حس ػػانيف،حس ػػفش ػػكقيعم ػػي(:)2001أث ػػراس ػػتخداـالط ارئ ػػؼالرياض ػػيةف ػػيت ػػدريس
اليندسػػةعمػػىتحصػػيؿتبلميػػذالصػػؼال اربػػعاالبتػػدائيكميػػكليـنحػػكالرياضػػيات،رسػػالة
ماجستير،كميةالتربيةبجامعةبنيا،جميكريةمصرالعربية.
 .43الحسػػف،السػػيدمحمػػدأبػػكىاشػػـ(:)2006الخصػػائصالسػػيككمتريةألدكاتالقيػػاسفػػي
البح ػػكثالنزس ػػيةكالتربكي ػػةباس ػػتخداـ(،)SPSSمرك ػػزالبح ػػكثالتربكي ػػة،جامع ػػةالمم ػػؾ
سعكد،المممكةالعربيةالسعكدية.
 .44حػ ػػبلكة،محمػ ػػدالسػ ػػيد(:)2003األدبالقصصػ ػػيلمطزػ ػػؿ،المكتػ ػػبالجػ ػػامعيالجديػ ػػد،
االسكندرية،جميكريةمصرالعربية.
 .45حمػػداكم،جميػػؿ(:)2006مزي ػػكـالتكاصػػؿ:النمػػاذجكالمنظ ػػكرات،متػػكفرعمػػىالػػرابط
اإللكتركن ػ ػػي(،)http://www.arabicnad.wah.comحي ػ ػػثت ػ ػػـزي ػ ػػارةالػ ػ ػرابطالسػػ ػػاعة
الخامسةمساءانمفيكـالسبتالمكافؽ.2015/6/27
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 .46الحمراني ػػة،انتص ػػارك ػػاظـ(:)2005س ػػيككلكجيةالت ػػدريسككظائز ػػو،داراألخ ػػكةلمنش ػػر
كالتكزيع،عماف،األردف.
 .47حمي ػػداف،ىي ػػا(:)2005أث ػػراس ػػتخداـالقص ػػصكاألح ػػاجيكاأللع ػػابالمنز ػػذةبالكس ػػائؿ
التعميميػػةالتكنكلكجيػػةعمػػىتحصػػيؿطالبػػاتالصػػؼالخػػامساألساسػػيفػػيالرياضػػيات،
رسالةماجستير،الجامعةاألردنية،عماف،األردف.
 .48الحناف،طاىرمحمكدمحمػد(:)2011أثػراسػتخداـمػدخميالتػراثكالط ارئػؼالتاريخيػة
لتػدريسالتػػاريخفػيتنميػػةبعػضميػػاراتالبحػثالتػػاريخيكاالنتمػاءالػػكطنيلػدلتبلميػػذ
الصػػؼاألكؿاإلعػػدادم،رسػػالةدكتػػكراه،كميػػةالتربيػػةبجامعػػةأسػػيكط،جميكريػػةمصػػر
العربية.
 .49حنكف،بكرعمػيأحمػد(:)2009نمػاذجالتكاصػؿالسػائدةمػعالمعممػيفكالمعممػاتلػدل
م ػػديرمكم ػػديراتالم ػػدارساإلعدادي ػػةف ػػيككال ػػةالغ ػػكثف ػػيمحافظ ػػاتالض ػػزةالغربي ػػة
كعبلقتيابالكالءالتنظيميمفكجيةنظػرالمعممػيفكالمعممػات،رسػالةماجسػتير،جامعػة
النجاحالكطنيةبنابمس،فمسطيف.
 .50حكال ػػة،س ػػييرمحم ػػدكمص ػػطزىعب ػػدالس ػػميعمحم ػػد(:)2006إع ػػدادالمعم ػػـ:تنميت ػػو
كتدريبو،الطبعةاألكلى،دارالزكر،عماف،األردف.
 .51خصػ ػػاكنة،نجػ ػػكلأحمػ ػػدسػ ػػميـكالعكػ ػػؿ،إيمػ ػػافأحمػ ػػدخضػ ػػر(:)2012فاعميػ ػػةالػ ػػدراما
المسػػرحيةفػػيتنميػػةميػػاراتالمحادثػػةالشػػزكيةلػػدلطالبػػاتالمرحمػػةاالبتدائيػػة،المجمػػة
الدكليةالتربكيةالمتخصصة،المجمد(،)1العدد(،)4ص.206–182:
 .52خضػػرم،محمػػدإسػػماعيؿمحمػػد(:)2010أثػػربرنػػامجتػػدريبيلتنميػػةالتكاصػػؿالمزظػػي
عمىاألداءاألكاديميلذكلصعكباتالتعمـبالحمقةاألكلػىمػفالتعمػيـاألساسػي،رسػالة
ماجستير،معيدالدراساتكالبحكثالتربكيةبجامعةالقاىرة،جميكريةمصرالعربية .
 .53الخمايسػػة،إيػػادمحمػػدخيػػر(:)2012مػػدلامػػتبلؾطمبػػةكميػػةالتربيػػةفػػيجامعػػةحائػػؿ
لمياراتالتعبيرالشػزكممػفكجيػةنظػرىـ،كالصػعكباتالتػيتػكاجييـداخػؿالمحاضػرة،
مجمػػةالجامعػػةاإلس ػػبلميةلمد ارسػػاتالتربكيػػةكالنزس ػػية،المجمػػد(،)20الع ػػدد(،)1ص:
.242–219
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 .54دح ػػبلف،بي ػػافعم ػػر(:)2014فاعمي ػػةبرن ػػامجق ػػائـعم ػػىالحكاي ػػاتالش ػػعبيةف ػػيتنمي ػػة
مياراتالتعبيرالشزكملدلتمميػذاتالصػؼال اربػعاألساسػي،رسػالةماجسػتير،الجامعػة
اإلسبلميةبغزة،فمسطيف.
 .55الػػدمرداش،صػػبرم(:)2008الط ارئػػؼالعمميػػةمػػدخؿلتػػدريسالعمػػكـ،الطبعػػةالسػػابعة،
دارالمعارؼ،جميكريةمصرالعربية.
 .56ازيػػد،مصػػطزىكعثمػػاف،عيػػد(:)2003فاعميػػةاسػػتخداـالط ارئػػؼالتاريخيػػةفػػيتنميػػة
بعضالمزاىيـكالميؿلقراءةالكتبالتاريخيةلدلطبلبالصػؼاألكؿالثػانكم،المػؤتمر
العممػػيالثالػػثالق ػراءةكبنػػاءالمعرفػػة،الجمعيػػةالمص ػريةلمق ػراءةكالمعرفػػة،ص–231:
.258
 .57الزبيدم،نسػريفكالحػداد،عبػدالكػريـكالػكائمي،سػعاد(:)2013أثػربرنػامجتعميمػيقػائـ
عمػػىالمنحػػىالتكاصػػميفػػيتحسػػيفميػػاراتاالسػػتماعالناقػػدلػػدلطمبػػةالصػػؼالتاسػػع
األساسػػي،المجمػػةاألردنيػػةفػػيالعمػػكـالترب كيػػة،المجمػػد(،)9العػػدد(،)4ص–435:
.447
 .58الػػزعيـ،ىبػػةاهللعبػػدالػػرحمفمحمػػكد(:)2013فاعميػػةتكظيػػؼمػػدخؿالط ارئػػؼالعمميػػة
فػػيتنميػػةالحػػسالعممػػيلػػدلطالبػػاتالصػػؼالثػػامفاألساسػػيبغ ػزة،رسػػالةماجسػػتير،
الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف.
 .59الػػزؽ،محمػػدمصػػطزىعبػػدالقػػادر(:)2014أثػػرتكظيػػؼالصػػكرالمتحركػػةفػػيتنميػػة
مي ػػاراتالتعبي ػػرالمغ ػػكمل ػػدلط ػػبلبالص ػػؼال ارب ػػعاألساس ػػيبمحافظ ػػاتغػ ػزة،رس ػػالة
ماجستير،جامعةاألزىربغزة،فمسطيف .
 .60الزىراني،ميرةبنتعبدالقػادرمحمػد(:)2011إسػياـاإلشػراؼالتربػكمفػينشػرثقافػة
الحػ ػكارم ػػفكجي ػػةنظ ػػرالمشػ ػرفاتالتربكي ػػاتكالمعمم ػػاتبمدين ػػةمك ػػةالمكرم ػػة،رس ػػالة
ماجستير،جامعةأـالقرل،المممكةالعربيةالسعكدية.
 .61الس ػػيد،محم ػػكدأحم ػػد(:)2000ط ػػرؽتػػػدريسالمغ ػػةالعربي ػػةكالتربي ػػةالديني ػػة،الطبعػػػة
الثانية،مكتبةالنيضة،القاىرة،جميكريةمصرالعربية.
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 .62الش ػػنطي،أمي ػ ػرةعب ػػدالػ ػػرحمف(:)2010أث ػػراسػػػتخداـالنش ػػاطالتمثيمػ ػػيلتنمي ػػةبعػػػض
ميػػاراتاالسػػتماعفػػيالمغػػةالعربيػػةلػػدلتمميػػذاتالصػػؼال اربػػعاألساسػػيبغ ػزة،رسػػالة
ماجستير،جامعةاألزىربغزة،فمسطيف.
 .63الشكبكي،ميامحمد(:)2011فاعميةبرنامجقائـعمىمياراتاالستماعلتنميةميارات
القػراءةلػػدلتمميػػذاتالصػػؼال اربػػعاألساسػػيبغػزة،رسػػالةماجسػػتير،الجامعػػةاإلسػػبلمية
بغزة،فمسطيف.
ػةأداءكنطقػانكامػبلءككتابػ ةن،الطبعػةالثالثػة،
 .64صالح،فخػرممحمػد(:)2000المغػةالعربي
ن
مطابعالكفاءلمطباعةكالنشر،المنصكرة،جميكريةمصرالعربية.

 .65الضبع،ثناء(:)2001تعميـالمزاىيـالمغكيةكالدينيةلدلاألطزاؿ،الطبعةاألكلى،دار
الزكرالعربي،القاىرة،جميكريةمصرالعربية.،
 .66طعيمػػة،رشػػدم(:)2004الميػػاراتالمغكيػػة:مسػػتكياتياتدريسػػياصػػعكباتيا،دارالزكػػر
العربي،القاىرة،جميكريةمصرالعربية.
 .67عاشػػكر ،ارتػػبقاسػػـكالحكامػػدة،محمػػد(:)2007أسػػاليبتػػدريسالمغػػةالعربيػػة،الطبعػػة
الثانية،دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة،عماف،األردف.
 .68عاش ػػكر ،ارت ػػبقاس ػػـكالمق ػػدادم،محم ػػدفخ ػػرم(:)2005المي ػػاراتالقرائي ػػةكالكتابي ػػة،
الطبعةاألكلى،دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة،عماف،األردف.
 .69عب ػػدال ػػرحمف،ى ػػدلمص ػػطزىمحم ػػد(:)2002أث ػػراس ػػتخداـأدباألطز ػػاؿف ػػيتنمي ػػة
بعػػضميػػاراتاالتصػػاؿالشػػزييألطزػػاؿمػػاقبػػؿالمدرسػػة،د ارسػػاتفػػيالمنػػاىجكطػػرؽ
التدريس،العدد(،)71ص.180–154:
 .70عبدالسبلـ،خالد(:)2012دكرالمغةاألـفيتعمػـالمغػةالعربيػةالزصػحىفػيالمرحمػة
االبتدائيةبالمدرسةالجزائرية،رسالةدكتكراه،جامعةفرحاتعباسسطيؼ،الجزائر.
 .71عبدالسيد،منػاؿأنػكرسػيد(:)2002فعاليػةاسػتخداـمػدخؿالط ارئػؼالعمميػةفػيتنميػة
بعضالمزاىيـالعمميةلدلأطزاؿماقبؿالمدرسة،رسالةماجستير،كميةالتربيةبجامعة
أسيكط،جميكريةمصرالعربية.
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 .72عب ػ ػػدالزتػ ػ ػػاح،أميػ ػ ػرة(:)2012مػػ ػػدخؿالط ارئػػ ػػؼف ػ ػػيالت ػ ػػدريس،مت ػ ػػكفرعمػ ػ ػػىال ػ ػ ػرابط
اإللكتركنػ ػػي،)http://esps.ba7r.org/t72-topic(:حيػ ػػثتػ ػػـزيػ ػػارةال ػ ػرابطالس ػ ػػاعة
الثامنةمساءانمفيكـالثبلثاءالمكافؽ.2015/6/16
 .73عبدالكىاب،فاطمةمحمد(:)2008الطرائؼالعممية،كميةالتربيةبجامعةبنيا،المكقػع
اإللكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيhttp://curriculumscience.blogspot.com/2008/06/blog-(:

،)post.htmlحي ػػثت ػػـزي ػػارةالػ ػرابطالس ػػاعةالتاس ػػعةص ػػباحانم ػػفي ػػكـاألح ػػدالمكاف ػػؽ
.2015/7/12
 .74عبيدات،ذكقافكعدس،عبدالرحمف(:)2001البحثالعممػيمزيكمػوكأدكاتػوكأسػاليبو،
دارالزكرلمنشركالطباعةكالتكزيع،عماف،األردف.
 .75العتيبػي،غزيػةبنػػتغػزامبػفعبػػداهلل(:)2007الحػكارالتربػكمكآليػػةاالتصػاؿكاتخػػاذ
القرارلدلمديراتمدارسالتعميـالعاـبمدينةمكةالمكرمػة،رسػالةماجسػتير،جامعػةأـ
القرل،المممكةالعربيةالسعكدية.
 .76عرفة،فاتفخميسمحمد(:)2009فعاليةبرامجالعمؿمعالجماعاتفيتنميػةالكزػاءة
االجتماعيةألطزاؿالمؤسساتاإليكائية"د ارسػةتقكيميػةمطبقػةعمػىالمؤسسػاتاإليكائيػة
بمحافظةالقاىرة"،دراساتفيالخدمةاالجتماعيةكالعمكـاإلنسانية،المجمد(،)17العدد
(،)2ص .739–681:
 .77عصػػر،حسػػني(:)2005تعمػػيـالمغػػةالعربيػػةفػػيالمرحمػػةاالبتدائيػػة،مكتبػػةاالسػػكندرية
لمكتاب،االسكندرية،جميكريةمصرالعربية.
 .78العطكم،أحمدعبداهللعكده(:)2012كاقػعممارسػةأعضػاءىيئػةالتػدريسفػيجامعػة
تب ػػكؾلمي ػػاراتالحػ ػكارم ػػفكجي ػػةنظ ػػرالط ػػبلب،رس ػػالةماجس ػػتير،جامع ػػةأـالق ػػرل،
المممكةالعربيةالسعكدية.
 .79العمي،أحمد(:)2008أثراسػتخداـمػدخميالقصػصكالط ارئػؼالعمميػةعمػىالتحصػيؿ
كاكتسابتبلميذالحمقةالثانيةمفالتعميـاألساسيلبعضالقيـالعممية،رسالةماجستير،
جامعةالزيكـ،جميكريةمصرالعربية .
 .80العمي،فيصؿ(:)1998المرشدالزنيلتدريسالمغػةالعربيػة،الطبعػةاألكلػى،مكتبػةدار
الثقافة،عماف،األردف.
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 .81عمادالديف،أحمػدكمػاؿ(:)2012أثػراسػتخداـالسػردالقصصػيلتنميػةبعػضميػارات
االسػ ػػتماعفػ ػػيالق ػ ػراءةلػ ػػدلطمبػ ػػةالصػ ػػؼال اربػ ػػعاألساسػ ػػيكاتجاىػ ػػاتيـنحكىػ ػػا،رسػ ػػالة
ماجستير،الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف.
 .82عم ػػار،حمم ػػيكآخ ػػركف(:)2010فاعمي ػػةاس ػػتخداـاس ػػتراتيجيةقائم ػػةالط ارئ ػػؼالعممي ػػة
كاالكتشػػاؼالمكجػػوفػػيتنميػػةكػػؿمػػفالتحصػػيؿكعمميػػاتالعمػػـلػػدلطالبػػاتالصػػؼ
الثالػ ػػثاإلعػ ػػدادمالمينػ ػػيفػ ػػيمػ ػػادةاالقتصػ ػػادالمنزلػ ػػي،مجمػ ػػةكميػ ػػةالتربيػ ػػةالنكعي ػ ػػة
بالمنصكرة،العدد(،)27ص.705-638:
 .83عمػار،ياسػرسػبلمة(:)2011أثػػرتكظيػؼاألنشػطةالمغكيػةفػػيتنميػةبعػضالميػػارات
الكتابيةلدلطمبةالصؼالسادساألساسػي،رسػالةماجسػتير،الجامعػةاإلسػبلميةبغػزة،
فمسطيف.
 .84العيسػػكم،جمػػاؿمصػػطزى(:)2005فاعميػػةاسػػتخداـأسػػمكبالقػػدحالػػذىنيفػػيتنميػػة
بعػػضميػػاراتالطبلقػػةالمغكيػػةكعػػبلجاألخطػػاءاإلمبلئيػػةلػػدلتمميػػذاتالحمق ػةالثانيػػة
بدكلةاإلمارات،مجمةكميةالتربيةبجامعةاإلماراتالعربيػةالمتحػدة،السػنة(،)20العػدد
(،)22ص.139–97:
 .85العيسكم،جمػاؿكآخػركف(:)2005طػرؽتػدريسالمغػةالعربيػةبمرحمػةالتعمػيـاألساسػي
بيفالنظريةكالتطبيؽ،دارالكتابالجامعي،العيف،اإلمارات.
 .86فاركؽ،محمد(:)2009ففالحكار،الطبعػةاألكلػى،داركادمالنيػؿ،القػاىرة،جميكريػة
مصرالعربية.
 .87الزي ػػكمي،خمي ػػؿ(:)2012أث ػػرنش ػػاطاتاالتص ػػاؿالمغ ػػكمف ػػيتنمي ػػةمي ػػاراتالتعبي ػػر
الشػزكملػػدلطػػبلبالصػؼالتاسػػعاألساسػػيفػيمػػدارسمديريػػةالتربيػةكالتعمػػيـبمنطقػػة
عماف،مجمةالعم كـالتربكيةكالنزسية،المجمد(،)13العدد(،)2البحريف.
 .88القاضػػي،ىيػػثـممػػدكح(:)2011أثػػرتػػدريسالمغػػةالعربيػػةباسػػتخداـاسػػتراتيجيةالػػتعمـ
المتمػػازجفػػيتنمي ػػةميػػاراتالتكاصػػؿالمزظ ػػيلػػدلطمبػػةالص ػػؼالسػػابعاألساسػػيف ػػي
األردف،مجمةاألكاديميةلمدراساتاالجتماعيةكاالنسانية،العدد(،)7ص.14–3:
 .89قطػػامي،نايزػػة(:)2001تعمػػيـالتزكيػػرلممرحمػػةاألساسػػية،دارالزكػػرلمطباعػػةكالنشػػر،
عماف،األردف.
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 .90قنديؿ،محمدمتكليكالطحاف،طاىرةأحمد(:)2011تعمػـكتعمػيـالقػراءةكالكتابػةلطزػؿ
الركضة،الطبعةاألكلى،دارالزكر،عماف،األردف.
 .91كامؿ،رشدمفتحي(:)1994مدلفاعميةاستخداـكؿمفمدخؿدكرةالتعمـكالط ارئػؼ
العمميةكالمدخؿالمعتادعمىاكتسابالمزاىيـالبيكلكجيةكعممياتالعمػـكالميػكؿالعمميػة
لدلتبلميػذالحمقػةاألكلػىفػيالتعمػيـاألساسػي،رسػالةدكتػكراه،جامعػةالمنيػا،جميكريػة
مصرالعربية.
 .92الكحبلنػػي،سػػييرعمػػي(:)2010فاعميػػةالط ارئػػؼالعمميػػةباسػػتخداـالحاسػػباآللػػيفػػي
تػػدريسكحػػدةمػػفمقػػررالعمػػكـعمػػىالتحصػػيؿالد ارسػػيلػػدلتمميػػذاتالصػػؼالخػػامس
االبتدائيبمكةالمكرمة،رسالةماجستير،جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربية
السعكدية.
 .93الكخف،أميفكىنية،لينا(:)2009أثراستخداـالدراماالتعميميةفيتػدريسقكاعػدالمغػة
العربي ػػةفػ ػػيتحصػ ػػيؿطالبػ ػػاتالصػ ػػؼالعاشػػػراألساسػػػي،المجمػ ػػةاألردني ػػةفػػػيالعمػػػكـ
التربكية،المجمد(،)5العدد(،)3ص.216–201:
 .94النغرييػػر،جػػكف(:)2002تعمػػيـميػػاراتالتزكيػػر،ترجمػػة:منيػػرالحػػكراني،دارالكتػػاب
الجامعي،العيف،اإلماراتالعربيةالمتحدة.
 .95المب ػػكدم،من ػػىإبػ ػراىيـ(:)2003فاعمي ػػةاس ػػتخداـم ػػدخؿالط ارئ ػػؼاألدبي ػػةف ػػيتنمي ػػة
مي ػػاراتالقػ ػراءةاالبداعي ػػةكاالتج ػػاهنح ػػكالقػ ػراءةل ػػدلتبلمي ػػذالمرحم ػػةاإلعدادي ػػة،مجم ػػة
القراءةكالمعرفة"الجمعيةالمصريةلمقراءةكالمعرفة"،ص.126–59:
 .96محمكد،إينازيكسؼرشيد(:)2008أثرالتدريسباستخداـالكسائطالمتعػددةفػيتنميػة
ميػػاراتالتكاصػػؿفػػيمػػادةالمغػػةالعربيػػةلػػدلطمبػػةالصػػؼالثػػانياألساسػػيفػػياألردف،
رسالةماجستير،كميةالدراساتالعميابالجامعةاألردنية،عماف،األردف.
 .97مػػرداف،نجػػـالػػديف(:)2005النمػػكالمغػػكمكتطػػكيرهفػػيمرحمػػةالطزكلػػةالمبكػرة:البيػػت،
الحضانة،كرياضاألطزاؿ،مكتبةالزبلح،اإلماراتالعربيةالمتحدة.
 .98مزيػػد،زينػػبخنجػػر(:)2012تػػأثيربرنػػامجتعميمػػيفػػيتنميػػةميػػاراتاالسػػتماعالنشػػط
لدلأطزاؿالرياض،مجمةاألستاذ،العدد(،)203ص.1028–1003:
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 .99المشػػكخي،عبػػداهللبػػفسػػميماف(:)2009الح ػكاركآدابػػوفػػياإلسػػبلـ،الطبعػػةاألكلػػى،
مكتبةالعبيكاف،الرياض،المممكةالعربيةالسعكدية.
 .100مصػػاركة،نػػادرة(:)2008ط ارئػػؽتػػدريسالمغػػةالعربيػػةفػػيضػػكءالتربيػػةالحديثػػة،مجمػػة
جامعة،العدد(،)7ص.331–305:
 .101المصػػرم،يكسػػؼسػػعيد(:)2006فعاليػػةبرنػػامجبالكسػػائؿالمتعػػددةفػػيتنميػػةميػػارات
التعبيػػرالكتػػابيكاالحتزػػاظبيػػالػػدلطػػبلبالصػػؼالثػػامفاألساسػػي،رسػػالةماجسػػتير،
الجامعةاإلسبلميةبغزة،فمسطيف .
 .102مصػػطزى،عبػػداهللعمػػي(:)2014ميػػاراتالمغػػةالعربيػػة،الطبعػػةالرابعػػة،دارالمسػػيرة،
عماف،األردف.
 .103المنيػػزؿ،عبػػداهلل(:)2009مبػػادئالقيػػاسكالتقػػكيـفػػيالتربيػػة،الطبعػػةاألكلػػى،جامعػػة
الشارقة.
 .104النجػػار،بسػػاـعػػايش(:)2000عبلقػػةالثقافيػػةاإلسػػبلميةبالقػػدرةعمػػىالتعبيػػرالكتػػابي
لدلطمبةالصؼالعاشربمحافظةخانيكنس،رسالةماجستير،الجامعةاإلسػبلميةبغػزة،
فمسطيف.
 .105ن ػكاؿ،غػػاليالمشػػيخي(:)2011فاعميػػةبرنػػامجتػػدريبيمقتػػرحلتنميػػةميػػاراتمعممػػات
الرياضػػياتفػػيالتكاصػػؿالرياضػػيبػػالمرحمتيفالمتكسػػطةكالثانكيػػةبمدينػػةتبػػكؾ،رسػػالة
ماجستير،جامعةأـالقرلبمكةالمكرمة،المممكةالعربيةالسعكدية.
 .106ك ازرةالتربي ػ ػػةكالتعم ػ ػػيـالع ػ ػػالي(:)2012دلي ػ ػػؿالمعم ػ ػػـ:المغ ػ ػػةالعربي ػ ػػةلمص ػ ػػؼالث ػ ػػاني
األساسي،اإلدارةالعامةلئلشراؼكالتأىيؿالتربكم،فمسطيف.
 .107الكصػػيزي،عػػكضديػػبمحمػػكد(:)2012دكرمعمػػـالمرحمػػةالثانكيػػةبمحافظػػاتقطػػاع
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قائمة المالحق

 :)1( أسماء السادة المحكمين
 :)2( قائمة ميارات التواصل الشفوي قبل التحكيم
 :)3( قائمة ميارات التواصل الشفوي بعد التحكيم
 :)4( بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي
 :)5( اختبار ميارات االستماع في صورتو النيائية
 :)6( دليل تدريس الوحدة السابعة والثامنة باستخدام الطرائف األدبية
 :)7( خطاب تسييل ميمة الباحثة

قائمة المالحق
الممحق رقم ( :)1أسماء السادة المحكمين
الجية 

الدرجةالعممية 

ـ .

االسـ 

الجامعةاإلسبلمية 

أستاذدكتكر 

جامعةالقدسالمزتكحة 

أستاذمشارؾ 

  .3د.إيادعبدالجكاد 

جامعةاألقصى 

أستاذمشارؾ 

  .4د.خالدعبدالدايـ 

جامعةالقدسالمزتكحة 

أستاذمشارؾ 

  .5دشريؼحماد 

جامعةالقدسالمزتكحة 

أستاذمشارؾ 

  .6د.ناىضسعيدفكرة 

جامعةاألقصى 

أستاذمشارؾ 

  .7د.ماجدمحمكدمطر 

جامعةاألقصى 

أستاذمساعد 

ك ازرةالتربيةكالتعميـالعالي 

دكتكراه 

  .9د.زيادمسعكد 

ككالةالغكثالدكلية 

دكتكراه 

  .10د.ماجدالزياف 

ك ازرةاألكقاؼكالشؤكفالدينية 

دكتكراه 

ككالةالغكثالدكلية 

ماجستيرمناىجكطرؽالتدريس 

  .1أ.د.فؤادالعاجز 
  .2د.إسماعيؿصالحالز ار 

  .8د.جماؿالزميت

  .11أ.سياـأبكدحركج 



* تم ترتيب قائمة أسماء السادة المحكمين حسب الدرجة العممية ،واألخذ بعين االعتبار الترتيب األبجدي

122

الممحق رقم ( :)2قائمة ميارات التواصل الشفوي قبل التحكيم
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

ميارات التواصل الشفوي لدى تالميذ الصف الثاني بغزة
الدكتور الفاضل /الدكتورة الفاضمة.
تحية طيبة وبعد ، ....
تقكـالباحثةبدراسةلمكشؼعفأثرتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصؿ
الشزكملدلتبلميذالصؼالثاني،كلتحقيؽأىداؼالدراسةقامتالباحثةبتحميؿمحتكلكتاب
المغة العربية المقرر عمى طمبة الصؼ الثاني األساسي بغزة ،كذلؾ لتحديد ميارات التكاصؿ
الشزكمالكاجبتنميتيالدلالتبلميذ .
لذاأرجكمفسيادتكـقراءةقائمةالميارات،كالحكـعمىسبلمتياالمغكية،كقدرتياعمى
قياسالظاىرة،كصدقيا،كأىميةىذهالمياراتبالنسبةلتبلميذالصؼالثاني،كمايمكنؾترتيب
الميارات حسب أىميتيا كتسمسميا المنطقي ،كيمكنؾ أيضان حذؼ الميارات غير المنتمية ،أك
إضافةمياراتأخرل .
الدكتكر .....................................:

الدرجةالعممية ..............................:
جيةالعمؿ .................................:

رقـالياتؼ .................................:


عمماً بأن مالحظاتكم وتوجيياتكم محل عناية واىتمام الباحثة

الباحثة:ىدلعبدالزتاحالمجدالكم 
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المقدمة:
قامت الباحثة باالطبلع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ،كالبحكث ذات العبلقة بميارات
التكاصؿالشزكم،كقامتبإعدادقائمةمياراترئيسة،كينبثؽعنياعدةمياراتفرعية،كىي :
 ميارةاالستماعالجيد:كتتضمف()8مياراتفرعية. ميارةالتكاصؿكالحكارمعاآلخريف:كتتضمف()7ميارةفرعية. ميارةإبداءاآلراءكاألفكار:كتتضمف()7مياراتفرعية .ميارات التواصل الشفوي:
تعرؼ الباحثة ميارات التكاصؿ الشزكم عمى أنيا السمكؾ المزظي كغير المزظي المخطط
كاليادؼ،الذميحدثبيفطرفيعمميةالمكقؼالتكاصميمباش انركافذلؾأكغيرمباشر .
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قائمة ميارات التواصل الشفوي لتالميذ الصف الثاني بغزة
م.

الميارات الرئيسة والفرعية

منتمية

غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

مالحظات

الميارة الرئيسة األولى :االستماع الجيد
  .1يستمعإلىآراءاآلخريف .











  .2يزسرالكمماتالتييسمعيا .











  .3يقكـباالستزسارعفالجمؿكالكمماتالتيلـيزيميا .











  .4يحمؿالكمماتكالتراكيبالجديدة .











  .5يعطيأمثمةلمكمماتالتييسمعيا .











  .6يطمبإعادةالكمماتكالجمؿالتيلـيسمعياجيدان .









































  .1يتحدثبجمؿمزيدة .











  .2يخمكحديثومفالجمؿكالكمماتالمبيمة .











  .3يكظؼالكمماتكالجمؿالتيتعمميامفالدركس .











  .4ينطؽاألحرؼكالكمماتنطقانسميمان .





















  .6يختارجمؿككمماتمعبرةعفالمكقؼالحكارم .











  .7يستخدـالمغةاستخدامانسميم نا .

















  .1يعبرعفأفكارهبطبلقةأماـاآلخريف .











  .2يبدمآراءتتزؽفيالمكقؼالحكارم .











  .3يكظؼلغةالجسدعندحديثومعاآلخريف .











  .4يتجنبالخجؿكاالرتباؾعندمايطرحأفكاره .











  .5يستخدـأسمكبمقنعلآلخريف .











  .6يدافععفكجيةنظرهحتىكافخالزتاآلخريف .











  .7يتحمىباليدكءأثناءاستقباؿكطرحاألفكاركاآلراء .











  .7يتجونحكمصدرالصكت .
  .8يحددالزكرةالرئيسةكاألفكارالزرعيةفيالحديثالمسمكع .
الميارة الرئيسة الثانية :التواصل والحوار مع اآلخرين

  .5يستخدـأدكاتالربطالمناسبة .

الميارة الرئيسة الثالثة :إبداء اآلراء واألفكار
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ميارات أخرى تنصح الباحثة بإضافتيا:
................................................................... .1
................................................................... .2
................................................................... .3
................................................................... .4
................................................................... .5
مالحظات يمكن أن تفيد الباحثة حول ميارات التواصل الشفوي:
................................................................... .1
................................................................... .2
................................................................... .3
................................................................... .4
................................................................... .5

الباحثة :ىدى المجدالوي

شكراً حلسن تعاونكم

126

الممحق رقم ( :)3قائمة ميارات التواصل الشفوي بعد التحكيم
تتككف قائمة ميارات التكاصؿ الشزكم في صكرتيا النيائية مف ثبلث ميارات رئيسة،
ينبثؽعنيا()27ميارةفرعية،كجاءتقائمةمياراتالتكاصؿالشزكملتبلميذالصؼالثاني
بعد ضبطيا كتعديميا ،كاضافة بعض الميارات ،كحذؼ البعض اآلخر حسب آراء كتكجييات
لجنةالتحكيـعمىالنحكالتالي :
الميارة الرئيسة األولى :االستماع الجيد.
 .1يظيراالىتماـبالحديثالمسمكع .
 .2يزسرالكمماتالتييسمعيا.
 .3يقكـباالستزسارعفالجمؿكالكمماتالتيلـيزيميا.
 .4يحمؿالكمماتكالتراكيبالجديدة.
 .5يعطيأمثمةلمكمماتالتييسمعيا.
 .6يطمبإعادةالكمماتكالجمؿالتيلـيسمعياجيدان.
 .7يتجونحكمصدرالصكت.
 .8يستنتجأفكارجديدةمفالنصالمسمكع .
 .9يحددأسماءكشخصياتكأماكفكردتفيالنصالمسمكع.
الميارة الرئيسة الثانية :الحوار مع اآلخرين.
 .1تحدثبجمؿمزيدةتامةالمعنى .
 .2يخمكحديثومفالجمؿكالكمماتالمبيمة.
 .3يكظؼالكمماتكالجمؿالتيتعمميامفالدركس.
 .4ينطؽاألحرؼكالكمماتنطقانسميمان.
 .5يستخدـأدكاتالربطالمناسبة.
 .6يختارجمؿككمماتمعبرةعفالمعنىالمقصكد.
 .7يستخدـالمغةاستخدامانسميمان.
 .8يجامؿاآلخريف.
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 .9يعبرعفالصكركالرسكـ.
 .10يسردالقصصكالحكايات.
 .11يتحدثبصكتكاضحمتجنبانارتزاعوأكخزضوعفالمعقكؿ .
الميارة الرئيسة الثالثة :ميارات تتعمق بالجانب المممحي.
 .1يعبرعفأفكارهبطبلقةأماـاآلخريف  .
 .2يكظؼلغةالجسدعندحديثومعاآلخريف.
 .3يتجنبالخجؿكاالرتباؾعندمايطرحأفكاره.
 .4يدلؿعمىاألفكارالتييطرحيا.
 .5يتحمىباليدكءأثناءاستقباؿكطرحاألفكاركاآلراء.
 .6يظيرالبشاشةأثناءالحديثمعاآلخريف.
 .7يتحكـبانزعاالتوأثناءالحديثمعاآلخريف.
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الممحق رقم ( :)4بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي لدى تالميذ الصف الثاني بغزة
المقدمة:
قامت الباحثة باالطبلع عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة ،كالبحكث ذات العبلقة
بمياراتالتكاصؿالشزكم،كقامتبإعدادقائمةمياراترئيسة،كينبثؽعنياعدةمياراتفرعية،
كبناءعمىىذهالقائمةأعدتبطاقةمبلحظةلقياسمستكلالتكاصؿالشزكملدلتبلميذالصؼ
الثانياألساسي،كجاءتبطاقةمبلحظةمياراتالتكاصؿالشزكمعمىالنحكالتالي :
 ميارةاالستماعالجيد:كتتضمف()9مياراتفرعية. ميارةالحكارمعاآلخريف:كتتضمف()11ميارةفرعية. -مياراتتتعمؽبالجانبالمممحي:كتتضمف()7مياراتفرعية .
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بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي لتالميذ الصف الثاني بغزة
م.

ميارات االستماع الرئيسة والفرعية

درجة الممارسة
كبيرة

الميارة الرئيسة األولى :االستماع الجيد

جداً

 .1

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً



  .2يزسرالكمماتالتييسمعيا .











  .3يقكـباالستزسارعفالجمؿكالكمماتالتيلـيزيميا .











  .4يحمؿالكمماتكالتراكيبالجديدة .











  .5يعطيأمثمةلمكمماتالتييسمعيا .











  .6يطمبإعادةالكمماتكالجمؿالتيلـيسمعياجيدان .





















  .8يستنتجأفكارجديدةمفالنصالمسمكع .











  .9يحددأسماءكشخصياتكأماكفكردتفيالنصالمسمكع .











  .7يتجونحكمصدرالصكت .

ميارات الحوار مع اآلخرين الرئيسة والفرعية

درجة الممارسة
كبيرة

الميارة الرئيسة الثانية :الحوار مع اآلخرين

جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

  .1يتحدثبجمؿمزيدةتامةالمعنى .











  .2يخمكحديثومفالجمؿكالكمماتالمبيمة .











  .3يكظؼالكمماتكالجمؿالتيتعمميامفالدركس .











  .4ينطؽاألحرؼكالكمماتنطقانسميمان .





















  .6يختارجمؿككمماتمعبرةعفالمعنىالمقصكد .











  .7يستخدـالمغةاستخدامانسميمان .





















  .9يعبرعفالصكركالرسكـ .











  .10يسردالقصصكالحكايات .











  .11يتحدثبصكتكاضحمتجنب ناارتزاعوأكخزضوعفالمعقكؿ .











  .5يستخدـأدكاتالربطالمناسبة .

  .8يجامؿاآلخريف .
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ميارات الجانب المممحي الرئيسة والفرعية

درجة الممارسة

الميارة الرئيسة الثالثة :ميارات تتعمق بالجانب المممحي

كبيرة
جداً

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جداً

  .1يعبرعفأفكارهبطبلقةأماـاآلخريف .











  .2يكظؼلغةالجسدعندحديثومعاآلخريف .











  .3يتجنبالخجؿكاالرتباؾعندمايطرحأفكاره .











  .4يدلؿعمىاألفكارالتييطرحيا .











  .5يتحمىباليدكءأثناءاستقباؿكطرحاألفكاركاآلراء .











  .6يظيرالبشاشةأثناءالحديثمعاآلخريف .











  .7يتحكـبانزعاالتوأثناءالحديثمعاآلخريف .











الباحثة :ىدى المجدالوي

شكراً حلسن تعاونكم
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الممحق رقم ( :)5اختبار ميارات االستماع في صورتو النيائية

أوالً :نسخة المعممة.
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

اختبار ميارات االستماع الجيد
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة.
يعبرىذااالختبارعفمستكلمياراتاالستماعلديؾ،لذاأرجكمنؾاالستماعجيدان لتعميمات
المعممة ،ككضع إجابتؾ في المكاف المخصص،معالعمـبأف ىذااالختبارىكفقطألغراض
البحثالعممي .
اختبار في ميارات االستماع الجيد
االسـ .................................:

الشعبة ..............:

الدرجة  :


 30

الزمف30:دقيقة .
السؤال األول :استمع لمحوار التالي ثم أجب:

10درجة 

كقؼأحمدكأصدقاءهعمىرصيؼأحدشكارعمدينةغزة،قاؿأحمد:ياأصدقائيدعكنانزرؽ

بيفألكافكأحجاـالسياراتالمارة .

فرد عميو محمد قائبلن :ىذه السيارة حمراء المكف كجميمة ،أما عمي فقاؿ :أنا أحبالسيارة ذات
المكفاألسكد .

فقاؿأحمد:ىذهالحافمةطكيمةجدان،لذلؾعددركابيايبمغ()50راكبان .
عمي:لماذاتضيءىذهالسيارةأنكارىا؟ 

محمد:ليرلأمامو،بدأتالشمستغرب .
أحمد:اآلفعميناالرجكعإلىمنازلنا،حتىالتقمؽاألسرة .
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استخرج من الحوار الذي استمعت إليو ما يمي:
-1جمعصديؽ 

أ)صدؽ 

ب)أصدقاء 

ج)صديقيف 


-2جمعكممةمنزلنا 


أ)بيكتنا 


ب)منازؿ 


ج)منازلنا 


-3ضدكممةقبيحة 


أ)رشيقة 


ب)طكيمة 


ج)جميمة 


-4عددركابالحافمة 


أ)55راكبان 


ب)60راكبان 


ج)50راكبان 


-6مزردسيارات 


أ)سيار 


ب)سيارة 


ج)الحافمة 


-7ضدكممةالذىاب 


أ)الرجكع 


ب)الرككب 


ج)الكقكؼ 


-8أسمكبنداء 



أ)التقمؽاألسرة  ب)قاؿأحمد 


بلن 
أ)قائ 


-5تنكيففتح 


ب)المارة 


ج)األسرة 


ج)ياأصدقائي 


-9ضدأبيض 


أ)أحمر 


ب)حمراء 


ج)أسكد 


-10نزرؽ.....ألكافالسيارات 


أ)مع 


ب)مف 


ج)بيف 




السؤال الثاني :استمع لممعممة ودون اإلجابة الصحيحة من بين األقواس

20درجة 

 -1يأمر السائق ركاب السيارة قبل التحرك بضرورة:
أ)دفعاألجرة 

ب)إغبلؽنافذةالسيارة 

ج)ربطأحزمةاألماف 

 -2يصب السائق الماء في:
أ)العجبلت 

ب)مقكدالسيارة 

ج)مبردالسيارة 

 -3مفرد كممة "سيارات":
أ)سار 

 -4جمع كممة "صدمة":

أ)صدمتاف 

ب)سيار 

ج)سيارة 

ب)صدـ 

ج)صدمات 
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 -5ضد "أغمق الباب":
أ)رجعالباب 

ب)فتحالباب 

ج)ترؾالباب 

 -6جمع كممة "مروحة":
أ)مراكح 

ب)مركحية 

ج)أركحة 

 -7مفردة كممة "أقدام":
ب)أقدـ 

ج)قدـ 

أ)قديـ 

أ)جنكب 

ب)يميف 

ج)أماـ 

أ)مف 

ب)في 

ج)عمى 

ب)الربيع 

ج)الشتاء 

 -8ضد كممة "يسار":

 -9الضوء يؤثر  ........نمو النباتات:

 -10نستخدم "المدفأة" في:

أ)الصيؼ 

 -11أكمل :ىو خرج ،وىما ......
أ)يخرجاف 

ب)يخرجكف 

ج)خرجا 

 -12ضد كممة "ابتعد":
ب)زاد 

ج)نقص 

أ)اقترب 

أ)جيكؿ 

ب)أجياؿ 

ج)جياؿ 

أ)الدجاجة 

ب)الكنارم 

ج)الديؾ 

أ)األسد 

ب)الذئب 

ج)الغزاؿ 

 -13جمع كممة "جيل":

 -14طائر لو عرف أحمر جميل ،يصيح في الصباح:

 -15كل الحيوانات التالية مفترسة عدا:
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 -16جمع كممة "شجرة":
أ)شجيرات 

ج)أشجار 

ب)شجر 

 -17أكمل :جفف يديك يا محمد ...... ،يديك يا ىنادي:
أ)جؼ 

ب)جزاؼ 

ج)جززي 

أ)مدباأللؼ 

ب)مدالياء 

ج)مدالكاك 

 -18نوع المد في كممة "مفتاح":

 -19لي أربعة عجالت ،وأسير عمى الشارع ،وأسرع من الجمل فمن أكون؟:
أ)الطيارة 

ب)القطار 

ج)السيارة 

 -20جمع كممة "أم":
أ)أميات 


ج)األـ 

ب)أميات 

انتيت األسئمة أتمنى لكم التوفيق
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ثانياً :نسخة الطالب.
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

اختبار ميارات االستماع الجيد
عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة.
يعبرىذااالختبارعفمستكلمياراتاالستماعلديؾ،لذاأرجكمنؾاالستماعجيدان لتعميمات
المعممة ،ككضع إجابتؾ في المكاف المخصص،معالعمـبأف ىذااالختبارىكفقطألغراض
البحثالعممي .
اختبار في ميارات االستماع الجيد
االسـ .................................:

الشعبة ..............:

الدرجة  :


 30

الزمف30:دقيقة .
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السؤال األول :استمع لمحوار جيداً ،ثم استخرج ما يمي:
أ)صدؽ 

-1جمعصديؽ 


-2جمعكممةمنزلنا 


أ)بيكتنا 


أ)رشيقة 


-3ضدكممةقبيحة 

10درجة 
ب)أصدقاء 

ج)صديقيف 


ب)طكيمة 


ج)جميمة 


ب)منازؿ 


ج)منازلنا 


-4عددركابالحافمة 


أ)55راكبان 


ب)60راكبان 


ج)50راكبان 


-6مزردسيارات 


أ)سيار 


ب)سيارة 


ج)الحافمة 


بلن 
أ)قائ 


-5تنكيففتح 


ب)المارة 


-7ضدكممةالذىاب 


أ)الرجكع 


ب)الرككب 


-9ضدأبيض 


أ)أحمر 


ب)حمراء 



أ)التقمؽاألسرة  ب)قاؿأحمد 


-8أسمكبنداء 


أ)مع 


-10نزرؽ.....ألكافالسيارات 


ب)مف 


ج)األسرة 


ج)الكقكؼ 


ج)ياأصدقائي 


ج)أسكد 

ج)بيف 



السؤال الثاني :استمع لممعممة وأختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس

20درجة 

 ....................-1



ب)إغبلؽنافذةالسيارة 

ج)ربطأحزمةاألماف 

 .....................-2





أ)دفعاألجرة 

أ)العجبلت 



 ...................-3

ب)مقكدالسيارة 


ج)مبردالسيارة 

أ)سار 

 ....................-4

ب)سيار 


ج)سيارة 

أ)صدمتاف 

ب)صدـ 

ج)صدمات 




 ....................-5



ب)فتحالباب 

ج)ترؾالباب 

 ....................-6





أ)رجعالباب 

أ)مراكح 

ب)مركحية 
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ج)أركحة 

 ....................-7



ب)أقدـ 

ج)قدـ 

 ....................-8



ب)يميف 



ج)أماـ 

 ....................-9





أ)قديـ 

أ)جنكب 

أ)مف 



 ....................-10

ب)في 


ج)عمى 

أ)الصيؼ 

 ....................-11

ب)الربيع 


ج)الشتاء 

أ)يخرجاف 

ب)يخرجكف 

ج)خرجا 




 ....................-12



ب)زاد 

ج)نقص 

 ....................-13



ب)أجياؿ 



ج)جياؿ 

 ....................-14





أ)اقترب 
أ)جيكؿ 

أ)الدجاجة 



 ....................-15

ب)الكنارم 


ج)الديؾ 

أ)األسد 

 ....................-16

ب)الذئب 


ج)الغزاؿ 

أ)شجيرات 

ب)شجر 

ج)أشجار 




 ....................-17



ب)جزاؼ 

ج)جززي 

 ....................-18



ب)مدالياء 



ج)مدالكاك 

 ....................-19





أ)جؼ 

أ)مدباأللؼ 

أ)الطيارة 



 ....................-20

ب)القطار 


ج)السيارة 

أ)أميات 

ب)أميات 

ج)األـ 

انتيت األسئمة أتمنى لكم التوفيق
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الممحق رقم ( :)6دليل تدريس الوحدة السابعة والثامنة باستخدام الطرائف األدبية
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا
كمية التربية
قسم المناىج وطرق التدريس

أثز ثوظيف الطزائف ألادبية في ثنمية مهارات التواصل الشفوي
بمبحث اللغة العزبية لدى ثالميذ الصف الثاني ألاساس ي بغزة
إعداد الباحثة:
ىدى عبد الفتاح المجدالوي
إشزاف:
الدكتور

الدكتور

راشد محمد أبو صواوين

خميل عبد الفتاح حماد

رئيس قسم المناىج وطرق التدريس

أستاذ المناىج وطرق التدريس

أستاذ مساعد بكمية التربية-جامعة األزىر

مدير عام التعميم الجامعي
وزارة التربية والتعميم العالي

العام اجلامعي 6341هـ5162 /م
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دليل المعمم في توظيف الطرائف األدبية في تدريس مبحث المغة العربية
المقدمة:

لمصف الثاني األساسي

تسعىالدراسةإلىالكشؼعفأثرتكظيؼالطرائؼاألدبيةفيتنميةمياراتالتكاصؿ
الشزكم لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي بمدارس محافظة غزة ،كلتحقيؽ األىداؼ قامت
الباحثة بتحديد الكحدة السابعة ،كالكحدة الثامنة مف كتاب لغتنا الجميمة المقرر خبلؿ الزصؿ
الدراسيالثانيلمعاـ(،)2015/2014لتطبيؽالتجربة،كمفثـحممتمحتكلالكحدتيف،بيدؼ
الكقكؼعمىأىدافيا،كأىـالمزاىيـكالمياراتالكاردةفييما.كسبؿتكظيؼالطرائؼاألدبيةفي
تنميةمياراتالتكاصؿالشزكم .

مكونات دليل المعمم المقترح:
 المقدمة األىداؼ -تحضيرالدركس

أىداف الدليل:
 -1يقرأالدركسقراءةجيريةمعبرة.
 -2يعبرشزكيانعمايأتي:
 مايسمعومفالمعمـ.
 الصكرالمعركضةفيالدركس.
 مضمكفالدركسمفخبلؿاإلجابةعفاألسئمة .
 -3يستنتجعناكيفالدركس .
 -4يتعرؼإلىالمعمكماتالكاردةفيالدركس.
 -5يستنتجأىـالمياراتالمغكيةالكاردةفيالدركس.
 -6يكتسبقيمانكعاداتسميمةتزيدهفيحياتوالعممية.
 -7تنميةميارةاالستماعالجيد.
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 -8تنميةمياراتإدراؾالمسمكع.
 -9تنميةمياراتالتحدثأماـاآلخريف.
 -10تنميةمياراتالتكاصؿمعاآلخريف.
 -11يبدمرأيوفيمكاقؼمتعددة.
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الوحدة السابعة عمميات
الدرس األول وىو بعنوان :السيارة
المغةالعربية 

المبحث:

الدرس:

شرائح 

الوسائل التعميمية

السيارة 

لكحةجيكب 

عدد الحصص4 :
لكحةلمدرس 

مجسـلسيارة 



األىداف

األنشطة واإلجراءات
أمشيعمىأربعةعجبلت،كأتكقؼعندنزاذالكقكدفمفأنا؟( )......

استمعثـأجب :
يعبرعففيمو
ٌ

التقويم
اذكرشزكيان :

 كسيمةالمكاصبلتاألكثراستخدامانفيفمسطيف  ..........بعض -تعمؿالسيارةبػ(الكقكد–الكيرباء–الماء) 

لمايسمع 

مالحظات

مككنات

السيارة الكاردة في



 بماذايأمرالسائؽركابوقبؿالتحرؾ(ربطاألحزمة– دفع الدرس األجرة–تنظيؼالسيارة)؟ 

 التكصؿلعنكافالدرس"السيارة"  -يكتبالمعمـعنكافالدرسعمىالسبكرةكيقرأهأماـالتبلميذ،

يستنتجعنكاف

كيطمبمنيـقراءةالعنكافعدةمرات 

الدرس 

يعبرشزكيان
عفصكرة
الدرس 
يقرأالدرس





 -يناقشالمعمـمعالتبلميذأىميةالسيارةفيالحياةاليكمية.

يعرضالمعمـصكرةمكبرةلمسيارة .
يطمبالمعمـمفطمبتوالتعبيرعفالصكرةشزكيان .
متىنحتاجالسيارة؟ 





مالكفالسيارة؟كمااأللكافالتيتزضميا؟ 
قراءةالدرسمفقبؿالمعمـقراءةجيريةسميمةتميياقراءاتجماعية ،مبلحظة

قراءةجيرية  كفرديةمفقبؿالتبلميذ(ص )63–62:

القراءة 

صحة



 -1مافائدةالماءلمسيارة؟
 -2أيفكضعأبكطارؽالماء؟
 -3مافائدةالبطاريةلمسيارة؟
يعبرعففيمو
ٌ
لمضمكف

الدرسشزكيان 

مافائدةالمبردلمسيارة؟
-4
ٌ

 -5ىؿبإمكافأمشخصأفيقكدالسيارة؟كلماذا؟
 -6ماذايجبعمىالسائؽأفيتزقدقبؿقيادةالسيارة؟
 يربطني السائؽ عمى جسده ،كيأمر الركاب بربطو عمىأجسادىـ،فمفأككف؟(.)........
 -لكنيأسكدداكف،مصنكعمفالمطاط،يقكلكفليأنؾجزء
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ىاـمفالسيارة،فمفأككف( .).......
نشاط بيتي:

 أييماأسرعكسائؿالمكاصبلتالحديثةأـالقديمة؟ اذكربعضكسائؿالمكاصبلتالحديثة؟ لماذايطمبالسائؽربطاألحزمة؟  -ضعإشارةصحأكخطأ :

 -1صباألبالزيتفيمبردالسيارة()
 -2تعمؿالمركحةعندماترتزعدرجةح اررةالمحرؾ()
 -3يقكـالسائؽبتزقدعجبلتالسيارةباستمرار()
 أكمؿمايأتيبمايناسبومفالكمماتالمحصكرة،كنقرأ :(مبرد – حرارة – أجزاء  -بطارية)

 -يتزقداألب.............السيارة .

 -يصباألبالماءفي...........السيارة .

 سأؿطارؽ:ىؿترتزع...........السيارة . قاؿ األب :ىذه  .......تكفر لممحرؾ الكيرباء البلزمةلتشغيمو.
يطمب المعمم من تمميذين تمثيل الحوار التالي:

الجمؿ:أناكسيمةالمكاصبلتاألكلى،كاألخيرة .

يذكربعض
أجزاءالسيارة 

السيارة:لـيعدأحديستخدمؾككسيمةمكاصبلت .

الجمؿ:لكفأنااألفضؿ،الأحتاجشارعانلمتحرؾ .

السيارة:صحيح،لكفبإمكانينقؿأكثرمفشخص .

الجمؿ:كقكدمفقطأكؿكشراب .
السيارة:أعمؿبالسكالركالبنزيف .
الجمؿ:أتحمؿدرجاتالح اررةالمرتزعة .

السيارةأعمؿبكافةاألحكاؿ 
الجمؿ:فمنتسابؽ .

السيارة:لفتستطيعالمحاؽبي .
 يناقش المعمـ مع التبلميذ بعض كسائؿ المكاصبلت مفبيئتيـالمحمية .

 يطمب مف التبلميذ تمثيؿ الحكار الذم دار بيف الجمؿكالسيارة .
 -مفتعتقدأسرع(الجمؿ–السيارة) 

 يناقشالمعمـمعتبلميذهمميزاتالسيارة . -يقكـمجمكعةمفلتبلميذبتمثيؿالمكقؼالحكارمالسابؽ.
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مبلحظة
الحؿ،

صحة
كتصحيح 

األخطاءالشائعة 

نشاط بيتي:

 اكتببعضالزكائدالتيتحققيالؾالسيارة. ناقش مع أفراد أسرتؾ أسرع كسيمة مكاصبلت تكصؿ إليياالعمماء.
 ايذكركسائؿالمكاصبلتالتينستخدميافيقطاعغزة. صنؼالكسائؿالتيذكرتياإلى(قديمة–حديثة) . بماذاتعمؿالسيارةياأبي؟  نكعاألسمكب .............. -اكتبمزردالكمماتالتالية :

يستخرجبعض
الميارات

المغكيةالكاردة
فيالدرس 

عجبلت 



سيارات 



أجزاء 



أحزمة 



مبلحظة



 اكتبجمعالكمماتالتالية :محرؾ 



بطارية 



زجاجة 



مركحة 



الطمبة

اكتساب

لمميارات

المغكية الكاردة في



الدرس 

 اكتبأضدادالكمماتالتيتحتياخط :تزقدأبكطارؽالسيارةقبؿتشغيميا 



أخذيتزقدأجزاءالسيارةالداخمية 



كجدالماءناقصان 



ىؿترتزعح اررةالسيارة 




يبدمرأيوفي جمس األب كابنو في فناء المنزؿ ،كأخذ األب مزاتيح السيارة ،كقاؿ مبلحظة
بعضالمكاقؼ البنو ،السيارة أصبحت جزء أساس مف الحياة اليكمية ،فيي تقرب الطمبة،
الكاردةفي

آراء
كتعزيز

عميناالمسافات،ثـجرلبينيماالحكارالتالي :

االيجابي ،كتعديؿ

الطزؿ:أبيأريدأفأقكدالسيارة .

السمبي 




األب:أنتقصيرجدان،صعبأفترلالناسأمامؾ .



الطزؿأنتتراىـكتنقؿليالصكرة .



األب:اليمكفأفتتصرؼبسرعة .




األب:يجبأفتككفبالغان،كتمتمؾرخصةلقيادةالسيارة .

كبعد أف دار ىذا الحكار بيف الطزؿ كاألب ،قاـ الطزؿ بقيادة سيارة 



كالده،كتسبببحادثمركرم،نجـعنوالعديدمفاإلصابات .



الدرس 



الطزؿ:لكنيأحمـدائمانبأنيسائؽماىر .
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الشرطة:كيؼتقكدالسيارةكأنتطزؿ؟ 





الطزؿ:مصدكـكالأستطيعالتحدث .





األب:ألـأنبيؾبخطكرةقيادةالسيارة؟ 





الشرطة:المشكمةتكمففيأنؾالتمتمؾرخصةقيادة،كأنتصغير 



السف،كتسببتبأذلالناس .





األب:يابنيالزامكرينبوالناس،كليسالصراخعمييـ .





يطمبالمعمـمفالتبلمذةاإلجابةعفاألسئمةالتالية :









الطزؿ:لكنيصرختعمييـباالبتعاد .

 -1ماذاكافيحمـالطزؿباستمرار؟

مبلحظة

صحة



 -2ماذافعؿالطزؿعندماقادالسيارة؟

الحؿ



 -3ىؿتتكقعأفتقكـالشركةبعقابالطزؿ؟

األخطاءالشائعة 



 -4مارأيؾفيتصرؼالطزؿالذمقادالسيارة؟

يحمؿبعض
الكمماتالكاردة
فيالدرس 

 -5لككنتشرطيان:ماذاستقكؿلمطزؿ،كلؤلب؟

 لكي تستطيع قيادة السيارة فأنت بحاجة إلى .............................................
 -مزردإصابات...............

نشاط بيتي:

 جمعسيارة .........: يقكـالسائؽبتنبوالمشاةمفخبلؿاستخداـ ........ -ناقشمعأفرادأسرتؾمفيحؽلواستخداـالسيارة.

نشاط ختامي:

 مف مككنات السيارة  ،.......ك ،...........ك،........ك،.......ك.........
 كسيمةمكاصبلتلياعجمتاف........ -كسيمةمكاصبلتلياأربععجبلت..........

 كسيمةمكاصبلتلياأكثرمفأربععجبلت......... الماءميـفيعممية.......السيارة. راجعدرسالسيارةكاستخرج:اؿشمسية..........
اؿقمرية...........

تنكيففتح.........

 اذكرمرادؼتزحص.......... اذكرمزردالسيارات......... -جمعجزء...........

 -ماذاتعرؼعفإشاراتالمركر ..............
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كتصحيح

الوحدة السابعة عمميات
الدرس الثاني وىو بعنوان :المصباح الكيربائي
المغةالعربية 

المبحث:

شرائح 

الوسائل التعميمية

الدرس:

المصباحالكيربائي 

عدد الحصص3 :

بطاقاتنشاط 

لكحةجيكب 

لكحةلمدرس 



األىداف
يزرؽبيفالميؿ
كالنيار 









يعبرعففيمو
ٌ
لمايسمع 

األنشطة واإلجراءات

مالحظات

التقويم

اليستطيعأحدالكصكؿإلي،يركنيمفاألرضبأنيقرصدائرم

مضيء،أصحكصباحان،كأنشرضكئيفيكافةأرجاءاألرض،فمف
أككف؟( .).........

 متىتشرؽالشمس؟ -كيؼيبدكالنيار؟

أفيذكرشزكيان :

 -متىتغيبالشمس؟

بعض

 -كيؼيبدكالميؿ؟

أجزاء

يشعمني بيده ،كيحتاجني أكثر في ساعات الميؿ ،متكاجد في كافة األدكات التي تعمؿ
المنازؿ،ليألكافعديدة،فمفأنا( .).........



بالكيرباء .

 عددألكافالمصباحالكيربائيالمتكفرةلديكـبالبيت: ..................

استمعثـأجب :
 ماذانستزيدمفالتيارالكيربائي؟  ماذاتزعؿعندماينقطعالتيارالكيربائي؟  -التكصؿلعنكافالدرس"المصباحالكيربائي" 

يستنتجعنكاف
الدرس 

 يكتبالمعمـعنكافالدرسعمىالسبكرةكيقرأهأماـالتبلميذ،كيطمبمنيـقراءةالعنكافعدةمرات.





 يناقش المعمـ مع التبلميذ أىمية المصباح الكيربائي فيالحياةاليكمية .

يعبرشزكيان
ٌ
عفصكرة
الدرس 

 -ماذافعؿاألبعنددخكلوإلىالبيت؟ 

أف يعبر شزكيان عف

 -ماذاتبلحظفيالصكرةالثانية؟ 

يعرضياالمعمـ 

 -أيفكضعتليمىالمصباح؟ 

الصكرة

التي 

قراءةالدرسمفقبؿالمعمـقراءةجيريةسميمةتميياقراءاتجماعية،
يقرأالدرس

كفرديةيحددىامستكلالصؼ(ص )71–70:

قراءةجيرية 

مبلحظة
القراءة 
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نشاط بيتي:

 -مافكائدالمصباحالكيربائي؟

ماذاتزعؿعندمايحؿالمساء؟ 
يعبرعففيمو
ٌ
لمضمكف
الدرس 

 -1لماذاتناكؿجكادالمنديؿمفجيبو؟
 -2لماذاجمستليمىخمؼمكتبيا؟
 -3أيفكانتليمىتضعالمصباح؟

مبلحظة

كعاداتسميمة ىؿيجكزالمعبباألسبلؾالكيربائية؟ 
بالكيرباء 


يتعرؼعمى
بعض



 -4بماذانصحتياأميا؟ 

يكتسبقيمان
مرتبطة



العادات

التي اكتسبيا الطمبة

كيؼتتصرؼلكرأيتسمكانكيربائيانمعرلفيغرفتؾ؟ 

كمدل قدرتو عمى



تكرارىا 


 -مضادخمزيا.........

 مضاديسارىا .........اكتباسـ(أكرـ)بدالنمف(ليمى)فيمايأتي،كغيرمايمزـ .

جمستليمىخمؼمكتبيالتراجعدركسيا،ثـانتيتليمىمفالقراءة،

الميارات

كذىبتإلىفراشيا .

فيالدرس 

 ...............................................................

المغكيةالكاردة  ...............................................................


ندخؿ(اؿ)التعريؼإلىالكمماتاآلتية،ثـنقرأىا :



بيت .........



ضكء ........

مطر .........

مبلحظة



كيرباء .......

الحؿ،



طعاـ ........

األخطاءالشائعة 



عشاء ........



نمر ...........



العيف:أنامفينيرلمناسالطرؽ،فأرلليـكؿاألشياءمفحكليـ .



النكر:كلكفبدكنيكيؼستريفاألشياء! 





خكؼ .........

يستنتجكيؼ العيف:ككيؼذلؾ؟ 

نرلاألشياء  النكر:أعكسأشعتيعمىاألشياء،كاألشياءتعكسىذهاألشعةإليؾ


فتريف .



العيف:إذاأنالستميمة .



النكر:ال،كبلناميـلئلنساف،فبدكفالنكركالعيفاليرلشيئان .
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صحة
كتصحيح 



العيف:نعـ...نعـ،تزيمتذلؾ .
 -يناقشالمعمـالطرفةاألدبيةالسابقةمعتبلميذه،ثـيتزاعؿ




معيـمفخبلؿاألسئمةالتالية :



 -2ماأىميةالنكرلكينرلاألشياء؟



 -3مفأيفيأتيالنكر؟



 -4ىؿترلشيئانعندانقطاعالتيارالكيربائي؟






 -1كيؼنرلاألشياء؟







يحمؿبعض
الكممات 

 نصؿبيفالمزردكجمعو :بيت 



عيكف 

شارع 



صدمات 

صدمة 



شكارع 

مصباح 



مصابيح 

عيف 



أميات 

أـ 



بيكت 

نشاط بيتي:

و
بحرص
 -1لماذا يجب عمينا أف نستخدـ األدكات الكيربائية
شديد؟
 -2عددأدكاتكيربائيةتمتمكيابالبيت؟
 -3ماذاتناكؿجكادمفجيبو؟
 -4عمىماذاضغط؟
 -5لماذاأنارجكادالمنزؿ؟ 
 ضدعاد........ -ضدالنيار.........

 ضدفتحالباب......... راجعالدرسثـاجب:
 -1ماذايحدثعندانقطاعالتيارالكيربائي؟
يتنبأماذا

سيحدثفي
بعضالحاالت
الكاردةفي
الدرس 

 -2ىؿ يمكف أف نستخدـ المركحة أثناء انقطاع التيار
الكيربائي؟

 -3ماذايحصؿلكلمسأحدأصدقائؾسمكانكيربائيانمكصكالن؟
 -4ماذايحدثلكتعرضسمؾالكيرباءلمماء؟ 
أحمداذكرذاتيكـأفالكيرباءأمسكتبكالدم .

محمديتبسـقائبلن،ككيؼستمسكو .

148





أحمدأقصدمستوبأذل .
محمد:كيؼ؟ 
أحمد:حاكؿأفيصمحياباستخداـمسطرةحديدية 

محمد :مسطرة حديدية كعمى ذلؾ فإف الكيرباء مسكت أك مست
المسطرةكليسكالدؾ 
أحمد:قاؿليأبيأفالمسطرةالحديديةتكصؿالكيرباء .
محمد:أهىانعـ،حمدانهللعمىسبلمةأبيؾ،كمسطرتوالحديدية .

يناقشالمعمـالطرفةاألدبيةرقـ(،)2ثـيطمبمفمجمكعةتبلميذ

تمثيميا .

 يناقشالمعمـاألسئمةالتالية : -1اذكرأشياءمكصمةلمكيرباء.
 -2اذكرأشياءغيرمكصمةلمكيرباء.

 -3كيؼنحافظعمىأنزسنامفالكيرباء؟ 
 نكمؿالجدكؿكمابالمثاؿالتالي :رجعالطبلبمفالمدرسة 

يرجعالطبلبمفالمدرسة 

فتحجكادباببيتو 

......جكادباببيتو .

ضغطجكادعمىمزتاح

.....جكادعمىمزتاح

الكيرباء 

الكيرباء .

تناكؿجكادطعاـالعشاء 

.....جكادطعاـالعشاء 

جمسجكادخمؼالمكتب 

......جكادخمؼالمكتب .


 يستخدمنيالتبلميذلمراجعةدركسيـ،فمفأنا( .).........يستنتجالكممة
المناسبة 

نشاط بيتي:

 نأتيمفالمدرسةمشيانعمىاألقداـ(مزردأقداـ.)....... -جزؼمحمديديوبعدأفغسميما(ضدجزؼ.)........

 النستطيعالقراءةفيمكافمعتـ(ضدمعتـ.)......... ضديسار(.)..........نشاط ختامي:

 حمؿكممةمصباح،ثـككفمفحركفياكمماتجديدة ..............................................

 تنزيذنشاطرقـ()2مفالكتابالمدرسيصزحة(.)85 نسخالزقرةاألكلىمفالدرس. جمستليمى(ضدجمست.)....... -ضعكممةمفاألفضؿبجممةمفتعبيرؾ............
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اجعالدرسكاستخرجمنو:

 رتاءمربكطة ...........
تاءمبسكطة .........

 -الضكءيؤثر.......نمكالنباتات(في–عمى–مف) 
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الدرس الثالث وىو بعنوان :المدفأة والمروحة
المبحث:

المغةالعربية 

الدرس:

المدفأةكالمركحة 

عدد الحصص4 :

الوسائل التعميمية

مجسـمدفأة 

مجسـمركحة 

بطاقاتنشاط 

لكحةلصكرةالدرس 



األنشطة واإلجراءات

األىداف

مالحظات

التقويم

 معمقة في اليكاء ،كلي أكثر مف ذراع ،كيستخدمني الناسفيفصؿالصيؼ،فمفأنا().........؟ 
 أشع ح اررةن ،كيستخدمني الناس في فصؿ الشتاء ،فمف أنا()........؟

استمعثـأجب :
يعبرعففيمو
لمايسمع 

أستخدـالمركحةفيفصؿ.......خاصةعندماأشعربػ .......

مبلحظةقدرتوعمى

أستخدـالمدفأةفيفصؿ،........كذلؾعندماأشعربػ ........

التعبيرعفالمكاقؼ 

نشاط كتابي:

التييسمعيا 

اكتبالكمماتالتالية :

فصؿالشتاء 

فصؿالصيؼ 
المدفأة 

المركحة 
 التكصؿلعنكافالدرس"المدفأةكالمركحة" يستنتجعنكاف
الدرس 

 يكتبالمعمـعنكافالدرسعمىالسبكرةكيقرأهأماـالتبلميذ،كيطمبمنيـقراءةالعنكافعدةمرات .





 يدكفالمعمـأىداؼالدرسكيناقشيامعالتبلميذ . عرض لكحة لصكرة الدرس .ثـ يناقش المعمـ مع التبلميذيعبرشزكيان
ٌ
عفصكرة
الدرس 

مضمكفالصكرةمفخبلؿاألسئمةالتالية :

مبلحظة

مدل

 -1مااألجيزةالكيربائيةالمكجكدةفيالصكرة؟

اكتساب

الطمبة

 -2متىنستخدـكبلنمفالمدفأةكالمركحة؟

لميارة التعبير عف



 -3ما الزرؽ بيف الصكرة األكلى ،كالصكرة الثانية ،كالصكرة الصكرة 
الثالثة؟ 
 -يقكـ المعمـ بقراءة الدرس قراءة جيرية سميمة ،ثـ يمييا

يقرأالدرس
قراءةجيرية 

قراءاتجماعيةكفردية

مبلحظة

نشاط بيتي:

 نستخدـ.......فيفصؿالصيؼ . -نستخدـ.......فيفصؿالشتاء.
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القراءة 

صحة



 ماذاتشعرفيفصؿالصيؼ؟  -1ماذاطمبتالمدفأةمفالطقس؟
 -2ماذاطمبتالمركحةمفالطقس؟
يعبرعففيمو
ٌ
لمضمكف

الدرسشزكيان 



 -3ماذاأجابالطقسعمىالمركحةكالمدفأة؟

مبلحظة

التعبير 

 -اذكرفصكؿالسنة .

صحة



ماذانزعؿلكشعرنابالبرد؟ 
ماذانزعؿلكشعرنابالح اررة؟ 
 -1ماذاتزعؿعندماتشعربالبركدةفيفصؿالشتاء؟

 -2كيؼتحمينزسؾمفح اررةالشمسفيفصؿالصيؼ؟
 -3كيؼتحمينزسؾمفبركدةالشتاء؟
ىؿتعتقدبأف :
أ) المركحةأىـمفالمدفأة.
ب) المدفأةأىـمفالمركحة.


ت) كبلنمنيمالياأىميتياكقكتيا.


ينطمؽاليكاءمف(المركحة–المدفأة–المصباح) 
سأؿ المعمـ تمميذه مف الذم اخترع المدفأة ،فأجاب التمميذ :أكيد
شخص بارد ،فردد المعمـ :السؤاؿ إذان فمف اخترع المركحة فأجاب
يذكربعض
العادات

السمككية
المرتبطة
بالطقس 

التمميذشخصلوثبلثىكايات .

ماذايمكفأفنستنتجمفالطرفةاألدبيةالسابقة؟ 

مبلحظة

اكتساب

نناقشالحاجةأـاالختراع .

الطمبة

لمعادات

لماذاتتككفالمركحةمفعدةأذرع؟ 

السمككية

مضادبارد .........


 -برأيؾلماذاينصحبأفنبتعدقميبلنعفالمركحة،كالمدفأة؟

،لياصكتمرتزع،لـ؟ 
أحمد:المركحةمزعجةجدان
ه
سعيد:أعتقدأناتسبحاهلل .

أحمد:ككيؼ؟ 

سعيد:مامفشيءإاليسبحبحمدربو! 
أحمد:أخشىأفيدركياالخشكعفتسجدعمىرأسي! .
نشاط بيتي:

أكمؿالزراغالتالي :
 نستخدـ المدفأة في فصؿ  ،.......بينما نستخدـ المركحةفيفصؿ .........
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بالطقس 

المرتبة



 مرادؼتشتد......... ضدترتزع......... ضدابتعد ........ -مانكعاؿالتعريؼفيالكمماتالتالية :

المدفأة .............
الطقس ............
الشمس ............
المركحة ...........

 -مانكعالمدفيكممةمزتاح؟ 

مزردأسبلؾ .................
مضادابتعد .................
و
بصكتالتنكيف ..............

 -نكمؿالجدكؿكمابالمثاؿالتالي :

يستخرجبعض
الميارات
المغكيةالكاردة
فيالدرس 

تزضؿياماجد 

تزضمييافدكل 

احضرياعمي 

.....يافاطمة 

ادرسيامحمد 

......ياجميمة 

اغسؿيديؾيارائد 

.....يديؾيانائمة 

جزؼيديؾياعاىد 

.......يديؾياسميرة 



مبلحظة
الحؿ،

صحة
كتصحيح 

األخطاءالشائعة 

 نكمؿالجدكؿكمابالمثاؿالتالي :ىذاالكتابالذماشتريتو 

ىذهالقصةالتياشتريتيا 

ىذاصديقي.....أكرمتو 

.....صديقتي.....أكرمتيا 

ىذاالبائع....باعنيالمركحة 

....البائعة.....باعتني
المركحة 

نشاط بيتي:

 نسخالزقرةاألكؿمفالدرس. استخرجمفالدرسكمماتبياتاءمربكطة،كأخرلبياتاءمبسكطة.

 اذكرحؽمفحقكؽاإلنسافتعممتومفالدرس  ...................................................

يكتسبقيمان
كاتجاىات

إيجابيةنحك

 كيؼيمكفأفنحافظعمىاألجيزةالكيربائيةداخؿالبيت؟  مبلحظة كرد في الدرس (المدفأة كالمركحة) ،ىؿ بإمكانؾ أف تذكر الطمبةأجيزةكيربائيةنستخدميافيالبيت،كاذكرفكائدىا :
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اكتساب

لقيـ 

كاتجاىات المحافظة

المحافظةعمى .............فكائدىا ...............................
األجيزة

.............فكائدىا ...............................

الكيربائي 

.............فكائدىا ...............................

عمى

األثاث

كاألجيزة 

فؤاديسأؿأمو:ياأمينستخدـالمدفأةفيالشتاء،كنستخدـالمركحة
فيالصيؼ،فماذايمكفأفنستخدـفيفصؿالربيع،أكالخريؼ .

فأجابأخاهالصغير:كمييما .
 فؤادسأؿ،.............لكفالذمأجابوىك .......... ماذا يقصد األخ الصغير بكممة (كمييما) ( .........ك ).........

 كيؼيككفالطقسفيفصؿالربيع ................. مارأيؾفيشخصيناـبجكارالمدفأة .................. ماذاتزضؿأفتستخدـفيفصؿالربيعالمدفأةأـالمركحة؟كلماذا؟ 

 ...........................................................

يبدمرأيوفي تزكجحساـ،كفيإحدلالمياليأخبرتوزكجتوبأنيماسيرزقافبمكلكد .
بعضالمكاقؼ فسألياماذاسنسميو،فأجابتميبلنيجبأفنعرؼذك انر،أـأنثى .
الكاردةفي
الدرس 

فقاؿ ليا سنقكـ باختيار األسماء مف اآلف ،فقالت لو أراؾ متحمسان،

فماذاستسميو؟ 

فقاؿإذارزقنياهللالبنيفكالبنات،فاألسماءستككف:صيؼ،شتاء،
ربيع،خريؼ .
فضحكتالمرأةكقالتلماذا،فقاؿلياالزكجفمكشعرتبالبردأصرخ

عمى الشتاء ،كأتكدد لمصيؼ ،كاف شعرت بالح اررة ،أصرخ عمى
صيؼ،كأتكددلشتاء .
 ماذايريدأفيسميحساـأبناءه؟  -مضاد:صيؼ .............

 مضاد:الح اررة..............نشاط ختامي:

 اذكرفصكؿالسنة. ضدقكة......... -التنكيففيكممةصيزان ........
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الوحدة الثامنة :قصص وحكايات
الدرس األول وىو بعنوان :من نوادر أشعب
المبحث:

المغةالعربية 

الوسائل التعميمية

بطاقاتنشاط 

الدرس:

مفنكادرأشعب 

عدد الحصص4 :


لكحةلصكرةالدرس  لكحةجيكب 



األىداف

التقويم

األنشطة واإلجراءات

مالحظات

شخصيةىزلية،يعتبرنيالناسبأنيغبيجدان،لكنيمضحؾ،فمف
يعبرعففيمو
ٌ
لمايسمع 

أككف( .)..........

استمعثـأجب :





ماذاعرؼعفأشعب؟
ي

 ىؿتزضؿاألكؿبشراىة؟ يستنتجعنكاف
الدرس 

يعبرشزكيان
ٌ
عفصكرة

 التكصؿ لعنكاف الدرس "مف نكادر أشعب" ،كيناقش معالتبلميذماذاتعرؼعفأشعب؟ 



 يدكفالمعمـأىداؼالدرسكيناقشيامعالتبلميذ .مبلحظة
ماذاتبلحظفيالصكرة؟ 

ميارات

الطمبة في التعبير 

الدرس 
يقرأالدرس



عفالصكرة 
يقكـالمعمـبقراءةالدرسقراءةجيريةسميمة،ثـيميياقراءاتجماعية مبلحظة

قراءةجيرية  كفردية .

صحة

القراءة 



 كيؼكافيأكؿأشعبالكالئـ؟  لماذاصرخأشعبفيكجوابنو؟  بماذارداالبفعمىأبيوبعدأفصرخفيكجيو؟ ىؿكافابفأشعبأقؿشراىةلمطعاـمفأبيو؟ مارأيؾفيتصرؼأشعبكابنو؟يعبرعففيمو
لمضمكف

 يناقشالمعمـبعضآدابالطعاـمعتبلميذه.يناقش المعمم مع تالمذتو الموقف التالي:

الدرسشزكيان  جحالصاحبو:لـالتدعكنيإلىطعامؾ؟ 

فقاؿ صاحبو :ألنؾ جيد المضغ ،سريع البمع ،إذا أكمت لقمة ىيأت

ألخرل! 
فردجحا:كىؿتريدنيأفأصميركعتيفبيفكؿلقمتيف؟ 
 -ضدسريع..............:

 -مزردركعتيف ................:
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مبلحظة

صحة

األخطاء

الشائعة

الحؿ،

كاكتشاؼ

كتصحيحيا 



نشاط بيتي:

 ماذاتعممتمفقصةأشعب؟ عبربجممةمفتعبيرؾحكؿآدابالطعاـ. ....................................
 يناقشالمعمـمعتبلميذهآدابالطعاـ . -يناقشالمعمـمعتبلميذهكيزيةاألكؿبانتظاـ .

يذكرأفىناؾشخصان يدعىسالـيكثرفيطعامو،فقاؿلوابنويا
أبتيقاؿلناالمعمـقسـمعدتؾإلىثبلثمعدات .

األبياأبموككيؼ؟ 

العادات
السميمةمف
محتكلالدرس 

التبلميذ

آلداب

الطعاـ الكاردة في

فقاؿاالبف:الأدرماسأؿالمعمـ .
يذكربعض

مبلحظة

اكتساب

فقامت األـ أم اجعؿ معدتؾ تتسع ثبلثة أشياء :الطعاـ ،اليكاء،

الماء .

أناحر فيمعدتي،سأبدؿ
فرداألب:كلمفنترؾالطعاـالذميزيد،ك ه
اليكاءبالطعاـ .

الدرس 








فضحكتاألـ،كضحؾاالبف .

كقالت األـ لكي تحافظ عمى صحتؾ عميؾ أف تجعؿ ثمثان لمطعاـ،

كثمثانلمشراب،كثمثانلميكاء،كأنتافعؿماشئت .

مبلحظة
التبلميذ

اكتساب
آلداب

الطعاـ الكاردة في

 يناقشالمعمـالطرفةاألكلىمعتبلميذه . -ثـيطمبمنيـذكرآدابالطعاـالتياكتسبكىامفالطرفة .

الطرفةاألكلى 

 -لماذاضحؾاالبفكاألـ؟ 

 متىنشربالماء(قبؿاألكؿ–بعداألكؿ–أثناءاألكؿ) نكمؿالجدكؿالتاليكمافيالمثاؿ :

يستخرجبعض
الميارات

المغكيةالكاردة
فيالدرس 



ىكخرج 

ىماخرجا 

ىكابتعد 

ىما ......

ىكزاد 

ىما ......

ىكرفع 

ىما ........

ىكاغتاظ 

ىما .........

 نكمؿالجدكؿالتاليكمافيالمثاؿ :عمـ 

العمـ 

بالعمـ 

غيـ 

 ........

........

رأس 

........

........

زىر 

........

........

أىؿ 

........

........

خيمة 

........

........
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مبلحظة
الحؿ،

الطمبة
المغكية 

صحة
كاكتساب
لمميارات



نشاط بيتي:

 -اكتبأضدادالكمماتالتالية :

يحب .......
يكثر ........
ابتعد ........
زاد ..........
 نقرأالنشيدالكاردفيكتابلغتناالجميمةصزحة( )97 ثـيناقشالمعمـالمزاىيـكالكمماتالجديدة . يطمبالمعمـمفالتبلميذقراءةالنشيدقراءةسميمةجماعيةكفرديةأكثرمفمرة 
 -مافكائدالطعاـ؟ 

.............. -1
.............. -2
.............. -3

 -ماذالكأكؿالزردمناطعامانكثي انر؟ 

 ماذايحدثلكقاـالزردمنابشربالماءأثناءأكؿالطعاـ؟ عمار شخص يحب األكؿ ،كجمس عمى مائدة مع مجمكعة مف
يتنبأبالحاالت أصحابو،ككافالطعاـشييان،كمظي انرمغريان .
الكاردةفي
الدرس 

فقاـ باألكؿ بشكؿ سريع جدان ،فسألو أحدىـ لـ تأكؿ بسرعة؟ فقاؿ
حتىاليزكتنيأحدكـ،كيأكؿأكثرمني .

فردآخر،كىؿنحففيسباؽ؟فقاؿعمار:أناأعتبرذلؾ .
 يناقشالمعمـالطرفةاألدبيةالسابقة . يطمبمفالتبلميذتمثيؿالمشيد . -يطمبالمعمـمفتبلميذهالتعبيرعفالطرفةاألدبيةشزكيان .

نشاط بيتي:

 مارأيؾفيشخصيأكؿبسرعةليأكؿأكثرمفالمكجكديفمعوعمىالمائدة؟.....................................

نشاط ختامي:

 ماذايحدثلكترؾأحدناالطعاـمدةطكيمة؟ مزردأصدقاء..........-
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مبلحظة
القراءة 

صحة



الدرس الثاني
الدينار الذىبي
المغةالعربية 

المبحث:

الدرس:

بطاقاتنشاط 

الوسائل التعميمية

الدينارالذىبي 

عدد الحصص2:
لكحةجيكب 

لكحةلصكرةالدرس  مجسـلدينارذىبي 



األنشطة واإلجراءات

األىداف

مالحظات

التقويم

اليمكفأفتشترمبدكني،كأككفعمىشكميف:كرقي،معدنيفماذا

تسميني( .)......
استمعثـأجب :

أحمدرجؿنشيطيصحكمفنكمومبك انر،يتناكؿطعامو،كيذىبإلى

يعبرعففيمو عممو،كيكسبنقكدانكثيرة،كيكفرمايحتاجوأبناءه .
ٌ
لمايسمع  أجبشزكيان :

مبلحظة

فيـ

الطالبلمايسمع 



 -1متىيصحكأحمد؟
 -2إلىأبفيذىب؟

 -3مفأيفتأتيبالمبلبس،كالكتبالتيبحكزتؾ؟
 -4ماذايكفركالدؾلؾ؟ 
يستنتجعنكاف
الدرس 

 التكصؿلعنكافالدرس"الدينارالذىبي"،كيناقشمعالتبلميذماأىميةالماؿفيالحياة،ككيزيةاكتسابيا .





 يدكفالمعمـأىداؼالدرسكيناقشيامعالتبلميذ . عرضصكرةالدرسمكبرةأماـالتبلميذ . مناقشةاألسئمةالتالية : -1أيفيجمسالرجاؿ؟

يعبرشزكيان
ٌ
عفصكرة
الدرس 

 -2ماشكؿالرجؿالمارعمييـ؟
 -3أنظر في كتابؾ إلى الصكر الثبلث ص ( ،)100كقارف
بينيا؟





نشاط بيتي:

 جمعجيؿ........ -مزردكتب.......

 اذكرالعمبلتالمتداكلةفيقطاعغزة .يقرأالدرس

يقكـالمعمـبقراءةالدرسقراءةجيريةسميمة،ثـيميياقراءاتجماعية مبلحظة

قراءةجيرية  كفردية .


القراءة 

 -اذكرالمكاقؼالثبلثةالتيطرحياأفرادالمجمكعة؟ 
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صحة






 -أماألفكارالتيأعجبتالرجؿالعجكز؟ 



يعبرعففيمو
ٌ

 -لماذاأعجبالعجكزبزكرةالرجؿالثالث؟ 

مبلحظة

 -لماذاأىدلالعجكزالدينارالذىبيلمرجؿالثالث؟ 

الطالبعمىالتعبير

لمضمكف

الدرسشزكيان 

 -مارأيؾفيمفيمديدهعمىالناس؟ 

قدرة

الشزكم 

نشاط بيتي:

 -ضععبلمةصحأكخطأ :

 -1كافالرجؿالعجكزيممؾدرىمانذىبيان()

 -2قاؿ الرجؿ األكؿ :إنو سيشترم أجؿ المبلبس إذا حصؿ عمى
الدينار()
 -3أعجبالرجؿالعجكزبزكرةالرجؿالثالثكأعطاهالدينار() 

استخرجمفالقطعةجمعكممةرجؿ .........
نكمؿالجدكؿالتاليكمافيالمثاؿ :
ىـيطمبكفالعمـ 

ىفيطمبفالعمـ 

ىـيكتبكفدركسيـ 

ىف......دركسيف 

ىـيمتمككفالصحة 

ىف......الصحة 

ىـيزرعكفاألرض 

ىف......األرض 

مانكعالمدفيكممةيطمبكف ...........
مامزردكممةأنكاع .............
مضادكممةأشترم .................

جمعدينار ...............
يستخرجبعض
الميارات
المغكيةالكاردة
فيالدرس 

جمعكممةمصنع ............
مبلحظة

 -أكمؿ :

الحؿ،

أناأممؾدينا انرذىبيان .

ىك......دينا انرذىبيان .
ىـ.....دينا انرذىبيان 

ىف......دينا انرذىبيان
نشاط بيتي:

نكعالضميرفيكممةأيدييـ ..............
نكمؿالجدكؿالتاليكمافيالمثاؿ :



كتصحيح 

األخطاءالشائعة 

ىي......دينا انرذىبيان 

أناأممؾدينا انر 

صحة

ىكاليممؾدينا انر 

أناأذىبإلىالمكتبة 

ىك.....إلىالمكتبة 

أناألعبالكرة 

ىك......بالكرة 

أناأحضرالدركس 

ىك.......الدركس 
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 حمؿالكمماتالتاليةإلىحركؼ :عجكز ...............
يحمؿالكممات
الكاردةفي
الدرس 

يحمؿ ..................

مبلحظة

يحتاج .................

 ككفكمماتمفالحركؼالتالية :ع،ـ،ؿ،ر،ج،أ،ك،ف،ا 

اكتساب

الطمبة لميارة تحميؿ 

الكمماتإلىحركؼ 

 .............،.............،...............،..........
 -مانكعالتنكيففيكممةدينا انر ...............:

 -1مارأيؾفيرجؿيكتسبرزقوباالعتمادعمىنزسو؟

 -2مارأيؾفيشخصيمديدهلغيرهكىكقادرعمىالعمؿ
قاؿاألخاألكبر:أنااليدالعميا،كأنتياأخياألصغراليدالدنيا .
فقاؿاألصغرككيؼذلؾ،ممكفأفأصعدكأككفأنااليدالعميا 
يبدمرأيوفي فقاؿاألكبر:النقصدذلؾ،أناأعطيؾبعضان مفمصركفؾ،فيدم

المكاقؼالتالية  أعمىمفيدؾ 

فقاؿ األصغر :لـ أفيـ بعد ،لكف أكد أفأبقى اليد الدنياطالما أنؾ

تصحيح

الخاطئة،

اآلراء

كتعزيز 

اآلراءالسميمة 

تعطينيالمصركؼ .
فقاؿ األخ األكبر :ألـ تسمع اليد العميا خيركأحب إلىاهلل مفاليد

الدنيا 

تقويم ختامي:

 -ككفجممةمفالكمماتالتالية :



عمى،الطريؽ،الرجاؿ،جمس،قارعة 



 ............................
 يخبرىـ،الرجؿ،العجكز،قرر،أف  ..........................
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الدرس الثالث
الديك الذكي
المبحث:

المغةالعربية 

الوسائل التعميمية

بطاقاتنشاط 

الدرس:

الديؾالذكي 

عدد الحصص2 :


لكحةلصكرةالدرس  مجسـلديؾجميؿ 



األىداف
يعبرعففيمو
ٌ
لمايسمع 

األنشطة واإلجراءات
 مفأككف:طائرليعرؼأحمرجميؿ،أصيحفيالصباحأليقظالناس؟ 

االستماع

استمعثـأجب :
 -كممةمضادةلكممةغبي ........

يستنتجعنكاف
الدرس 

التقويم
مبلحظة

مالحظات
ميارة
لدل 

الطمبة 

التكصؿ لعنكاف الدرس "الديؾ الذكي" ،كيناقش مع التبلميذ حكؿ
الديؾ،كصياحوصباحان .

يدكفالمعمـأىداؼالدرسكيناقشيامعالتبلميذ .





ةالدرسمكبرةأماـالتبلميذ .
عرضصكر
ٌ

مناقشةاألسئمةالتالية :

 -1ماذانشاىدفيالصكرة؟

يعبرشزكيان
ٌ

مبلحظة

 -2أيفيجمسالكمب؟

عفصكرة

الطالب في التعبير 

 -3ماألكافالديؾ؟

الدرس 

قدرة

الشزكمعفالصكرة 

 -4ماذايغطيجسـالديؾ؟
 -5ىؿالديؾحيكافمزترس؟


يقرأالدرس

يقكـالمعمـبقراءةالدرسقراءةجيريةسميمة،ثـيميياقراءاتجماعية مبلحظة
القراءة 

قراءةجيرية  كفردية .

صحة



 كيؼعاشالكمبكالديؾفيبيتكاحد؟  إلىأيفخرجالكمبكالديؾفيأحداألياـ؟  ماذاقاؿالكمبعندماغربتعمييماالشمس؟ يعبرعففيمو
لمضمكف

الدرسشزكيان 

 -أيفناـالديؾ؟ 

 -أيفناـالكمب؟ 



 ماذافعؿالديؾعندالزجر؟  مفسمعصياحالديؾ؟  -لماذاىربالذئب؟ 
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نشاط بيتي:

 -ضععبلمةصحأكخطأ :

سمعغزاؿمفأقصىالغابةصياحالديؾ() 
نظرالذئبفرألاألرنبأماموفيربمسرعان() 

 -اذكربعضالحيكاناتاألليزة ..................:

اذكربعضالحيكاناتالمزترسة .................:
 جمع :ذئب ........
غابة ..........
صكت ..........
بيت .............

شجرة ..............
 -مرادؼ :

يتدربعمى
بعض
الميارات
المغكيةالكاردة
فيالدرس 

غربت .......
أقصى .......

مبلحظة

مضاد :

الحؿ،

خرج .......

صحة
كتصحيح 

األخطاءالشائعة 

غربت .......
تحت .......
فكؽ .......

نشاط بيتي:

 -نكمؿالجدكؿالتاليكمافيالمثاؿ :

يحمٌؿالكممات
الكاردةفي
الدرس 
يحمٌؿالنشيد
كالكممات
الكاردة 





أناأناـ 

أنتتناـ 

أناأخرج 

أنت .....

أناأىرب 

أنت ......

أناأنزؿ 

أنت ......

 صديقيف،الذئب،فأحضره،الذئاب،ممعقتي،فيأكمني 

 ، ............ ، ............... ، .............. ،..............
 ..............،..............
 يقرأالمعمـالنشيدالكاردفيصزحة()116مفكتابلغتناالجميمة.

 يناقشالمعمـمعالتبلميذالنشيدكيطمبمنيـقراءةجيريةجماعيةكفردية.
 -يناقشبعضالكمماتالجديدة .
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مبلحظة

قدرة

الطالب

عمى

المقارنة

الحيكانات 

بيف



يزرؽبيف

صكتالكمب ....:

الحيكانات

صكتالديؾ .....

كالتعرؼإلى صكتالقطة......
أصكاتيا 

نشاط ختامي:

 اكتبفيكراستؾالزقرةاألكلىمفالدرس. -جمعذئب......

 ضدصديؽ.......
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الممحق رقم ( :)7خطاب تسييل ميمة الباحثة
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